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به نام آنكه هستي نام از او يافت

ــرفت و رشد و تعالي است كه   لحظه  اي درنگ، رسيدن به  ــري آن چنان در حال پيش كاروان فرهنگ و تمدن بش
ــتگي به تعليم و تربيت جوانان آن جامعه دارد،  ــازد و از آنجايي كه آينده هر جامعه اي بس اين قافله را ناممكن مي س
دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش سعي دارد با بهره گيري از منابع غني و پربار ديني 
و آموزه هاي اصيل اسالمي و ملي، تغيير و تحولي مبتني بر روش هاي نوين علمي و تكنولوژي روز دنيا در كتاب هاي 

درسي به وجود آورد.
در اين راستا انتشارات گويش نو، افتخار تأليف و آماده سازي تعدادي از اين كتاب ها را بر عهده داشته و با همراهي 
ــيون هاي تخصصي برنامه ريزي و تأليف آموزش هاى فنى و  ــادي اعضاى كميس ــتادان كوشا و نظارت دقيق و ارش اس

حرفه اى و كاردانش اين وظيفه ى خطير را به انجام رسانده است.
در پايان ضمن قدرداني از زحمات مولفان عزيز، خوشحال مي شويم كه مدرسان محترم ، هنرآموزان و هنرجويان 
ــازنده خود و ارسال آن به دفتر انتشارات، ما را در غنا بخشيدن اين متون و  ــنهادها و انتقادهاى س گرامى با ارائه پيش

باال بردن كيفيت چاپ هاي بعدي ياري نمايند.

انتشارات گويش نو



   مقدمه

ــمند ازجمله نيازهاى ضروري جامعه امروزى است و در كليه صنايع نيز حركت  ــتم هاى هوش بهره بردارى از سيس
ــوى، قابل مشاهده مى باشد. دقت و سهولت در انجام امور و مقرون به صرفه بودن آن از پيامدهاي  ــمت و س به اين س

مهم استفاده از اين سيستم ها است.
ــي، تصميم  ــتاندارد آموزش ــمند، و هم چنين تغيير اس ــا توجه به اهميت و كاربرد روز افزون برق و كنترل هوش ب
ــى آموزش متوسطه شاخه كاردانش آورده و از آنجايى كه الزمه هر  ــد بخشي از اين مباحث در برنامه درس گرفته ش
ــى مناسب است، كتاب پيش رو با اندك بضاعت علمى مولفين، تهيه و در اختيار  ــى وجود يك منبع درس كار آموزش

هنرجويان عزيز قرار گرفته است.
ــرفصل هاى مهارتى در پنج فصل تنظيم گرديده است.  ــاس س نحوه آموزش اين كتاب به صورت پودماني و  بر اس
ــده تا دانش الزم به صورت تئورى و عملى در اختيار هنرجويان قرارگرفته و در تدوين آن نهايت  ــعى ش هم چنين س
ــبى را در كاربردهاى علوم برق و الكترونيك ايجاد نمايد. در اين پنج  ــتگى مناس ــعى و تالش بر اين بوده كه پيوس س

فصل به مطالعه عناوين كلى ذيل خواهيم پرداخت:
1- فصل اول: در اين فصل هنرجويان با مبانى نيمه هادى ها و كاربردهاى آن و هم چنين چگونگى به وجود آمدن 

قطعاتى مانند ديود آشنا خواهيد شد.
ــتور و مداراتى كه مى توان توسط آن ايجاد نمود، پرداخته شده است. در اين  ــنايى با ترانزيس 2- فصل دوم: به آش

مرحله هنرجويان اطالعاتى كه به مدارات فرمان منتهى خواهد شد را نيز كسب خواهند نمود.
ــى قطعات  ــامل بررس ــريح اصول اوليه الكترونيك صنعتى را در بر مى گيرد اين اصول كه ش ــوم: تش 3- فصل س

كاربردى مانند تريستورها، ترياك و دياك مى شود.
ــلط كافى روى  ــتم هاى مدارهاى منطقى را فراخواهند گرفت و تس 4- فصل چهارم: هنرجويان درك الزم از سيس

شرايطى كه عملكرد يك مجموعه به صورت منطقى دنبال مى گردد، پيدا خواهند نمود.
ــاى منطقى قابل  ــناخت كنترل كننده ه ــت به ش ــن فصل كه مهم ترين بخش اين كتاب اس ــم: اي ــل پنج 5- فص

برنامه ريزى (PLC) و رله هاى برنامه پذير اشاره دارد و اصول اوليه سيستم هاى هوشمند آموزش داده مى شود.
اميد است كه اين تالش مورد قبول هنرآموزان ، هنرجويان و كليه عالقه مندان اين رشته قرار گيرد.

مولفين



   مقدمه اى بر چگونگى برنامه ريزى كتاب هاى پودمانى

ــتانداردهاى  ــاخه كاردانش)) بر مبناى اس ــان هاى مهارت)) يا ((كتاب هاى تخصصى ش ــه ريزى تأليف ((پودم برنام
((مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه كاردانش، مجموعه هشتم))  صورت گرفته است. بر اين اساس 

ــى قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت  ابتدا توانايى هاى هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررس
ــوند. در نهايت واحدهاى كار هم  ــته بندى مى ش هاى هم خانواده به صورت واحدهاى كار تحت عنوان (Unit) دس

خانواده با هم مجددا بسته بندى شده و پودمان مهارتى (Module) را شكل مى دهند.
ــته بندى ((توانايى ها)) و ((واحدهاى كار)) توسط كميسيون هاى تخصصى با يك نگرش علمى انجام شده است  دس

به گونه اى كه يك سيستم پويا بر برنامه ريزى و تاليف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد.
ــاخه كاردانش))  ــى مورد تائيد وزارت آموزش و پرورش در ((ش با روش مذكور يك ((پودمان)) به عنوان كتاب درس

چاپ سپارى مى شود.
ــتاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت (M1 و M2 و ...) و هر پودمان نيز به تعدادى واحد  به طور كلى هر اس
كار (U1 و U2 و...) و هر واحد كار نيز به تعدادى توانايى(P1 و P2 و...) تقسيم مى شوند. به طورى كه هنرجويان در 
پايان آموزش واحدهاى كار (مجموع توانايى هاى استاندارد مربوطه) كليه پودمان هاى هر استاندارد، تسلط و مهارت 
ــركت در آزمون جامع  ــب خواهند نمود كه آمادگى كامل را براى ش كارى در بخش نظرى و عملى را به گونه اى كس

نهايى جهت دريافت گواهينامه مهارت به دست آورند. 
ــعه آموزش هاى  ــاخه كاردانش و كليه عزيزانى كه در امر توس ــت هنرآموزان و هنرجويان ارجمند ش بديهى اس
ــده  ــعه آموزش هاى مهارتى تدوين ش مهارتى فعاليت دارند، مى توانند ما را در غناى كيفى پودمان ها كه براى توس

است، رهنمون و ياور باشند. 
                                                                                  سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى
                                                                                   دفتر برنامه ريزى و تأليف آموزش هاى 

                                                                                                  فنى و حرفه و كاردانش
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ــتفاده مي گرديد و در اين رابطه چه  ــراع  قطعات نيمه هادي در الكترونيك،  از چه قطعاتي اس ــش از اخت پي  -1
مشكالتي وجود داشت؟

پنج قطعه الكترونيكي كه مي شناسيد نام ببريد.  -2
ديودها در برق صنعتي، چه كاربردهايي دارند؟  -3

چند نوع ديود را مي شناسيد؟  -4
ديودها را چگونه به  مدارهاي برق صنعتي، متصل مي نمايند؟  -5

ديودهاي معيوب را چگونه مي توان تشخيص داد؟  -6
تفاوت جريان AC و DC را توضيح دهيد.  -7

آيا جريان هاي AC و DC به يك ديگر قابل تبديل مي باشند؟  -8
چرا در مدارات برقي مخصوصاً مدارات الكترونيكDC، ثابت نگاه داشتن ولتاژ مهم مي باشد؟  -9

چه عواملي در تغييرات ولتاژ خروجي تغذيه مدارات الكتريكي تاثير دارند؟  -10
     الف) نوسانات ولتاژ ورودي تغذيه                              ب) مدت زمان استفاده ازمدارات

     ج) تغييرات مقدارباردرخروجي تغذيه                         د) موارد الف و ج
11- آيا قطعات الكترونيك با يك كاربرد، ولي با ظاهرهاي متفاوت وجود دارند؟

نمادهاي فني قطعات به چه منظوري طراحي گرديده اند؟  -12

پيش آزمون

ديود
فصل اول       
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هدف هاى رفتارى
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار مي رود:

1- ساختمان اتمي عناصر را تشريح كند.
2- نيمه هادي هاي خالص راشرح دهد.

3- نحوه ي به وجود آمدن نيمه هادي هاي نوع N و P را شرح دهد.
4- نماد مداري ديود رانشان دهد.

5- قراردادن ديود در باياس مستقيم راشرح بدهد و به صورت عملي نشان دهد.
6- قراردادن ديود در باياس معكوس ديود را شرح بدهد و به صورت عملي نشان دهد.

7- ناحيه شكست ديود را نشان داده و نحوه ي به وجود آمدن آن راشرح دهد.
8- ديود ايده آل راشرح دهد.

9- مدار يكسوساز نيم موج راشناسايي نموده وشرح دهد.
10- مدار يكسوساز تمام موج با ترانس سر وسط را شناسايي نموده وشرح دهد.

11- مدار يكسوساز پل را شناسايي نموده و شرح دهد.
12- دليل استفاده از صافي خازني راشرح دهد و نحوه ي انتخاب آن را توضيح دهد. 

13- نحوه ي انتخاب ديودهاي يكسوساز را در مدارات شرح دهد.
14- ديود زنر و كاربرد آن را شرح دهد.

15- دليل و نحوه ي استفاده آي سي هاي رگوالتور راشرح دهد.
16- ديود نوري LED (Light Emitting Diode) را شرح دهد.

17- تست و آزمايش سالمت ديود را انجام دهد.
18- مدار تثبيت ولتاژ با ديود زنر و آي سي رگوالتور را طراحي و ايجاد نمايد.

P N

(Light Emitting Diode) LED

هدف كلي فصل:
شناخت وبررسي عملكرد ديود
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مقدمه
ــتگاه هاي صوتي، تصويري، خانگي و صنعتي  ــتگاه هاي الكترونيكي فراواني را مانند دس امروزه در اطراف خود دس
ــده و قابل مشاهده است. اين قطعات تحول  ــتفاده ش ــاختار نيمه هادي اس مي توان يافت كه در آن ها از قطعاتي با س

عظيمي را در دانش الكترونيك به وجود آورده اند.
ــام عمليات كنترلي در مدارات الكترونيك از قطعاتي به نام المپ هاي خأل  ــش از اختراع نيمه هادي ها براي انج پي
ــه اي بوده و ساختمان آن با گرم شدن فيالمان داخل آن  ــد. اين قطعات كه به شكل يك حباب شيش ــتفاده مي ش اس
ــه وجود آن ها، با توجه به معايب نام برده بر روي  ــيار گرمازا و داراي تلفات زيادي بوده و هميش صورت مي پذيرفت بس
بردهاي الكترونيكي مشكل ساز بوده است. بنابراين مخترعين همواره به دنبال راهي بودند كه قطعه اي جايگزين براي 

آن در نظر بگيرند تا بتوانند عمليات كنترل عبور جريان را در مدارها به وسيله آن انجام دهند.
ــي وضعيت مواد از نظر هدايت الكتريكي به موادي دست يافتند كه نه مانند هادي ها جريان  ــمندان با بررس دانش
ــور جريان الكتريكي جلوگيري مي كرد كه آن را نيمه هادي  ــي را هدايت مي نمود و نه به اندازه عايق ها از عب الكتريك
ناميدند. با توجه به اين كه دانشمندان اين رشته توانستند امكانات توليد نيمه هادي ها را به وجود آورند، اقدام به توليد 
ــتور، قطعات چند  ــاختمان قطعاتي مانند ديود، ترانزيس انواع نيمه هادي ها نمودند، به گونه اي كه بتوان از آن ها در س

اليه و حتي 1ICها استفاده نمود.
ــاخته شدند كه  ــتفاده از قطعات نام برده مدارات الكترونيكي به راحتي براي حجم ها و كاربردهاي مختلف س با اس
يكي از پركاربردترين اين مدارات، مدارات الكترونيك صنعتي مي باشد. در اين فصل ما ضمن معرفي روش شكل گيري 

ساختمان نيمه هادي ها، روش به وجود آمدن ديودها 
ــريح كرده و پس از معرفي شكل و  و انواع آن را تش
نمادهاي فني آن به شما نشان مي دهيم كه چه گونه 
ــتفاده مي گردد  از ديودها در مدارات الكترونيك اس
ــراي اين قطعه در  ــا كاربردي ديگر ب ــت ب و درنهاي
 (AC) ساخت مدارهايي براي تبديل جريان متناوب
ــتقيم (DC) به منظور مصرف كننده هايي كه  به مس

احتياج به جريان مستقيم دارند آشنا مي گرديم.

زمان كلزمان عمليزمان تئوري

81220

مدت زمان آموزش بر حسب ساعت

1. Integrated Circuit
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نيمه هادي هاي خالص  1-1
1-1-1  ساختمان اتم

ــوند  ــه در طبيعت يافت مي ش ــري ك ــه ي عناص هم
ــد كه اگر  ــكيل گرديده ان ــا تش ــه اي از اتم ه از مجموع
ــي  ــاختـــمان هر يك از اتم هاي آن ها را مورد بررس س
ــه الكترون ها و  ــم ديد از مجمـــوع ــرار دهيم، خواهي ق
ــته نيز شامل ذرات  ــته ساخته شده اند كه خود هس هس

پروتون و نوترون مي باشد. (شكل1-1)

شكل 1-1- داخل يك اتم

ــت كه  نحوه ي قرارگيري اين مجموعه به گونه اي اس
ــته در حال  ــاي منظم به دور هس ــا در مداره الكترون ه
ــز از مركز، باعث فاصله  ــند و نيروي گري گردش مي باش
ــته و نيروي جاذبه هسته  به وجود آمده الكترون ها از هس
ــد. به آخرين  ــته خواهد ش ــدن آن ها از هس مانع دور ش
مدار يا اليه ي الكترون هايي كه به دور هسته مي چرخند 
اليه واالنس يا ظرفيت و الكترون هاي آن را الكترون هاي 
واالنس يا ظرفيت مي گويند. بنابراين در شكل2-1 اليه 

سوم اليه واالنس مي باشد. (شكل1-4)

ــاي واالنس با  ــاد الكترون ه ــه زي ــه به فاصل ــا توج ب
ــته عوامل فيزيكي مختلفي مانند گرما مي تواند اين  هس
ــاخته و الكترون آزاد  الكترون ها را از مدار خود خارج س

به وجود آورد.

اليه ى اول
اليه ى دوم
اليه ى سوم

هسته

شكل 1-2

2-1-1  اجسام از نظر هدايت الكتريكي 
 تعداد الكترون هاي اليه ي واالنس كه عامل وابستگي 
ــته مي باشد، توانايي هاي متفاوتي را  آن ها نسبت به هس
در اجسام از نظر ايجاد الكترون آزاد به وجود آورده است.  
ــام را ازنظر هدايت الكتريكي به سه دسته  اين امر اجس
ــيم نموده  ــا و نيمه هادي ها تقس ــي هادي ها، عايق ه كل

است.
ــان الكتريكي  ــا به خوبي جري ــه نحوي كه هادي ه ب
ــان الكتريكي را  ــود عبور مي دهند، عايق ها جري را از خ
ــرايط  ــور نمي دهند و نيمه هادي ها، تحت ش از خود عب
ــي جريان الكتريكي را از خود عبور مي دهند. علت  خاص
آن است كه اين مواد از نظر اليه واالنس نيز بايك ديگر، 
ــده  ــان داده ش ــكل 3-1 نش تفاوت هايي دارند كه در ش

است.
ــامل مي شوند، در اليه  هادي ها كه اغلب فلزات را ش
ــه الكترون وجود دارد و با توجه به  آخر آن ها معموال س
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ــاي واالنس آن از مدار آخر  ــه به راحتي الكترون ه اين ك
ــاناهاي خوبي به شمار مي آيند و در  آزاد مي گردند، رس
ــه  ــتيك، شيش نقطه ي مقابل آن ها، عايق ها مانند پالس
ــوال از چهار الكترون  ــه در اليه آخر معم ــراميك، ك و س
ــند و با  ــت الكترون را دارا مي باش بيش تر و حداكثر هش
توجه به نداشتن الكترون آزاد جريان برق را از خود عبور 

نمي دهند.
ــيم  در اليه آخر نيمه هادي هاي خالص مانند سيليس
ــرون واالنس يافت مي گردد .  ــم تنها چهار الكت و ژرماني
ــت كه در دماي صفر  ــي اين عناصر به گونه اي اس ويژگ
مطلق (C°273-) عايق هستند، ولي در دماي معمولي 
ــدن الكترون  ــاي محيط منجر به آزاد ش (C°25+)، دم
ــت الكتريكي در آن  ــي هداي ــردد و اندك ــا مي گ درآن ه

به وجود مي آيد.

3-1-1  پيوند كواالنسي
ــاختمان اتم  ــرون موجود در اليه آخر س ــار الكت چه
نيمه هادي هايي مانند سيليسيم و ژرمانيم با الكترون هاي 
اليه آخر اتم هاي مجاور خود پيوندي اشتراكي را به وجود 
مي آورند كه به آن پيوند كوواالنسي مي گويند و منجر به 
ايجاد ساختمان كريستالي عنصر خواهد شد، لذا با توجه 
ــت الكترون به وجود  به اين پيوند دراليه آخر هر اتم هش
ــتحكمي را ايجاد  ــه تكميل اين اليه، پيوند مس مي آيدك

خواهدكرد.

Si Si

الكترون اشتراكى

شكل 1-4

(-273°C) ــط از صفرمطلق ــون اگر دماي محي اكن
ــن پيوند رها گرديده و  ــش يابد، يك الكترون از اي افزاي
ــده  الكترون آزادي به وجود خواهد آمد و مكان خالي ش
آن كه حفره نام دارد،  مي تواند از اتم پيوند مجاور خود 
توسط يك الكترون آزاد ديگر پُر شود و اين حركت به طور 
نامنظم درسرتاسر نيمه هادي، براي اتم هاي مجاور ادامه 

يابد. شكل 5-1 اين وضعيت رانشان داده است.

Si Si Si

1- الكترون آزاد شده و 
حفره در اليه ى واالنس 

ايجاد مى شود.

به داخل  الكترون   -2
اولين حفره مى افتد و 
دومـين حفره ايـجـاد 

مى شود.

داخل  به  الكترون   -3
دومين حفره مى افتد و 
سومـين حــفره به جا 

مى ماند.

داخل  به  الكترون   -4
و  مى افتد  حفره  سومين 
چهارمـين حفره ايـجـاد 

مى شود.

شكل 1-5

1- توزيع الكترون ها در اليه هاي 
اتم مس (هادي يا رسانا)

2- توزيع الكترون ها در نيمه هادي 
اتم سيليسيم

3- توزيع الكترون ها در عايق يا 
نارسانا (اتم آرگن)

شكل 1-3
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اين وضعيت را با اعمال پتانسيل الكتريكي به دو سر 
كريستال نيمه هادي مربوطه نيز مي توانيم به وجود آوريم 
ــيل  و جريان الكترون ها و حفره ها را بين دوقطب پتانس

الكتريكي مشاهده كنيم.

P و N 2-1  نيمه هادي هاي نوع
1-2-1  ناخالص كردن نيمه هادي ها

ــري نيمه هادي ها  ــه براي به كارگي ــا توجه به اين ك ب
ــاخت قطعات الكترونيك، نمي توان منتظر تغييرات  درس
دما گرديد وحتي جريان به وجود آمده در نيمه هادي زياد 
ــد، الزم است براي ساخت يك نيمه هادي  قوي نمي باش
خوب آن ها را ناخالص نمود، كه اين كار در كارخانه هاي 
ساخت نيمه هادي با تزريق اتم پنج ظرفيتي كه در اليه ي 
ــه ظرفيتي كه در اليه ي  ــس آن پنج الكترون و س واالن

واالنس آن سه الكترون وجود دارد صورت مي پذيرد.

شكل 6-1- كارخانجات توليد نيمه هادي

N 3-2-1 نيمه هادي نوع
ــان داده شده است  ــكل7-1 نش همان گونه كه در ش
ــري كه داراي  ــي را با عناص ــر نيمه هادي هاي خالص اگ
ــد، مانند آرسنيك ناخالص  اتم هاي پنج ظرفيتي مي باش
ــاهده مي شود كه از پيوند كوواالنسي آن يك  كنند، مش
ــه اين الكترون  ــه به وجود خواهد آمد، ك ــرون اضاف الكت

ــر، حركت  ــم به اتم ديگ ــدار واالنس يك ات ــدام از م م
ــر عنصر  ــي را به وجود مي آورد و هرگز در سراس نامنظم
ــدار نمي گردد. بنابراين دركل اين نيمه هادي، جريان  پاي
ــد آمد. با توجه به  ــي از الكترون ها به وجود خواه ضعيف
ــا دراين نيمه هادي  ــداد الكترون ها از حفره ه ــه تع اين ك
ــت، مي توانيم بگوييم: الكترون ها حامل هاي  ــتر اس بيش
اكثريت وحفره ها حامل هاي اقليت مي باشند وكريستال 

به وجود آمده از نوع نيمه هادي نوع N مي باشد.

الكترون پنجم اتم آرسنيك
(الكترون آزاد)

Si

Si

As Si

Si

N شكل 7-1- ايجاد نيمه هادي نوع

P 4-2-1  نيمه هادي نوع
   ولي با توجه به شكل 8-1 اگر ايجاد اين ناخالصي 
توسط يك عنصر با اتم هاي سه ظرفيتي مانند آلومينيم 
ــي آن، از چهار  صورت پذيرد، اين بار در پيوند كوواالنس
ــوده و حفره اي  ــي از پيوند ها ناقص ب ــد موجود، يك پيون
ــر عنصر الكترون هاي  ــود خواهد آمد كه در سراس به وج
ــعي مي كنند آن ها را  اليه هاي واالنس اتم هاي مجاور س
ــداري به وجود نخواهد آمد؛ اين امر  پُر كنند و هرگز پاي
ــد كه  نيز باعث به وجود آمدن جريان ضعيفي خواهد ش
ــا توجه به اين كه  ــث آن بوده اند. بنابراين ب ــا باع حفره ه
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ــن نيمه هادي بيش تر  ــداد حفره ها از الكترون ها دراي تع
ــا حامل هاي اكثريت  ــم بگوييم: حفره ه ــت مي تواني اس
ــتال  ــند و كريس و الكترون ها، حامل هاي اقليت مي باش

به وجود آمده، از نيمه هادي نوع P مي باشد.

Si

Si

AL Si

Si

حفره

P شكل 8-1- ايجاد نيمه هادي نوع

3-1 ساختمان و نماد مداري ديود
P و N 1-3-1  اتصال نيمه هادي هاي

هرگاه دو كريستال نيمه هادي P و N را به يك ديگر 
ــاي آزاد  ــال الكترون ه ــل اتص ــد، در مح ــال بدهن اتص
 P ــرعت جذب حفره هاي نيمه هادي نيمه هادي N به س
ــد و درمحل اتصال مربوطه با توجه به توازن  خواهند ش
به وجود آمده، ناحيه تخليه ايجاد خواهد گرديد كه عرض 
ــت كه در اين ناحيه هيچ گونه  آن چند دهم ميكرون اس
الكترون آزاد و يا حفره وجود ندارد، ولي در نواحي ديگر 
نيمه هادي ها، شرايط به همان شكلي كه بوده است باقي 

مي ماند. (شكل1-9)

NP

ليه
 تخ

ه ى
حي

نا

شكل 9-1- ايجاد ناحيه تخليه

ــا توجه به  ــتال نيمه هادي ب ــال اين دو كريس اتصــ
ــه قطعــه اي  ــي آورد، منجر ب ــرايطـي كه به وجود م ش
 (Diode) ــود ــه آن ديــ ــه ب ــد ك ــرد خواهد ش پركارب
ــكل10-1) در نقشه هاي  مي گويند و آن را با نمـــاد (ش

فني مشخص مي نمايند.

NP

KA

شكل 10-1- پايه هاي ديود

ــه اي قرار گرفته و به  ــال به وجود آمده در محفظ اتص
ــكل 11-1 به عنوان ديود در اختيار مصرف كنندگان  ش

آن قرار مي گيرد.

شكل 11-1- چند نوع ديود

با توجه به شرايط عايقي كه در ناحيه تخليه به وجود 
ــاي مثبت و منفي در دو طرف  ــت و وجود باره آمده اس
ــد آمد كه  ــد نيزبه وجود خواه ــيل س اين ناحيه، پتانس
ــيم 0/7ولت و ژرمانيم 0/2 ولت  براي نيمه هادي سيليس

مي باشد.
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NP
+
+
+
+
+
+

−
−
−
−
−
−

پتانسيل سد

شكل 12-1- پتانسيل سد ديود

ديودها با اشكال و ابعاد مختلفي توسط كارخانه هاي 
توليد قطعات الكترونيكي توليد مي شوند كه نمونه هايي 
ــكل 13-1 نشان داده شده است و متناسب  از آن در ش
ــرد، كارخانه هاي مربوطه با ارائه برگه ي داده  با نوع كارب
وكاتالوگ هاي الزم محصوالت خود را به طراحان مدارات 

الكترونيكي معرفي مي نمايند.

KA
KA
KA

آندكاتد

شكل 13-1- انواع ديود و پايه هاي آن

ــراي توليد  ــن آن ب ــوه قرار گرفت ــود و نح ــاد دي ابع
ــرايط كاربرد مربوطه  كنندگان اين قطعه كه مي تواند ش
ــيار مهم مي باشد و چه بسا اين موضوع  را تغييردهد بس

در قيمت تمام شده ي آن نيز تاثير مي گذارد.
ــيار كوچك به  امروزه ديودهاي SMD با ابعادي بس

بازار ارائه مي گردد.

ــكل 10 -1 مشخص شده است  همان گونه كه در ش
ــه اي از ديود كه به نيمه هادي نوع P متصل مي گردد  پاي
ــت كاتد  آند و پايه اي كه به نيمه هادي نوع N متصل اس
ــدارات مي تواند در دو  ــن قطعه درم ــود. اي ناميده مي ش
ــتقيم و باياس معكوس به كار گرفته  وضعيت باياس مس

شود.

4-1  باياس مستقيم ديود
با اتصال يك منبع ولتاژ به يك ديود، اصطالحاً آن را 
ــد كه  باياس نموده اند. حال اگر اين اتصال به نحوي باش
قطب مثبت به آند و قطب منفي به كاتد وصل شده باشد 

باياس مربوطه را باياس مستقيم گويند. (شكل1-14)
در اين صورت الكترون ها ازقطب منفي به نيمه هادي 
ــپس به طرف حفره هاي نيمه هادي  N وارد گرديده و س
ــوند و پس از آن جذب قطب مثبت منبع  P رانده مي ش
ــد و در مدار جريان الكتريكي به وجود خواهد  خواهند ش

آمد.

KA

شكل 14-1- ديود در باياس موافق

ــرط به وجود آمدن  ــته باشيد كه ش توجه داش
ــتقيم ديود،   ــدار باياس مس ــان الكتريكي در م جري
ــد تا  ــد مي باش ــيل س ــش ولتاژ منبع، از پتانس افزاي
ناحيه تخليه از بين برود. (براي نيمه هادي سيليسيم 

0/7ولت و ژرمانيم 0/2 ولت)
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5-1  باياس معكوس ديود
ــوس ديود  ــوق را در باياس معك ــرايط ف ــف ش مخال
مي توانيم بيابيم. يعني وضعيتي كه قطب مثبت به كاتد 

و قطب منفي به آند وصل گرديده است. (شكل1-15)

KA

شكل 15-1- ديود در باياس مخالف

ــه الكترون هاي  ــه به اين ك ــن وضعيت با توج در اي
ــت و الكترون هاي  ــادي N جذب قطب مثب آزاد نيمه ه
ــب منفي حفره هاي نيمه هادي نوع P را پُر مي كنند،  قط
مشاهده مي شود كه عرض ناحيه ي تخليه افزايش يافته 
ــر چه ولتاژ منبع افزايش يابد جرياني در مدار برقرار  و ه
نخواهد شد و حتي افزايش ولتاژ منجر به سوختن ديود 

خواهد شد.

6-1  تست و آزمايش ديود
ــا از پيوند  ــاخت ديوده ــه در س ــه اين ك ــا توجه ب ب
ــتفاده مي گردد اين پيوند در  ــاي P و N اس نيمه هادي ه

بعضي شرايط براي ديود مي تواند دردسر آفرين باشد.
يكي از اين موارد، باز شدن اين پيوند مي تواند  باشد؛ 
ــن خواهد رفت كه  ــي ديود از بي ــرايط كارآي در اين ش

اصطالحا مي گويند ديود سوخته است. 
ــن مورد را پديد آورد  ــي از عواملي كه مي توان اي يك
ــاس موافق و يا  ــد مجاز در باي ــور جريان بيش از ح عب
مخالف از ديود مي باشد كه حرارت محيط اطراف قطعه 

نيز مي تواند در تسريع آن موثر باشد.

ــز مواردي كه در   ــدن يك ديود بج عالئم معيوب ش
ظاهر ديود تاثير مي گذارد، اغلب با چشم قابل تشخيص 

نيست.
ــا  تغيير كرده  ــه وضعيت ظاهري آن ه ديودهايي ك
است اغلب آتش گرفته، سياه شده اند و يا از وسط به دو 
نيم تقسيم مي شوند. پس همان طور كه بيان شد  تحت 
اين شرايط ديگر قابل استفاده نيستند. چرا كه هيچ گونه 
ــد. ولي همان گونه كه  ــي را از خود عبور نمي دهن جريان
گفته شد براي ديودهايي از داخل معيوب شده اند و اين 
ــم قابل تشخيص نيست، استفاده از اهم متر  عيب با چش
ــنهاد مي گردد. ضمن آن كه تجهيزاتى براي اين كار   پيش
ــت. در صورتي كه از سالمت ديود  ــده اس نيز ساخته ش
ــود در مدارات كار  ــتفاده از آن دي ــيم، اس مطمئن نباش

عاقالنه اي نيست.

1-6-1 آزمايش توسط اهم متر عقربه اي
ــط مولتي متر  ــش ديود توس ــت يا آزماي ــراي تس   ب
ــلكتور مولتي متر عقربه اي را بر روي 100×  عقربه اي، س
ــما به يك اهم متر دقيق  ــم قرار دهيد تا مولتي متر ش اه
ــر را به دو  ــيم هاي اهم مت ــر س ــپس س تبديل گردد، س
ــيم هاي قرمز و  ــر ديود وصل نماييد. بار ديگر سر س س
ــرده و در اين حالت بدون  ــكي اهم متر را جابه جا ك مش
ــر  ــود را جابه جا كنيد، آن را به دو س ــرهاي دي آن كه س
ــاهده  ــكل16-1 مش ــود متصل نماييد. با توجه به ش دي
ــت اهم متر مقاومت كم  ــد كرد كه در يك وضعي خواهي
ــا مي كنيد، مقاومت  ــيم ها را جابه ج و در هنگامي كه س
بسيار زيادي را اهم متر نشان مي دهد. تحت اين شرايط 
مطمئن خواهيم بود كه ديود دراين تست سالم مي باشد 
ــاهده كرديد، ديود سوخته  ــرايطي كه مش و به غير از ش
ــتفاده مي باشد. مثًال در هر دو جهت يك  و غير قابل اس
مقدار نشان داده شود. و يا در هر دو جهت اتصال كوتاه 

باشد و يا هيچ گونه اتصالي وجود نداشته باشد.
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شكل 16-1- تست ديود با اهم متر عقربه اي

ــي اهم متر  ــكل 16-1، باطري داخل ــه ش ــا توجه ب ب
مي تواند ديود را در باياس موافق يا مخالف قرار دهد. در 
ــكي  ــيم هاي قرمز و مش مدار داخلي اهم متر باطري و س
ــري خواهد شد. در اين شرايط  اهم متر باطري با ديود س
مي توان توضيح داد كه در وضعيتي كه اهم متر مقاومت 
ــاس موافق قرار  ــت، ديود در باي ــان داده اس كمي را نش
ــيم مشكي اهم متر به پايه آند  گرفته و در اين ارتباط س
ــاره مي نمايد.  ــيم قرمز به پايه كاتد ديود اش ديود و س
بنابراين به اين وسيله پايه هاي ديود را به وسيله اهم متر 
ــاهده خط كمربندي دور ديود  عقربه اي نيز عالوه بر مش

كه به كاتد اشاره نموده است تشخيص داده ايم.
ــروزه در بازار يافت  ــاي عقربه اي كه ام در اهم متره

ــود را  نيز كه با  ــت دي ــود مي توانيم وضعيت تس مي ش
ــي ازحاالت مختلف كليد  ــت فني ديود بر روي يك عالم
ــت كه  ــاهده كنيم. طبيعي اس ــلكتور وجود دارد مش س
ــادگي  ــتفاده از اين قبيل اهم مترها به س كاربران در اس
ــخيص پايه هاي ديود را  ــت و تش مي توانند عمليات تس

انجام دهند. 
2-6-1  آزمايش توسط اهم متر ديجيتالي

مولتي مترهاي ديجيتالي نيز دستگاه هاي جديدتري 
ــت ديود  ــه از طريق بخش اهم متر و يا تس ــند ك مي باش
آن ها، مي توان ديودها را تست نموده و پايه هاي آن ها را 

تشخيص داد.
در مولتي مترهاي ديجيتالي، وضعيتي را در سلكتور 
براي تست ديــود در نظر گرفته اند. دراين حالت  براي 
ــط مولتي متر ديجيتالي  كافي است  ــت ديود  توس تس
ــت ديود  ــلكتور انتخاب وضعيت آن را در وضعيت تس س
قرارداده (شكل17-1) وسيم هاي قرمز و مشكي را در دو 
ــر ديود مربوطه ارتباط  جهت مختلف به ترتيب به دو س

دهيد.

شـكل 17-1- وضعيـت آزمايـش ديـود بـا مولتي متر 
ديجيتالي

همان گونه كه در شكل 18-1 مشاهده مي گردد، در 
يكي از وضعيت هاي ارتباط مولتي متر مقاومت كم و پس 
از جابه جايي دو سر سيم مقاومت بسيار زيادي مشاهده 

مي گردد.
اكنون مي دانيد كه تحت شرايطي كه مقدار مقاومت 
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ــان داده شده مقدار كمتري مي باشد، ديود در باياس  نش
ــت بيش تري  ــس كه مقاوم ــرايط برعك ــق و در ش مواف
مشاهده گرديده است ديود در باياس معكوس قرار گرفته 
ــده، نكته مهمي به چشم  ــت.  ولي در تست انجام ش اس
مي خورد و آن اين كه برخالف مولتي متر عقربه اي زماني 
ــيم قرمز به آند و  ــد، س كه ديود در باياس موافق مي باش
سيم مشكي به كاتد ديود اشاره مي نمايد و اين به دليل 
ــري باطري  ــالح  مدار داخلي مولتي متر در اتصال س اص
ــد  تا كاربر بتواند نتيجه را در شرايط  آن با ديود مي باش
ــاهده نمايد و كمتردچار شك و ابهام گردد.  بهتري مش
ــت ديود اگر مشاهده گردد كه در هر دو  در عمليات تس
ــود و يا مقاومت  ــان داده مي ش وضعيت اتصال كوتاه نش
يكسان و زيادي به چشم مي خورد قطعاً ديود سوخته و 

آسيب ديده است و ديگر قابل استفاده نمي باشد.

O f f

V
O f f

V

آندكاتدآند كاتد

شكل 18-1- تست ديود با مولتي متر ديجيتالي

آزمايش شماره 1
رفتار ديود در باياس مستقيم

زمان: 60 دقيقه

ــود در باياس  ــاهده رفتار دي هـدف از آزمايـش: مش
مستقيم به  وسيله ي يك المپ 12ولت.

شـرح آزمايش: دراين آزمايش با قرار دادن يك ديود 
به صورت باياس مستقيم درمسير المپ 12ولت در حالي 
كه توسط يك منبع جريان مستقيم (DC) متغير تغذيه 
مي شود مشاهده مي كنيد كه المپ مربوطه در ولتاژهاي 
نزديك 12ولت روشن شده و در اندازه گيري ولتاژ دو سر 
المپ، ولتاژ به دست آمده 0/7 ولت نسبت به ولتاژ اعمال 
شده به مدار، توسط منبع تغذيه كم تر است. اين موضوع 
ــرايطي را كه خروجي يك جريان متناوب در  مي تواند ش

نيم سيكل مثبت به وجود مي آورد را نشان دهد.
تجهيزات و قطعات مورد نياز آزمايش:

تعداد / مقدارنام و مشخصات تجهيزات و قطعات
 (DC) منبع تغذيه جريان مستقيم

متغير صفر تا 15 ولت
1 دستگاه

2 رشتهسيم رابط با گيره سوسماري
1 عددالمپ 12 ولت اتومبيل

1N4001 1 عددديود
1 دستگاهمولتى متر ديجيتالي

ــل تغييرات ولتاژ براي  توجـه: در تمامي مراح
آزمايش از ولوم تغيير ولتاژ Fine نيز در منبع تغذيه 
ــتفاده گردد تا تغييرات ولتاژ بسيار جزئي بوده و  اس

فرصت مشاهده نتيجه امكان پذير باشد.
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مراحل اجراي آزمايش:
1- وسايل مورد نياز را از انبار تحويل بگيريد.

2- مداري مطابق شكل 19-1 ببنديد.
ــر ولت قرار  ــه ي DC را بر روي صف ــع تغذي 3- منب

دهيد.
4- منبع را روشن كرده و ولتاژ را به آرامي تا 12ولت 
افزايش دهيد و به نور المپ و مقدار ولتاژ بر روي ولت متر 

نگاه كنيد.

VOLTAGE CURRENT

COARSE FINE COARSE FINE

GNDON/OFF

DC POWER SUPPLY
V A V

KA

شكل 19-1- مدارآزمايش شماره 1 باياس موافق ديود

سـوال (1)- به چه دليل ولتاژ نشان داده شده دو سر 
المپ قبل از 0/7 ولت بسيار ناچيز است؟

سـوال (2)- چرا ولتاژ اندازه گيري شده دو سر المپ  
ــبت به مقدار منبع تغذيه  درتمامي مقادير 0/7ولت نس

كم تر است؟
سـوال (3)- آيا مي توانيد اين مدار را تحت شرايطي 
ــا اعمال12ولت هرگز  ــد كه حتي ب ــور كامل ببندي به ط

المپ روشن نشود؟
سوال (4)- خالصه عملياتي كه در اين آزمايش انجام 

داده ايد شرح دهيد.
ــن آزمايش را به طور  سـوال (5)- نتايج حاصل از اي

خالصه توضيح دهيد.
- شرح تئوري و عملي آزمايش را در دفتر گزارش كار 

خود بنويسيد.
- ولتاژهاي دو سر المپ و ديود را اندازه گيري كرده 

و يادداشت نماييد.

آزمايش شماره 2
 رفتار ديود در باياس معكوس

زمان: 60 دقيقه

ــود در باياس  ــاهده رفتار دي هـدف از آزمايـش:  مش
معكوس به وسيله يك المپ 12ولت و ولت متر.

ــا به كارگيري يك  شـرح آزمايـش: در اين آزمايش ب
ــتقيم  ــط يك منبع جريان مس ــپ 12ولت كه توس الم
(DC) تغذيه مي شود در حالي كه در مسير آن يك ديود 
ــت، مشاهده مي كنيد  در باياس معكوس قرار گرفته اس
كه به ازاي هيچ يك ازمقادير ولتاژ خروجي منبع، هرگز 
ــد. هم چنين در ولتاژهاي باالي  المپ روشن نخواهد ش
0/7ولت يا كم تر از آن ولتاژ اندازه گيري شده دو سرالمپ 
ــه اي نخواهد بود كه اين موضوع  نيز مقدار قابل مالحظ
ــك جريان متناوب  ــرايطي را كه خروجي ي مي تواند ش

درنيم سيكل منفي به وجود مي آورد را نشان دهد.
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تجهيزات و قطعات مورد نياز آزمايش:

تعداد / مقدارنام و مشخصات تجهيزات و قطعات
 (DC) منبع تغذيه جريان مستقيم

متغير صفر تا 15 ولت
1 دستگاه

3 رشتهسيم رابط با گيره سوسماري
1 عددالمپ 12 ولت اتومبيل

1N4001 1 عددديود
1 دستگاهمولتى متر ديجيتالي

ــل تغييرات ولتاژ براي  توجـه: در تمامي مراح
آزمايش از ولوم تغيير ولتاژ Fine نيز در منبع تغذيه 
ــتفاده گردد تا تغييرات ولتاژ بسيار جزئي بوده و  اس

فرصت مشاهده نتيجه امكان پذير باشد.

مراحل اجراي آزمايش:
1- وسايل مورد نياز را از انبار تحويل بگيريد.

2- مداري مطابق شكل 20-1 ببنديد.
ــر ولت قرار  ــه ي DC را بر روي صف ــع تغذي 3- منب

دهيد و ولت متر را دو سر المپ قرار دهيد.
4- منبع را روشن كرده و ولتاژ را به آرامي تا 12ولت 
افزايش دهيد و به نور المپ و مقدار ولتاژ بر روي ولت متر 

نگاه كنيد.
سوال (1)- به چه دليل المپ روشن نمي شود؟

ــر مختلف ولتاژ منبع  سـوال (2)- چرا به ازاي مقادي
ــه اي را  ــدار قابل مالحظ ــر مق ــواره ولت مت ــه، هم تغذي

اندازه گيري نمي نمايد؟
سـوال (3)- آيا مي توانيد اين مدار را تحت شرايطي 

به طور كامل ببنديد، ولي المپ روشن شود؟

VOLTAGE CURRENT

COARSE FINE COARSE FINE

GNDON/OFF

DC POWER SUPPLY
V A V

KA

شكل 20-1- مدارآزمايش شماره 2 باياس معكوس ديود

سوال(4)- خالصه عملياتي كه در اين آزمايش انجام 
داده ايد شرح دهيد.

ــش را به طور  ــج حاصل از اين آزماي سـوال(5)- نتاي
خالصه توضيح دهيد.

ــرح تئوري و عملي را در دفتر گزارش كار خود  - ش
ــر المپ و ديود را اندازه گيري  ــته و ولتاژهاي دو س نوش

نموده و يادداشت كنيد.

7-1  شكست ديود
ــت و ديود مداري  ــتفاده از يك مقاوم مي توان با اس
ــوي كه ديود  ــكل 21-1 را ايجاد نمود به نح ــد ش مانن
ــس از آن ولتاژ را از صفر  ــاس موافق قرارگيرد. پ در باي
ــن حالت تغييرات  ــت افزايش مي دهيم و در اي تا 12ول
ــط يك ولت متر و تغييرات جريان را توسط  ولتاژ را توس
ــن تغييرات ولتاژ  ــك آمپرمتر اندازه گيري مي كنيم. اي ي
ــش در يك جدول  ــر نيم ولت افزاي ــان به ازاء ه و جري
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ــت مي گردد و پس از آن تغييرات ولتاژ بر روي محور  ثب
افقي و تغييرات جريان بر روي محور عمودي يك نمودار 

نقطه يابي مي گردد.

شكل 21-1- مدار ديود در باياس موافق

ــش جريان تا قبل از  ــاهده خواهيم كرد كه افزاي مش
رسيدن به ولتاژ سد بسيار كم بوده و پس از آن به ناگهان 
ــت آمده اين تغييرات را بر  افزايش مي يابد. نمودار به دس
روي محور مختصات، منحني ولت آمپر ديود گويند كه 

در شكل 22-1 نشان داده شده است.
I

V
0.7Vولتاژ

يان
جر

شكل 22-1- منحني ولت آمپر ديود در باياس موافق

در اين منحني مشاهده مي گردد كه افزايش جريان 
ــيدن  در مقابل تغييرات صعودي ولتاژ عمدتاً پس از رس
ــت كه اين افزايش  ــه 0/7 ولت به وجود آمده اس ولتاژ ب
براي ديودهاي از جنس ژرمانيم بر روي 0/2ولت صورت 

مي پذيرد.
ــي وضعيت  منحني هاي ولت آمپر ديود ها براي بررس
ــط كارخانه هاي سازنده نيز  ــرايط مختلف توس آن در ش

ارائه مي گردد.

ــكل 23-1 تغييرات ولتاژ را تحت  حال اگر مانند ش
ــود در باياس مخالف قرار  ــرايطي ايجاد نماييم كه دي ش
ــت، يعني منبع را در جهت عكس حالت قبل  گرفته اس
قرار دهيم، در اين حالت مشاهده خواهد شد كه افزايش 
ــل توجهي افزايش جريان را به دنبال  ولتاژ به ميزان قاب
نخواهد داشت؛ ولي با رسيدن ولتاژ به مقداري مشخص 
ــت مي گويند جريان به مقدار قابل  كه به آن ولتاژ شكس

توجهي به يك باره در جهت منفي افزايش مي يابد.

شكل 23-1- مدار ديود در باياس مخالف

ــان و انتقال آن بر روي  ــت تغييرات ولتاژ وجري   ثب
محور مختصات منحني مشخصه ولت آمپر شكل 1-24 
ــود مي آورد كه دليل منفي بودن ولتاژ و جريان،  را به وج
ــرايط با  ــوس قرارگرفتن ديود بوده و ش ــاس معك در باي
ــخصه باياس مستقيم به اين شكل  توجه به منحني مش

ترسيم خواهد شد.

º

��

�I

ولتاژولتاژ
شكست

جريان

شكل24-1- منحني ولت آمپر ديود در باياس مخالف

ــت ديود نيز مي گويند  به اين منحني، منحني شكس
ــط كارخانه هاي سازنده نيز به بازار مصرف ديود  كه توس

ارائه مي گردد.
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DC

R

D DC

R

D

I

V
0.7Vولتاژ

يان
جر

DC

R

D DC

R

D

I

V
0.7Vولتاژ

يان
جر

8-1  ديود ايده آل 
ــود به خوبي  ــي عملكرد دي ــون با توجه به بررس اكن
ــتن از  مي دانيم كه ديودها در باياس موافق پس از گذش
مرز ولتاژ سد به خوبي جريان را از خود عبورخواهند داد 

و مانند يك كليد بسته عمل مي كنند. (شكل1-25)

ــر از حالت نمايي  ــن واكنش ديود، اگ ــا توجه به اي ب
ــش جريان را  ــم، افزاي ــان صرف نظر كني ــش جري افزاي
ــودي در نظر بگيريم و  ــكل يك خط عم مي توانيم به ش
ــراري جريان در مدار  ــرايطي كه تصميم به برق تحت ش

داريم از اين امكان ديود استفاده گردد.

شكل 25-1- ديود ايده آل در باياس موافق يا وصل

كليد بسته

كليد باز

ــكل26-1 باياس مخالف، يعني  اين وضعيت را در ش
ــد به قطب  ــب منفي منبع و كات ــه آند به قط ــي ك زمان
مثبت منبع متصل گرديده است، به صورت يك كليد باز 
ــاهده خواهيم كرد و در اين وضعيت عبور جريان در  مش

مدارصورت نمي پذيرد.
ــان داده شده است، عدم  همان طور كه در شكل نش
ــك خط افقي در  ــان در اين مدار به صورت ي عبور جري

نمودار ولت آمپر نشان داده شده است.
اين شرايط فقط به صورت ايده آل در نظر گرفته شده 
ــز نمودارهاي مربوطه  ــت، در حالي كه در عمل هرگ اس
ــكل نخواهد بود و قصد معرفي در اين وضعيت  به اين ش
ــع و وصل ديود  ــنايي با نحوه ي قط ــا به منظور آش صرف

مي باشد.

شكل 26-1- ديود ايده آل در باياس مخالف يا قطع ديود

اين موضوع مصرف ديودها را در كاربردهاي كليدي 
بسيار حائز اهميت مي نمايد، به نحوي كه با يك طراحي 
ــد مثبت تر گردد، در  ــبت به كاتـــ ــب اگر آند نس مناس
باياس موافق و در صورتي كه كاتد نسبت به آند مثبت تر 

ــرار خواهد گرفت. اين  ــردد، ديود در باياس مخالف ق گ
ــال مي توان  ــاي مدارات ديجيت ــرد را در طراحي ه كارب

يافت.
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9-1 يكسوساز نيم موج
ــاوب (AC) و ولتاژ  ــاژ متن ــم كه ولت ــوب مي داني خ
ــتقيم (DC) دو روش توليد درمنابع توليد كننده ي  مس
ــه اين كه تغذيه موردنياز  ــند. ولي با توجه ب ولتاژ مي باش
مدارات الكترونيك عموماً ولتاژ مستقيم مي باشد و انتقال 
ــر داراي تلفات زيادي  ــن انرژي از جايي به جاي ديگ اي
مي باشد و مقرون به صرفه نيست. بنابراين همواره انرژي 
متناوب را از جايي به جاي ديگر منتقل مي نمايند (برق 
شهر) و در محل مصرف براي تبديل آن از ولتاژ متناوب 

به ولتاژ مستقيم عمل مي گردد.

º
t

V
+Vm

��m

ولتاژ متناوب سينوسى
نيم سيكل

مثبت
نيم سيكل

منفي

AC شكل 27-1- ولتاژ

ــاهده مي گردد،  ــكل 27-1 مش همان گونه كه در ش
ــاوب، داراي دونيم  ــط منابع متن ــده توس ولتاژ توليد ش
ــند. در حالي كه در منابع  سيكل مثبت و منفي مي باش
توليد ولتــاژ مستقيـم ما انتظار داريم، مانند شكل 28-
ــذف گرديده و در مرحله  ــيــكل منفي ح 1الف  نيم س
بعدي تا حد امكان، مانند شكل 28-1ب نوسانات مثبت 
نيز حذف گردد و به شكل خط صاف تبديل گردد. تحت 
اين شرايط خروجي DC خواهيم داشت كه براي مصرف 

كنندگان DC مورد استفاده قرار مي گيرد.

º
t

V
+Vm

ولتاژ مستقيم ضربان دار

شكل 28-1 الف- حذف نيم سيكل منفي

º
t

V
+Vm

ولتاژ مستقيم مناسب

DC شكل 28-1 ب- ولتاژ

ــدم اول، به دليل آن كه ديودها درباياس مخالف  در ق
ــبي هستند كه بتوانيم  هدايت نمي كنند، قطعه ي مناس
ــيكل هاي منفي را حذف كنيم، چرا  توسط آن ها نيم س
كه يك منبع متناوب مانند يك منبع مستقيم است كه 
ــي آن تغيير مي كند و با  ــب قطب هاي مثبت و منف مرت
ايجاد مداري مانند شكل 29-1 كه به آن يكسوساز نيم 
موج مي گويند، مي توان نيم سيكل هاي منفي را حذف و 

خروجي مستقيم ضربان دار توليد نمود.
ــد.  ــكل 28-1الف مي باش ــد ش ــي مانن ــن خروج اي
درخروجي اين مدار ديگر قطب هاي مثبت و منفي تغيير 
نمي كند و همواره خروجي كاتد ديود قطب مثبت و سر 

ديگر ترانس قطب منفي خواهد بود.

º
t

V
+Vm

��m

ولتاژ متناوب سينوسى

º
t

V
+Vm

ولتاژ مستقيم ضربان دار
RL

D

ولتاژ متناوب

شكل 29-1- يكسوساز نيم موج
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ــاي خروجي DC اين  ــا نمودن قطب ه براي جابه ج
مدار الزم است جهت قرار گرفتن ديود در مدار را تغيير 
دهيم. در اين حالت خروجي آند ديود قطب منفي و سر 
ديگر ترانس قطب مثبت خواهد بود. رعايت اين قطب ها 
در مصرف كننده ها، بسيار مهم بوده و عدم رعايت آن به 

مصرف كننده آسيب خواهد رساند.
ــي به صورت  ــه در اين مدارخروج ــا توجه به اين ك ب
ــو شده است، اگر خروجي اين مدار توسط  نيم موج يكس
ــر مقدار  ــود، ولت مت ــرDC اندازه گيري ش ــك ولت مت ي
ــط را نشان خواهد داد و اگر مقدار ماكزيمم دامنه  متوس
ــيم آن به π مقدار ولتاژ خروجي ترانس را بدانيم، با تقس

DC و يا متوسط به دست خواهد آمد.

m
ave dc

VV V= =
π

1-9-1  معايب مدار يكسوساز نيم موج 
از آنجايي كه مدار به كار گرفته شده در شكل 1-29 
ــد و فاصله بين دو قله  داراي خروجي ضربان دار مي باش
ــيكل هاي مثبت به اندازه ي يك نيم سيكل منفي  نيم س
ــت قابل مالحظه اي  ــد، در اين روش كيفي خالي مي باش
ــي اين تغذيه  ــود و به كارگيري خروج ــاهده نمي ش مش
براي سيستم هاي الكترونيكي متداول نيست؛ بنابراين با 
حذف اين فاصله مي توان كيفيت خروجي مدار يكسوساز 

را بهينه نمود.
ــتم هاي  ــن خروجي DC در سيس ــري چني به كارگي
صوتي و مخابراتي مانند تلويزيون و راديو ايجاد پارازيت 
ــتم هاي ديجيتال منجر به ايجاد  خواهد نمود و در سيس
پالس هاي خطا مي گردد هم چنين در سيستم هايي كه با 
توليد امواج سر و كار دارند، تغييرات فركانس را به دنبال 
ــت. بنابراين اين خروجي فقط براي مدارات  خواهد داش
ساده و آسيب ناپذير مانند شارژ باطرى مي تواند كاربرد 

داشته باشد.

آزمايش شماره 3
نحوه يكسوسازي مدارهاي ديودي

زمان: 60 دقيقه

هدف از آزمايش: مشاهده و اندازه گيري نتايج خروجي 
يك مدار يكسوساز نيم موج ديودي با صافي خازني.

ــا اتصال يك ديود  شـرح آزمايـش: در اين آزمايش ب
ــاهده خواهيم كرد. در  به ثانويه، يك ترانس كاهنده مش
ــًال در ثانويه ترانس جريان متناوب دريافت  حالي كه قب
ــم، اكنون با قرار گرفتن ديـود در خروجـي آن  مي كردي
ــود يك خازن  ــتقيم دريافت مي كنيم. وج ــان مس جـري
ــت بهتري را  ــي مي تواند كيفي ــاال در خروج ــت ب ظرفي
ــان داده شده است  ــكل 28-1 نش همان گونه كه در ش
ــتگاهي  ــاهده دقيق خروج از دس ايجاد نمايد. براي مش
ــكل نشان داده شده است  ــكوپ كه در ش به نام اسيلوس
ــتفاده مي گردد كه در اين شكل خط صافي كه مبين  اس

جريان DC مي باشد نشان داده شده است.
D1

R1

���

CH1

GND

9V220V

1N4001

الف ـ شماتيك مدار

شـكل 30- 1- شكل موج خروجي يكسوساز نيم موج بر 
روي اسيلوسكوپ
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ــي را در وضعيت  ــش ولت متر ديجيتال در اين آزماي
ــري مي كنيم، با  ــي را اندازه گي ــرارداده و خروج DC  ق
ــاژ قبل از ديود ولت متر AC مقدار ولتاژ  اندازه گيري ولت
را نشان خواهد داد. ولي با قرار دادن ولت متر در وضعيت 
DC مقدار قابل توجهي اندازه گيري نخواهد شد كه اين 
ــد.  قبل از ديود مي باش AC موضوع دال بر وجود جريان
ــود صورت پذيرد فقط  ــي اگر اين آزمايش پس از دي ول
ــدارDC قابل اندازه گيري  ــت DC ولت متر، مق در وضعي

مي باشد.
تجهيزات و قطعات مورد نياز آزمايش:

تعداد / مقدارنام و مشخصات تجهيزات و قطعات
1N4001 1 عددديود

1 دستگاهمولتي متر ديجيتال
3 رشتهسيم رابط با گيره سوسماري

10KΩ 1 عددمقاومت
470µF / 25V 1 عددخازن

220V-9V / 300mA 1 عددترانسفورماتور

مراحل اجراي آزمايش:
1- وسايل مورد نياز را از انبار تحويل بگيريد.

2- مدار شكل30-1 را ببنديد.
ــري ولتاژ  ــم اندازه گي ــر روي تنظي ــر را ب 3- ولت مت
ــت 10 كيلواهم را  ــر مقاوم ــرارداده و ولتاژ دو س ق DC

اندازه گيري كنيد و مقدار آن را يادداشت نماييد.
ــر خروجي  ــرايط به دو س 4- ولت متر را در همان ش
ــدار را اندازه گيري كنيد و آن را  ــس وصل كرده و مق تران

يادداشت نماييد.
ــرايط اندازه گيري ولتاژ AC قرار  5- ولت متر را در ش
ــري كنيد و  ــي ترانس را اندازه گي ــدار خروج داده و مق

يادداشت نماييد.

ــر مقاومت  ــرايط به دو س 6- ولت متر را در همان ش
ــت  ــدار را اندازه گيري كرده و يادداش ــل كرده و مق وص

نماييد.

توجه داشته باشـيد كه ولت مترهاي AC مقدار 
موثـر ولتـاژ متنـاوب را اندازه گيري مي كننـد و براي 
به دست آوردن Vm بايد مقدار به دست آمده را تقسيم 
بر 0/707 نمود. در صورتـي كه بخواهيم مقدار Vdc  را 
 m

ave dc
VV V= =
π

به دست آوريم مي توانيم از فرمول 
استفاده كنيم.

سوال (1)- به چه دليل نتيجه ولتاژ اندازه گيري شده 
دو سر مقاومت، تحت شرايطي كه ولت متر را در وضعيت 

قرار مي دهيم متفاوت است؟ AC و DC

سوال (2)- آيا با توجه به مقادير اندازه گيري شده در 
ــد مقدار 3/54 ولت را از  وضعيت هاي مختلف، مي تواني

طريق فرمول تحقيق نماييد؟
ــاژ اندازه گيري  ــه چه دليل نتيجه ولت سـوال (3)-  ب
ــرايطي كه ولت متر را در  ــر ترانس تحت ش ــده دو س ش

وضعيت DC و AC قرار مي دهيم متفاوت است؟
سوال (4)- خالصه عملياتي كه در اين آزمايش انجام 

داده ايد شرح دهيد.
ــن آزمايش را به طور  سـوال (5)- نتايج حاصل از اي

خالصه توضيح دهيد.
- شرح تئوري و عملي آزمايش را درگزارش كار خود 

بنويسيد.
ــر مقاومت را دردو  ــده دو س ــاژ اندازه گيري ش - ولت
ــت  ــود يادداش ــزارش كار خ ــت AC و DC در گ وضعي

نماييد.
ــده درعمليات 6 و7 آزمايش  - مقادير اندازه گيري ش

را در گزارش كار يادداشت نماييد.
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10-1  يكسوساز تمام موج با ترانس سروسط
ــكالت مدار يكسوساز نيم موج بايد  به منظور رفع مش
ــيكل  ــوي ايجاد نمود كه نيم س ــرات الزم را به نح تغيي
ــاد 180 درجه  ــده در خروجي را با ايج منفي حذف ش
ــالف فاز در بخش مثبت قراردهيم، تا به عنوان يك  اخت
نيم سيكل مثبت ما بين دونيم سيكل مثبت قبلي مانند 
ــاي متوالي را  ــكل 31-1 قرار گيرد و بتوان ضربان ه ش
ــرايط، از خروجي استفاده  ــاهده نمود. تحت اين ش مش
ــت و تا حدودي معايب مدار قبل  كامًال مفيد گرديده اس

برطرف خواهد گرديد.

º
t

V
+Vm

نيم سيكل منفي با
نيم سيكل هاي مثبت قبلي180 درجه اختالف فاز

شكل 31-1- نحوه اصالح DC خروجي

RL

D1

D2

+Vm

+Vm

��m

شكل 32-1- يكسوساز نيم موج با ترانس سر وسط

براساس اين نياز قطعه اي كه در الكترونيك مي تواند 
اين اختالف فاز را ايجاد كند يك ترانس داراي سر وسط 
ــر آن در ابتدا  ــد كه هريك از خروجي هاي دو س مي باش
ــبت به سر وسط 180 درجه اختالف  و يا انتهايي آن نس

فاز دارد.
ــال كاتدهاي ديودها  ــكل 32-1 محل اتص در مدارش
قطب مثبت مدار و سر وسط ترانس به عنوان سر منفي 
خواهد بود و در صورتي كه بخواهيم جاي قطب ها عكس 
ــا را عوض كنيم و  ــد، بايد جهت ديود ه ــن حالت باش اي
ــه سر در اين مدار  ــتفاده از ترانس س فراموش نكنيم اس

الزامي است.
ــده در اين  ــازي انجام ش ــا توجه به اين كه يكسوس ب
ــط  ــت، مقدار DC يا متوس مدار به صورت تمام موج اس
ــط ولت متر DC همواره دو برابر  ــده توس اندازه گيري ش

ــده در مدار يكسوساز نيم موج  مقدار DC اندازه گيري ش
مي باشد:

m
ave dc

VV V= =
π

2

1-10-1  معايب مدار يكسوساز تمام موج 
ــاهده  ــكل 32-1 مش ــاز نيم موج ش در مدار يكسوس
گرديد كه وجود ترانس سه سر، امري است الزامي و اين 
خود به عنوان نقطه ضعف براي اين مدار تلقي مي گردد 
كه مي تواند در برخي موارد يا امكان تهيه ترانس سه سر 

ميسر نگردد و يا مقرون به صرفه نباشد.
ــرهاي ترانس به  ــتن س در اين روش حتي نحوه بس
ــد و در صورت اشتباه  ــيار حائز اهميت مي باش مدار بس
ــتفاده كننده، مي تواند دردسرساز باشد. بنابراين بايد  اس
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ــت كه بدون نياز به  ترانس سه سر  به دنبال راه حلي گش
ــازي را در خروجي با همين كيفيت  بتوان عمل يكسوس

به وجود آورد.

آزمايش شماره 4
مدار يكسوساز تمام موج

زمان: 120 دقيقه

هدف از آزمايش: مشاهده و اندازه گيري نتايج خروجي 
يك مدار يكسوساز تمام موج ديودي با صافي خازني.

ــن آزمايش با اتصال دو  شـرح خالصه آزمايش:  دراي
ــتقيم  ــك ترانس كاهنده جـريان مس ــود به ثانويه ي دي
ــه قبل از اتصال  ــم، اين درحالي بود ك ــت مي كني درياف
ــا به ترانس جريان AC قابل دريافت بود. با توجه  ديوده
ــكل 33-1 وجود يك خازن ظرفيت باال در دو سر  به ش

خروجي مدارمي تواند كيفيت بهتري را ايجاد نمايد.
ــتگاهي به نام  ــق خروجي از دس ــاهده دقي براي مش
ــكل 33-1 نشان داده شده است  اسيلوسكوپ كه در ش
استفاده مي گردد كه در اين شكل خروجي DC ضربان دار 
ــت نشان داده  كه هنوز به آن خازن متصل نگرديده اس
شده است و در صورتي كه در خروجي، خازن قرار گيرد 
ــت آوردن  ــط صاف حاصل مي گردد. براي به دس يك خ
مقدارخروجي DC دراين آزمايش ولت متر را در وضعيت 
ــري مي كنيم، با  ــي را اندازه گي ــرار داده و خروج DC  ق
ــل از ديود ولت متر DC مقداري را  اندازه گيري ولتاژ قب

نشان نخواهد داد ولي ولت مترAC نشان مي دهد.

شـكل 33-1- شـكل موج خروجي يكسوساز تمام موج 
روي اسيلوسكوپ

تجهيزات و قطعات مورد نياز آزمايش:

تعداد / مقدارنام و مشخصات تجهيزات و قطعات
1N4001 2 عددديود

1 دستگاهمولتي متر ديجيتال
4 رشتهسيم رابط با گيره سوسماري

10KΩ 1 عددمقاومت
470µF / 25V 1 عددخازن

220V-9+9V/300mA 1 عددترانسفورماتور
مراحل اجراي آزمايش:

1- وسايل مورد نياز را از انبار تحويل بگيريد.
2- مدار شكل 34-1 را ببنديد.

ــري ولتاژ  ــم اندازه گي ــر روي تنظي ــر را ب 3- ولت مت
ــت 10كيلواهم را  ــر مقاوم ــرار داده و ولتاژ دو س DC ق

اندازه گيري كنيد و مقدار آن رايادداشت نماييد.
ــر خروجي  ــرايط به دو س 4- ولت متر را در همان ش
ــل كرده و مقدار را اندازه گيري كنيد و آن را  ترانس وص

يادداشت نماييد. (سر وسط و سر كناري)
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ــرايط اندازه گيري ولتاژ AC قرار  5- ولت متر را در ش
ــري كنيد و  ــي ترانس را اندازه گي ــدار خروج داده و مق

يادداشت نماييد.
ــر مقاومت  ــرايط به دو س 6- ولت متر را در همان ش
ــت  ــدار را اندازه گيري كرده و يادداش ــل كرده و مق وص

نماييد.
ــوده و تغيير حالت  ــت ديودها را برعكس نم 7- جه

خروجى را مشاهده كنيد.

شكل34-1- طريقه بستن مدار يكسوساز تمام موج

 AC ــه ولت مترهاي ــيد ك ــته باش ــه داش توج
ــاوب را اندازه گيري مي كنند و  مقدار موثر ولتاژ متن
ــت آوردن Vm بايد مقدار به دست آمده  براي به دس
ــود. در صورتي كه بخواهيم  ــيم بر 0/707 نم را تقس
ــم، مي توانيم از فرمول  ــت آوري مقدارVdc  را به دس

m استفاده كنيم.
ave dc

VV V= =
π

2

سوال (1)- به چه دليل نتيجه ولتاژ اندازه گيري شده 
دو سر مقاومت، تحت شرايطي كه ولت متر را در وضعيت 

DC و AC قرار مي دهيم متفاوت است؟

سوال (2)- آيا با توجه به مقادير اندازه گيري شده در 
ــد مقدار 7/51 ولت را از  وضعيت هاي مختلف، مي تواني

طريق فرمول تحقيق نماييد؟

ــاژ اندازه گيري  ــه چه دليل نتيجه ولت سـوال (3)-  ب
ــرايطي كه ولت متر را در  ــر ترانس، تحت ش شده دو س

وضعيت DC و AC قرار مي دهيم متفاوت است؟
سوال(4)- خالصه عملياتي كه در اين آزمايش انجام 

داده ايد شرح دهيد.
ــش را به طور  ــج حاصل از اين آزماي سـوال(5)- نتاي

خالصه توضيح دهيد.
- شرح تئوري و عملي آزمايش را در گزارش كار خود 

يادداشت كنيد.
ــت را در  ــر مقاوم ــده دو س ــاژ اندازه گيري ش - ولت
ــت  ــت AC و DC در گزارش كار خود يادداش دو وضعي

نماييد.
- مقادير اندازه گيري شده در عمليات 4 و 5 آزمايش 

را در گزارش كار يادداشت نماييد.
11-1  يكسوسازپل

ــكل مدار يكسوساز تمام موج  با بستن  براي رفع مش
چهار ديود به صورت شكل 35-1 كه اصطالحاً به آن پل 

مي گويند مي توان از ترانس دو سر نيز بهره گرفت.
ــتباه  ــتفاده كننده ديگر به جهت اش در اين روش اس
ــرهاي ترانس نگراني ندارد و مي تواند آن را به راحتي  س
ــدار تعداد ديودها  ــل نمايد. البته در اين م به مدارمتص

افزايش يافته است.
در اين مدار نيز يكسوسازي به صورت تمام موج انجام 
ــكل 1-35  ــاي مثبت و منفي  در ش ــود و قطب ه مي ش
 DC ــت. خروجي مدار نيز به صورت نشان داده شده اس
ــد و با استفاده از ولت متر DC  مقدار  ضربان دار مي باش
ــط دامنه ماكزيمم ولتاژ  ــده مقدار متوس اندازه گيري ش
خروجي ترانس مي باشد و مي توان مقدار آن را از فرمول 

mزير محاسبه نمود.
ave dc

VV V= =
π

2
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شكل 35-1- يكسوساز پل

گرفته و قطع خواهند بود.

12-1  پل ديود
ــيار رايج  ــاز پل بس در مدارهاي تغذيه مدار يكسوس
است و كاربردهاي فراواني دارد، بنابراين با توجه به اين 
موضوع سازندگان قطعات الكترونيك قطعه كاملي را در 
يك بسته كه در آن چهار ديود جاسازي شده است، ارائه 
ــكل  ــد كه اصطالحا به آن پل ديود مي گويند. (ش داده ان

(1-37

شكل 37-1- شماي ظاهري پل ديود

ــد كه دو تا  ــه داراي چهـار پايه مي باش ــن قطعــ اي
ــت و اين  ــده اس ــخص ش ــا با عالمــت (~) مش از آن ه
ــر ثانويــه  تــرانس  ــدون جهت به دو س دو پــايه بــ
ــل مي گــردند و دو پايه ديگر كه يكي با عالمت  متصــ
ــخص شده است خروجي مثبت مدار يكسوساز و  (+)مش
ــخص شده است خروجي  ديگري كه با عالمت (–) مش

منفي يكسوساز مي باشد.

º
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VRL

+Vm

D4D3

D2D1
RLولتاژ متناوب +�
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ولتاژ متناوب سينوسى

1-11-1 نحوه عملكرد مدار يكسوساز پل
ــكل 35-1 در يك نيم سيكل اول  درمدار ديودي ش
ديودهاي D2 و D3 (شكل 36-1-الف در باياس موافق 
ــل خواهد كرد و  ــته عم ــرار گرفته و مثل دو كليد بس ق
ــرار خواهند  ــاس مخالف ق ــاي D1 و D4 در باي ديوده
گرفت و مثل دو كليد باز خواهد بود و در نيم سيكل دوم 

شرايط عكس خواهد شد.

D4D3

D2D1
RLولتاژ متناوب +�

شكل 36-1-الف

D4D3

D2D1
RLولتاژ متناوب +�

شكل 36-1-ب

 D4 و   D1 ــاي  ديـــوده دوم  ــيــكل  نيم س در 
ــرار گرفته و مثل  ــكل36-1-ب) در باياس موافق ق (ش
ــرد يعني ديودهاي هادي  ــته عمل خواهد ك دوكليد بس
خواهند شد و دو ديود D2 و D3 در باياس مخالف قرار 
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13-1  صافي خازني
ــازي كه مورد  ــون درخروجي مدارات يكسوس تا كن
بررسي قرار گرفت مشاهده گرديد كه در بهترين حالت، 
ــديم كه وجود  ــق به دريافت ولتاژ DC ضربان دار ش موف
ــياري از مدارات  ضربان هاي مذكور نيز مي تواند براي بس
ــت با  ــد. بنابراين الزم اس ــاز باش ــك دردسرس الكتروني
ــتفاده از يك خازن ظرفيت باال كه معموال خازن هاي  اس
ــند، ضربان هاي  ــكل 38-1مي باش الكتروليتي مانند ش
مربوطه را حتي المقدور حذف و شكل خروجي را به يك 

خط صاف همانند شكل39-1 نزديك نماييم.

شكل 38-1- خازن هاي الكتروليتي با ظرفيت باال

º
t

V ولتاژ مستقيم مناسب

 DC ضربان دار به DC شـكل 39-1- تبديل مورد نيـاز
كامال صاف

ــده  ــان داده ش ــكل 40-1 نش ــه كه در ش همان گون
ــت براي به كارگيري خازن صافي الزم است آن را در  اس
ــا توجه به اين كه  ــاز قرار دهيم. ب خروجي مدار يكسوس

ــند، نحوه قرار  خازن هاي الكتروليتي داراي قطب مي باش
ــد كه در اتصال آن به  گرفتن خازن بايد به گونه اي باش
ــاز قطب هاي آن رعايت گردد. در  خروجي مدار يكسوس

غير اين صورت منجر به تركيدن خازن خواهد شد.
ــاز  ــازن صافي براي خروجي كليه مدارات يكسوس خ

نيز قابل استفاده مي باشد.

D4D3

D2D1
RL

ولتاژ متناوب +�

شكل 40-1- نحوه اتصال خازن صافي

1-13-1  عملكرد خازن صافي
ــاز  عملكرد خازن صافي  در خروجي مدارات يكسوس
ــد كه  تمام موج و يا پل  مانند يك جبران كننده مي باش
ــه جبران نموده، از  ــرايط نزول دامنه ولتاژ اقدام ب در ش
نزول ناگهاني جلوگيري مي نمايد. بنابراين همان گونه كه 
در شكل 41-1 نشان داده شده است با افزايش ولتاژ در 
روند صعودي نيم سيكل اول خازن شارژ شده  و در سير 
ــارژ مي گردد و تحت هيچ شرايطي  نزولي آن خازن دش
در هر يك از شيب هاي نزولي شكل موج اجازه نمي دهد 

تغييرات نزولي ولتاژ درخروجي تاثير بگذارد.

º
t

V

زن
 خا

ارژ
ش

زن
 خا

ارژ
دش

زن
 خا

ارژ
دش

زن
 خا

ارژ
دش

زن
 خا

ارژ
ش

زن
 خا

ارژ
ش

شكل 41-1- عملكرد خازن صافي بر روي  DC ضربان دار 
خروجي يكسوساز
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2-13-1  ريپل هاي خروجي
با حذف شيب هاي صعودي و نزولي خروجي ضربان دار 
يكسوساز نتيجه حاصله ريپل هاي شكل 42-1 به دست 
خواهد آمد كه ريپل هاي بوجود آمده با توجه به كاهش 
مقاومت بار داراي پيك توپيك بيش تر و افزايش مقاومت 
بار پيك توپيك كم تري به دست خواهد آمد. يعني مقدار 
پيك توپيك ريپل وابسته به مقدار جريان خروجي خواهد 

بود، زيرا در شارژ و دشارژ خازن تاثير خواهد گذاشت.

º
t

V
(V    )ولتاژ پيك توپيك ريپلP-P

شكل42-1- ريپل هاي خروجي صافي

ــردن ريپل ها و صاف كردن خروجي  راه حل از بين ب
ــتفاده از خازني با ظرفيت خيلي باال  ــاز DC اس يكسوس

ــد  ــد كه اين كار از نظر فني زياد معقول نمي باش مي باش
زيرا تحت اين شرايط ولتاژ لحظه اي ديود افزايش خواهد 
ــوختن ديود  يافت و حتي اين موضوع مي تواند باعث س
ــب با بار  ــود بنابراين بايد مقدار خازن با دقت متناس ش

به كارگرفته شده محاسبه گردد.
 (Vp-p) ــدار ولتاژ پيك توپيك به اين منظور اگر مق
ريپل اندازه گيري شود (شكل42-1)، مي توان با استفاده 
ــب فاراد  ــول مقابل مقدار خازن مورد نياز برحس از فرم

به طور دقيق محاسبه كرد.

�C
P PV − ×

جريان خروجي
فركانس موج يكسو شده

ــكل 43-1 توالي و مراحل تبديل  اكنون با نگاه به ش
AC به DC را به خوبي مي توانيد ببينيد.

در اين  روند تبديل بخش هاي مورد نياز، از برق شهر 
تا مصرف كننده به خوبي مشاهده مي گردد.

برق شهر ترانسفورمر يكسوساز صافى مصرف كننده

DC به AC شكل 43-1- تبديل 

آزمايش شماره 5
آزمايش مدار يكسوساز پل

زمان: 120 دقيقه

هدف: مشاهده و اندازه گيري نتايج خروجي يك مدار 
يكسوساز پل با صافي خازني.

ــا اتصال چهار ديود  شـرح آزمايش: دراين آزمايش ب
ــكل 44-1  به دو سر ثانويه يك  ــكل پل مطابق ش به ش
ــاهده  ــان DC ضربان داري را مش ــس كاهنده جري تران

ــود يك خازن ظرفيت باال در خروجي  خواهيم كرد. وج
ــاهده  ــد كيفيت بهتري را ايجاد نمايد. براي مش مي توان
ــكوپ كه در  ــتگاهي به نام اسيلوس دقيق خروجي از دس
ــتفاده مي گردد كه در  ــان داده شده است، اس شكل نش
ــد  ــط صافي كه مبين جريان DC مي باش ــكل خ اين ش
ــت. مقاومت 10كيلواهمي به عنوان  نشان داده شده اس
ــده است و كاهش مقدار  مصرف كننده در نظرگرفته ش
ــه منزله افزايش مصرف، در مصرف كننده  اين مقاومت ب
مي باشد كه اين امر منجر به افزايش ريپل هاي خروجي 
ــت مقدار ظرفيت خازن صافي مطابق  گرديده و الزم اس
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فرمول محاسبه مقدار خازن حذف ريپل افزايش يابد.

شكل 44-1- شكل موج خروجي يكسوساز پل با صافي 
خازني روي اسيلوسكوپ

ــي DC در اين  ــت آوردن مقدار خروج ــراي به دس ب
ــش ولت متر را در وضعيت DC قرارداده و خروجي  آزماي
را اندازه گيري مي كنيم، با اندازه گيري ولتاژ قبل از ديود 
ــان نخواهد داد ولي ولت متر  ولت متر DC مقداري را نش

AC نشان خواهد داد.

تجهيزات و قطعات مورد نياز آزمايش:

تعداد / مقدارنام و مشخصات تجهيزات و قطعات
1N4001 4 عددديود

1 دستگاهمولتي متر ديجيتال
4 رشتهسيم رابط با گيره سوسماري

10KΩ 1 عددمقاومت
470µF / 25V 1 عددخازن

220V-9V / 300mA 1 عددترانسفورماتور
مراحل اجراي آزمايش:

1- وسايل مورد نياز را از انبار تحويل بگيريد.
2- مدار شكل 45-1 را ببنديد.

ــري ولتاژ  ــم اندازه گي ــر روي تنظي ــر را ب 3- ولت مت

ــت 10كيلواهم را  ــر مقاوم ــرار داده و ولتاژ دو س DC ق
اندازه گيري كنيد و مقدار آن را يادداشت نماييد.

ــر ثانويه  ــرايط به دو س ــر را در همان ش 4- ولت مت
ــل كرده و مقدار را اندازه گيري كنيد و آن را  ترانس وص

يادداشت نماييد.
ــرايط اندازه گيري ولتاژ AC قرار  5- ولت متر را در ش
ــري كنيد و  ــي ترانس را اندازه گي ــدار خروج داده و مق

يادداشت نماييد.
ــر مقاومت  ــرايط به دوس 6- ولت متر را در همان ش
ــت  ــدار را اندازه گيري كرده و يادداش ــل كرده و مق وص

نماييد.

شكل45-1- طريقه بستن مدار يكسوساز پل

 AC ــه ولت مترهاي ــيد ك ــته باش ــه داش توج
ــاوب را اندازه گيري مي كنند و  مقدار موثر ولتاژ متن
ــت آوردن Vm بايد مقدار به دست آمده  براي به دس
ــود. در صورتي كه بخواهيم  ــيم بر 0/707 نم را تقس
ــم از فرمول  ــت آوريم مي تواني ــدارVdc  را به دس مق

m استفاده كنيم.
ave dc

VV V= =
π

2

سوال (1)- به چه دليل نتيجه ولتاژ اندازه گيري شده 
دو سر مقاومت تحت شرايطي كه ولت متر را در وضعيت 

DC و AC قرار مي دهيم متفاوت است؟
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سوال (2)- آيا با توجه به مقادير اندازه گيري شده در 
ــد مقدار 7/51 ولت را از  وضعيت هاي مختلف مي تواني

طريق فرمول تحقيق نماييد؟
ــاژ اندازه گيري  ــه چه دليل نتيجه ولت سـوال (3)-  ب
ــرايطي كه ولت متر را در  ــر ترانس تحت ش ــده دو س ش

وضعيت DC و AC قرار مي دهيم متفاوت است؟
سوال(4)- خالصه عملياتي كه در اين آزمايش انجام 

داده ايد شرح دهيد.
ــش را به طور  ــج حاصل از اين آزماي سـوال(5)- نتاي

خالصه توضيح دهيد.
ــت رادر  ــر مقاوم ــده دو س ــري ش ــاژ اندازه گي - ولت
ــت  ــت AC و DC در گزارش كار خود يادداش دو وضعي

نماييد.
- مقادير اندازه گيري شده در عمليات 4 و 5 آزمايش 

را در گزارش كار يادداشت نماييد.

14-1  نحوه انتخاب ديودهاي يكسوساز
ــازها بايد  ــده در يكسوس ــاي  به كار گرفته ش ديوده
ــتفاده در مدارات  ــه به مقادير حد آن ها براي اس با توج
ــته باشند  مورد نظر انتخاب گردند تا عمر بيش تري داش

و آسيب نبينند.

شكل 46-1- ديود معمولي

ــته كلي مشخصه هاي جريان و  مقادير حد به دو دس
مشخصه هاي ولتاژ تقسيم مي گردند كه به شرح هر يك 

مي پردازيم.

الف- مشخصه هاي جريان
ــان در كتاب هاي فني با  جريان متوسـط: اين جري
ــط يك آمپرمتر DC قابل  ــخص مي گردد و توس IF مش

ــاره  ــد، و به مقدار مجاز جرياني اش ــري مي باش اندازه گي
مي نمايد كه براي ديود در باياس موافق آسيب جدي را 

به وجود نخواهد آورد.
جريـان ماكزيمـم: اين جريان در كتاب هاي فني با 
ــخص گرديده است و به استفاده كننده يادآوري  IM مش

مي كند كه اين مقدار جريان با فواصل10ميلي ثانيه قطع 
و مجددا وصل، براي ديود قابل تحمل است و بيش از آن 
ــيب ديدن ديود امكان پذير است. ومي توان آن  امكان آس

را ماكزيمم جريان تكراري نيز ناميد.
ماكزيمم جريان لحظه اي غيرتكراري: اين جريان در 
ــي مي گردد و به جرياني  ــاي فني با IFSM 1 معرف كتاب ه
اشاره مي كند كه ديود فقط براي يك بار درفاصله زماني 
خيلي كوتاه مي تواند تحمل كند و بيش از آن اين جريان 

ديود را معيوب خواهد كرد.
ب- مشخصه هاي ولتاژ

 VRRM ماكزيمـم ولتاژ معكوس تكراري: اين ولتاژ با
ــت و با توجه به  ــي معرفي گرديده اس ــاي فن دركتاب ه
ــوس به ديود  ــوس، ولتاژي معك ــه در باياس معك اين ك
ــاره  ــن مقدار به حداكثر ولتاژي اش ــال مي گردد، اي اعم
مي كند كه در اين باياس معكوس موجبات آسيب ديود 

را فراهم نخواهدآورد.
ماكزيمم ولتاژ معكوس غيرتكراري: اين ولتاژ دركتب 
ــت و به حداكثر ولتاژ  ــخص شده اس فني با VRSM 2 مش
ــراي يك لحظه  ــل ديود در باياس معكوس ب قابل تحم

كوتاه اشاره مي كند.

  IFSM: Forward Surge Current  1. جريان ضربه اي مستقيم

 VRSM: Voltage Reverse Surge Maximum 2.   ماكزيمم ولتاژ معكوس ضربه اي
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15-1  ديود زنر
ــر به منحني ولت-آمپر ديود در باياس مخالف كه  اگ
ــده است دقت نماييد، به  ــكل 24-1 نشان داده ش در ش
ــيد و آن اين كه ديود با  ــه قابل توجهي خواهيم رس نكت
ــيدن ولتاژ دو سر آن به مقدار ولتاژ شكست، ناگهان  رس
ــت خواهد ماند. اين  ــادي مي گردد و ولتاژ همواره ثاب ه
ــاخت  ــازندگان ديود اقدام به س امر موجب گرديد كه س
ــيدن به ولتاژ  ــودي كنند كه در باياس مخالف با رس دي
ــيب نديده بتوان از آن در باياس معكوس  ــت، آس شكس
ــتفاده نمود.  ــتن ولتاژ در مدارات اس براي ثابت نگاه داش
دراين نوع ديود، به مقدار ولتاژ شكست ديود، ولتاژ زنري 

نام نهادند كه براساس نام مخترع آن مي باشد.

شكل 47-1- شماي ظاهري ديود زنر

ــده  ــاخته ش ــن ديود كه ازهمان اتصال P و N س اي

ــود معمولي رفتار  ــاس موافق مانند يك دي ــت در باي اس
ــر با قابليت  ــكل 47-1 ديودهاي زن ــد كرد. در ش خواه
ــن ديود را مي توان  ــاهده مي گردد. اي جريان پايين  مش
ــب وات معرفي  در انواع جريان هاي باالتر نيز كه برحس

مي گردند يافت.

16-1  وظيفه ديود زنر
ــكل1-48)  ــكل منحني ولت-آمپر (ش با توجه به ش
ــاهده مي گردد كه ديود در باياس موافق پس از 0/7  مش
ــراي ژرمانيم هادي  ــيم و 0/2 ولت ب ــت براي سيليس ول
ــف در ناحيه ولتاژ زنري  ــت و در باياس مخال گرديده اس
ــن ديود زنر همواره در  ــت. بنابراي ولتاژ ثابت گرديده اس
باياس مخالف كاربرد دارد و وظيفه آن ثابت نگاه داشتن 

ولتاژ مي باشد.

I

V
VZ

ولتاژ زنرى

شكل 48-1- منحني ولت آمپر ديود زنر

سازندگان اين ديود براساس استانداردهاي مشخص، 
ديودهاي مربوطه را با ولتاژهاي زنري مختلفي ساخته و 

به بازار ارائه مي دهند.
ــكل  كاربرد خاص ديود زنر منجر به طراحي مدار ش
ــه از اين ديود در  ــت ك ــت. واضح اس 49-1 گرديده اس
ــر بار يا  ــتن ولتاژ دو س ــراي ثابت نگاه داش ــن مدار ب اي
ــرات مصرف يا جريان بار  ــده  در مقابل تغيي مصرف كنن
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ــانات ولتاژ ورودي استفاده مي شود. براي  و يا حتي نوس
استفاده از اين قطعه به منظور مصرف كننده هاي مختلف 
كه مورد استفاده قرار مي گيرد كارخانه هاي سازنده اقدام 
به ساخت ديودهاي زنر با توان هاي مختلف نموده اند كه 
ــل تحمل ديود  ــود نيز خود به توان قاب ــاد و جثه دي ابع

اشاره مي كند.

شكل 49-1- مدار رگوالتور ولتاژ با ديود زنر 

1-16-1  نماد فني ديود زنر
ــا ديود معمولي و  ــه به تفاوت هاي ديود زنر ب با توج
كاربرد آن شكل فني اين ديود در مدارات كه تا حدودي 
برگرفته از منحني ولت-آمپر آن مي باشد به شكل 1-50 
ــف اروپايي،  ــورهاي مختل ــد. اين عالمت در كش مي باش
آمريكايي و ژاپني نيز با اندكي اختالف ترسيم مي گردد 

و همه ي آن ها اشاره به ديود زنر مي نمايد.

K

A

K

A

شكل 50-1- نمادهاي فني ديود زنر

ــاخت ديودهاي زنر داراي استانداردهاي مختلفي  س
ــاره  ــري هاي مقادير آن اش ــد كه مي تواند به س مي باش
ــب وات متفاوت  نمود كه براي توان هاي مختلف برحس

مي باشد.

در جدول 1-1 تعدادي از اين ديودهاي زنر براساس 
ــد  ــتاندارد E24 مي باش ــري اس ولتاژ و توان آن كه از س

نشان داده شده است.

ــاژ 2/4  ــر معموال از ولت ــاي زن توجـه: ديوده
ــي تابعي از  ــد مي گردد كه همگ ــا 200 ولت تولي ت
 E12 مي باشند. سري E24 و يا E12 ــتانداردهاي اس
داراي 10درصد تولرانس و سري E24 داراي 5درصد 

تولرانس مي باشد.

جدول 1-2- استاندارهاي ديودي

E24 توان زنرولتاژهاي مختلف استاندارد
5.1v - 5.4v - 6.2v - 6.8v - 10v
11v - 12v - 15v - 20v - 100v
200v

0/5 وات

4.7v - 5.1v - 6.2v - 6.8v - 7.5v
8.2v - 9.1v - 10v - 11v - 12v
13v - 15v - 18v - 20v - 22v
24v - 27v - 30v - 33v - 36v
39v - 43v - 47v - 51v - 56v - 62v
68v - 75v - 100v - 200v

1/3 وات

2.7v - 3v - 3.3v - 3.6v - 3.9v
4.3v - 4.7v - 5.1v - 5.6v - 6.2v
6.8v - 7.5v - 8.2v - 9.1v - 10v
11v - 12v - 13v - 15v - 16v

5 وات

آزمايش شماره 6
آزمايش مدار رگوالتور ولتاژ ديود زنر

زمان: 150 دقيقه

ــاهده رفتار خروجي مدار رگوالتور ولتاژ با  هدف: مش
استفاده از ديود زنر تحت شرايطي كه ولتاژ ورودي مدار 

در حال تغييرات باشد.

RLV . v= 4 7
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شكل 51-1- مدار رگوالتور ولتاژ با استفاده از ديود زنر

همان گونه كه در شكل 51-1 نشان داده شده است 
ــر در ورودي  و خروجي مدار پس از  ــط دو ولت مت توس
تغييرات ولتاژ ورودي مشاهده مي كنيم كه چگونه ولتاژ 

خروجي همواره ثابت باقي مي ماند.
ــته ايم  در اين آزمايش با توجه به اين كه تصميم داش
ــه ولتاژ خروجي بر روي پنج ولت ثابت بماند ديود زنر  ك
ــم و مقاومت يك كيلواهم  ــت در نظر گرفته اي را 5/1 ول
ــوختن  به منظور محدود كردن جريان و جلوگيري از س
ــن مــــدار  ــت. در اي ــده اس ديود زنر در نظر گرفته ش
ــر ديود زنر وصل  ــده يا بار مورد نظر به دو س مصرف كنن
ــر ديود زنر  ــردد و با توجه به ثابت بودن ولتاژ دوس مي گ

ولتاژ دو سر بار نيز همواره ثابت خواهد ماند.
تجهيزات و قطعات مورد نياز آزمايش:

تعداد / مقدارنام و مشخصات تجهيزات و قطعات
منبع تغذيه DC با ولتاژ صفر تا 15 

1A ولت
1 دستگاه

2 دستگاهمولتي متر ديجيتال
4 رشتهسيم رابط با گيره سوسماري

1KΩ 1 عددمقاومت
5.1V 1 عددديود زنر

مراحل اجراي آزمايش:
ــار تحويل  ــش را از انب ــورد نياز آزماي ــايل م 1- وس

بگيريد.
2- مداري مطابق شكل 52-1 ببنديد.

3- منبع تغذيه را روشن كنيد.
ــري ولتاژ DC و  ــر روي اندازه گي ــا را ب 4- ولت متره

اتوماتيك قرار دهيد و آن ها را روشن كنيد.
ــاس Vi در جدول 1-1  ــر اس ــاژ ورودي را ب 5- ولت
تغيير داده و ولتاژ ولت متر B را خوانده و به ازاي ورودي 

مربوطه در ستون Vo يادداشت كنيد.
نكات مهم در انجام آزمايش:

ــراي خواندن مقدار  ــول مدت اندازه گيري ب  در ط
ــاژ ورودي يا Vi از ولت متر A و ولتاژ خروجي Vo از  ولت

ولت متر B استفاده نماييد.
 100mA از اين رگوالتور ولتاژ براي جريان هاي زير

استفاده مي گردد.
ــراي مصرف كننده هاي با جريان  از اين رگوالتور ب

متغير استفاده نمي شود.
ــب با توان مصرف كننده  توان ديود زنر بايد متناس

در نظر گرفته شود.
ــر مقاومت بايد طوري تنظيم گردد  افت ولتاژ دوس
ــد، بيش تر از  ــه ولتاژ بعد از آن كه به ديود زنر مي رس ك

ولتاژ نامي ديود زنر باشد.

R1

D1

A B

��

5.1VV VE

شكل 52-1– شماتيك مدار رگوالتور ولتاژ با ديود زنر
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جدول 1-2

ولتاژ خروجي
Vo

ولتاژ ورودي
Vi

5v

6v

7v

8v

9v

10v

11v

12v

13v

14v

15v

سـوال (1)- چگونه مي توانيم ولتاژ خروجي رگوالتور 
را تغيير دهيم؟

ــن رگوالتور براي  سـوال (2)- چگونه مي توانيم از اي
جريان هاي بيش تر استفاده كنيم؟

سوال (3)- خالصه عملياتي كه در اين آزمايش انجام 
داده ايد شرح دهيد.

ــن آزمايش را به طور  ــج حاصل از اي سـوال (4)- نتاي
خالصه توضيح دهيد.

- شرح تئوري و عملي آزمايش را در گزارش كار خود 
بنويسيد.

- جدول 2-1 را به گزارش كار خود انتقال دهيد.

17-1  آي سي هاي رگوالتور1
1-71-1  عمل تثبيت ولتاژ

ــتفاده از ديود زنر به منظور تثبيت ولتاژ نيازمند  اس
ــاس نوسانات جريان خروجي  يك محاسبه خاص بر اس
ــدارات تثبيت  ــد كه طراحان م ــاژ ورودي مي باش و ولت
كننده، با توجه به فرمول هاي طراحي مقادير توان ديود 
ــبات آن را انجام  ــري شده با آن محاس زنر و مقاومت س

مي دهند.
پس از محاسبه مقادير قطعات و بستن مـدار 1-52 
ــد كه ضمن دشواري اين محاسبات،  مشاهده خواهد ش
ــتفاده  ــراي جريان هاي پايين قابل اس ــدار فقط ب اين م
ــز در ديود زنر و  ــود و تولرانس هاي موجود ني ــد ب خواه

مقاومت از دقت اين محاسبه خواهد كاست.
ــت به منظور افزايش دوام و كيفيت  بنابراين الزم اس
ــتـور  ــدارات پيچيده تري كه در آن ها ترانزيس مدار از م
تقويت جريان به كار رفته است استفاده نماييم. به منظور 
ــت ولتاژ و جريان نيز بهترين مدارات تثبيت كننده  تثبي
ــده ي  داراي فيدبك و نمونه گير مي  مدارات تثبيت كنن
باشد كه توسط يك مدار مقايسه كننده و ولتاژ مبنا2 كه 
ــتفاده از همان ديود زنر ساخته شده است طراحي   با اس
مي گردد. اين گونه مدارات داراي پيچيدگي خاصي است 
ــط يك طراح خوب الكترونيك و با استفاده  كه بايد توس

از فرمول هاي رايج محاسبه گردد.
ــكل 53-1 خط توليد خروجي  بنابراين با توجه به ش
ــور تكميل  ــاژ يا رگوالت ــت كننده ولت ــا مدارتثبي DC ب
ــب و قابل  ــي DC مناس ــوان خروج ــردد  و مي ت مي گ

استفاده اي را در اختيار مصرف كننده قرار داد.

Reference .2 (مبنا) Regulator .1 (تثبيت كننده)    
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DC به AC شكل 53-1– خط توليد تبديل

ــكل  ــد و دو رقم بعدي كه در ش خروجي منفي مي باش
ــت به ولتاژ خروجي  ــده اس ــان داده ش به صورت ×× نش
ــاره مي نمايد. مثًال آي سي 7812 يك آي سي  آي سي اش
رگوالتور تخت ثابت با خروجي مثبت 12 ولت مي باشد 
ــي تخت ثابت با خروجي منفي 5  ولي 7905 يك آي س

ولت مي باشد.

شكل 55-1- آي سي رگوالتور قابلمه اي

DIP شكل 56-1-  آي سي رگوالتور نوع

ــي رگوالتور در  ــاي ورودي و خروجي  آي س پايه ه
ــخص گرديده است و با توجه به شكل  شكل 54-1 مش
57-1 مشاهده مي گردد كه همواره يك پايه بين ورودي 
ــد. در مدار آي سي رگوالتور  و خروجي مشترك مي باش

شكل 57-1- خروجي مثبت 9 ولت را ارائه مي گردد.
ــانات ولتاژ ورودي بين 12 تا 35  ــكل نوس در اين ش

برق شهر ترانسفورماتور يكسوساز صافى تثبيت كننده
يا رگوالتور مصرف كننده

2-17-1  استفاده از آي سي هاي رگوالتور
ــه در خصوص طراحي  ــواري هايي ك با توجه به دش
ــر گرديد توليد  ــل ولتاژ خروجي ذك ــت كننده كام تثبي
ــك مداركامل تثبيت  ــات الكترونيك، ي ــدگان قطع كنن
ــي رگوالتور  كننده را درون جعبه اي  جا داده و نام آي س

را براي آن در نظر گرفتند.
ــكل 1-54)،  ــورت تخت (ش ــي هاي به ص اين آي س
ــكل 55-1) و يا به صورت  ــزي (ش ــه اي يا بدنه فل قابلم
(شكل 56-1) در دو نوع ثابت  DIP آي سي هاي متداول
ــكل 54-1) نوع  ــر به بازار ارائه گرديد كه در (ش و متغي

تخت ثابت آن مشاهده مي گردد.

1 2
GND

OUT
IN

3

78XX

1 2
IN

OUT
GND

3

79XX

شكل 54-1- آي سي رگوالتور تخت ثابت

ــاهده مي گردد  ــكل 54-1مش ــه كه در ش همان گون
ــدد 78 و 79 آغاز مي گردند  ــي ها با ع ــماره اين آي س ش
ــري 78 مربوط به آي سي هاي رگوالتور با خروجي  كه س
ــي هاي رگوالتور با  ــري 79 مربوط به آي س ــت و س مثب
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ولت پيش بيني گرديده است و به منظور افزايش كيفيت 
خروجي و سالمت آي سي در ورودي و خروجي آي سي، 

خازن هاي صافي نيز به كار برده شده است.
ــي هاي رگوالتور متغير توسط يكي از پايه هاي  آي س
آن كه 1ADJ ناميده مي شود به وسيله يك مقاومت متغير 
براي ولتاژهاي مختلف قابل تنظيم مي باشد. شماره اين 
آي سي ها اغلب با حروف LM آغاز مي گردد و در مدارات 

الكترونيك داراي كاربرد فراواني مي باشد.

+9V
78S09

12 - 35Vdc
Input

2
IN

GND
OUT

3

1

1N5400

220μF
C1 C2

47μF

ديود يكسوساز آي سي رگوالتور

خازن هاي صافي
شكل 57-1- مدار آي سي رگوالتور

آزمايش شماره 7
آزمايش مدار تثبيت ولتاژ با آي سي رگوالتور

زمان: 150 دقيقه

هدف: مشاهده رفتارخروجي مدار تثبيت كننده ولتاژ 
ــي رگوالتور تحت شرايطي كه ولتاژ  ــتفاده از آي س با اس

ورودي مدار در حال تغييرات باشد.
شـرح آزمايش: همان گونه كه در شكل 59-1 نشان 
ــط  ولت متر در ورودي  تغييرات  ــت توس داده شده اس
ولتاژ در ورودي و يك ولت متر تغييرات ولتاژ در خروجي 
ــاهده خواهيم كرد. ازطريق شكل 58-1 پايه هاي  را مش
ــي رگوالتور قابل مشاهده مي باشد كه پايه هاي آن  آي س

با شماره هايي مشخص گرديده اند كه نام هر يك در زير 
آمده است.

IN1- ورودي
GND 2- مشترك
OUT 3- خروجي

شكل 58-1– پايه هاي آي سي رگوالتور 12 ولت

ــه ولتاژ  ــاهده خواهيم كرد ك ــش مش ــن آزماي در اي
ــه ولتاژ ورودي كم تر از ولتاژ  ــي به غير از زماني ك خروج

آي سي رگوالتور مي باشد همواره ثابت است.
ولتاژ خروجي آي سي هاي رگوالتور از دو رقم سمت 
ــت عدد چهار رقمي روي آي سي مشخص مي گردد  راس

.(7805)

شكل 59-1– مدار آي سي رگوالتور

ADJ: Adjustment .1
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تجهيزات و قطعات مورد نياز آزمايش:

تعداد / مقدارنام و مشخصات تجهيزات و قطعات
منبع تغذيه DC با ولتاژ صفر تا 15 

1A ولت
1 دستگاه

2 دستگاهمولتي متر ديجيتال
4 رشتهسيم رابط با گيره سوسماري

1KΩ 1 عددمقاومت
1 عددآي سي رگوالتور 7805

مراحل اجراي آزمايش:
ــار تحويل  ــش را از انب ــورد نياز آزماي ــايل م 1- وس

بگيريد.
2- مدارشكل 59-1 را ببنديد.
3- منبع تغذيه را روشن كنيد.

ــري ولتاژ DC و  ــر روي اندازه گي ــا را ب 4- ولت متره
اتوماتيك قرار دهيد و آن ها را روشن كنيد.

ــاس Vi در جدول 3-1 تغيير  ــاژ ورودي را بر اس ولت
داده و ولتاژ ولت متر خروجي را خوانده و به ازاي ورودي 

مربوطه در ستون Vo يادداشت كنيد.
جدول 1-3

ولتاژ خروجي
Vo

ولتاژ ورودي
Vi

4v

5v

6v

7v

8v

9v

10v

11v

12v

13v

14v

توجه:
ــراي خواندن مقدار  ــدت اندازه گيري ب در طول م

ولتاژ Vi از ولت متر ورودي استفاده نماييد.
ــتفاده از اين مدار، ولتاژ ورودي مدار بايد  براي اس

بيش تر از ولتاژ آي سي رگوالتور باشد.
 1A ــراي جريان هاي  تا ــور ولتاژ ب ــن رگوالت از اي

استفاده مي گردد.
ــراي مصرف كننده هاي با جريان  از اين رگوالتور ب

متغير نيز استفاده مي شود.
توان آي سي رگوالتور بايد متناسب با توان مصرف 

كننده در نظر گرفته شود.
ــه عنوان مصرف كننده در  مقاومت يك كيلواهم ب

نظر گرفته شده است.
سـوال (1)- چگونه مي توانيم ولتاژ خروجي رگوالتور 

را تغيير دهيم؟
ــم از اين رگوالتور براي  سـوال (2)- چگونه  مي تواني

جريان هاي بيش تر استفاده كنيم؟
سـوال (3)- چگونه مي توان از اين آي سي رگوالتور 
ــته است  خروجي متفاوت با مقداري كه بر روي آن نوش

به دست آورد؟
سوال (4)- خالصه عملياتي كه در اين آزمايش انجام 

داده ايد شرح دهيد.
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ــن آزمايش را به طور  سـوال (5)- نتايج حاصل از اي
خالصه توضيح دهيد.

- شرح تئوري و عملي آزمايش را در گزارش كار خود 
بنويسيد.

- جدول 3-2 رابه گزارش كار خود انتقال دهيد.

LED 18-1  ديود نوري
ــند.  ــن ديودها داراي همان اتصال P و N مي باش اي
ولي با اين تفاوت كه با قرار دادن آن ها در باياس موافق 
ــوان نور  ــدود 2ولت مي ت ــك منبع DC در ح ــط ي توس
زيبايي را از آن مشاهده كرد. در ساختمان اين ديودها از 
عناصري مانند فسفر، ارسنيك و گاليم استفاده مي گردد 
كه با تركيب اين عناصر مي توان نورهاي مختلفي مانند 

سبز قرمز و يا زرد را مشاهده نمود.

LED شكل 60-1- ساختمان ديود

 جريان مصرفي اين ديودها حدود 2 تا 20ميلي آمپر 
ــكال مختلفي مانند شكل 61-1 انواع  ــد و به اش مي باش
ــورت ِگرد، مربعي، مثلثي و نيم كره كه  اين ديود را به ص
ــان مي دهد و با  ــود را نش ــاخته مي ش با ابعاد مختلف س
توجه به نور ساطع شده از آن كاربردهاي مختلفي مانند 
نشان دهنده، هشدار دهنده و يا روشنايي دهنده را دارا 

مي باشد.

LED شكل 61-1- انواع ديود

ــاخت  ــاي جالب ديود LED در س ــي از كاربرده يك
ــط آن امكانات  ــد كه توس ــاي LED مي باش ماتريس ه
ــت و اغلب براي معرفي  ــتاري نيز فراهم گرديده اس نوش
ــتفاده قرار مي گيرد.  به صورت تابلو و يا تبليغات مورد اس
ــا نيز از نظر  ــدت نورآن ه ــاي نوري با توجه به ش ديوده
قيمت متفاوت مي باشند (شكل 62-1) و در نوع ديگري 
ــاطع شده مادون قرمز بوده و به طور كلي  از آن ها نور س
مرئي نيست كه در چشم هاي الكترونيكي كاربرد دارند.

LED شكل 62-1- نور

براي استفاده ازديودهاي LED بايد آن ها را در باياس 
ــكل ظاهري و پايه هاي اين قطعه در  موافق قرار داد. ش
ــت. بنابراين براي  ــان داده شده اس ــكل 63-1 نش در ش
ــت پايه هاي كاتد (-) و آند (+)  ــدازي آن ها الزم اس راه ان
آن ها به منبع تغذيه DC صحيح متصل گردد تا بتوان نور 
ــاهده نمود. در شكل 63-1 مشاهده مي گردد  آن را مش
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كه پايه آند نسبت به كاتد بلندتر مي باشد و بر روي بدنه 
ديود كنار پايه كاتد برش پَخ مانندي به منظور تشخيص 

سريع پايه كاتد ديود پيش بيني شده است.

آند كاتد

آند

نماد فني

كاتد

 

LED شكل 63-1 پايه هاي ديود

شكل 64-1– ساختن LEDهاي دورنگ

ــان  ــكل63-1 نش عالمت فني اين ديود نيز كه در ش
ــت كه براي نقشه هاى فنى مورد استفاده  داده شده اس
ــرار مى گيرد. با قرار دادن دو ديود در يك محفظه نيز  ق
مى توان مطابق شكل 64-1  (الف) سه پايه خارج كرده 
دو نور با رنگ هاى  LED2 يا LED1 و هر بار با تحريك
مختلف ايجاد كرد يا در شكل  64-1  (ب) با اتصال دو 
ــا اتصال منبع DC و  ــود در جهت مخالف همديگر ب دي

ــا رنگ هاى مختلف  ــوض كردن پالريته منبع نورها ب ع
ــود LED مي توان  ــتفاده از هفت دي دريافت كرد. با اس
ــش داد. همان گونه كه  ــي نماي اعداد را به صورت انگليس
در شكل 65-1 مشاهده مي شود هريك ازاين LEDها با 
ــخص گرديده اند و با قرارگرفتن كنار  نام هاي  a تا g مش
ــد. به اين هفت  ــر تا 9 را نمايش مي دهن ــم اعداد صف ه
ــود. در جدول نشان  ــگمنت گفته مي ش ــون س قطعه س
ــكل 65-1 مي توانيد LEDهايي را كه  ــده در ش داده ش
ــان دادن هريك از ارقام روشن شود  الزم است براي نش
ــاهده نماييد. با قراردادن چند سون سگمنت دركنار  مش
يك ديگر مي توان اعداد دو، سه و يا چند رقمي را نمايش 
ــن LEDها را تغيير  ــن اگر محل قرار گرفت داد، هم چني

دهيم حروف التين را مي توان نمايش داد.

a

b

cde

f g

Outputs from the 4026 counter and display driver IC

7-segment display= LED on. The labels a-g refer to the segments of a
   display; output h is used to drive other counters.

Sequence a b c d e f g

شكل 65-1- سون سگمنت

شكل 66-1- انواع سون سگمنت
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1- نيمه هادي هاي نوع N و P چگونه ساخته مي شوند؟ شرح دهيد.
2- به منظور هدايت الكتريكي ديود بايد پايه .......... نسبت به .......... ديود مثبت تر گردد.

3- پتانسيل سد براي نيمه هادي هاي سيليسيم ......... ولت و براي نيمه هادي هاي ژرمانيم ........ ولت مي باشد.
4- تفاوت ديود ايده آل و ديود غير ايده آل را بيان كنيد.

5- كدام يك از ديودهاي زير در باياس مخالف به كار مي رود؟
LED د) ديود ج) ديود زنر   ب) ديود ژرمانيم   الف) ديود سيليسيم  

6- در عمليات تشخيص پايه هاي ديود توسط مولتي مترهاي عقربه اي سيم قرمز به .......... و سيم مشكي به .......... 
اشاره مي نمايد.

7- در كدام يك از روش هاي يكسوسازي، نيم سيكل منفي در خروجي مثبت مي شود؟
د) روش هاي ب و ج  ج) پل   ب) تمام موج   الف) نيم موج  

8- در كدام يك از روش هاي يكسوسازي، بايد حتما از ترانس سه سر استفاده نمود؟
د) روش هاي  ب و ج  ج) پل   ب) تمام موج   الف) نيم موج  

9- وظيفه خازن صافي را شرح دهيد.
در به كارگيري خازن به عنوان صافي از چه نوع خازني استفاده مي گردد؟  -10

د) از هر نوع خازني كه بتوان ج) ظرفيت باال   ب) ظرفيت متوسط  الف) ظرفيت كم 
به منظور انتخاب ديود متناسب با كاربرد مورد نظر، جريان متوسط را تعريف كنيد.  -11

اندازه ديودهاي زنر بر چه مشخصه اي از ديود داللت مي كند؟  -12
اشكال استفاده از مدارات رگوالتور ساده با ديود زنر چيست؟  -13

دو رقم اول ازسمت چپ در آي سي هاي رگوالتور به چه مشخصه اي اشاره مي نمايد؟  -14
دو رقم اول ازسمت راست در آي سي هاي رگوالتور به چه مشخصه اي اشاره مي نمايد؟  -15

آزمون پاياني
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ترانزيستور
فصل دوم 

1- تفاوت كار با اهم متر عقربه اي و ديجيتالي در تست ديود و يا ترانزيستور چيست؟
2- چند نوع ترانزيستور با توجه به شكل ظاهري ظاهر آن ها مي شناسيد؟

3- ترانزيستور داراي چند پايه مي باشد؟
د) 5 ج) 4    ب) 3    الف) 2   

4- آيا مي توان با استفاده از ديود، ترانزيستور ساخت؟
5- به چه دليل بدنه برخي از قطعات نيمه هادي را فلزي مي سازند؟

6- وجود سوراخ بر روي بدنه برخي از قطعات الكترونيك به چه منظوري پيش بيني شده است؟
ــتورهاي ژرمانيوم داراي ........ ولت ولتاژ سد  ــيم داراي ........ ولت ولتاژ سد و ترانزيس ــتورهاي سيليس 7- ترانزيس

مي باشند.
د) 0/2 – 0/7 ج) 0/2 - 0/7   ب) 0/7 – 0/2   الف) 0/5 - 2 /0  

آيا هنرجويان مي توانند در فضاي آزمايشگاه هنرستان ترانزيستور بسازند؟  -8
چرا در برخي از مدارات از اتصال چند ترانزيستور به دنبال يك ديگر استفاده مي شود؟  -9

جثه قطعات نيمه هادي مثل ديود و ترانزيستور به چه ويژگي قطعه اشاره مي نمايد؟  -10
چند دستگاه كه در آن ها فكر مي كنيد ترانزيستور به كار رفته است نام ببريد؟  -11

براي استخراج اطالعات فني يك ديود يا ترانزيستور از چه منابعي مي توانيم استفاده نماييم؟  -12
كدام يك از بخش هاي زير در قطعات نيمه هادي بيش ترين ابعاد را دارد؟  -13

ب) بدنه عايق آن ها الف) نيمه هادي هاي به كار رفته در آن  
آيا در مدارهاي فرمان در برق صنعتي، ترانزيستور به كار رفته است؟  -14

پيش آزمون
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هدف هاى رفتارى
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار مي رود:

1- ساختمان ترانزيستور را تشريح كند و نمادهاي مداري آن را تشخيص دهد.
2- طرز كار ترانزيستور را شرح دهد.

3- كاربردهاي ترانزيستور را شرح دهد.
4- نوع ترانزيستور و پايه هاي آن را به صورت عملي نشان دهد.

5- نتيجه تغييرات جريان بيس بر جريان كلكتور را توضيح داده به صورت عملي نشان دهد.
6- عملكرد ترانزيستور به عنوان كليد را به صورت عملي نشان دهد.

هدف كلي:
توانايي شناخت و بررسي عملكرد ترانزيستور
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مقدمه
ــه اي كه طراحان آن  ــك به وجود آمد... به گون ــي در علم الكتروني ــاخت نيمه هادي ها، تغييرات اساس ــس از س  پ
ــد. اين در حالي بود كه از آن پس مدارات  ــن كوچك كردن حجم مدارها، تلفات انرژي را كاهش دهن ــتند ضم توانس

داراي كارايي و توانايي بيش تري درصنعت شدند. 
ــود آمده بود، قطعه ي ديگري نيز بنام  ــاختمان ديودها كه از پيوند نيمه هادي هاي P و N به وج ــه كه س همان گون
ــده بود. ولي اين قطعه توانست قابليت هاي  ــتفاده ش ــد كه در آن هم از پيوندهاي مذكور اس ــاخته ش ــتور س ترانزيس

بيش تري را در اختيار علم الكترونيك و برق قرار دهد.
با استفاده از اين قطعه متخصصان توانستند به صورت يك كليد، مسير جرياني را قطع يا وصل نمايند و شرايطي را 
به وجود آورند كه با به كارگيري اين قطعه يك كليد الكترونيكي داشته باشند. ولي طراحان اين قطعه كاربرد ديگري 
ــاختند و آن تقويت جريان هاي ضعيف متناوب مي باشد .اين كاربرد منجر به آن گرديد  ــر س را نيز در اين قطعه ميس

كه اين قطعه براي مدارات مختلف تقويت كننده مورد استفاده قرار گيرد. 
اين قطعه در كارخانه هاي توليد نيمه هادي ها تحت شرايطي بسيار دقيق، حساس و آزمايشگاهي ساخته مي شود 

و در اغلب شرايط براي ساخت آن الزم است سازندگان از ربات هاي مخصوص استفاده نمايند.
ــتند با كنار يك ديگر قراردادن تعداد زيادي از اين ترانزيستورها  ــاخت ترانزيستور، متخصصين توانس ــعه س با توس

قطعه جديدتري به نام IC 1 را به وجود آورند. در فصل بعدي 
ــتفاده از نيمه هادي هاي P و  ــا اس ــد ديد كه چگونه ب خواهي
ــهرت  N قطعات ديگري كه به قطعات الكترونيك صنعتي ش

دارند ساخته شده است. 
ــدن با شكل ظاهري و  ــنا ش ــما ضمن آش در اين فصل ش
ــبت به كاربردهاي آن نيز آشنا  ــتور، نس ــاختمان ترانزيس س
ــه مي توانيد با  ــد گرفت كه چگون ــد و ياد خواهي خواهيد ش
استفاده از يك آزمايش ساده از سالمت ترانزيستور اطمينان 

حاصل كنيد و پايه هاي آن را از يك ديگر تشخيص دهيد.

زمان كلزمان عمليزمان تئوري

6915

مدت زمان آموزش (ساعت)

Integrated Circuit .1 (مدارهاي مجتمع)

شكل 1-2- چند نمونه ترانزيستور
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1-2  آشـنايي با سـاختمان و نمـاد مداري 
ترانزيستور

1-1-2  ساختمان ديودي ترانزيستور
ــه كه در مقدمه اين فصل ذكر گرديد براي  همان گون
ــاخت قطعه اي به نام ترانزيستورهاي BJT الزم است  س
ــتفاده گردد. ولي  ــاي N و P اس ــال نيمه هادي ه از اتص
ــه نيمه هادي  اين بار به جاي اتصال دو نيمه هادي از س
استفاده مي شود. همان گونه كه در شكل2-2 نشان داده 
ــده است، بنابراين در چيدن نيمه هادي ها كنار هم دو  ش
ــب به وجود مي آيد اين تركيب به صورت NPN و يا  تركي
ــد. مشاهده مي گردد كه در هر دو حالت از  PNP مي باش
ــود و اين  ــك از نيمه هادي ها يك پايه خارج مي ش هر ي

باعث خواهد شد ترانزيستورها داراي سه پايه باشد.

C

E

B

P

P
N

C

E

B

N

N
P

شكل 2-2- حالت هاي قرار گرفتن نيمه هادي ها

CE

B
CE

B

CE

B

P PNN NP

CE

B

شكل 3-2- معادل ديودي نيمه هادي ها

ــكل 3- 2 نشان داده شده است،  همان گونه كه در ش
ــم  ــده، دو ديود به چش ــود آم ــاي به وج در دو تركيب ه

مي خورد، كه در جهت هاي قرينه يك ديگر قرار گرفته اند 
ــق يا مخالف قرار گيرند و به  ــد در باياس مواف و مي توانن
ــتفاده از يك دستگاه  راحتي مي توان هر دو ديود را با اس
ــاي كاتد و آند  ــش نمود و حتي پايه ه ــر آزماي مولتي مت

آن ها را شناسايي كرد.

2-1-2  پايه هاي ترانزيستور
با توجه به اين كه هدف از ساخت ترانزيستور عملكرد 
ديگري به غير از ديود بوده است در اتصال نيمه هادي هاي 
مربوطه از تكنيك ديگري استفاده مي شود، به اين گونه 
كه مانند شكل 4-2 سطح تماس يكي از نيمه هادي ها را 
ــان بيش تر از ديگري در نظر مي گيرند.  با پايه مشتركش
بنابراين پايه اي كه بين دو نيمه هادي مشترك مي باشد 
ــطح  ــت كه باحرف B و پايه اي كه س ــس (Base) اس بي
ــت كه  ــري دارد كلكتور (Collector) اس تماس بيش ت
ــطح تماس كم تري دارد اميتر  باحرف C و پايه اي كه س

(Emitter) است كه باحرف E نشان داده مي شود.

B

C

E
شكل 4-2- نام گذاري پايه هاي ترانزيستور

ــادي كلكتور داراي  ــان مي گردد كه نيمه ه خاطر نش
بيش ترين ابعاد و اليه بيس داراي كم ترين ابعاد مي باشد 
ــه بيس نيز داراي كم ترين ناخالصي و  و عالوه بر آن الي

اليه اميتر داراي بيش ترين ناخالصي مي باشد.
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با نامگذاري پايه ها و حالت قرار گرفتن نيمه هادي هاي 
به كار رفته در آن به دو حالت PNP و يا NPN براي هر 
ــود و بر اين  ــك، نماد فني خاصي در نظر گرفته مي ش ي
اساس در نقشه هاي مدارات الكترونيك از آن ها استفاده 
ــده  ــان داده ش ــكل 5-2 نش مي گردد. اين نمادها در ش

است.

CE

B

CE

B

�++�
P PN N NP

C

E

B

C

E
PNP NPN

B

شكل 5-2- نماد ترانزيستور

بين پايه هاي ترانزيستور مقاومت هاي متفاوتي وجود 
ــل اندازه گيري  ــتگاه مولتي متر قاب ــط دس دارد كه توس
ــخيص پايه ها به  ــدار اين مقاومت در تش ــد و مق مي باش
ــن منظور اگر مولتي متر را در  ما كمك مي كند. براي اي
ــاهده خواهيم كرد  ــت ديود قرار دهيم مش وضعيت تس
ديود به وجود آمده، بين بيس و اميتر مقاومت بيش تري 
ــود آمده بين بيس و كلكتور در  ــبت به ديود به وج را نس

باياس موافق دارد. (جدول 2-1)
جدول 1-2– مقاومت بين پايه هاي ترانزيستور

مقدار مقاومتنام پيوند
مقاومت بيش تربيس – اميتر

مقاومت كم تربيس – كلكتور
ــتورها از نيمه هادي هاي  ــه ترانزيس ــل آن ك ــه دلي ب
ــاخته مي شوند بنابراين ولتاژ  سيليسيوم و يا ژرمانيم س

ــيم 0/7 ولت و براي ژرمانيم 0/2 ولت  سد براي سيليس
ــه را در مدارات نيز بايد در  ــد و اين نكت مي تواند مي باش

نظر گرفت.

3-1-2   شكل ظاهري ترانزيستور و پايه هاي آن
ويژگي كه ترانزيستورها را ازيك ديگر متمايز ساخته 
ــد.  اين  ــس و توان در آن ها مي باش ــت تحمل فركان اس
ــوه قرارگرفتن آن ها  ــا و نح ــكل ظاهري آن ه امر در ش
ــز حاكي از اين  ــذارد، و جثه آن ني ــدار تاثير مي گ در م
كاربرد نيز مي باشد. در شكل 6-2 مي توانيد چند نمونه 
ــاالي صنعتي  ــه براي توان هاي ب ــتورهايي ك از ترانزيس
ــاهده نماييد. در  ــد رامش ــرار مي گيرن ــتفاده ق مورد اس
ــتور به منظور پيچ  ــوراخ هاي روي ترانزيس اين شكل س
ــدن به سطحي فلزي در نظر گرفته شده است. تماس  ش
ــطوح فلزي بزرگ تر يا هيت سينك1  ترانزيستورها به س

باعث خنك شدن آن ها در حين كار مي گردد.

شكل 6-2– ترانزيستورهاي پر قدرت

ــتورهايي كه فقط براي  ــكل 7-2 ترانزيس ولي در ش
ــاخته مي شود  كاربردهاي معمولي و فركانس هاي باال س
ــت كه درمدارهاي مورد استفاده در  نشان داده شده اس

برق صنعتي كم تر كاربرد دارد.

Heatsync .1 (سطوح فلزي انتقال دهنده حرارت)
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شكل 7-2– ترانزيستور فركانس باال

ــتورها را متناسب با مورد  اطالعات مربوط به ترانزيس
استفاده كاربران مي توان از كتاب هاي ديتا بوك1 استخراج 
ــخصات فني ترانزيستورها در  نمود. در اين كتاب ها مش
ــاهده مي باشد و در صورت نياز  جداول مربوطه قابل مش
ــتورها در اين  ــكل و ابعاد ترانزيس ــوان با ديدن ش مي ت
ــه و در مدار مربوطه  ــادل مورد نظر را يافت كتاب ها، مع

به كار برد.
به غير از شكل ظاهري ترانزيستور يكي از مشخصات 
ــتور  ــا بوك هاي ترانزيس ــوان از ديت ــه مي ت ــري ك ديگ
ــتخراج نمود ابعاد ترانزيستور مورد نظر مي باشد، كه  اس
براي طراحان برد هاي الكترونيك فضاي مورد نياز براي 
ــرار گرفتن آن ها بر روي برد الكترونيك اطالعات قابل  ق

توجهي مي باشد.

شكل 8-2– پايه هاي ترانزيستور

ــور و  ــس، كلكت ــاي بي ــن پايه ه ــت قرارگرفت وضعي
ــبت به يك ديگر بر روي بردهاي  ــتور نس اميتر ترانزيس
الكترونيك متفاوت است و كارخانه هاي سازنده به شكل 
هاي مختلف اقدام به ساخت آن ها مي نمايند، به گونه اي 

كه گاهي بيس مي تواند وسط و يا كنار باشد.
ــه  ــه ب ــاال ك ــوان  ب ــي ت ــتورهاي صنعت در ترانزيس
ــه كلكتور  ــهورند اغلب پاي ــتورهاي قدرت مش ترانزيس
ــكل 9-2 انواع  ــد. ش ــتور مي باش ــزي ترانزيس ــه فل بدن
ــوه قرارگيري پايه  ــتورها را از نظر نح ــف ترانزيس مختل
ــود را  ــه آن نگاه مي ش ــه از زير ب ــه گونه اي ك ــا ب آن ه
ــردن نام هاي  ــه كار ب ــكل ب ــد. در اين ش ــان مي ده نش
ــاي  مدل ه ــه  ب  TO18-TO39-TO218-TO220-TO3

متداول ترانزيستورهاي داراي توان باال اشاره مي نمايد.

E C B

TO29A

E B C

TO92B

B

E

C

TO3

C B E

TO92C

B

C

TO18
TO39

E

TIP31A

B C E
TO218
TO220

نحوه ى قرار گرفتن انواع پايه هاى
ترانزيستور از نماى زير آن

كلكتور ترانزيستور بدنه ى فلزى آن مى باشد

شكل 9-2- انواع پايه هاي ترانزيستور

Data Book Transistor .1 (كتاب اطالعات ترانزيستور) 
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آزمايش شماره 1

زمان: 90 دقيقه

-  آزمايش ترانزيستور وتشخيص پايه هاي آن

-  تشخيص نوع ترانزيستور
ــخيص PNP و يا NPN بودن  هـدف از آزمايش: تش

ترانزيستور.
شرح آزمايش: در اين آزمايش تصميم داريم بتوانيم با 
در اختيار داشتن دو نوع ترانزيستور، نوع آن ها را از نظر 
ــخيص دهيم و صحت اين  PNP و NPN بودن آن ها تش
 Data Book ــخيص را حتي مي توانيم با استفاده از تش

تاييد نماييم.
ــتفاده از مولتي مترهاي  ــش مي تواند با اس اين آزماي
عقربه اي و ديجيتالي صورت پذيرد. ولي در اين آزمايش 
ــتفاده مي نماييم ولي  ما فقط از مولتي متر ديجيتالي اس
ــان مي گردد، در صورت استفاده از مولتي متر  خاطر نش
ــت و منفي  ــيم ها را از نظر مثب ــد رنگ س ــه اي باي عقرب

برعكس در نظر بگيريم.
تجهيزات و قطعات مورد نياز:

جدول2-2– تجهيزات مورد نياز آزمايش شماره 1

تعداد / مقدارنام و مشخصات تجهيزات و قطعات
1 دستگاهمولتي متر ديجيتال

2 رشتهسيم رابط با گيره سوسماري
2SA950 1 عددترانزيستور

BC107 1 عددترانزيستور
مراحل اجراي آزمايش:

ــيم هاي  ــتور 2SA950 و مولتي متر و س 1- ترانزيس
رابط را تحويل بگيريد.

2- مولتي متر را در حالت تست ديود قرار دهيد.
ــكل 10-2-الف به  ــيم هاي رابط را مطابق ش 3- س

پايه هاي ترانزيستور 2SA950 وصل كنيد.
4- مقدار خوانده شده از روي مولتي متر را يادداشت 

نماييد.
ـــيـم هاي رابــط را  بـار ديـگر مـطابق شكل  5- س
ــتور 2SA950 متصل  ــاي ترانزيس ــه پايه ه 10-2-ب ب

نماييد.
6- مقدار خوانده شده را يادداشت نماييد.

ــيم هاي رابـط را مـطابق شـكل هاي  7- بار ديگر س
10-2-ج و 10-2-د به پايه ترانزيستور 2SA950 متصل 

نماييد.
8- نتايج مرحله قبل را يادداشت نماييد.

ــتور  ــن آزمايش را براي ترانزيس ــه مراحل اي 9- كلي
BC107 تكرار نماييد و نتايج را يادداشت كنيد.

ــما عالمت OL و يا مقاومتي  اگر مولتي مترش
ــما در  ــان داد يعني ديود مورد آزمايش ش زياد رانش

باياس مخالف مي باشد.
اگر مولتي متر شما عالمت 0.60 و يا مقاومتي كم 
را نشان داد يعني ديود مورد آزمايش شما در باياس 

موافق مي باشد.

ــتور ديگر به  اين آزمايش را براي چند ترانزيس  -10
دل خواه انجام دهيد.

ــاي  ــورد پايه ه ــده را در م ــت آم ــج به دس نتاي  -11
ترانزيستور با Data Book مقايسه نماييد.
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شكل 10-2-الف

شكل 10-2-ب

شكل 10-2-ج

شكل 10-2-د
ــك از  ــتور 2SA950 در كدام ي سـوال (1)- ترانزيس
وضعيت هاي شكل هاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) در باياس 

موافق قرار گرفته است؟
سـوال (2)- ترانزيستور BC107 تحت شرايط اشكال 
ــت و يا تحت  ــف و ب در باياس موافق قرار گرفته اس ال

شرايط اشكال ج و د؟
سوال (3)- كدام يك از ترانزيستورها NPN و كدام يك 

PNP مي باشد؟

 NPN و PNP ــرايط سـوال (4)- اگر هيچ يك از ش
ــد كه  ــن معني مي باش ــا به اي ــد آي ــخيص داده نش تش

ترانزيستور سوخته است؟
سوال(5)- خالصه عملياتي كه در اين آزمايش انجام 
ــزارش كار عملي خود  ــرح دهيد و در دفتر گ داده ايد ش

بنويسيد.
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ــش را به طور  ــج حاصل از اين آزماي سـوال(6)- نتاي
خالصه توضيح دهيد.

سوال (7)- نتايج به دست آمده در مراحل 4 و 6 و 8  
را به دفتر گزارش كار خود منتقل نماييد.

آزمايش شماره 2

زمان: 90 دقيقه

-  تشخيص پايه هاي ترانزيستور
ــخيص نام پايه هاي ترانزيستور  هدف از آزمايش: تش

(بيس، اميتر و كلكتور).
ــش تصميم داريم با در  شـرح آزمايش: در اين آزماي
ــتن دو نوع ترانزيستور، نام پايه هاي آن ها را  اختيار داش
ــخيص را با استفاده از  ــخيص داده و صحت اين تش تش

Data Book تاييد نماييم.

تجهيزات و قطعات مورد نياز آزمايش:
جدول3-2– تجهيزات مورد نياز آزمايش شماره 2

تعداد / مقدارنام و مشخصات تجهيزات و قطعات
1 دستگاهمولتي متر ديجيتال

2 رشتهسيم رابط با گيره سوسماري
2SA950 1 عددترانزيستور

BC107 1 عددترانزيستور
2 جلدديتا بوك

مراحل اجراي آزمايش:
ــيم هاي  ــتور 2SA950 و مولتي متر و س 1- ترانزيس

رابط را تحويل بگيريد.
2- مولتي متر را در حالت تست ديود قرار دهيد.

ــما به قسمت فلزي سر  3- بدون آنكه دست هاي ش
سيم هاي رابط و يا پايه هاي ترانزيستور تماس پيدا كند، 
ــكل 11-2-الف به پايه هاي  سيم هاي رابط را مطابق ش

ترانزيستور 2SA950 وصل كنيد.
4- مقدار خوانده شده از روي مولتي متر را بر اساس 
ــكل 11-2-الف در  ــتور در ش ــماره پايه هاي ترانزيس ش

جدول 4-2 يادداشت نماييد.
5- سيم هاي رابط را بار ديگر مطابق شكل 11-2-ب 

به پايه هاي ترانزيستور 2SA950 متصل نماييد.
ــده از روي مولتي متر را بر اساس  6- مقدارخوانده ش
شماره پايه هاي ترانزيستور در شكل 11-2-ب در جدول 

4-2 يادداشت نماييد.
7- اين بار آزمايش را بدون آن كه دست هاي شما به 
قسمت فلزي سر سيم هاي رابط و يا پايه هاي ترانزيستور 
ــتور BC107 به ترتيب  تماس پيدا كند بر روي ترانزيس

مانند شكل هاي 11-2-ج و 11-2-د انجام دهيد.
8- مقدار خوانده شده از روي مولتي متر را بر اساس 
شماره پايه هاي ترانزيستور در شكل11-2-ج و 11-2-د 

در جدول 4-2 يادداشت نماييد.
  NPN ــتور ديگر 9- اين آزمايش را براي 10 ترانزيس

و PNP نيز تكرار كنيد و جدول 4-2 را ادامه دهيد.
شكل هر ترانزيستور را در كنار رديف مربوط به   -10

خود در كنار جدول رسم كنيد.
ــت آمده را با Data Book مقايسه  نتايج به دس  -11

نماييد.
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جدول4-2- تشخيص پايه هاي ترانزيستور

نام 
پايه ها

مقاومت
بين پايه هاي

3 و 1

مقاومت
بين پايه هاي

3 و 2
نام

يفترانزيستور
رد

1=
2SA9501 2=

3=
1=

BC1072 2=
3=

شكل 11-2-الف

شكل 11-2-ب

شكل 11-2-ج

شكل 11-2-د

سـوال (1)- بر اساس مقاومت به دست آمده براي هر 
حالت به گونه اي كه يكي كم تر از ديگري است مي توانيد 
ــاي بيس، كلكتور و  ــاي مربوطه را كه با نام ه نام پايه ه
اميتر ناميده مي شوند در جدول 5-2 جايگزين نماييد؟

ــترك  سـوال (2)- به چه دليل مقاومت بين پايه مش
نسبت به دوپايه ديگر متفاوت است؟

ــش را به طور  ــج حاصل از اين آزماي سـوال(3)- نتاي
خالصه توضيح دهيد.

سوال(4)- خالصه عملياتي كه در اين آزمايش انجام 
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ــزارش كار عملي خود  ــرح دهيد و در دفتر گ داده ايد ش
بنويسيد.

سوال(5)- جدول كامل شده 4-2 را به دفتر گزارش 
كار خود انتقال دهيد.

2-2  طرز كار ترانزيستور
1-2-2  باياس ترانزيستور

به طوركلي براي راه اندازي تمامي قطعات الكترونيكي 
ــت شرايط اوليه اي براي آن ها پيش بيني گردد و  الزم اس
ترانزيستورها نيز از اين قائده مستثني نيستند. مهم ترين 
ــرايط اوليه اي كه بايد براي عملكرد ترانزيستور فراهم  ش
ــد كه  گردد، تامين ولتاژ DC تغذيه مورد نياز آن مي باش

به آن باياس كردن ترانزيستور گويند.
به منظور اعمال ولتاژ DC به ترانزيستور مانند شكل 

12-2 تنها سه روش كلي به كار گرفته مي شود:

ــاس موافق و  ــس در باي ــاي اميتر-بي ــف- ديوده ال
كلكتور-بيس در باياس مخالف.

ب- ديودهاي اميتر-بيس در باياس مخالف و كلكتور-
بيس در باياس مخالف.

ج- ديودهاي اميتر-بيس در باياس موافق و كلكتور-
بيس درباياس موافق.

B

EC

B

CE

B

EC

B

CE

B

EC

B

CE

شكل 12-2- انواع اتصال تغذيه DC به ترانزيستور
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2-2-2 عملكرد ترانزيستور پس از باياس
ــاهده مي كنيد،  ــكل 13-2 مش ــور كه در ش همان ط
ــكل 12-2 اميتر بيس در  ــف در ش ــد وضعيت ال همانن
ــس در بايـاس مخالف قــرار  ــاس موافق و كلكتور بي باي

ــت. در اين حالت چون اميتر، بيس در باياس  گرفته اس
ــد آن كاهش  ــت، عرض ناحيه س ــق قرار گرفته اس مواف
ــف قرارگرفتن كلكتور،  ــه و به دليل در باياس مخال يافت

بيس عرض ناحيه سد افزايش يافته است.

شكل 13-2- مسير حركت الكترون ها در ترانزيستور

ــده  ــان داده ش ــكل نش بنابراين همان گونه كه در ش
است چون اميتر  به قطب منفي منبع DC متصل است 
ــمت بيس رانده خواهند شد. ولي چون  الكترون ها به س
ــيار اندك مي باشد و ضخامت آن نيز  ناخالصي بيس بس
ــد، الكترون هاي كمي جذب اين پايه  ــيار كم مي باش بس
ــير پايه  ــن الكترون ها كه بطور كم در مس ــود و اي مي ش
ــت با حفره هاي قطب مثبت  ــان داده شده اس بيس نش
ــه علت كم  ــوند. اين تركيب هم ب ــع تركيب مي ش منب
ــز خواهد بود. ولي در  ــيار ناچي بودن ناخالصي بيس بس
ــاهده مي گردد عمدتاً 95 درصد  مسير پايه كلكتور مش
الكترون هاي موجود تحت جاذبه شديد قطب مثبت قرار 
خواهند گرفت و اين الكترون ها با نفوذ به ناحيه كلكتور 
ــور بيس متصل  ــع كه به كلكت ــذب قطب مثبت منب ج

ــت خواهد شد و به طور كلي جريان شديدي  گرديده اس
را در مسير كلكتور و اميتر به وجود خواهد آورد.

به طوركلي با وجود جريان اندك اميتر بيس و جريان 
زياد كلكتور، جريان كلي به وجود آمده در اميتر از حاصل 

جمع اين دو جريان حاصل خواهدشد، يعني اين كه:

IE = IB + IC

  3-2  كاربردهاي ترانزيستور  
ــي پيرامون خود  ــتگاه هاي الكترونيك با توجه به  دس
ــتور  ــتفاده از ترانزيس ــتگاهي را بدون اس نمي توانيم دس
ــا در نظرگرفتن  ــر يك ب ــه اي كه در ه ــه گون ــم. ب بيابي

2. كنترل كننده هاي قابل برنامه ريزي 1. تقويت كننده هاي صوتي  

N NP

ناحيه ى سد بيس كلكتور

پايه اميتر پايه كلكتور 

مسير جريان كلكتور با بيس
 مسير جريان اميتر

با بيس
پايه بيس

اميتربيسكلكتور
ناحيه ى سد بيس اميتر
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ــه اي از آن به كار رفته  ــري نمون ــخصات فني و ظاه مش
ــتگاه هايي مانند راديو، تلويزيون، سيستم هاي  است. دس
ــتم هاي حفاظتي و  پخش CD، دزدگيرها و كليه سيس
ــاي فرمــان صنعتي و  ــا1 و حتي در مداره آمپلي فايره

ــتند. ــتفاده  از اين قطعه مفيد بي بهره نيس PLC 2 اس

شكل14-2- انواع ترانزيستور

ــتگاه هاي نامبرده  ــتور در دس اگر به عملكرد ترانزيس
ــت نماييم،  ــراغ داريم دق ــتگاه هاي ديگري كه س و دس
متوجه طبقه بندي قابل توجهي مي شويم كه كاربردهاي 

ترانزيستور را به دو دسته كلي تقسيم نموده است:
الف-  استفاده از ترانزيستور به عنوان تقويت كننده، 

ــد وظيفه تقويت  ــه از نام آن بر مي آي ــه همان گونه ك ك
سيگنال هاي كوچك را به سيگنال هاي بزرگ تر به عهده 

دارد.
ــتور به عنوان كليد، كه قادر  ب- استفاده از ترانزيس
ــير جريان را باز يا  خواهد بود به صورت الكترونيكي مس

بسته نمايد.
الزم به ذكر است براي باز يا بسته نمودن يك مسير 
ــط يك رله و  ــتور مربوطه توس ــي بايد ترانزيس الكتريك
ــود  ياكنتاكتور و يا قطعات الكترونيك صنعتي تقويت ش
ــتور هرگز آن را  چرا كه طراحان در كاربردهاي ترانزيس
ــاالي AC قرار  ــير جريان هاي ب ــتقيم در مس به طور مس

نمي دهند.
ترانزيستور به عنوان تقويت كننده:

اگر ترانزيستورها به عنوان تقويت كننده به كار گرفته 
ــه جريان هاي  ــت ك ــوند، توانايي آن را خواهند داش ش
ــف را تقويت كرده و خروجي را در اختيار مدارهاي  ضعي
ــرايط كاري، وضعيت فعال  ــد. اين ش ــر قرار مي ده ديگ

ترانزيستور نيز ناميده مي گردد.
با توجه به شكل 15-2، در بررسي عملكرد ترانزيستور 
به عنوان تقويت كننده مي توان اين گونه توضيح داد كه 
ــي با دامنه 1 ولت وجريان 50 ميلي  اگر جريان سينوس
آمپر به يك مقاومت 2000Ω اعمال گردد، طبق قانون 

ــت خواهد آمد كه همان گونه كه  ــم از حاصل ضرب جريان 50ميلي آمپر و مقاوت 2000Ω ولتاژ 100 ولت به دس اه
مشاهده مي نماييد، اين ولتاژ 100 برابر ولتاژ اعمال گرديده به مقاومت مربوطه مي باشد.

V
VA

V
���

� ����
�

º
t

V
ولتاژ سينوسى با دامنه 1 ولت

º
t

V ولتاژ سينوسى با دامنه
100 ولت

مقاومت
2000 اُهمى

شكل 15-2- تقويت ولتاژ سينوسي
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اكنون اين موضوع را بر روي يك مدار ترانزيستوري 
ــكل 16-2 را كه  دنبال مي كنيم. به عنوان مثال مدار ش
به ورودي مدار يك سيگنال 1 ولت پس از باياس كردن 

ترانزيستور اعمال گرديده است را در نظر بگيريد.

10V


����
���

0.7V

1V / 60Hz / 0Deg

شـكل 16-2- مدار ترانزيسـتور باياس شده با سيگنال 
ورودي

همان گونه كه در اين مـــدار مشاهده مي گردد، پايه 
ــد و  ــترك مي باش بيس بين ورودي و خروجي مدار مش
ــدار اميتر و خروجي آن كلكتور در نظر گرفته  ورودي م

شده است.
ــان ورودي  ــم بگيريم جري ــن مدار تصمي ــر در اي اگ
ــده است  ــير اميتر بيس پيش بيني ش مدار را كه در مس
محـــاسبه نماييم، مي توانيم مقاومت داخلي اميتر بيس 
ــه به آن مقاومت ديناميكي مي گويند حدود 20اهم  را ك
در نظر بگيريم. با به دست آوردن حاصل جمع 20+100 
ــت خواهد آمد. اكنون با  مقاومت كل ورودي مدار به دس
محاسبه حاصل تقسيم ولتاژ ورودي به مقاومت ورودي 

جريان ورودي به دست مي آيد.

VI . A . mA�
� � � ���� � � �
���	 ��

ــت ورودي، جريان  ــيم ولتاژ ورودي به مقاوم از تقس
ورودي به دست خواهد آمد.

ــاهده مي كنيدكه با توجه به عملكرد ترانزيستور  مش

ــمت اعظم اين جريان از كلكتور عبور  ــده قس باياس ش
ــير  خواهد كرد. بنابراين جريان خروجي مدار كه در مس
كلكتورمي باشد، و به منظور محاسبه ولتاژ خروجي بايد 
ــان خروجي رادر مقاومت خروجي ضرب نماييم كه  جري

مقدار V 8/3 به دست خواهد آمد.

V . mA K . V� � � � � � � �

ــه  ــد فرضي ــدار مانن ــن م ــم در اي ــم بگويي مي تواني
ــتور نقش مقاومت را در اين رابطه  ــكل15-2 ترانزيس ش
دارد. يعني اين كه در اين حالت ترانزيستور وظيفه دارد 
ــدار ديگري كه  ــده از يك مدار را به م ــان توليد ش جري
ــد تا بتواند  ــت، انتقال ده ــت بيش تري اس داراي مقاوم
عمل تقويت به همان گونه كه قبًال محاسبه گرديد انجام 

پذيرد.

V
. VA .� �

� � � � �
�

دامنه ي سيگنال خروجي
دامنه ي سيگنال ورودي (ميزان تقويت)

نتيجه:
با توجه به اين كه ولتاژ ورودي تنها 1 ولت بوده است 
مشاهده گرديد افت ولتاژ خروجي 8/3 ولت به دست آمد 
ــتوري  ــان دهنده عمل تقويت در مدار ترانزيس و اين نش
ــيم دامنه ي  ــه روبرو با تقس ــد. در رابط مربوطه مي باش
ــت  ــه ي ورودي ضريب تقويت به دس ــه دامن خروجي ب
ــه به آن AV مي گويند، كه ضريب تقويت  خواهد آمد ك

اين مدار مقدار 8/3 مي باشد.

2-3-2  آرايش هاي ترانزيستور
با توجه به اين كه ترانزيستورها در مدارات الكترونيكي 
ــس از باياس نمودن  ــام مي دهند پ ــل تقويت را انج عم
آن ها در مدار مشاهده خواهيم كرد كه به طور كلي همه 
مدارات تقويت كننده داراي ورودي و خروجي مي باشد. 
و با در نظر گرفتن اين كه اين قطعه داراي سه پايه است 
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ــه حالت كلي  نحوه قرارگرفتن آن در مدار مربوطه به س
خواهد بود كه سه آرايش كلي را در مدار به وجود خواهد 

آورد.
اين سه آرايش با توجه به اين كه كدام يك از پايه هاي 
ترانزيستور بين ورودي و خروجي مشترك در نظر گرفته 
ــود نام گذاري مي گردد. كه انواع اين آرايش به ترتيب  ش

شكل 17-2 نمايش داده شده است.

CB CE CCبيس مشترك اميتر مشترك كلكتور مشترك

شكل 17-2- آرايش هاي ترانزيستور

همان گونه كه در شكل 17-2 آرايش هاي ترانزيستور 
ــان داده شده است مالك نام گذاري، پايه ي مشترك  نش
ــد. به  بين ورودي و خروجي مدار تقويت كننده مي باش
ــن معني كه اگر بين ورودي و خروجي بيس به عنوان  اي
ــترك نام  ــترك انتخاب گردد، آرايش بيس مش پايه مش
خواهد گرفت و اگر پايه مشترك بين ورودي و خروجي 
يكي از پايه هاي كلكتور و يا اميتر باشد به ترتيب، كلكتور 

مشترك و يا اميترمشترك نام خواهد گرفت.
در مدارات تقويت كننده ترانزيستوري تقويت جريان 
نيز صورت مي پذيرد كه به آن نيز ضريب تقويت جريان 
يا Ai گفته مي شود و در معرفي مشخصات ترانزيستورها 
ــب تقويت جريان را كه  ــاي مربوطه اين ضري در كتاب ه

 β ــيم جريان خروجي به ورودي به دست مي آيد از تقس
مي نامند.

� � جريان ورودي
جريان خروجي

ــان داده  ــاي نام برده كه در جدول 5-2 نش آرايش ه
ــت هريك داراي خصوصياتي مي باشند كه به  ــده اس ش
انتخاب استفاده كنندگان براي به كارگيري آرايش مورد 

نياز كمك خواهد كرد.
جدول 5-2– مشخصات انواع آرايش ها

تقويت آرايش
ولتاژ

تقويت 
جريان

مقاومت 
ورودي

مقاومت 
خروجي

بسيار زيادبيس مشترك
زيادكمكم

متوسطمتوسطمتوسطمتوسطاميتر مشترك

بسيار كلكتور مشترك
كمزيادزيادكم

به نظر مي رسد كه در مقايسه كليه ي آرايش ها اميتر 
مشترك شرايط متناسب تري را دارا مي باشد و به همين 
دليل بسيار پر مصرف است. ولي همان گونه كه در شكل 
18-2 مشاهده مي نماييد در مورد اين آرايش بايد بدانيم 
ــيگنال ورودي اقدام به ايجاد 180  كه در تقويت يك س
ــي مي نمايد،كه در مدارات  ــه اختالف فاز درخروج درج
ــي اين تقويت كننده، بايد به اين نكته دقت نمود  خروج

و در صورت لزوم اين اختاف فاز را خنثي نمود.

º
t

V
ولتاژ سينوسى ورودي ولتاژ سينوسى خروجي

تقويت كننده ي
اميتر مشترك º

t

V

شكل 18-2- ورودي و خروجي تقويت كننده اميترمشترك
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ــت  تقوي در  ورودي  ــت  مقاوم ــودن  ب ــاال  ب تذكـر: 
ــت و مقاومت خروجي در  ــيگنال هاي ضعيف مؤثر اس س
ــيگنال خروجي براي ارائه به طبقه بعد از اين  كيفيت س

تقويت كننده.

آزمايش شماره 3

زمان: 180 دقيقه

اثر تغييرات جريان بيس بر جريان كلكتور  
ــرات جريان بيس بر  ــاهده تغيي هدف از آزمايش: مش

روي كلكتور ترانزيستور.
ــم داريم كه  شـرح آزمايـش: در اين آزمايش تصمي
ــتوري، اقدام به  ــاده ترانزيس با باياس كردن يك مدارس
ــان بيس بنماييم و در اين حالت با  ايجاد تغيير در جري
اندازه گيري جريان كلكتور ميزان تغييرات به وجود آمده 

را مشاهده و يادداشت نماييم.
به منظور اندازه گيري تغييرات جريان نيز الزم است 
از دو مولتي متر كه به صورت سري در مدار قرار گرفته اند 
استفاده گردد، به نحوي كه يكي تغييرات جريان بيس و 
ديگري تغييرات جريان كلكتور را به ما نشان دهد. ايجاد 
تغييرات جريان در اين آزمايش توسط مدار پتانسيومتر1 
ــت. پتانسيومترها مداراتي مي باشند  طراحي گرديده اس
ــاخته  ــه با اعمال منبع ولتاژ DC به مقاومت متغير س ك
مي شوند و تغييرات ولتاژ و در نتيجه تغييرات جريان را 
ــرات ولتاژ به وجود آمده به بيس  به وجود مي آورند. تغيي
ــردد و منجر به تغييرات  ــتور وصل منتقل مي گ ترانزيس
جريان بيس و پس از آن تغييرات جريان كلكتورخواهد 
ــد. كليه تغييرات اندازه گيري شده در اين آزمايش در  ش

ــا آن را بر روي نمودار  ــت مي گردد ت يك جدول يادداش
ــت آمده را ترسيم  مختصات انتقال داده و منحني به دس

نماييم.
مقادير اندازه گيري شده در دماهاي مختلف متفاوت 

خواهد بود.
تجهيزات و قطعات مورد نياز آزمايش:

جدول6-2– تجهيزات مورد نياز آزمايش شماره 3

تعداد / مقدارنام و مشخصات تجهيزات و قطعات
2 دستگاهمولتي متر ديجيتال

7 رشتهسيم رابط با گيره سوسماري
DC 1 دستگاهمنبع تغذيه

BC107 1 عددترانزيستور
100kΩ 1 عددپتانسيومتر

100Ω 1 عددمقاومت
10kΩ 1 عددمقاومت

شـكل 19-2- نماي فني مـدار آزمايش تغييرات جريان 
كلكتور در اثر تغييرات جريان بيس

Potentiometer .1 (مقاومت متغير)
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مراحل اجراي آزمايش:
ــار دريافت نموده و  ــزات مورد نياز را از انب 1- تجهي

مطابق شكل 19-2 اقدام به بستن مدار نماييد.
ــودن منبع تغذيه به مدار، آن  2- پيش از متصل نم
ــن نموده و ولتاژ آن را روي 10 ولت قرار داده و  را روش

حداكثر جريان آن را بر روي 0/2 آمپر تثبيت نماييد.
ــوال  ــتادكار خود س ــن كار را از اس ــوه انجام اي (نح

نماييد)
ــج اندازه گيري جريان  ــا را بر روي رن 3- مولتي متره
ــير جريان بيس و  ــري يكي را در مس DC و به صورت س
ــير جريان كلكتور قرار دهيد. آمپرمتر  ديگري را در مس
ــت 2mA و آمپرمتر  ــير جريان بيس را بر روي دق مس
ــت 200mA قرار  ــير جريان كلكتور را بر روي دق مس

دهيد.
ــد كه آمپرمتر  ــه نحوي بچرخاني ــيوتر را ب 4- پتانس
ــير جريان بيس 0/1A را نشان دهد و در اين حالت  مس
ــور را بخوانيد و در  ــير جريان كلكت جريان آمپرمتر مس

جدول 7-2 يادداشت نماييد.
ــه نحوي كه  ــيومتر را چرخانده ب ــدداً پتانس 5- مج
ــراي mA 0/2 و 0/3 و 0/4 و 0/5  ــاي بيس ب جريان ه
آمپر تنظيم گردد و در هر حالت جريان كلكتور را خوانده 

و در جدول 7-2 يادداشت نماييد.
ــده در جدول 7-2 را بر روي  ــت آم 6- مقادير به دس
يك كاغذ شطرنجي مقدارگذاري كرده و نمودار به دست 
ــطرنجي را  ــل از نقطه يابي بر روي كاغذ ش ــده حاص آم

ترسيم نماييد.
سـوال (1)- آيا با افزايش جريان بيس جريان كلكتور 

افزايش مي يابد؟
سـوال(2)- آيا در هر يك از حالت هاي به دست آمده 
ــد؟  ــبت جريان كلكتور به جريان بيس ثابت مي باش نس

شكل 20-2- نماي ظاهري مدار آزمايش تغييرات جريان 
كلكتور در اثر تغييرات جريان بيس

جدول 7-2– تغييرات جريان كلكتور بر حسب تغييرات 
جريان بيس

IC جريان كلكتور
(mA)

IB جريان بيس
(mA)

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

C

B

( )I( )
( )I

� � جريــان ورودي
بتــاجريــان خروجي

ــد كه در  ــي مي باش ــرف يونان ــا) يك ح β(بت
محاسبات پارامترهاي اصلي ترانزيستور به كار مي رود. 
ــبت جريان خروجي به جريان  اين مقدار معادل نس
ــت كه در يك مدار اميتر مشترك جريان  ورودي اس
كلكتور (IC) خروجي مدار و جريان بيس (IB) ورودي 
مدار در نظر گرفته مي شود. در كتاب هاي مشخصات 
ترانزيستور معموال اين مقدار براي هر ترانزيستور به 

عنوان ضريب تقويت مشخص شده است.
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مقدار آن چه قدر است؟
Ic

Ib

خالصه آزمايش: خالصه عملياتي كه در اين آزمايش 
ــرح دهيد و در دفتر گزارش كار عملي  انجام داده ايد ش

خود بنويسيد.
ــن آزمايش را به طور  نتيجه گيـري: نتايج حاصل از اي

خالصه توضيح دهيد.

 3-3-2  ترانزيستور به عنوان كليد
الف- حالت اشباع

ــتورها  ــد، ترانزيس ــه قبال نيز گفته ش ــه ك همان گون
ــد قطع و وصل درمدارهاي  مي توانند به صورت يك كلي
ــد. در اين حالت با اعمال جريان به  الكتريكي قراربگيرن
بيس ترانزيستور نيمه هادي بيس اميتر در باياس موافق 
ــان كلكتور مي گردد و  ــه و  باعث افزايش جري قرارگرفت
ــتورها  ــه رابطه IC=βIB براي ترانزيس ــا توجه به اين ك ب
ــان كلكتور (IC) بايد  ــرايط جري وجود دارد تحت اين ش
به حداكثــر مقدار خود برسد. بنابراين خواهيم ديد كه 

ولتاژ دو سر پايه كلكتور و اميتر به صفر خواهد رسيد.
در وضعيت توصيف شده ترانزيستور در حالت اشباع 
قرار گرفته است و اگر مانند شكل21-2 در مسير كلكتور 
آن مصرف كننده اي قرار گرفته باشد، جريان كلكتور به 

آن انتقال پيدا خواهد كرد و از آن نيز خواهد گذشت.

Rc

Rb

Ic

Ib

+Vcc

C

E
B

CC C C CEV R I V� 	

CC
Cmax

C

VI
R

�

Rc

Rb

Ic

Ie
IbVbb

Vcc
Vce=0

Rc
Ic

Vcc

شكل 21-2– ترانزيستور در وضعيت اشباع

ب- حالت قطع
وضعيت قطع شرايط برعكس وضعيت اشباع را شامل 
ــي در اين وضعيت جريان بيس صفر ولت  مي گردد. يعن
خواهد بود و به تبعيت از آن جريان كلكتور صفر خواهد 
ــد و در اين حالت طبيعي است كه تمامي ولتاژ منبع  ش

تغذيه در دو سر پايه كلكتور و اميتر مشاهده مي شود.
اگر مصرف كننده اي در مسير كلكتور اين ترانزيستور 
قرار گرفته باشد هيچ جرياني به آن نخواهد رسيد ومدار 

مربوطه همواره قطع مي باشد. (شكل 2-22)

Rc

Rb Vcc
Vce=Vcc

Vbb=0 Ib=0

Ic=0 Ic=0

Ie=0

Rc

Vcc

شكل 22-2– ترانزيستور در وضعيت قطع

كليـدي  قابليـت  از  سـوئيچينگ  كاربـرد   -
ترانزيستور

در بسياري از مدارات عمليات قطع و اشباع را پشت 
ــر هم با فاصله زماني هاي مساوي انجام مي دهند و به  س
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اين ترتيب همان گونه كه در شكل 23-2 نشان داده شده 
ــاخت موج مربعي براي ساير مدارات  ــت، اقدام به س اس
مانند ورودي يك ترانس مي نمايند. با توجه به نوسانات 
ــدار ولتاژ  ــه مي تواند مق ــده، ترانس مربوط ــود آم به وج
ــك جريان AC، تقويت  ــتور را مانند ي خروجي ترانزيس
ــوئيچينگ  نمايد كه به چنين مداراتي، مدارات تغذيه س

مي گويند.

Rb

Vcc

Ib
Ie

خروجى

شكل 23-2- تغذيه سوئيچينگ

بنابراين ســاخت چنين مــداري نبــايد ديگر براي 
شما مشكل باشد. 

- قطع و وصل ترانزيستوري تحت فرمان نور
ــتور در مدارات فرمان نيز بسيار كاربرد دارد.  ترانزيس
ــا و يا كليد  ــط حس گره ــه مدارات اغلب توس ــن گون اي
ــباع برده  ــتور را به حالت قطع و يا اش ــك ترانزيس تحري
ــرات در خروجي مدار تاثير  ــث مي گردند اين تغيي و باع
ــد الكترونيكي  ــتور به صورت يك كلي ــذارد و ترانزيس بگ
مسير جريان را قطع و يا وصل نمايد. از آنجا كه مدارات 
ــيله اي  ــير جريان وس فرمان به منظور قطع و وصل مس
الكتريكي طراحي مي گردد، مي توان مانند شكل 2-24 
ــيله  ــك رله1 به منظور قطع و وصل وس ــتفاده از ي با اس
ــتور را تقويت نمود.  الكتريكي مربوطه خروجي ترانزيس

ــدار مقاومتي تابع نور2  ــكل حس گر ورودي م در اين ش
ــده است كه با دريافت نور فرمان قطع  در نظر گرفته ش
ــود ولي  ــه قطع رله صادر مي ش ــتور و در نتيج ترانزيس
ــدن رله را  ــتور و وصل ش ــباع ترانزيس با كاهش نور اش
ــن رله مي تواند  ــاهده خواهيم كرد. كنتاكت NO اي مش
ــن و يا خاموش نمايد. آيا اين مدارشما را  المپي را روش

به ياد فتوسل نمي اندازد؟

R1

T1

T2R2

R3

L

N

Vcc

شكل 24-2– مدار فرمان

ــتورT1 فرمان  ــكل 24-2 ترانزيس در مدار فرمان ش
ــع و وصل خود را به T2 و T2 به رله انتقال خواهد  قط
ــتور پشت سرهم جريان كافي  داد. وجود اين دو ترانزيس
 R1 ــازي مي نمايند مقاومت را براي تحريك رله آماده س
به منظور محدود كردن جريان بيس T2 در نظر گرفته 
شده است و مقاومت متغير R2 حساسيت مقاومت تابع 

نور R3 را در نورهاي مختلف تنظيم مي نمايد.

- ساخت گيت هاي منطقي با استفاده ترانزيستور
ــنا خواهيد  در فصل چهارم اين كتاب با مداراتي آش
ــد به نام مدارهاي منطقي. در اين فصل با المان هايي  ش
ــد. يكي از  ــنا خواهيد ش به نام گيت هاي منطقي نيز آش
ــاس  ــد، كه براس ــن گيت ها گيت منطقي OR مي باش اي
ــت كه مانند كنتاكنور قادر است با تحريك الكتريكي به وسيله كنتاكت هاي باز و بسته خود  Relay .1 (قطعه اي الكترونيكي اس

مسير جريان را قطع و وصل نمايد.) 
LDR .2 (مقاومت تابع نور، مقاومت هايي مي باشند كه با تغييرات شدت نور مقدار مقاومت آن ها تغيير مي نمايد.)
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ــي يا همه ي  ــده در آن اگر به يك ــق به كاربرده ش منط
ــود، ازخود  پايه هاي ورودي آن جريان الكتريكي وارد ش
واكنش نشان داده و در خروجي مدار پتانسيل الكتريكي 
ــتفاده در مدار  به وجود مي آيد كه مي تواند به منظور اس
ــتفاده از  ــتفاده قرارگيرد. اين المان با اس بعدي مورد اس
ــد. نمونه اي از آن در  ــاختن مي باش ــتور قابل س ترانزيس
ــت. در اين مدار نيز  ــان داده شده اس ــكل 25-2 نش ش
ــتور يعني وضعيت هاي قطع و  از ويژگي كليدي ترانزيس

اشباع استفاده شده است.

شـكل 25-2- سـاخت گيت منطقي OR با اسـتفاده از 
ترانزيستور

آزمايش شماره 4

زمان: 180 دقيقه

آزمايش ترانزيستور به عنوان كليد
هـدف: مشاهده قطع يا وصل نمودن يك مدار فرمان 

توسط ترانزيستور.

شرح آزمايش:
ــتور  ــيله ترانزيس ــه ي مدارهاي فرمان كه به وس كلي
ساخته مي شوند، با تحريك سوييچ و يا حس گري خاص 
ــس تغيير وضعيت  ــع و يا بالعك ــباع به قط از حالت اش
ــدار منجر به قطع يا  ــه اثر آن درخروجي م مي دهند ك
ــد و در نهايت اثر خود  وصل رله يا كنتاكتوري خواهد ش
ــي به صورت قطع و  ــك مدار الكتريك ــه گونه اي دري را ب

وصل ايجاد مي نمايد.
در اين آزمايش با قراردادن يك مقاومت تابع حرارت 
از نوع NTC به عنوان حس گر اقدام به اندازه گيري دماي 
ــراف مي نماييم و در صورتي كه حرارت محيط اطراف  اط
كاهش  NTC بيش تر از 40 درجه گردد، مقدار مقاومت
ــتور خواهد شد. در اين  ــباع ترانزيس يافته و منجر به اش
ــا كلكتور  ــده ب ــري ش ــت خواهيم ديد كه رله س وضعي
ــده و كنتاكت هاي NO رله وصل خواهد شد  تحريك ش
و اين اتصال مي تواند آژير و يا المپي را روشن نمايد كه 
هشدار دهنده وجود حرارت بيش از حد و يا آتش سوزي 

مي باشد.
ــراف مقاومت  ــريع حرارت اط ــه منظور افزايش س ب
ــم كاري كمك گرفته و يا  ــم از هويه لحي NTC مي تواني

براي كاهش دماي اطراف آن از يخ استفاده نماييم.

ــه الكترونيكي مقاومت ها  پر مصرف ترين قطع
مي باشند كه به دو دسته مقاومت هاي ثابت و متغير 
ــاي مقاومت هاي  ــيم مي گردند. يكي از نمونه ه تقس
ــند. اگر در  ــر، مقاومت هاي تابع حرارت مي باش متغي
ــدار مقاومت  ــا افزايش حرارت مق ــن مقاومت ها ب اي
ــش و با كاهش حرارت مقاومت افزايش يابد، به  كاه
آن NTC و اگر با افزايش حرارت مقدار مقاومت هم 
ــش حرارت مقدار مقاومت هم  افزايش يابد و با كاه

كاهش يابد به آن PTC  گويند.
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تجهيزات و قطعات مورد نياز آزمايش:
جدول8-2– تجهيزات مورد نياز آزمايش شماره 4

تعداد / مقدارنام و مشخصات تجهيزات و قطعات
7 رشتهسيم رابط با گيره سوسماري

DC 1 دستگاهمنبع تغذيه
1 عددهويه 60 وات

BC140 2 عددترانزيستور
1 عددرله DC 6 ولت
1kΩ 1 عددمقاومت

NTC 50 از نوعkΩ 2 عددمقاومت
10kΩ 1 عددمقاومت

1 قطعه كوچكيخ

R1

R3
F

L

R4

R2

T1

T2 220V
20W

NTC 1kΩ

10kΩ

1kΩ

L

N

6V

6V

-t

شكل26-2– مدارآزمايش اعالم حريق

ــتور در مسير  به منظور افزايش قدرت ترانزيس
ــتور  جريان هاي باالتر، مي توان از دو يا چند ترانزيس
ــا را  ــه آن ه ــود ك ــتفاده نم ــي اس ــورت متوال به ص
ــتورهاي دارلينگتون مي نامند. در اين حالت  ترانزيس

بهره كل به صورت زير محاسبه مي گردد:
...� � �� ��  

شكل 27-2– شماي ظاهري آزمايش مدار اعالم حريق

مراحل اجراي آزمايش:
ــار دريافت نموده و  ــزات مورد نياز را از انب 1- تجهي

مطابق شكل 27-2 اقدام به بستن مدار نماييد.
ــع تغذيه به مدار آن  ــش از متصل نمودن منب 2- پي
ــاژ آن را روي 10 ولت قرارداده و  ــن نموده و ولت را روش

جريان آن را بر روي 0/2 آمپر تثبيت نماييد.
ــوال  ــتادكار خود س ــن كار را از اس ــوه انجام اي (نح

نماييد)
3- سر هويه را به طرف مقاومت NTC نزديك نماييد 

و پس از 20 ثانيه اثر آن را مشاهده نماييد. 
4- تكه يخ را به مقاومت NTC نيز بچسبانيد و پس 

از مدت 20 ثانيه، اثر آن را مشاهده نماييد.
سـوال (1)- سرد و گرم كردن مقاومت NTC در اين 

مدار چه واكنشي را در مدار به وجود مي آورد؟
 PTC از NTC سـوال (2)- در اين مدار اگر به جاي

استفاده نماييم چه تغييري در مدار به وجود مي آيد؟
سـوال (3)- اگرمقاوت R2، 100 اهمي افزايش و يا 
ــدار به وجود خواهد  ــود، چه تفاوتي در م كاهش داده ش

آمد؟
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ــرف كننده هاي ديگر در  سـوال (4)- قرار دادن مص
ــير آب  ــد المپ، يا آژير و يا ش ــي اين مدار مانن خروج

آتش نشاني به چه عواملي بستگي دارد؟
ــن آزمايش  ــه عملياتي كه در اي سـوال (5)- خالص

ــد و در دفتر گزارش كار عملي  ــرح دهي انجام داده ايد ش
خود بنويسيد.

ــن آزمايش را به طور  ــج حاصل از اي سـوال (6)- نتاي
خالصه توضيح دهيد.

آزمون پاياني

1- يك ترانزيستورBJT از چند نيمه هادي تشكيل گرديده است؟
د) 6 ج)4    ب) 3    الف) 2  

2- در قرارگيري نيمه هادي هاي ترانزيستور چه تركيب هايي وجود دارد؟
د) گزينه ب وج   NPN (ج    PNP(ب   PN ( الف
3- اليه بيس ترانزيستور داراي........ ناخالصي و اليه اميتر آن داراي......... ناخالصي مي باشد.

ب)بيش ترين – كم ترين الف) كم ترين – بيش ترين   
د) بيش ترين – بيش ترين ج) كم ترين – كم ترين    

4- مقاومت بين پايه هاي بيس اميتر........ و مقاومت بين پايه هاي بيس كلكتور......... مي باشد.
د) زياد – كم ج) كم – زياد   ب) كم – كم   الف) زياد – زياد  
5- كتاب اطالعات ترانزيستوري (Data Book Transistor) چه كتابي است و چه كاربردي دارد؟

6- جثه ترانزيستور مشخص كننده، چه خصوصيت هايي در ترانزيستور مي باشد؟
7- در ترانزيستورهاي باقدرت باال، بدنه ترانزيستور به كدام يك از پايه هاي آن متصل مي باشد؟

د) هيچكدام ج) اميتر    ب) كلكتور   الف) بيس   
8- باياس كردن ترانزيستور به چه معنا مي باشد؟

9- حالت هايي كه ديودهاي يك ترانزيستور مي تواند در باياس موافق يا مخالف قرار گيرد را توضيح دهيد؟
10- اصطالح هاي اشباع يا قطع در كدام يك از كاربردهاي ترانزيستور كاربرد دارد؟

د) كاربرد كليدي ج) كاربرد اختصاصي  ب) كاربرد عمومي  الف) كاربرد تقويت كننده 
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11- دركاربردهاي الكترونيك صنعتي، معموال از كدام يك از كاربردهاي ترانزيستور بهره گرفته مي شود؟
ب) تقويت كننده الف) كليدي    

د) كاربردهاي عمومي ج) تقويت و كليدي   
12- پر مصرف ترين آرايشي كه براي ترانزيستورها استفاده مي گردد كدام است؟

BC (د    CC (ج    CE  (ب   CB (الف
13- در كدام يك از آرايش هاي ترانزيستور، داراي بيش ترين تقويت جريان مي باشيم؟

BC (د    CC (ج    CE  (ب   CB (الف
14- كدام يك از آرايش هاي ترانزيستور، قادر به تقويت سيگنال هاي كوچك مي باشد؟

BC (د    CC (ج    CE  (ب   CB (الف
15- ساخت گيت هاي منطقي از كدام يك از شرايط كاري ترانزيستور استفاده مي نمايد؟

ج) كليدي                 د) تقويت الف) قطع                  ب) اشباع  
16- مقاوت حرارتي......... با ضريب مقاومت مثبت و.......... با ضريب حرارتي منفي مي باشد.

PTC – NTC (ب    NTC – PTC (الف
17- در تست سالمت ترانزيستور، كدام يك از پايه ها نسبت به دو پايه ديگر به صورت ديود عمل خواهد كرد؟

ج) اميتر                 د) بدنه  الف) بيس               ب) كلكتور  

C به كدام يك از پارامترهاي زير شاره مي نمايد؟

B

( )I
( )Iجريــان ورودي
جريــان خروجي  -18

الف) Av               ب)β   ج )Ω                   د)ضريب تقويت ولتاژ
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1- كدام يك از موارد زير در مورد نيمه هادي هاي نوع N صحيح است؟
الف) از تركيب نيمه هادي خالص با عناصر سه ظرفيتي ايجاد مي شود.

ب) از تركيب نيمه هادي خالص با عناصر پنج ظرفيتي ساخته مي شود.
ج) الكترون ها در آن حامل اقليت هستند.
د) حفره ها در آن حامل اكثريت هستند.

2- در باياس مستقيم يك ديود معمولي .............. .
الف) آند به قطب مثبت و كاتد به قطب منفي باتري متصل مي شود.

ب) آند به قطب منفي و كاتد به قطب مثبت متصل مي شود.
ج) آند و كاتد به ولتاژ متناوب وصل مي شوند.
د) آند و كاتد به ولتاژ مستقيم وصل مي شود.

3- پس از اضافه كردن خازن صافي به خروجي يكسوكننده .............. .
الف) ولتاژ شكل موج خروجي صاف تر مي شود.
ب) ريپل شكل موج خروجي بيش تر مي شود.

ج) پالريته شكل موج خروجي برعكس مي شود.
د) دامنه شكل موج خروجي صفر مي شود.

فصل سوم  

پيش آزمون

قطعات الكترونيك صنعتي
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4- در آي سي رگوالتور 7812 ولتاژ خروجي رگوالتور چند ولت است؟
ب) مثبت 12 ولت الف) منفي 12 ولت    

د) مثبت 8 ولت ج) منفي 8 ولت    

5- اگر بخواهيم از يك ترانزيستور NPN به عنوان تقويت كننده استفاده كنيم بايد ................ .
الف) پيوند بيس اميتر را به صورت مستقيم و بيس كلكتور را نيز به صورت مستقيم باياس كنيم.

ب) پيوند بيس اميتر را به صورت معكوس و بيس كلكتور را به صورت مستقيم باياس كنيم.
الف) پيوند بيس اميتر را به صورت معكوس و بيس كلكتور را نيز به صورت معكوس باياس كنيم.

الف) پيوند بيس اميتر را به صورت مستقيم و بيس كلكتور را به صورت معكوس باياس كنيم.

6- شماي فني شكل مقابل مربوط به كدام يك از گزينه هاي زير است؟
NPN ب) ترانزيستور الف) ديود معمولي    

د) تريستور     PNP ج) ترانزيستور

7- يك تريستور شبيه كدام يك از قطعات مورد استفاده در برق صنعتي عمل مي كند؟
ب) تايمر الف) رله     
د) كليد ج) بي متال     

8- شكل مقابل شماي فني كدام قطعه الكترونيكي است؟
ب) دياك الف) ديود زنر     
د) ترياك ج) تريستور     



62

هدف هاي رفتاري
پس ازپايان اين فصل از هنرجو انتظار مي رود:

1- ساختمان داخلي يك تريستور را شرح دهد.
2- پايه هاي تريستور را تشخيص دهد و يك تريستور را به صورت عملي تست كند.

3- كاربردهاي يك تريستور را شرح دهد.
4- دياك و مشخصه هاي آن را شرح دهد.

5- كاربردهاي دياك را بيان كند.
6- ساختمان داخلي و نحوه كار ترياك را شرح دهد.

7- كاربرد ترياك را در مدارهاي ديمر روشنايي شرح دهد.
8- با يك مدار ديمر به صورت عملي كار كند.

هدف كلي:
توانايي شناخت و بررسي عملكرد تريستور، ترياك و دياك
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مقدمه
ــث به وجود آمدن مبحث  ــر در مدارهاي الكترونيكي و الكتريكي باع ــرعت باالتر و حجم كم ت ــاز به قدرت و س ني
ــد، به طوري كه امروزه بسياري از تجهيزات موجود در  جديدي به نام نيمه هادي هاي قدرت در صنعت الكترونيك ش
ــتارترهاي  ــوند. نمونه اي از اين تجهيزات عبارتند از: كنتاكتورها، رله ها، اس برق صنعتي با اين تكنولوژي تجهيز مي ش

نرم موتور، ديمرهاي روشنايي و...
ــتورها، ترياك و دياك مي پردازيم و  ــري از قطعات نيمه هادي قدرت نظير تريس ــي يك س در اين فصل به بررس

كاربردهاي آن ها را در برق صنعتي و ساختمان عنوان مي كنيم.

زمان كلزمان عمليزمان تئوري

6915

مدت زمان آموزش بر حسب ساعت
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1-3  انواع تريستور از نظر ظاهر و مشخصه
ــوال به دو صورت  ــتورهاي قدرت صنعتي معم تريس

ديسكي و استود ساخته مي شوند.
ــكل 2-3  نوع  ــتود و در ش ــوع اس ــكل 1-3 ن در ش

ديسكي نمايش داده شده است.

شكل 1-3- يك تريستور نوع استود

شكل 2-3- يك تريستور نوع ديسكي

تفاوت اين دو نوع تريستور از نظر مشخصه اين است 
كه تريستورهاي استود در توان هاي باال ولي سرعت هاي 
ــوند و معموال براي  ــاخته مي ش ــع و وصل پايين س قط
ــده كاربرد دارند. اما  ــو كننده ي كنترل ش مدارهاي يكس
ــرعت هاي  ــكي براي كار در توان هاي باال و س نوع ديس
ــرد آن ها در  ــوند و كارب ــاخته مي ش قطع و وصل باال س
مبدل هاي DC به AC يا AC به DC (اينورترها) است.

نكته مهم در مورد تريستورهاي نوع ديسكي آن است 

ــتفاده شوند و زماني  ــت حتما با گرماگير اس كه مي بايس
ــا گرماگير مطابق  ــت كه ب ــت آن ها تحريك پذير اس گي

شكل 3-3 تحت فشار باشند.

شكل 3-3- تريستورهاي ديسكي همراه با گرماگير

2-3  ساختمان تريستور
تريستور يك عنصر نيمه هادي چهاراليه است كه در 
ساختمان داخلي آن از چهار قطعه P و N استفاده شده 
ــت. اين عنصر الكترونيكي داراي سه پيوند PN است  اس
و از سه پايه آند، كاتد و گيت تشكيل شده است. (شكل 

(3-4

P
N
P
N

A

K

G

آند

گيت

كاتد

شكل 4-3- ساختمان داخلي تريستور
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3-3  نماد تريستور
ــان داده شده  ــكل 5-3 نماد يك تريستور نش در ش
) و كاتد  ــه پايه آند (A)، گيت ( ــت. تريستور از س اس

) تشكيل شده است. )

A

K

G

آند

گيت
كاتد

شكل 5-3- نماد مداري يك تريستور

4-3  طرز كار تريستور
ــابه يك رله عمل مي كند. مي دانيم كه  تريستور مش
در يك رله با وصل كردن يك ولتاژ به بوبين آن مي توان 
ــكل 6-3 با وصل  ــك كنتاكت باز را وصل نمود. در ش ي
ــده و المپ  ــته ش ــدن ولتاژ به بوبين كنتاكت رله بس ش

روشن مي شود.

A1 +

�A2

المپ

المپ
A1 +

�

+

� A2

شكل 6-3- عملكرد يك رله

و  A1 در تريستور نيز پايه گيت و كاتد مانند پايه هاي
A2 در بوبين رله هستند كه بايد تحريك شود.

ــكل 7-3 نشان داده شده پس از تحريك گيت  در ش
ــتور عبور كرده  و كاتد با يك ولتاژ مثبت جريان از تريس

و باعث روشن شدن المپ مي شود.

A

K
G

المپ
خاموش

+

�

A

K
G

المپ
روشن

+

+
��

شكل 7-3- عملكرد يك تريستور

ــت كه رله يك  ــتور با رله در اين اس فرق اصلي تريس
ــكيل مي دهد. ولي تريستور  كليد الكترومكانيكي را تش
ــر وصدا و بدون جرقه را  يك كليد الكترونيكي، بدون س

ايجاد مي كند.
- روش روشن كردن تريستور:

ــرط زير برقرار باشد  ــتورها چنان چه سه ش در تريس
ــمت كاتد  ــمت آند به س جرياني به نام جريان آند از س
ــود و به اصطالح تريستور هدايت كرده  آن جاري مي ش

است.
ــكل  ــد. (ش ــاژ آند مثبت تر از ولتاژ كاتد باش 1- ولت

(3-8
A

K
G

+

�

VAK

شـكل 8-3- مثبت بودن آند نسـبت بـه كاتد در يك 
تريستور
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2- به گيت يك پالس مثبت اعمال شود يا به عبارت 
ــكل  ــد. (ش ــر ولتاژ گيت مثبت تر از ولتاژ كاتد باش ديگ

(3-9

پالس جريان
A

K
G

+
+

�

IG

شكل 9-3- اعمال پالس مثبت به گيت

3- جريان آند به اندازه كافي باشد تا تريستور روشن 
شده و روشن باقي بماند. (شكل 3-10)

پالس جريان
A

K
G

+
+

�

IG

IA

شكل 10-3- جريان آند در حد كافي باشد

نكته: بايد توجه داشت كه تريستور يك قطعه 
ــمت آند به سمت  ــت و جريان را از س يك جهته اس
ــد. بنابراين اگر بخواهيم جريان را  كاتد عبور مي ده
ــر دوطرف عبور دهيم بايد  مانند مدارهاي AC از ه
ــتفاده  ــتور برعكس و موازي يك ديگر اس از دو تريس

كنيم. (شكل 3-11)

R1

T1

T2º t

V

+
�

شكل 11-3- دو تريستور جهت دوجهته كردن جريان

يـك  كـردن  خامـوش  روش هـاي   3-5
تريستور

زماني كه يك رله روشن مي شود با قطع ولتاژ بوبين 
ــتور با قطع ولتاژ مثبت  ــد ولي تريس خاموش خواهد ش

گيت و كاتدش خاموش نخواهد شد.
ــتور  روشن شده بايد يكي  براي خاموش كردن تريس

از روش هاى زير را استفاده كنيم.
1-  ولتاژ آند و كاتد آن را بر عكس كنيم؛ يعني آند 

منفي و كاتد مثبت شود. (شكل 3-12)

A

K
G

+

−

شـكل 12-3- خاموش كردن تريستور با برعكس كردن 
پالريته

2-  جريان عبوري از تريستور يا همان جريان آند را 
قطع كنيم. (شكل 3-13)
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A

K
G

+

�

IA

شـكل 13-3- خاموش كردن تريسـتور با قطع جريان 
آند

ــيون  ــتور كموتاس به روش هاي خاموش كردن تريس
ــر  مي گويند. در يك مدار با جريان AC چون ولتاژ دوس
ــتور در هر نيم سيكل تغيير پالريته  آند و كاتد يك تريس
ــورت خودكار خاموش  ــتور به ص مي دهد، بنابراين تريس
ــيون طبيعي  ــت كموتاس ــه اين حال ــد كه ب ــد ش خواه

مي گويند.
ــتور T1 در  ــكل 14-3 تريس ــال در ش ــور مث ــه ط ب
ــده به گيت  ــت و با پالس مثبت داده ش ــيكل مثب نيم س

تريستور روشن شده است.

T1

º t

Vi

+
+ �

المپ
روشن

مدار توليد
پالس جريان گيت

شـكل 14-3- روشـن كردن تريسـتور در نيم سـيكل 
مثبت

در شكل 15-3 و در نيم سيكل منفي حتي با اعمال 
ــوش مي ماند؛ زيرا  ــتور خام پالس مثبت به گيت، تريس

پالريته دو سر آند و كاتد تريستور برعكس شده است.

T1� +
المپ

خاموش

مدار توليد
پالس جريان گيت

º t

Vi

�

شـكل 15-3- در نيم سيكل منفي نمي توان تريستور را 
روشن نمود

6-3  تست تريستور
1-6-3  استفاده از مولتي متر

ــاده ترين راه ها استفاده از مولتي متر است. يكي از س
در اين روش ابتدا دو پايه آند و كاتد را تشخيص داده و 
به كمك پايه سوم كه احتماال گيت است پايه هاي آند و 

كاتد را از هم ديگرمتمايز مي كنيم.
ــت ديود قرار  ــر را بر روي تس مرحلـه اول: مولتي مت
ــخيص مي دهيم كه از هر دو  مي دهيم. دو پايه اي را تش
سمت به يك ديگر هدايت ندارند. اين دو پايه به احتمال 

زياد آند و كاتد هستند. (شكل 3-16)

شكل 16-3- تشخيص پايه هاي آند و كاتد
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مرحله دوم: حال يكي از پايه هاي تشخيص داده شده 
را آند فرض كرده و به قطب مثبت مولتي متر وصل كرده 
ــد فرض كرده و آن را به قطب منفي  ــه ديگر را كات و پاي

مولتي متر متصل مي كنيم.
ــوم كه احتماال گيت است را به  در اين مرحله پايه س

پايه مثبت مولتي متر متصل مي كنيم. (شكل 3-17)

شكل 17-3- روشن كردن تريستور توسط مولتي متر

ــد، عدد روي  ــت باش ــده درس اگر پايه هاي فرض ش
ــداري حدود 0/6 تغيير خواهد كرد. در  مولتي متر به مق
غير اين صورت به مرحله دوم رفته و پايه هاي آند و كاتد 

فرضي را عوض مي كنيم.

2-6-3  استفاده از مدار جهت تست تريستور
ــخيص پايه هاي تريستور  يكي از روش هاي ديگر تش
ــالم بودن آن استفاده از يك مدار الكترونيكي ساده  يا س
ــرايط روشن  ــت به كمك يك باتري ش ــت. كافي اس اس

شدن تريستور را فراهم كنيم.
به طور نمونه در مدار شكل 18-3 قبل از زدن كليد 
ــتور برقرار است.  ــرط اول روشن بودن تريس S1 فقط ش
ــتور به كمك باتري، مثبت تر از كاتد آن  يعني آند تريس

است؛ لذا تريستور خاموش خواهد بود.

ــان مثبت به گيت  ــد S1 يك جري ــال با زدن كلي ح
ــتور اعمال شده و شرط دوم روشن شدن تريستور  تريس
هم برقرار شده و تريستور روشن مي شود. با روشن شدن 
ــن خواهد  ــور جريان آند، المپ هم روش ــتور و عب تريس

شد.
ــتي در  ــتور به درس ــن مدار اگر پايه هاي تريس در اي
محل هاي خود قرار گرفته باشد و تريستور سالم باشد با 

زدن كليد S1 المپ روشن خواهد شد.

T1
C106

12V
VDC

12V

R1

S1

4.7kΩ

 

شكل 18-3- مدار تست تريستور
ــتفاده از Data ook  نيز مى توان شكل و  با اس

نام پايه هاى ترانزيستورها را مشاهده نمود.

آزمايش شماره 1

زمان: 120 دقيقه

روش هاي تست تريستور
ــت و  هدف: به كارگيري روش هاي مختلف براي تس

تشخيص پايه تريستور
شرح آزمايش: در اين آزمايش با استفاده از دو روش 
ــاده به  به كارگيري مولتي متر و يك مدار الكترونيكي س

تشخيص و تست پايه هاي يك تريستور مي پردازيم.
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تجهيزات و قطعات مورد نياز:

تعدادنام و مشخصات تجهيزات
1 عددمولتي متر ديجيتال

DC 1 عددمنبع تغذيه
C106  1 عددتريستور شماره
1 عددمقاومت 2/2 كيلو اهم
1 عددالمپ 12 ولتي 5 وات

4 عددسيم دو سر گيره دار

مراحل كار:

الف- تست تريستور با استفاده از مولتي متر
1- وسايل مورد نظر را از انبار تحويل بگيريد.

ــت ديود  ــلكتور مولتي متر را بر روي تس 2- كليد س
قرار دهيد. (شكل 3-19 )

شكل 3-19

ــتفاده از تست ديود مولتي متر ديجيتالي به  3- با اس
روش زير پايه هاي تريستور را تشخيص دهيد.

دو پايه اي را تشخيص مي دهيم كه از هر دو سمت به 
يك ديگر هدايت ندارند. اين دوپايه به احتمال زياد آند و 

كاتد هستند. (شكل 3-20)
 

شكل 3-20

حال يكي از پايه هاي تشخيص داده شده را آند فرض 
كرده و به قطب مثبت مولتي متر وصل كرده و پايه ديگر 
را كاتد فرض كرده و آن را به قطب منفي مولتي متر وصل 
مي كنيم. در اين مرحله پايه سوم كه احتماال گيت است 
را به پايه مثبت مولتي متر متصل مي كنيم. اگر پايه هاي 
فرض شده درست باشد عدد روي مولتي متر به مقداري 
حدود 0/6 تغيير خواهد كرد. در غير اين صورت پايه هاي 
ــوض مي كنيم و  ــوان آند و كاتد را ع ــده به عن فرض ش

مراحل قبلي را تكرار مي كنيم. (شكل 3-21)

شكل 3-21
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ــكل ظاهري تريستور را رسم كرده و پايه هاي  4- ش
آن را مشخص كنيد.

ــات  ــا اطالع ــده را ب ــايى ش ــاى شناس ــه ه 5- پاي
Data Book مقايسه كنيد.

ب- تسـت تريسـتور بـا اسـتفاده از يـك مـدار 
الكترونيكي ساده

ــر روي بردبرد ببنديد. در  ــكل 22-3 را ب 1- مدار ش
اين مدار سه نقطه B ،A و C محل قرار گرفتن پايه هاي 

تريستور هستند.

T1
C106

12V
VDC

12V

R1

S1

A

B

C

4.7kΩ

 

شكل 22-3- مدار تست تريستور

ــت و طبق  ــتور به صورت درس ــه تريس 2- چنان چ
 ،S ــد، با زدن كليد ــدول 1-3 در مدار قرار گرفته باش ج
گيت تريستور با ولتاژ مثبت تحريك شده و باعث روشن 
ــدن تريستور مي شود. با روشن شدن تريستور جريان  ش
ــده و باعث روشن شدن  ــمت كاتد جاري ش از آند به س

المپ 12 ولتي خواهد شد.
جدول 3-1

A نقطهB نقطهC نقطه
گيت تريستوركاتد تريستورآند تريستور

ــت تريستور به كمك اين مدار، شكل  3- پس از تس
ظاهري تريستور را رسم كرده و پايه هاي آن را مشخص 

كنيد.
ــتور در اين مدار در هر  ــه پايه هاي تريس 4- چنان چ

ــه محل B ،A و C قرار گرفت ولي  وضعيت ممكن در س
ــن نشد! چه نتيجه اي  با زدن كليد هيچ وقت المپ روش

مي توان گرفت؟
5- خالصه آزمايش: آنچه در اين آزمايش فرا گرفته ايد 

را به اختصار شرح دهيد.

7-3  كاربرد تريستور
ــاي  ــورت در مداره ــه دو ص ــوال ب ــتورها معم تريس

الكترونيكي مورد استفاده قرار مي گيرند.

1-7-3  به صورت يك كليد الكترونيكي
در اين روش تريستور با دستور پالس مثبت گيت، در 

زمان هاي خاصي قطع و وصل مي شود.
ــكل 23-3 اگر تريستور در لحظه اي كه شكل  در ش
ــي ورودي از صفر مي گذرد روشن شود، در  موج سينوس
واقع از تريستور به عنوان يك كليد الكترونيكي استفاده 
ــه عبور از صفر  ــوييچ در لحظ ــم. به اين روش س كرده اي

مي گويند.

R1

T1

مدار توليد
پالس جريان گيت

º t

Vi

شكل 3-23

ــكل موج ورودي  ــكل 24-3 در دو نقطه از ش در ش
ــكل موج است،  مدار، كه همان لحظه ي عبور از صفر ش
ــكل موج خروجي در دو  ــتور را روشن كرده ايم. ش تريس

سر مقاومت R1 نيز رسم شده است.
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زمان هاي روشن شدن
T1 تريستور

 R1 شكل موج دوسر مقاومت

º t

Vi

º t

Vo

شكل 24-3- روشن كردن تريستور در لحظه هاي صفر 
شدن جريان عبوري از آن

حال اگر از دو تريستور مطابق شكل 25-3 برعكس 
ــتفاده كنيم از هر دوطرف مي توانيم جريان را از  هم اس
ــتورها عبور دهيم. پس هم نيم سيكل مثبت و هم  تريس

نيم سيكل منفي را در خروجي خواهيم داشت.

R1

T1

T2º t

Vi

مدار توليد
پالس جريان گيت ها

شكل 25-3- روشن كردن دو تريستور موازِي هم، براي 
عبور جريان به صورت دوطرفه

ــدار و  ــاي ورودي م ــكل موج ه ــكل 26-3 ش در ش
ــر مقاومت R1 است  هم چنين خروجي مدار كه از دو س
ــت. به زمان روشن شدن و خاموش شدن  رسم شده اس

تريستورها توجه كنيد.

لحظه ي روشن شدن
T1 تريستور

لحظه ي روشن شدن
T2 تريستور

 R1 شكل موج دوسر مقاومت

º t

Vi

º t

Vo

شكل 26-3- روشن كردن دو تريستور در لحظات صفر 
شدن جريان عبوري از آن ها

2-7-3  به عنوان يك عنصر كنترل كننده فاز
ــي  ــكل موج سينوس در اين روش در هر لحظه از ش
ــرد و حتما الزم  ــن ك ــتور را روش ورودي مي توان تريس
ــكل موج  ــتور را در لحظه عبور از صفر ش ــت تريس نيس

سينوسي روشن نمود.
S1

R1
t1

º t

Vi

شكل 27-3- كنترل جريان يك مدار AC به كمك يك 
كليد

ــاده عنوان  ــن روش ابتدا يك مثال س براي درك اي
مي كنيم.

ــك كليد و يك  ــكل 27-3 ي ــرض كنيد مطابق ش ف
ــده اند و  ــري ش ــاده با يك ديگر س مقاومت به صورت س
ــت. مي خواهيم  ــي اس ــكل موج ورودي مدار سينوس ش
كليد را در لحظه اي وصل كنيم كه شكل موج سينوسي 

t1 است. ورودي در حال عبور از لحظه
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مسلما مطابق شكل 28-3 در دو سر مقاومت R1 تا 
قبل از لحظه t1 هيچ شكل موجي نخواهيم داشت.

t1

R1 شكل موج دوسر مقاومت
t1 پس از وصل شدن كليد در لحظه

º t

V

شكل 3-28

حال اگر از يك تريستور به جاي كليد استفاده كنيم 
ــكل 29-3) و در لحظه t1 تريستور را با اعمال پالس  (ش
ــن كنيم مطابق شكل 30-3 تا قبل  مثبت به گيت روش

از لحظه t1 هيچ شكل موجي نخواهيم داشت.

R1

T1

مدار توليد
پالس جريان گيت

º t

Vi

t1

t1 شكل 29-3- روشن كردن يك تريستور در لحظه

t1
R1 شكل موج دوسر مقاومت

t1 پس از وصل شدن كليد در لحظه

º t

Vo

شكل 3-30

توجه داشته باشيد كه تفاوت كليد و تريستور در اين 
ــت كه كليد دو جهته و تريستور يك جهته جريان را  اس

عبور مي دهد.

ــتوري  ــا در مدار تريس ــت كه م ــه همين دليل اس ب
ــيكل منفي را نخواهيم داشت ولي در مدار با كليد  نيم س

هر دو نيم سيكل را مي توانيم داشته باشيم.
ــور افقي را بر  ــور كه مي دانيد مي توانيم مح همان ط
ــي از صفر  ــكل موج سينوس ــب زاويه، براي يك ش حس

درجه تا 360 درجه تقسيم كنيم. (شكل3-31)

شكل موج سينوسي

º t

Vi

90 180
270 360

شكل 31-3- تقسـيم بندي محور افقي يك شكل موج 
سينوسي بر حسب درجه

ــوج ورودي مي توانيم  ــكل م ــس در هر زاويه از ش پ
ــن كنيم. البته به  ــتور را به كمك پالس گيت روش تريس
ــرط اول كه همان مثبت شدن آند نسبت  شرطي كه ش
ــتور برقرار باشد. به اين زاويه،  ــت براي تريس به كاتد اس

زاويه آتش تريستور مي گويند.
به طور مثال در شكل 32-3 زاويه آتش تريستور 90 

درجه است.

زاويه آتش 90 درجه

لحظه روشن شدن تريستور
º t

Vi

180 270 36090

شـكل 32-3- روشن كردن يك تريسـتور در زاويه 90 
درجه از شكل موج ورودي
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ــكل 33-3 را در نظر بگيريد. تريستور  مدار ساده ش
ــده است. به نور المپ و  T1 در زاويه 30 درجه آتش ش
شكل موج مربوط به المپ دقت كنيد. قسمت زرد رنِگ 

شكل موج در واقع ولتاژ موثر آن است.

T1

زاويه آتش

مدار توليد
پالس جريان گيت

30°º t

Vi

30°
º t

Vo

نور المپ زياد است

شكل 33-3- زاويه آتش 30 درجه و ارتباط آن با شدت 
نور المپ

ــكل 34-3 زاويه آتش تريستور را به 45 درجه  در ش
افزايش داده ايم. پس قسمت موثر شكل موج كم تر شده 
ــبت به زاويه 30 درجه كاهش يافته  و نور المپ هم نس

است.

T1

زاويه آتش

مدار توليد
پالس جريان گيت

45°º t

Vi

45°
º t

Vo

نور المپ متوسط است

شكل 34-3- زاويه آتش 45 درجه و ارتباط آن با شدت 
نور المپ

ــكل 35-3 زاويه آتش تريستور را تا 90 درجه  در ش
ــكل موج باز هم  ــمت موثر ش افزايش داده ايم پس قس
ــكل كاهش  ــبت به ش ــش يافته و نور المپ نيز نس كاه

يافته است.

T1

زاويه آتش

مدار توليد
پالس جريان گيت

90°º t

Vi

90°
º t

Vo

نور المپ كم است

شكل 35-3- زاويه آتش 90 درجه و ارتباط آن با شدت 
نور المپ

ــتور  ــر زاويه آتش تريس ــد با تغيي ــخص ش پس مش
ــر ولتاژ خروجي مدار را تغيير دهيم.  مي توان مقدار موث
 DC از اين روش در مواردي چون كنترل دور موتورهاي
ــوكننده هاي كنترل شده  ــكل 36-3) يا يكس (مطابق ش

استفاده مي شود.

موتور
DC

مدار توليد
پالس جريان گيت

º t

Vi

M DC

شـكل 36-3- كنتـرل دور يـك موتـور DC به كمك 
تريستور
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8-3  نمونه كاربرد تريستور به عنوان كنترل 
كننده فاز

مدارهاي مختلفي وجود دارد كه كنترل فاز به كمك 
ــان مي دهد. يكي از اين نمونه مدارها به  تريستور را نش

صورت شكل 37-3 است.

T1 D1

º t

Vi

RL R1

R2

شكل 37-3- مدار كنترل فاز به كمك يك تريستور

در اين مدار ورودي يك شكل موج سينوسي بوده كه 
به كمك يك تريستور بر روي اين شكل موج كنترل فاز 
ــت. خروجي كنترل شده از دو سر مقاومت  خواهيم داش

RL به دست مي آيد.

ــيكل مثبت از ورودي ديود D1 وصل شده  در نيم س

ــتور  و باعث ايجاد يك جريان مثبت بر روي گيت تريس
مي شود. سپس تريستور روشن شده و جريان از مقاومت 
ــاي R1 و R2 جريان گيت  RL عبور مي كند. مقاومت ه

 R2 ــتور را كنترل مي كنند. هر چه مقاومت متغير تريس
بيش تر باشد، جريان گيت كاهش يافته و تريستور ديرتر 
ــن خواهد شد؛ به عبارت ديگر زاويه آتش تريستور  روش
بيش تر مي شود. با كاهش مقاومت R2 جريان گيت زودتر 
افزايش يافته و تريستور زودتر روشن مي شود؛ پس زاويه 
ــود. در اين مدار با تغيير R2 مي توانيم  آتش كم تر مي ش
 RL هدايت تريستور و در نتيجه هدايت جريان مقاومت

را بين صفر تا 90 درجه كنترل كنيم. (شكل 3-38)
 

º t

IL

زاويه آتش

شـكل 38-3- كنتـرل فـاز بـر روي يك شـكل موج 
سينوسي به كمك يك تريستور

مطالعه آزاد مطالعه
      آزاد

كاربرد تريستورها در استارترهاي نرم موتور
So دستگاهي است كه در مسير موتور سه فاز  t Start
ــه و موتور را با جريان راه اندازي كم راه اندازي  قرار گرفت

مي كند.
روش كار دستگاه به اين صورت است كه در مسير دو 
ــه فاز دو تريستور برعكس يك ديگر  يا سه فاز از موتور س

قرار مي گيرد.
ــط يك مدار  ــتورها توس كنترل زاويه آتش اين تريس
ــي زاويه آتش  ــود. اين مدار كنترل ــي انجام مي ش كنترل
ــدازي موتور از يك مقدار  ــتورها را در ابتداي راه ان تريس
ــد. بنابراين ولتاژ  ــدار كم كاهش مي ده ــاد به يك مق زي

ــيم پيچ هاي موتور از يك مقدار كم به يك مقدار  موثر س
ــد و در اصطالح موتور به صورت  حداكثر افزايش مي ياب
نرم راه اندازي شده و جريان راه اندازي آن كاهش مي يابد. 
شكل 39-3 بلوك دياگرام يك استارتر نرم موتور سه فاز 

را نشان مي دهد.
مدار كنترل زاويه
آتش تريستورها

موتور
سه فاز

L1 L2 L3

شـكل 39-3- كاربرد تريسـتور در راه اندازي نرم يك 
موتور سه فاز
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آزمايش شماره 2

زمان: 120 دقيقه

شناسايي اصول روشـن و خاموش كردن تريستور 
در جريان مستقيم

هدف: كار با تريستور در جريان مستقيم
شرح آزمايش: در اين آزمايش نحوه كار يك تريستور 
به عنوان يك كليد را در يك مدار با تغذيه CD بررسي 

مي كنيم.

تجهيزات و قطعات مورد نياز:

تعدادنام و مشخصات تجهيزات
DC 1 عددمنبع تغذيه

C106  1 عددتريستور شماره
1 عددمقاومت 2/2 كيلو اهم
1 عددالمپ 12 ولتي 5 وات

4 عددسيم دو سر گيره دار

12V

12V
S1

R3

1kΩ

C106

شكل 3-40

مراحل كار:
1- وسايل مورد نظر را از انبار تحويل بگيريد.

2- مدار شكل 40-3 را بر روي بردبرد ببنديد.
3- با زدن كليد S1 چه اتفاقي در مدار رخ مي دهد؟ 

شرح دهيد.
4- چه نتيجه اي از عملكرد يك تريستور در اين مدار 

با تغذيه DC مي گيريد؟
ــرايط اوليه  ــه ش ــدار را ب ــوان م ــى ت ــه م 5- چگون

بازگرداند؟

آزمايش شماره 3

زمان: 120 دقيقه

شناسايي اصول روشـن و خاموش كردن تريستور 
در جريان متناوب

هدف: كار با تريستور در جريان متناوب
شرح آزمايش: در اين آزمايش نحوه كار يك تريستور 
به عنوان يك كنترل كننده فاز در جريان هاي متناوب را 

بررسي مي كنيم.
تجهيزات و قطعات مورد نياز:

تعدادنام و مشخصات تجهيزات
1 عددترانس كاهنده 220/12

C106  1 عددتريستور شماره
1 عددمقاومت 2/2 كيلو اهم
1 عددمقاومت 10 كيلو اهم

1 عددمقاومت متغير 100 كيلو اهم
1 عددالمپ 12 ولتي 5 وات

4 عددسيم دو سر گيره دار
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T1

Trans

D1

R1

R2

L

12V

12V220VAC

C106

1N4001

1kΩ

500kΩ

شكل 3-41

مراحل كار:
1- وسايل مورد نظر را از انبار تحويل بگيريد.

2- مدار شكل 41-3  را بر روي بردبرد ببنديد.
ــي در مدار  ــر چه اتفاق ــر مقاومت متغي ــا تغيي 3- ب

مي افتد؟ توضيح دهيد.

9-3  ساختمان دياك
ــت  ــر قطعات نيمه هادي هاي قدرت دياك اس از ديگ
ــت. اين قطعه  ــان داده شده اس ــكل 42-3 نش كه در ش
 P ــت از چند نيمه هادي ــده اس ــكيل ش الكترونيكي تش
ــورت يك درميان قرار  ــار يك ديگر به ص ــه در كن و N ك
ــكل 3-43  ــاختمان داخلي دياك نيز در ش گرفته اند. س

نشان داده شده است.

شكل 42-3- شكل ظاهري دياك

A1

A2

آند يك

آند دو

N2
P3

N4

P1

P2

شكل 43-3- ساختمان داخلي دياك

10-3  نماد دياك
اين قطعه الكترونيك قدرت داراي دو پايه آنِد يك و 
آنِد دو است كه هيچ تفاوتي با يك ديگر ندارند. از اين رو 

از هر سمت مي توان آن را در مدار قرار داد.
ــكل 44-3 نشان داده شده  شماي فني دياك در ش

است.
A1

A2

آند يك

آند دو
شكل 44-3- نماد مداري دياك

11-3  طرز كار دياك
ــت جريان را از خود  ــت در هر دو جه دياك قادر اس
ــد گيت ندارد  ــه پايه كنترلي مانن ــور دهد. اين قطع عب
ــن و  ــرش روش ــط با افزايش يا كاهش ولتاژ دو س و فق
ــروع به  ــاژي كه دياك در آن ش ــود. ولت خاموش مي ش

هدايت مي كند بين 25 تا 40 ولت است.
 DC ــع تغذيه ــاك در يك مدار با منب ــوه كار دي نح
ــده است.  ــان داده ش ــكل هاي 45-3 و 46-3 نش در ش
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ــر دياك از هر  ــوري كه مي بينيد اگر ولتاژ دو س همان ط
ــروع به  ــد ش ــت (هدايت) آن برس جهت به ولتاژ شكس

هدايت مي كند.

I

R1

A2

A1

40V

DC شكل 45-3- عملكرد يك دياك در مدار

I

R1

A2

A1

40V

DC شكل 46-3- عملكرد يك دياك در مدار

ــن شدن دياك  نكته مهمي كه كه هنگام روش
ــن  ــريع روش ــت كه اين قطعه س وجود دارد اين اس
ــود؛ بنابراين يك جريان لحظه اي و به صورت  مي ش
ــكل ايجاد مي كند كه اين جريان سوزني  سوزني ش
ــتور يا  ــكل براي تحريك گيت قطعاتي مثل تريس ش

ترياك و روشن كردن آن ها بسيار مناسب است.

ــت كه به  ــت مهم ديگري كه دياك دارد اين اس مزي
ــوان در مدارهاي AC به  ــل دو جهته بودن آن مي ت دلي

خوبي از آن استفاده كرد.

12-3  كاربرد دياك
ــوزني  ــكل موج س يكي از كاربردهاي دياك توليد ش

ــن كردن  ــكل موج را مي توان براي روش ــت. اين ش اس
تريستور يا ترياك استفاده كرد.

R1

C1

R2

D1

40V

شكل موج
سوزني

لحظه ي روشن شدن
دياك

شكل 47-3- توليد شكل موج سوزني به كمك دياك

ــكل 47-3 منبع ورودي DC است. خازن  در مدار ش
C1 به كمك مقاومت R1 شارژ مي شود. زماني كه ولتاژ 
دو سر خازن به ولتاژ شكست دياك رسيد، دياك را روشن 
ــارژ شدن مي كند.  ــروع به دش كرده و از طريق دياك ش
سرعت دشارژ نيز زياد است؛ زيرا اول اين كه دياك سريع 
وصل شده وجريان دشارژ را از خود عبور مي دهد و دوم 
ــده با دياك كوچك است، پس  اين كه مقاومت سري ش
ــت. بنابراين شكل موج خروجي مدار  زمان شارژ كم اس
ــر مقاومت R2 گرفته مي شود به صورت يك  كه از دو س

پالس سوزني مثبت خواهد بود.
ــمت هاي بعدي كاربرد ديگري از دياك را در  در قس

مدار ديمر به كمك ترياك خواهيد ديد.

13-3  ساختمان ترياك
ــت. در شكل  ــتور دو جهته اس ترياك يك نوع تريس
ــكل ظاهري چند نوع ترياك آورده شده است.  48-3 ش
ــده در خالف  ــتور موازي ش ــبيه دو تريس اين قطعه ش
ــاختمان داخلي اين قطعه  يك ديگر عمل مي كند. در س
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ــكل 49-3 استفاده شده  از 6 قطعه P و N به صورت ش
است.

شكل 48-3- شكل ظاهري ترياك

A2

A1

آند دو

آند يك

P1
N1

P2

N4

N3 N2Gگيت

شكل 49-3- ساختمان داخلي ترياك

14-3  نماد ترياك
اين قطعه سه پايه آنِد يك، آنِد دو و گيت دارد. بايد 
توجه داشت در اين قطعه برخالف دياك دو پايه آنِد يك 
ــتي  ــتند و بايد به درس و آنِد دو با يك ديگر متفاوت هس
در مدار قرار بگيرند. شماي فني ترياك در شكل 3-50 

آورده شده است.

Gگيت

A1

A2

آند يك

آند دو

شكل 50-3- نماد مداري ترياك

15-3  طرز كار ترياك
ــار روش وصل نمود كه به  ــاك را مي توان به چه تري

اين روش ها درجه حساسيت ترياك نيز گفته مي شود.
از اين چهار روش درجه حساسيت اول بهترين روش 
ــت ترياك در درجه  ــت. بهتر اس وصل كردن ترياك اس

حساسيت چهارم قرار نگيرد.

درجه حساسيت اول
آند 2 مثبت تر از آند 1 و گيت با ولتاژ مثبت يا همان 

پالس مثبت نسبت به آند 1 تحريك مي شود.

R1

R2S1
A1

A2

G

+

+
��

شـكل 51-3- درجه حساسـيت اول براي روشن كردن 
يك ترياك

درجه حساسيت دوم
ــبت به گيت  ــد 2 و آند 1 نس ــر از آن ــد 1 مثبت ت آن

مثبت تر است. (گيت تحريك منفي مي شود.)

R1

R2S1
A1

A2

G

�

�
++

شـكل 52-3- درجه حساسيت دوم براي روشن كردن 
يك ترياك
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درجه حساسيت سوم
ــبت به گيت  ــد 1 و آند 1 نس ــر از آن ــد 2 مثبت ت آن

مثبت تر است. (گيت تحريك منفي مي شود.)

R1

R2S1
A1

A2

G

+

�
�+

شكل 53-3- درجه حساسيت سوم براي روشن كردن 
يك ترياك

درجه حساسيت چهارم
آند 1 مثبت تر از آند 2 و گيت با ولتاژ مثبت يا همان 

پالس مثبت نسبت به آند 1 تحريك مي شود.

R1

R2S1
A1

A2

G

�

+
+�

شـكل 54-3- درجـه حساسـيت چهارم براي روشـن 
كردن يك ترياك

16-3  كاربرد ترياك
ــنايي  ــاك در مدار ديمر روش ــن كاربرد تري مهم تري

است.

شكل 55-3- مدار ظاهري يك ديمر روشنايي

ــكل  ــنايي در ش نمونه اي از بُرد يك مدار ديگر روش
ــنايي مداري  ــت. مدار ديمر روش ــده اس 55-3 آورده ش
الكترونيكي جهت كنترل شدت نور المپ به كمك يك 
ــده است. اين  ــكل 56-3 آورده ش مقاومت متغير در ش

مدار معموال در كليدهاي تك پل تعبيه مي شود.

C106

R2

R1

C1

º t

Vi

º t

Vo

شكل56-3- مدار ديمر روشنايي

ــهر در ورودي مدار  ــن مدار ولتاژ اصلي برق ش در اي
اعمال مي شود. به كمك يك ترياك و اصل كنترل زاويه 
ــپ 220 ولتي را كم و زياد  ــاز قصد داريم نور يك الم ف

كنيم.
خازن C1 از نوع سراميكي با ولتاژ كاري باالتر از 220 
ــت. اين خازن در مدار هم در نيم سيكل مثبت و  ولت اس
هم منفي شكل موج سينوسي شارژ شده و باعث هدايت 
دياك مي شود. باوصل شدن دياك هم خازن دشارژ شده 
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ــن قطعه وصل  ــت ترياك تحريك و اي ــم اين كه گي و ه
ــود. هر چه مقاومت متغير R2 بيش تر شود، ثابت  مي ش
زماني شارژ خازن بيش تر شده و ديرتر شارژ مي شود؛ به 
عبارت ديگر دستور روشن شدن ترياك به كمك خازن 
ــه آتش بيش تر  ــود. پس زاوي ــاك ديرتر داده مي ش و دي

مي شود.
ــر المپ در زاويه  ــكل 56-3 شكل موج دو س در ش
ــود. با افزايش زاويه آتش  آتش 60 درجه مالحظه مي ش

ــكل موج نور المپ كم مي شود. زيرا قسمت موثر  اين ش
ــكل موج كه با رنگ قرمز نشان داده شده كاهش پيدا  ش
ــت كه چون  ــد و برعكس. نكته مهم مدار اين اس مي كن
ــت بنابراين بر روي هر دو  ترياك يك قطعه دو جهته اس
نيم سيكل مثبت و منفي مي توانيم از نظر ميزان هدايت 
ــيم. لذا تغييرات زاويه آتش بر روي  ــته باش كنترل داش
مقدار موثر شكل موج و هم چنين نور المپ محسوس تر 

است.

 
مطالعه آزاد مطالعه

      آزاد

كاربرد ترياك در كنترل يك موتور سه فاز
ــه فاز در  ــن و خاموش كردن يك موتور س براي روش
ــتفاده  ــي از كنتاكتورهاي الكترومكانيكي اس برق صنعت
مي شود. با استفاده از سه عدد ترياك مي توان يك موتور 

سه فاز را روشن و خاموش كرد.

�
��

MOC3062

L3
�
��

MOC3062

L2
�
��

MOC3062

L1

موتور
سه فاز

شـكل 57-3 كنترل يك موتور سـه فاز بـه كمك يك 
ترياك

در مدار شكل 57-3 سه عدد ترياك در مسير سه فاز 
ــي OC3062 از طريق مقاومت  ــرار گرفته اند. آي س ق

ــي تشخيص  ــت. اين آي س 510 اهمي به فاز متصل اس
ــه فاز از صفر  ــكل موج هاي س ــد كه چه زماني ش مي ده
ــي با يك ولتاژ  ــال زماني كه به آي س ــور كرده اند. ح عب
DC دستور داده مي شود، اين آي سي پالس روشن شدن 
ــاك را فراهم مي كند. ترياك ها مانند يك كليد وصل  تري

شده و موتور راه اندازي مي شود.

كاربرد ترياك درسـاخت SSRهـا (رله هاي حالت 
جامد)

ــوري كه مي دانيم در برق صنعتي براي قطع  همان ط
ــا و براي قطع و  ــان تك فاز از رله ه ــل كردن جري و وص
ــتفاده  ــه فاز از كنتاكتورها اس وصل كردن جريان هاي س

مي شود.
ــكالتي كه معموال اين تجهيزات الكترومكانيكي  مش

دارند عبارتند از:
1- سرعت قطع و وصل پايين

2- عمر مفيد كم
3- وجود سر و صدا هنگام قطع و وصل

ــدرت، تجهيزات  ــرفت علم، نيمه هادي هاي ق با پيش
ــه جايگزين  ــدند ك ــاخته ش ــدي با نام SSRها س جدي
ــبي براي قطعات الكترومكانيكي مانند كنتاكتورها  مناس
ــوع تك فاز و  ــتند. SSRها در دو ن ــت برق هس در صنع
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سه فاز ساخته مي شوند.

شكل SSR -3-58 تك فاز

شكل SSR -3-59 سه فاز

ــت  ــن تجهيزات به اين صورت اس ــوه عملكرد اي نح
ــته  كه همانند كنتاكتورها دو پايه كنترلي دارند كه بس
ــوند. با  ــوع SSR با ولتاژ AC يا DC تحريك مي ش به ن
تحريك اين دو پايه، به صورت الكترونيكي ترمينال هاي 
ــتند  قدرت SSR كه همانند ترمينال هاي كنتاكتور هس

به يك ديگر متصل مي شوند.
ــكل 59-3 نوع  ــكل 58-3 نوع تك فاز و در ش در ش

سه فاز آن نمايش داده شده است.
ــه فاز با ولتاژ كنترلي از  نحوه راه اندازي يك SSR س
نوع DC در شكل 60-3 نشان داده شده است. با اتصال 

ــك ولتاژ DC در حد 5 ولت به پايه هاي مثبت و منفي  ي
ــه فاز از آن عبور  ــرده و جريان س ــان، SSR عمل ك فرم

مي كند.
ــتفاده كرد. در واقع  در SSRها مي توان از ترياك اس
ــا ترياك انجام  ــل جريان را مي توان ب ــل قطع و وص عم

داد.

شكل 60-3- نحوه سيم كشي در يك SSR سه فاز
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آزمايش شماره 4

زمان: 180 دقيقه

شناسايي اصول آزمايش ديمر با دياك و ترياك
هدف: شناسايي اصول كاربرد دياك و ترياك در يك 

مدار ديمر روشنايي
ــتفاده دياك،  ــن آزمايش با اس شـرح آزمايش: در اي
ــي ديگر يك مدار ديمر  ــاك و چند قطعه الكترونيك تري

روشنايي ساخته مي شود.
تجهيزات و قطعات مورد نياز:

تعدادنام و مشخصات تجهيزات
C106 1 عددتراياك به شماره

1 عدددياك
خازن 104 از نوع سراميكي با ولتاژ كاري 

400 ولت
1 عدد

1 عددمقاومت 2/2 كيلو اهم
1 عددمقاومت متغير 100 كيلو اهم

1 عددالمپ 220 ولت
2 عددسيم دو سر گيره دار

1 عددسيم افشان و دوشاخه

مراحل كار:
1- وسايل مورد نظر را از انبار تحويل بگيريد.

2- مدار شكل 61-3 را بر روي بردبرد ببنديد. 
3- با افزايش و كاهش مقاومت متغير چه تغييري در 

نور المپ ايجاد خواهد شد؟ توضيح دهيد.

C106

100nF

L
220V

R2

R1220VAC
50Hz

C1

100kΩ

2.2kΩ

شكل 3-61

خالصه آزمايش: آنچه در اين آزمايش ياد گرفته ايد را 
به اختصار شرح دهيد.
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1- ساختمان داخلي يك تريستور از .............. قطعه نيمه هادي P و N و .............. پيوند تشكيل شده است.
ب)3 ، 4 الف) 3 ، 3     
د) 4 ، 4 ج) 4 ، 3     

2- اگر بخواهيم از تريستور به عنوان يك كليد استفاده كنيم بايد:
الف) آن را در هر زاويه خاصي قطع و وصل كنيم.

ب) آن را فقط در لحظه صفر شدن جريان عبوري آن قطع و وصل كنيم.
ج) كافي است پالس گيت آن را تامين كنيم.

د) از تريستور به عنوان كليد نمي توان استفاده كرد.

3- كدام يك از موارد زير جزء روش هاي خاموش كردن تريستورها نيست؟
ب) قطع جريان آند الف) برعكس كردن ولتاژ  آند و كاتد  

د) برعكس كردن جريان تريستور ج) قطع پالس گيت تريستور   

ــن مي كنيم، در  ــتور را در يك مدار AC قرار مي دهيم و در هر لحظه دل خواه آن را روش 4- زماني كه يك تريس
واقع از تريستور به عنوان .............. استفاده كرده ايم.

ب) كنترل كننده فاز الف) كليد الكترونيكي    
د) رگوالتور ولتاژ ج) رله     

آزمون پاياني
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5- زماني كه تريستور را در يك مدار AC قرار مي دهيم، از تريستور به عنوان .............. استفاده كرده ايم.
ب) كنترل كننده فاز الف) كليد الكترونيكي    

د) رگوالتور ولتاژ ج) رله     

6- مزيت مهم دياك عبارت است از:
ب) ولتاژ باالي كاري آن الف) يك جهته بودن آن   
د) قابل كنترل بودن آن ج) دو جهته بودن آن    

7- درجه حساسيت در ترياك به چه معني است؟
الف) حساسيت ترياك به پالس گيت آن                       

 AC ب) مقدار حساسيت ترياك در برابر ولتاژ
ج) كترل جريان گيت ترياك

د) روش هاي مختلف روشن كردن يك ترياك بر اساس پالريته ولتاژهاي اعمالي به آن

8- نقش ترياك در مدار ديمر روشنايي چيست؟
ب) كنترل روشن شدن دياك الف) روشن كردن المپ   

د) كنترل شارژ شدن خازن      ج) كنترل ميزان جريان عبوري از المپ  

9- اگر بخواهيم يك تريستور را روشن كنيم بايد:
الف) پايه آند آن را مثبت تر از كاتد آن كنيم.
ب) پايه گيت آن را مثبت تر از كاتد آن كنيم.

ج) جريان آند آن را به اندازه كافي تامين كنيم.
د) هر سه مورد صحيح است.
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10- در ترياك به .............. درجه حساسيت گفته مي شود.
الف) راه اندازي ترياك با ولتاژها و جريان هاي مختلف

ب) حساس بودن ترياك به روشن بودن
ج) انواع روش هاي اتصال ولتاژ مثبت و منفي براي راه اندازي اين قطعه

د) خاموش كردن آن

11- مهم ترين كاربرد عمومي ترياك در .............. است.
DC ب) كنترل دور موتور الف) مدار ديمر روشنايي   

د) محافظ مدار الكترونيكي ج) كليد الكترونيكي    
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1- از جمله معايب مدارهاي فرمان كنتاكتوري چيست؟
ب) عيب يابي مشكل الف) سيم كشي زياد    

د) همه ي موارد د) نداشتن حافظه    

2- آيا با وجود كامپيوترها، نمي توان بر اساس ساختار آن ها مدارات كنترلي حافظه دار طراحي نمود؟
الف) خير، حوزه كار كامپيوتر ربطي به مدارات صنعتي ندارد.

ب) بله، كامپيوترها در تمامي صنايع كاربرد دارند.
ــر فعاليت خاص، نرم افزار الزم آن را طراحي  ــا در تمامي صنايع كاربرد دارند، ولي بايد براي ه ــه، كامپيوتره ج) بل

نمود.
د) خير، كامپيوترها فقط براي كارهاي اداري طراحي شده اند.

3- براي اين كه المپي را بتوانيم هم زمان با فشار دادن دو كليد روشن نماييم بايد كليدها را با هم ......... كنيم.
ب) موازي الف) سري     

د) سري موازي د) سري يا موازي    

پيش آزمون

فصل چهارم
مدارهاى منطقى
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4- شرط روشن شدن المپ در مدار مقابل چيست؟
B ب) وصل كليد     A الف) وصل كليد

B و A د) وصل كليد     B يا A د) وصل كليد 

5- در مدار الكتريكي زير براي روشن شدن المپ بايد .............. و براي خاموش شدن المپ بايد ............. نمود.
الف) يكي از كليدها وصل- يكي از كليدها را قطع

ب) همه ي كليدها وصل- همه ي كليدها را قطع
ج) يكي از كليدها وصل- همه ي كليدها را قطع
د) همه ي كليدها وصل- يكي از كليدها را قطع

L

A

E

B C

L

B

5V

A
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هدف هاي رفتاري
فراگير پس از پايان اين فصل قادر خواهد بود:

انواع سيگنال هاي الكتريكي را نام ببرد.  -1
تفاوت سيگنال هاي الكتريكي را توضيح دهد.  -2

سطوح منطقي صفر و يك را توضيح دهد.  -3
انواع عملگرهاي منطقي را نام ببرد.  -4

عملكرد عملگرهاي منطقي را توضيح دهد.  -5
عملگرهاي تركيبي را نام ببرد.  -6

رابطه ي منطقي عملگرهاي منطقي را بيان كند.  -7
عالئم اختصاري و سمبل هاي گرافيكي گيت هاي منطقي را بشناسد.  -8

مدارات ساده منطقي را طراحي كند.  -9
آزمايش هاي مربوط به مدارات منطقي را انجام دهد.  -10

انواع ICهاي منطقي و شماره ي آن ها را بشناسد.  -11
انواع فليپ فالپ را نام ببرد.  -12

IC

هدف كلي:
توانايي شناخت وبررسي عملكرد مدارهاي منطقي
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1-4  آشـنايي بـا سيسـتم هاي آنالـوگ و 
ديجيتال

1-1-4  سيستم هاي ديجيتال و آنالوگ
سيستم ديجيتال سيستمي است كه در آن اطالعات 
به صورت گسسته نمايش و پردازش مي شود. سيستم هاي 
ــته اطالعات، سيستم هاي آنالوگ  مبتني بر شكل پيوس
ــاعت، دقيقه و ثانيه را با  ــود. ساعتي كه س ناميده مي ش
ــان مي دهد، نمونه اي از يك سيستم آنالوگ  عقربه ها نش
ــاعت، دقيقه و ثانيه  ــت و ساعتي كه براي نمايش س اس
ــتم ديجيتال  ــتفاده مي كند نمونه اي از سيس از اعداد اس

است.
ــات به صورت آنالوگ  در نوارهاي ضبط صوت، اطالع
ــك هاي فشرده، اطالعات  ــود؛ ولي در ديس ذخيره مي ش

به صورت ديجيتال ذخيره مي شود.
ــيگنال آنالوگ را نشان مي دهد كه در  شكل 1-4 س
فواصل زماني مساوي نمونه برداري شده و به اين ترتيب 

به تعدادي مقدار تبديل شده است.

زمان كلزمان عمليزمان تئوري

81624

مدت زمان آموزش بر حسب ساعت

شكل 1-4- شكل موج سيگنال آنالوگ

شكل 2-4 يك سيگنال آنالوگي را نشان مي دهد كه 
روي نوار ضبط شده است.

شكل 2-4- نحوه ي ذخيره ي يك سيگنال آنالوگ

شكل 3-4 اين اطالعات را نشان مي دهد كه به صورت 
ديجيتال ذخيره شده است. هر نمونه توسط يك دودويي 
(صفر و يك) نشان داده شده است كه به صورت عمودي 

ثبت شده است.

مقدمه
پس از آشنايي با مباني الكترونيك و الكترونيك قدرت اينك درمورد مباني ديجيتال صحبت خواهيم كرد بدون شك اگر اين 
ــاهد پيشرفت هاي چشمگير در علوم ارتباطات و استفاده از وسايل  ــد، امروزه ش مبحث از علم الكترونيك به دنيا معرفي نمى ش
ــترك تمامي علوم  ــاخه از علم الكترونيك فصل مش برقي پيرامون خود نبوديم. به طور خالصه مي توان اينطور گفت كه اين ش

فني روزگار ماست لذا در اين فصل كوشيده ايم تا شما را با قطعات مختلف و پر كاربرد در مباني ديجيتال آشنا كنيم. 
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0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

شكل 3-4- نحوه ي ذخيره ي سيگنال ديجيتال

ــن نمونه ي  ــروزي گوياتري ــه كامپيوترهاي ام اگرچ
ــت، نمونه هاي متعدد ديگري  سيستم هاي ديجيتال اس
ــاعت هاي ديجيتال، كنترل كننده هاي چراغ  از جمله س
ــين حساب نيز وجود دارند. تمام اين ها  راهنمايي و ماش
ــتم هاي با كاركرد مشخص اند و  به جز كامپيوترها، سيس

نمي توان آن ها را براي كار ديگري استفاده كرد.

ديجيتال

لوازم پزشكى

اسباب بازى

مخابرات و
ارتباطات

وسايل و
ابزار صنعتى

دستگاه هاى
صوتى و
تصويرى

كنترل

شكل 4-4- كاربردهاي ديجيتال

ــه پذيرند؛ يعني  ــتم برنام ــا كامپيوترها يك سيس ام
ــر داد تا كارهاي مختلفي انجام دهد.  مي توان آن را تغيي
ــيله همه منظوره است  به عبارت ديگر كامپيوتر يك وس

ولي نمونه هاي ديگر تك منظوره اند.

شكل 5-4- رايانه ي شخصي

قبل از ظهور كامپيوترهاي ديجيتال از كامپيوترهاي 
آنالوگ استفاده مي شد. پس چرا كامپيوترهاي ديجيتال 

جاي آن ها را گرفتند؟
ــال انعطاف پذيرتر از  ــاي ديجيت به طور كلي روش ه
ــادگي  ــتند. از اين لحاظ كه به س روش هاي آنالوگ هس
ــورد نظر  ــم م ــام الگوريت ــراي انج ــا را ب ــوان آن ه مي ت

برنامه ريزي كرد.
ــيار باالتر از  ــرعت پردازش مدارهاي ديجيتال بس س

سيستم هاي آنالوگ است.
نمايش ديجيتالي اطالعات عددي، دقيق تر از نمايش 
ــري را مي توان  ــتره ي بزرگ ت ــت و گس آنالوگ آن ها اس

پوشاند.
ــخيص و تصحيح خطا در سيستم هاي ديجيتال  تش

بسيار راحت تر از آنالوگ است.
ــازي سيستم هاي ديجيتال بيش  قابليت كوچك ترس

از سيستم هاي آنالوگ است.

شكل 6-4- الگوبرداري رايانه از ذهن انسان

2-1-4  سيستم آنالوگ
با توجه به مطالب قبل مي توان گفت سيستم آنالوگ 
ــه در آن تغييرات موج  ــود ك ــتمي گفته مي ش به سيس

(سيگنال) به طور پيوسته است. (شكل 4-7)
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º
t

VDC

+5V سطح
ولتاژ زمان

شكل 7-4- سيگنال آنالوگ

º
t

VAC

زمان

شكل 8-4- سيگنال آنالوگ

به عبارت ديگر شكل موجي كه براي وسيله ي مورد 
نظر ارسال مي شود يا از آن دريافت مي گردد، در تمامي 
ــكل موج پديد  لحظات وجود دارد و وقفه يا قطعي در ش
ــيگنال آنالوگ مانند باالرفتن  ــاده تر س نمي آيد. مثال س

انسان از يك سربااليي يا كوه است.

شكل 9-4- باالرفتن انسان از يك سربااليي

3-1-4  سيستم ديجيتال
ــه اي و  ــرات پل ــال داراي تغيي ــيگنال هاي ديجيت س
ــن دو مقداِر حداقل  ــتند كه ولتاژ آن ها بي مجزايي هس
ــيگنال  ــكل 10-4 يك س ــر تغيير مي كند. ش و حداكث

ديجيتال را نشان مي دهد.

º
t

V
+5V

شكل 10-4- سيگنال ديجيتال

2-4  آشنايي با سطوح منطقي صفر و يك
1-2-4  گيت هاي منطقي ديجيتال

گيت هاي منطقي، مدارهايي الكترونيكي هستند كه 
ــيگنال ورودي عمل مي كنند تا يك  روي يك يا چند س

سيگنال خروجي توليد نمايند.
سيگنال هاي الكترونيكي مانند ولتاژها يا جريان هايي 
ــتم ديجيتال وجود دارند، دو  ــر يك سيس كه در سرتاس
ــدار جدا از هم اختيار مي كنند. مدارهايي كه با ولتاژ  مق
ــطح ولتاژ كه نمايش گر يك متغير  كار مي كنند به دو س
دودويي و برابر با منطق 1 و منطق صفراند واكنش نشان 
مي دهند. مثًال يك سيستم ديجيتال خاص، ممكن است 
ــر با صفر ولت و  ــيگنالي براب منطق صفر را به عنوان س
ــا 4 ولت تعريف  ــيگنالي برابر ب ــق 1 را به صورت س منط
ــدوده ي مورد قبولي  ــطح ولتاژ، مح كند. در عمل هر س

مانند شكل زير را دارد.

شكل 11-4- سيگنال ديجيتال
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شكل 12-4 انحراف مجاز براي منطق صفر و يك را 
نشان مي دهد.

1 or High

0 or Low t

V

1V

3V

5V

انحراف مجاز براى منطق  صفر

انتقال در محدوده اين ناحيه رخ مى دهد

انحراف مجاز براى منطق يك 

شكل 12-4- انحراف مجاز براي منطق صفر و يك

2-2-4  منطـق دودويـي (مفهـوم صفـر و يـك 
منطقي)

ــته  ــق دوديي با متغيرهايي كه دو ارزش گسس منط
ــر و كار دارد  ــوم منطقي دارند، س ــي كه مفه و عمليات
ــت با  ــه متغيرها اختيار مي كنند ممكن اس ــي ك و ارزش
اسامي مختلفي نام گذاري شوند. (مانند صحيح و غلط، 

بله و خير و...).
ــته باشد  ــكل 13-4 نگاه كنيد. اگر كليد  بس به ش
ــت؛ اما اگر كليد  باز باشد، المپ  ــن اس المپ نيز روش
ــت. پس مي توانيم باز و بسته بودن كليد  نيز خاموش اس
ــا دو عدد صفر و يك  ــن بودن آن را ب ــا خاموش و روش ي

(بيت) نمايش دهيم.

E L

K

E L

K

كليد باز = 0كليد بسته = 1

شكل 13-4- معادل كليدي منطق صفر و يك

وضعيت كليد وضعيت المپ
باز0خاموش0
بسته1روشن1

يا

وضعيت كليد وضعيت المپ

Off0خاموشOff

On1روشنOn

جدول وضعيت كليد به صورت زير مي باشد.

Low ، Off ، 0 ، باز ، قطع

High ، On ، 1 ، بسته ، وصل

المپ خاموش

المپ روشن

شكل 14-4- المپ در حالت روشن و خاموش

جدول وضعيت المپ نيز به صورت زير مي باشد.

Low ، Off ، 0  ، خاموش

High ، On ، 1 ، روشن
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چرا صفر و يك؟
به جاي عباراتي مانند صحيح و غلط، بله و خير 

و ... از صفر و يك استفاده مي كنند.

نكته: صفر و يك منطقي با صفر و يك جبري 
ــت. به همين دليل در بعضي از كتاب ها  متفاوت اس

LO را به كار مي برند. IC همراه با آن ها عبارت

شكل 15-4- نمايش صفر و يك منطقي

3-4  آشنايي با گيت هاي منطقي
1-3-4  دروازه هاي منطقي (گيت هاي منطقي)

ــخت افزاري اند كه با ورودي  ــا، بلوك هايي س گيت ه
ــط صفر يا 1  ــي خود، فق ــبي، در خروج ــي مناس منطق

منطقي توليد مي كنند.
ــكل 16-4 يك دروازه ي منطقي مي تواند  مطابق ش
ورودي هاي متعددي داشته باشد ولي فقط يك خروجي 

دارد.

A

FB
C
D

دروازه
منطقي

ورودي ها خروجي

شكل 16-4- بلوك دروازه هاي منطقي

ــتفاده از كليدها،  دروازه هاي منطقي را مي توان با اس
شستي ها، رله ها و ... شبيه سازي نمود.

ــك مدار  ــك دروازه ي منطقي، ي ــر ي ــان ديگ به بي
ــه به نوع  ــه با توج ــت ك ــا الكترونيكي اس ــي ي الكتريك
ورودي هاي منطقي خود، در خروجي توليد صفر يا يك 

منطقي مي نمايد.

دروازه هاى
منطقى چگونه
ساخته مى شوند

با استفاده از
رله ها

با استفاده از
مدارهاى

الكترونيكى

با استفاده از
شستى ها

با استفاده از
مدارهاى
الكتريكى

با استفاده از
كليدها

شكل 17-4- وسايل مورد استفاده در ساخت دروازه هاي 
منطقي

دروازه هاي منطقي بر حسب نياز در انواع مختلف زير 
ساخته مي شوند.

OR , NOR , NAND , NOT , OR , AND

در ادامه به شرح آن ها مي پردازيم.

4-4  گيت (دروازه ي منطقي) D (َو)
مدار الكتريكي معادل AND را در نظر بگيريد. فقط 
اگر هر دو كليد A و B بسته باشند المپ روشن خواهد 

شد. در غير اين صورت المپ خاموش است.
ــاده تر عملكرد دروازه ي AND با توجه  به عبارت س
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ــري  ــابه عملكرد كليدهاي س به تعداد ورودي هايش مش
است.

ــان  ــري را نش ــداد ورودي ها، تعداد كليدهاي س تع
ــكل 18-4 مدار الكتريكي معادل AND دو  مي دهد. ش

ورودي را نشان مي دهد.

L

A

E

B

AND شكل 18-4- مدار الكتريكي معادل

همان طور كه مشاهده مي كنيد وقتي خروجي عملگر 
AND يك مي شود كه همه ي كليدها بسته باشند؛ يعني 

همه ي ورودي هاي آن يك باشد.
 AND ــرد دروازه ي منطقي ــراي درك بهتر عملك ب
جدول وضعيت مدار را رسم مي كنيم. الزم به ذكر است 
كه تمام حاالت مدار بايد براساس ورودي ها و خروجي ها 
ــدول وضعيت مدار كه از اين به بعد جدول صحت  در ج

نيز ناميده مي شود، آورده شود.
ــوان جدول  ــات فوق مي ت ــه به توضيح ــس با توج پ

وضعيت عملگر AND را مطابق شكل رسم نمود.
جدول وضعيت عملكرد مدار

حالت كليد Aحالت كليد Bوضعيت المپ 

باز (قطع)باز (قطع)خاموش (قطع)

باز (قطع)بسته (وصل)خاموش (قطع)

بسته (وصل)باز (قطع)خاموش (قطع)

بسته (وصل)بسته (وصل)روشن (وصل)

ــپس جدول را به فرم استاندارد و بر اساس 0 و 1  س
ــيم؛ يعني حالت قطع كليد و خاموش  منطقي مي نويس
ــر منطقي و حالت وصل كليد و  ــودن المپ را برابر صف ب

روشن بودن المپ را با يك منطقي نمايش مي دهيم.
جدول استاندارد

BA

000

010

001

111

ــتن  عملگر AND با عالمت ضرب « . » يا بدون نوش
ــري (بدون عالمت ضرب) نمايش داده  هر عالمت عملگ

مي شود. 
ــارت A.B= يا AB= را چنين  به عنوان مثال عب

.« مي خوانيم  «A AND B برابر است با 
ــود كه،  ــير مي ش ــل منطقي AND چنين تفس عم
ــد، در غير  ــت اگر و فقط اگر A=1 و B=1  باش 1= اس
اين صورت 0= است. (به ياد داشته باشيد كه B ، A و 
Y متغيرهايي منطقي هستند و نمي توانند به جز صفر و 

يك  چيز ديگري باشند.)
ــتاندارد  ــاري نمايش AND طبق دو اس نماد اختص
ــكل 19-4 و 20-4 آمده  ــي در ش بين المللي و انگليس

است.

Y=AB

شـكل 19-4- عالمت قـراردادي دروازه ي AND طبق 
استاندارد بين المللي
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Y=AB&
شـكل 20-4- شـكل بلوكـي AND طبـق اسـتاندارد 

انگليسي

مدار فرمان معادل گيت AND در شكل 21-4 نشان 
داده شده است.

L

N

B

A

F

شكل 21-4- مدار فرمان معادل گيت AND دو ورودي

D 1-4-4   گيت منطقي
ــازار به صورت مدار مجتمع  ــاي منطقي در ب دروازه ه

(IC) عرضه مي شوند.
ــوال 14 يا 16 پايه  ــاي دروازه هاي منطقي معم ICه
هستند. در هر IC به طور معمول 4 يا 6 دروازه ي منطقي 

از يك نوع وجود دارد.
ــر IC يك پايه براي تغذيه مثبت Vcc+ و يك پايه  ه

ND براي اتصال زمين دارد.

7408 يك IC گيت AND است.

AND گيت IC -4-22 شكل

VCC

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
GND

SN7408

شكل IC -4-23 گيت AND دو ورودي

آزمايش شماره 1

زمان: 120 دقيقه

2-4-4 آشـنايي با  و عملكرد دروازه ي منطقي 
D

هدف هاي آزمايش
AND دروازه IC الف- شناخت

AND ب- به دست آوردن جدول صحت گيت
شرح خالصه آزمايش

با اتصال دروازه ي منطقي AND به ولتاژ و اندازه گيري 
ولتاژهاي ورودي و خروجي، مي توان مفهوم صفر و يك 
ــن گيت را بهتر  ــي و درنهايت نحوه ي عملكرد اي منطق

درك نمود.
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ــرح زير  ــزات و قطعات مورد نياز آزمايش به ش تجهي
است.

تعدادنام
1 عددآي سي 7408

1A 15-0 وV 1 دستگاهمنبع تغذيه
1 قطعهبِردبُرد يا بُرد آزمايشگاهي

LED 1 عددديود نور دهنده
1 عددمقاومت 100 اهم

2 عددكليد مينياتوري (دو راهه)
به اندازه كافيسيم رابط

1 دستگاهآوومتر ديجيتالي

مراحل اجراي آزمايش
ــر روي بِردبُرد قرار  ــماره 7408 را ب ــك عدد IC ش ي
مي دهيم و سپس مطابق شكل 24-4 سيم هاي رابط را 

اتصال مي دهيم.

ــي كه منبع تغذيه داراي ولتاژ  تذكر: در صورت
ــت  ــاً آن را روي 5V ثاب ــد حتم ــر از 5V باش بيش ت

نماييد.

S1 A B F

5V

S2

���0

1

0

1 V

VCC

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
GND

SN7408

AND شكل 24-4- مدار آزمايش مربوط به گيت

ــه ICها (Vcc) در واقع ولتاژ  تذكر: ولتاژ تغذي
ــت و ولتاژي كه به پايه ND همه  يِك منطقي اس

ICها اعمال مي شود همان صفر منطقي است.

به شكل مدار توجه كنيد. اگر كليدهاي S1 و S2 در 
حالت يك قرار گيرند، ولتاژ 5V (همان يِك منطقي) به 
ــس در اين حالت بايد  ــود. پ ورودي AND اعمال مي ش
ــِك منطقي قرار  ــز در حالت ي ــي يعني LED ني خروج

گيرد، يعني روشن شود.
بقيه حاالت را با تغيير حالت كليد S1 و S2 آزمايش 

نموده و جدول زير را كامل كنيد.
=S1.S2ولتاژ ولت مترLEDS2S1

00

10

01

11روشن1

5-4  دروازه ي منطقي  (يا)
ــت كه اگر حداقل يكي از ورودي هايش  دروازه اي اس

يك باشد خروجي نيز منطق يك مي گيرد.
ــكل 25-4، شبيه  مدار معادل كليدي اين دروازه ش

مدار الكتريكي با كليدهاي موازي است. 
تعداد كليدهاي موازي به تعداد ورودي هاي دروازه ي 

منطقي OR بستگي دارد.



97

L

B

5V

A

OR شكل 25-4- مدار كليدي معادل

 OR ــي ــرد دروازه ي منطق ــر عملك ــراي درك بهت ب
جدول وضعيت مدار را رسم مي كنيم. الزم به ذكر است 
كه تمام حاالت مدار بايد براساس ورودي ها و خروجي ها 

در جدول وضعيت مدار آورده شود.
جدول وضعيت عملكرد مدار

حلت كليد Aحالت كليد Bوضعيت المپ 

باز (قطع)باز (قطع)خاموش (قطع)

باز (قطع)بسته (وصل)روشن (وصل)

بسته (وصل)باز (قطع)روشن (وصل)

بسته (وصل)بسته (وصل)روشن (وصل)

ــپس جدول را به فرم استاندارد و بر اساس 0 و 1  س
ــت قطع كليد و خاموش  ــيم. يعني حال منطقي مي نويس
ــر منطقي و حالت وصل كليد و  ــودن المپ را برابر صف ب

روشن بودن المپ را با يك منطقي نمايش مي دهيم.
BA

000

110

101

111

ــورت زير هم  ــدول صحت مدار را به ص مي توانيم ج
نمايش دهيم.

ــش، به جاي صفر منطقي، خود   در اين نحوه ي نماي
) نمايش مي دهند. مثال  ــت ( ′ ) يا (  ــر را با عالم متغي
ــورت A نمايش  ــد، مي توان آن را به ص ــي A=0 باش وقت

داد.
BA

A B	0B0A0

A B	1B1A0

A B	1B0A1

A B	1B1A1

ــد،  در اين روش وقتي متغير ورودي يك منطقي باش
ــت خود عبارت را جاگذاري نماييم. مثال وقتي  كافي اس

.A باشد آنگاه مي نويسيم A=1

ــع   حاصل جم ــا،  خروجي ه ــش  نماي ــوه ي  نح ــا  ام
ورودي هاي همان حالت است. مثال:

BA

A B	1B1A0

ــالوه ( + )  ــت بع ــا عالم ــه ب ــت ك OR دروازه اي اس
ــان داده مي شود. مثًال A+B= را چنين مي خوانيم:  نش
ــت كه  » و به اين معني اس ــت با  «A OR B برابر اس
 B و A 1= است به شرطي كه فقط يكي از متغيرهاي

و يا هردو برابر 1 باشد.
ــه همه ي  ــت ك ــي 0= اس ــط هنگام ــع فق در واق
 B=0 و A=0 ــند. يعني اگر متغيرهاي ورودي صفر باش

آنگاه 0= است.
ــاري گيت  ــاد اختص ــكل هاي 26-4 و 27-4 نم ش
ــتاندارد بين المللي و انگليسي نشان  OR را طبق دو اس

مي دهند.
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A
B

Y=A+B

شـكل 26-4- عالمـت قـراردادي دروازه ي OR طبـق 
استاندارد بين المللى

Y=A+B

OR طبـق اسـتاندارد  شـكل 27-4- شـكل بلوكـي 
انگليسي

L

N

I II

K

شكل 28-4- مدار فرمان معادل گيت OR دو ورودي

1-5-4  گيت 
ICها را معموال در بازار با شماره نشان مي دهند. مثًال 

7432 يك IC گيت OR دو ورودي است.

VCC

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
GND

SN7432

شكل IC -4-29 گيت  OR دو ورودي

آزمايش شماره 2

زمان: 120 دقيقه

2-5-4  آشنايي با  و عملكرد دروازه ي منطقي 

اهداف آزمايش
OR دروازه ي IC الف- شناخت

OR ب- به دست آوردن جدول صحت گيت
شرح خالصه آزمايش

با اتصال دروازه ي منطقي OR به ولتاژ و اندازه گيري 
ولتاژهاي ورودي و خروجي، مي توان مفهوم صفر و يك 
ــن گيت را بهتر  ــي و درنهايت نحوه ي عملكرد اي منطق

درك نمود.
ــرح زير  ــزات و قطعات مورد نياز آزمايش به ش تجهي

است.

تعدادنام
1 عددآي سي 7432

1A 15-0 وV 1 دستگاهمنبع تغذيه
1 قطعهبردبرد يا برد آزمايشگاهي
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LED 1 عددديود نور دهنده
1 عددمقاومت 100 اهم

2 عددكليد مينياتوري (دو راهه)
به اندازه كافيسيم رابط

1 دستگاهآوومتر ديجيتالي

مراحل اجراي آزمايش
ــر روي بردبرد قرار  ــماره 7432 را ب ــك عدد IC ش ي
مي دهيم و سپس مطابق شكل 30-4 سيم هاي رابط را 

اتصال مي دهيم.

S1 A B F

5V

S2

���0

1

0

1 V

VCC

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
GND

SN7432

شـكل 30-4- مدار آزمايش مربوط به دروازه ي منطقي
OR

به شكل مدار توجه كنيد. اگر كليدهاي S1 و S2 در 
ــاژ 5V (همان يك منطقي)  ــت يك قرار گيرند، ولت حال
ــود و اگر در حالت صفر قرار  به ورودي OR اعمال مي ش
ــه پايه هاي گيت  ــي يا صفر ولت را ب ــد صفر منطق گيرن

منطقي اعمال مي كنند.
بقيه حاالت را با تغيير حالت كليد S1 و S2 آزمايش 

نموده و جدول زير را كامل كنيد.

=S1+S2ولتاژ ولت مترLEDS2S1

00

10روشن1

01

11

ــت مربوط به  ــا جدول صح ــما آي سـوال: به نظر ش
ــا هم متفاوت  ــود در يك IC ب ــاي مختلف موج گيت ه

است؟
پاسخ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-4  دروازه ي منطقي
ــود.  ــان داده مي ش اين گيت با يك عالمت پريم نش
ــود). مثال  ــي هم با يك خط بار نمايش داده مي ش (گاه

.A′ و يا A

ــك ورودي و يك خروجي دارد. و  اين دروازه فقط ي
ــت.  ــه ي بين ورودي و خروجي رابطه اي عكس اس رابط
ــت و هر وقت  ــد خروجي نيس ــي هرگاه ورودي باش يعن

ورودي نباشد خروجي هست.
 A NOT» :ــود مثـال: A= و چنين خوانده مي ش
» و به اين معني است كه  چيزي است  برابر است با 
اما  كه A نيست. به بيان ديگر اگر A=1 باشد، آنگاه 0=

اگر A=0 باشد، آنگاه 1= است.
ــل NOT را متمم مي گويند، چون 1 را به صفر و  عم
صفر را به 1 تبديل مي كند. مدار كليدي معادل NOT و 

جدول عملكرد آن در شكل 31-4 آمده است.
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L5V

A

R

NOT شكل 31-4- مدار كليدي معادل گيت

L

N

I

K

NOT شكل 32-4- مدار فرمان معادل گيت

با توجه به شكل مي توان جدول صحت مدار را كامل 
كرد.

L وضعيت المپA وضعيت كليد
قطعروشن

وصلخاموش

ــتاندارد گيت NOT نيز با توجه به  جدول صحت اس
جدول فوق به دست مي آيد.

LA

10

01

A F=AA F=A

ب) استاندارد انگليسيالف) استاندارد بين المللى

NOT شكل 33-4- عالمت اختصاري دروازه ي منطقي

 1-6-4  گيت 
ICها را معموال در بازار با شماره نشان مي دهند. مثًال 

7404 يك IC گيت NOT است.

 

NOT گيت IC -4-34 شكل

VCC

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
GND

SN7404

شكل 35-4- شماتيك داخلي آي سي 7404
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آزمايش شماره 3

زمان: 120 دقيقه

2-6-4 آشـنايي با  و عملكرد دروازه ي منطقي 

اهداف آزمايش
NOT دروازه IC الف- شناخت

NOT ب- به دست آوردن جدول صحت گيت
شرح خالصه آزمايش

با اتصال دروازه ي منطقي NOT به ولتاژ و اندازه گيري 
ــوان مفهوم صفر و  ــي، مي ت ــاي ورودي و خروج ولتاژه
ــرد اين گيت را  ــي و درنهايت نحوه ي عملك ــك منطق ي

شناخت.
ــرح زير  ــزات و قطعات مورد نياز آزمايش به ش تجهي

است.

تعدادنام
1 عددآي سي 7404

1A 15-0 وV 1 دستگاهمنبع تغذيه
1 قطعهبردبرد يا برد آزمايشگاهي

LED 1 عددديود نور دهنده
1 عددمقاومت 100 اهم

2 عددكليد مينياتوري (دو راهه)
به اندازه كافيسيم رابط

1 دستگاهآوومتر ديجيتالي

مراحل اجراي آزمايش
ــر روي بِردبُرد قرار  ــماره 7404 را ب ــك عدد IC ش ي
داده، سپس مطابق شكل 36-4 سيم هاي رابط را اتصال 

مي دهيم.

VCC

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
GND

SN7404

A F

5V

S

���

0

1 V

NOT شكل 36-4- مدار مربوط به دروازه ي

با توجه به شكل و همان طور كه قبًال نيز توضيح داده 
ــت كه دروازه ي منطقي NOT فقط يك  ــد واضح اس ش
ــا فقط يك خروجي دارد.  ــد بقيه دروازه ه ورودي و مانن
ــس براي اعمال ولتاژ يا همان صفر و يك منطقي فقط  پ

به يك كليد (S) نياز دارد.
ــه ورودى دروازه   ــاژ 5V را به پاي ــل كليد S ولت وص
ــد؛ در واقع وضعيت اين پايه را به  ــل مى نماي NOT  وص
ــد و قطع كليد S ولتاژ 0V را  ــك منطقى تغيير مى ده ي
ــه پايه ورودى دروازه ي  NOT وصل مى نمايد در واقع  ب

وضعيت اين پايه را به صفر منطقى تغيير مى دهد.
Y=S2′ولتاژ ولت مترLEDS2

0

1
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7-4  گيت هاي منطقي چند پايه
AND 4-7-1 سه ورودي

ــش از دو ورودي  ــت بي گيت هاي AND ممكن اس
ــند. يك گيت AND با سه ورودي در شكل   داشته باش

37-4 نشان داده شده است.

Y=ABC&B
C

A

B
C
A

Y=ABC

شكل AND -4-37 سه ورودي

ــرطي خروجي يك  ــه ورودي به ش ــت AND س گي
ــد. اگر فقط يكي  ــه ورودي آن يك باش ــه هر س دارد ك
ــي AND نيز برابر صفر  ــد خروج از ورودي ها صفر باش

خواهد بود.
ــكل  ــه ورودي ش عملكرد كليدي دروازه AND با س
ــدول صحت آن در جدول زير  ــوه تكميل ج 38-4 و نح

نمايش داده شده است.

L

A

E

B C

شكل 38-4-عملكرد كليدي دروازه AND سه ورودي

جدول صحت AND با سه ورودي.
CBA

0000

0100

0010

0110

0001

0101

0011

1111

OR 4-7-2 سه ورودي
گيت هاي OR ممكن است بيش از دو ورودي داشته 
ــكل 4-39  ــه ورودي در ش ــند. يك گيت OR با س باش

نشان داده شده است.

B
C

A
Y=A+B+C

Y=A+B+CB
C

A

شكل 39-4- شكل OR سه ورودي

ــي 1 توليد  ــه ورودي هنگامي خروج ــت OR س گي
ــد و  ــه يكي از ورودي ها در صفر منطقي باش مي كند ك
فقط زماني خروجي صفر مي دهد كه همه ورودي هايش 

منطق صفر داشته باشند.

ــا تركيب گيت هاي  توجـه: در عمل مي توان ب
ــي چندپايه ايجاد  ــي دو پايه، گيت هاي منطق منطق

نمود.
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 OR دوپايه مي توان يك OR مثال با تركيب سه گيت
چهار ورودي ايجاد نمود.

A
B
C
D

Y=A+B+C+D

شكل OR -4-40 چهار ورودي

Y=ABC

A
B
C

&
&

شكل AND -4-41 با سه ورودي

ــتاده از  دروازه هاي منطقي چندپايه را مي توان با اس
ICهاي مربوطه نيز ايجاد نمود.

VCC

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
GND

SN7432

A B C Yورودي ها خروجي

IC سه ورودي روي OR -4-43 شكل

VCC

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
GND

SN7408

A B C Yورودي ها خروجي
IC با سه ورودي روي AND -4-44 شكل

تمرين: در شكل هاي 26-4 و 27-4 عالمت اختصاري 
ــكل 28-4 معادل كليدي  ــار ورودي و ش يك OR چه
ــت. با توجه به توضيحات قبلي و نحوه  آن داده شده اس
ــدول صحت OR چهار ورودي را  عملكرد گيت OR، ج

كامل كنيد.

Y=A+B+C+DB
C
D

A

شكلOR -4-45 چهار ورودي استاندارد بين المللي

آزمايش شماره 4

زمان: 120 دقيقه

3-7-4  آشـنايي بانحوه ايجـاد دروازه ي منطقي 
D سه ورودي

اهداف آزمايش
AND دروازه IC الف- شناخت

سه ورودي AND ب- ايجاد يك دروازه ي منطقي
شرح خالصه آزمايش

ــه دروازه ي منطقي آي سي 7408 مطابق  با اتصال س
ــه ورودي  س AND ــكل 46-4 يك دروازه ي منطقي ش

بسازيد. سپس آن را به منبع ولتاژ متصل نماييد.
ــرح زير  ــزات و قطعات مورد نياز آزمايش به ش تجهي

است.
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تعدادنام
1 عددآي سي 7408

1A 15-0 وV 1 دستگاهمنبع تغذيه
1 قطعهبردبرد يا برد آزمايشگاهي

LED 1 عددديود نور دهنده
1 عددمقاومت 100 اهم

2 عددكليد مينياتوري (دو راهه)
به اندازه كافيسيم رابط

1 دستگاهآوومتر ديجيتالي

مراحل اجراي آزمايش
ــر روي بردبرد قرار  را ب ــماره 7408 ــك عدد IC ش ي
ــپس مطابق شكل 46-4 سيم هاي رابط را  مي دهيم و س

اتصال مي دهيم.

S1 A C F

5V

B

S2 
���
0

1

0

1

S2

0

1

VCC

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
GND

SN7408

شـكل 46-4- مـدار آزمايـش مربوط به ايجـاد دروازه 
IC با سه ورودي روي AND منطقي

با توجه به شكل و همان طور كه قبًال نيز توضيح داده 
ــد، واضح است كه براي ساختن يك دروازه ي منطقي  ش
 AND سه ورودي بايد دو عدد دروازه ي منطقي AND
موجود است. كافي  ــي 7408 ــته باشيم كه در آي س داش
است با اتصال صحيح آن ها دروازه ي منطقي سه پايه را 

ايجاد نماييم.
با اعمال ولتاژ به آي سي 7408 مطابق با شكل 4-46 
ــي حالت  و تغيير حالت كليدهاي S1 و S2 و S3 و بررس
ــه پايه را در حالت هاي  LED جدول وضعيت گيت Aس

زير به دست آوريد.
=S1.S2.S3LEDS3S2S1

000

110

101

111روشن1

8-4  آشنايي با گيت هاي منطقي تركيبي
1-8-4  دروازه هاي منطقي تركيبي

ــي با يك ديگر،  ــا تركيب برخي از دروازه هاي اساس ب
ــوند كه در  ــاخته مي ش ــاي منطقي جديدي س دروازه ه
ــري و... مي توانند  ــاخت مدارهاي ديجيتالي، كامپيوت س

بسيار مفيد باشند.
ــز به صورت مدارهاي  دروازه هاي منطقي تركيبي ني
الكترونيكي يك پارچه يا با استفاده از رله ها، كليدها و... 

ساخته مي شوند.
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شكل 47-4- دروازه هاي منطقي تركيبي

ــت كه در  ــاي دروازه هاي تركيبي در اين اس از مزاي
ــي فقط از يك  ــد دروازه اساس ــاي دو يا چن ــا به ج آن ه

دروازه ي منطقي استفاده مي شود.
 ،NOR ،NAND دروازه هاي منطقي تركيبي شامل
ــرح داده  ــه به ترتيب ش ــند ك OR و NOR مي باش

مي شود.

 D عملگـر  يـا  منطقـي  دروازه    4-8-2
( D)

ــي AND و  ــب دروازه ي منطق ــن دروازه از تركي اي
NOT به وجود مي آيد. (شكل 4-48)

ABY =ABA
B

Y =

شكل 48-4- سـاخت NAND با اسـتفاده از دو گيت 
NOT و AND

A
B

Y=AB

اسـتاندارد  طبـق   NAND نمايـش   -4-49 شـكل 
 بين المللي

 AND يك دروازه NANDدر واقع دروازه ي منطقي
 ،NOT است كه خروجي آن توسط يك دروازه ي منطقي

عكس شده است. 
ــت با  ــود  برابر اس = (خوانده مي ش AB ــال:  مث

(AB حاصل ضرب NOT

= با عبارت AB= چيست؟ AB تفاوت
ــي) را  ــل AND (خروج = حاص AB ــارت در عب
 NANDــم. يعني همان دروازه ي منطقي NOT نموده اي
ــارت دوم AB= از يك دروازه  ــي در عب ــد؛ ول مي باش
ــده با اين تفاوت كه فقط پايه B در  ــتفاده ش AND اس

ورودي آن NOT شده است.
ــي NAND با دو  ــك دروازه منطق ــدول صحت ي ج

ورودي را در شكل زير مشاهده مي كنيد.
BA

100

110

101

011

در مقايسه NAND با دروازه AND متوجه مي شويم 
عملكرد NAND دقيقاً برعكس است؛ يعني تنها زماني 
خروجي منطقي صفر مي دهد كه تمام ورودي هايش در 

منطق يك باشد.
 NAND ــي دروازه منطقي ــر خروج به عبارت ديگ
ــي در وضعيت يك منطقي قرار مي گيرد كه حداقل  زمان

يكي از ورودي هاي آن در وضعيت صفر منطقي باشد.
ــي NAND مي تواند بيش از دو ورودي  دروازه منطق
ــكل 50-4 نماد يك NAND با  ــته باشد. در ش نيز داش
سه ورودي دراستاندارد انگليسي نشان داده شده است.
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Y=ABC&B
C

A

شكل 50-4- نمايش NAND با سه ورودي

( 3-8-4  دروازه ي منطقي  (
ــب دروازه هاي OR و NOT به وجود مي آيد.   از تركي
ــا اين تفاوت  ــت ب همان OR اس NOR ــع دروازه در واق
ــده است. شكل 51-4 عملكرد  كه خروجي آن NOT ش

دروازه NOR را مي بينيد.

B
A

A+BY =A+BY =

NOR شكل 51-4 عملكرد دروازه منطقي

ــه ترتيب نحوه نمايش  ــكل هاي 52-4 و 53-4 ب  ش
ــي و  ــتاندارد انگليس ــي NOR را در اس دروازه ي منطق

بين المللي نشان مي دهد.

A+BY =

NOR شكل 52-4- نمايش انگليسي دروازه منطقي

A
B

A+BY =

NOR شكل 53-4 نمايش بين المللي دروازه منطقي

ــي  ــت دروازه ي منطق ــدول صح ــيم ج ــراي ترس ب
ــت ابتدا جدول صحت دروازه ي منطقي  كافي اس NOR
ــي OR را برعكس  ــپس خروج ــم نماييد، س OR را رس

كنيد.

NOR نمايش جدول صحت
NOR خروجيOR خروجي

BA
Y A B� 	Y A B� 	

1000

0110

0101

0111

ــر نمايش داده  ــي NOR به صورت زي ــه خروج رابط
مي شود.

Y A B� 	
ــت، خروجي  ــه از جدول صحت پيداس همان طور ك
دروازه NOR زماني در وضعيت يك منطقي قرار مي گيرد 
كه همه  ورودي هاي آن در وضعيت صفر منطقي باشند. 
ــرد دروازه NOR دقيقاً بر عكس  ــارت ديگر عملك به عب

عملگر OR است.
ــد بيش تر از دو  ــز مي توان ــي NOR ني دروازه منطق
ــكل 54-4 نماد اختصاري يك  ــته باشد. ش ورودي داش

NOR چهار ورودي را نشان مي دهد.

Y=A+B+C+DB

D
C

A

 NOR شـكل 54-4- نماد اختصـاري دروازه ي منطقي
چهار ورودي

 NOR دروازه منطقي IC ــكل 55-4 نماي داخلي ش
را نشان مي دهد.
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14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7

VCC

GND
7402

 

NOR شكل55-4- آي سي 7402 دروازه ي منطقي

شكل56-4- چند نمونه آي سي دروازه منطقي

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7

VCC

GND

7400

NAND شكل57-4- آي سي 7400 دروازه ي منطقي

آزمايش شماره 5

زمان: 120 دقيقه

4-8-4  آشـنايي بـا  و عملكرد دروازه منطقي 
D

اهداف آزمايش
NAND دروازه IC الف- شناخت

NAND ب- به دست آوردن جدول صحت گيت
شرح خالصه آزمايش

ــه ولتاژ و  ــي NAND ب ــال دروازه ي منطق ــا اتص ب
اندازه گيري ولتاژهاي ورودي و خروجي، مي توان مفهوم 
ــي و درنهايت نحوه عملكرد اين گيت  صفر و يك منطق

را بهتر درك نمود.
ــرح زير  ــزات و قطعات مورد نياز آزمايش به ش تجهي

است.

تعدادنام
1 عددآي سي 7400

1A 15-0 وV 1 دستگاهمنبع تغذيه
1 قطعهبردبرد يا برد آزمايشگاهي

LED 1 عددديود نور دهنده
1 عددمقاومت 100 اهم

2 عددكليد مينياتوري (دو راهه)
به اندازه كافيسيم رابط

1 دستگاهآوومتر ديجيتالي
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مراحل اجراي آزمايش
ــر روي بردبرد قرار  ــماره 7400 را ب ــك عدد IC ش ي
مي دهيم و سپس مطابق شكل 58-4 سيم هاي رابط را 

اتصال مي دهيم.

S1

A B

5V

S2


���
0

1

0

1

F

V

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7

VCC

GND

SN7400

NAND شكل 58-4- مدار آزمايش مربوط به گيت

 TTL ــي از نوع ــه به اين كه IC انتخاب تذكـر: با توج
ــت، در صورتي كه منبع تغذيه داراي ولتاژ بيش تر از  اس

5V باشد، حتماً آن را روي 5V ثابت نماييد.

ــويد IC مربوطه از نوع  سـوال: چگونه متوجه مي ش
TTL است؟

ــه ICها (Vcc) در واقع ولتاژ  تذكر: ولتاژ تغذي
ــت و ولتاژي كه به پايه ND همه  يك منطقي اس

ICها اعمال مي شود همان صفر منطقي است.

به شكل مدار توجه كنيد. اگر كليدهاي S1 و S2 در 
حالت يك قرار گيرند، ولتاژ 5V (همان يك منطقي) به 

ورودي NAND اعمال مي شود.
ــاالت زير را با تغيير حالت كليد S1 و S2 آزمايش  ح

نموده و جدول زير را كامل كنيد.

= ABولتاژ ولت مترLEDS2S1

00

10

01

11

آزمايش شماره 6

زمان: 120 دقيقه

5-8-4  آشنايي با  و عملكرد دروازه ي منطقي 

اهداف آزمايش
NOR دروازه IC الف- شناخت

NOR ب- به دست آوردن جدول صحت گيت
شرح خالصه آزمايش

با اتصال دروازه ي منطقي NOR به ولتاژ و اندازه گيري 
ولتاژهاي ورودي و خروجي، مي توان مفهوم صفر و يك 
منطقي و درنهايت نحوه عملكرد اين گيت را بهتر درك 

نمود.
ــرح زير  ــزات و قطعات مورد نياز آزمايش به ش تجهي

است.

تعدادنام
1 عددآي سي 7402

1A 15-0 وV 1 دستگاهمنبع تغذيه
1 قطعهبردبرد يا برد آزمايشگاهي
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LED 1 عددديود نور دهنده
1 عددمقاومت 100 اهم

2 عددكليد مينياتوري (دو راهه)
به اندازه كافيسيم رابط

1 دستگاهآوومتر ديجيتالي

مراحل اجراي آزمايش
ــر روي بردبرد قرار  ــماره 7402 را ب ــك عدد IC ش ي
مي دهيم و سپس مطابق شكل 59-4 سيم هاي رابط را 

اتصال مي دهيم.

S1

B A

5V

S2


���
0

1

0

1

F

V
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GND
SN7402

NOR شكل59-4- مدار آزمايش مربوط به گيت

ــد ولتاژ  C باش OS انتخابي از نوع IC ــر سـوال: اگ
تغذيه حداكثر چند ولت مي تواند باشد؟

ــا (Vcc) در واقع ولتاژ يك  ــاژ تغذيه ICه تذكر: ولت
ــه ND همه ICها  ــت و ولتاژي كه به پاي ــي اس منطق

اعمال مي شود همان صفر منطقي است.
ــكل مدار توجه كنيد اگر كليدهاي S1 و S2 در  به ش
ــت يك قرار گيرند ولتاژ 5V (همان يك منطقي) به  حال

ورودي NOR اعمال مي شود.
 S2 و S1 ــر حالت كليد ــاالت جدول زير را با تغيي ح

آزمايش نموده و كامل كنيد.

= A B	ولتاژ ولت مترLEDS2S1

00

10

01

11

6-8-4 دروازه منطقي يا عملگر 
ــط دو ورودي دارد و زماني  ــي فق ــن دروازه منطق اي
ــاي آن در يك  ــود كه ورودي ه ــي آن يك مي ش خروج

سطح منطقي نباشند.
نماد اختصاري دروازه منطقي OR در دو استاندارد 
ــكل60-4 و 61-4 آمده  ــي در ش ــي و انگليس بين الملل

است.

A
B

Y A B AB AB� � � 	

شكل OR -4-60 در استاندارد بين المللي

A
B

Y A B AB AB� � � 	

شكل OR -4-61 در استاندارد انگليسي

 OR ــرد يك دروازه منطقي براي درك بهتر عملك
ــت مدار الكتريكي يا كليدي معادل آن را رسم  كافي اس

نموده و حاالت مدار را بنويسيم.
ــدول صحت دروازه  ــده همان ج ــت آم جدول به دس
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منطقي OR خواهد بود.
در شكل 62-4 مدار معادل كليدي OR را در نظر 

بگيريد.

VO

5V

A B

OR شكل 62-4- معادل كليدي گيت

L

N

II

I

K

OR شكل 63-4- معادل مدار فرمان دروازه منطقي

شستي هاي A و B از نوع دوبل هستند.
فرض كنيد وضعيت صفر منطقي حالتي است كه هيچ 

فشاري به شستي ها وارد نشود؛ يعني حالت تصوير.
در اين وضعيت A=0 و B=0 خواهد بود پس خروجي 

نيز صفر خواهد شد.
وضعيت منطقي 1 را وضعيتي از مدار در نظر بگيريم 

كه شستي ها را فشار دهيم.

ــار دهيم يعني هر  ــتي را هم زمان فش اگر هر دو شس
دو در حالت 1 منطقي قرار گيرند، باز هم خروجي صفر 

خواهد شد.
ــار دهيم آنگاه  ــتي ها را فش اما اگر فقط يكي از شس
خواهيم ديد كه خروجي نيز 1 مي شود. پس خروجي در 
ــود كه فقط يكي از ورودي ها در حالت  حالتي يك مي ش

1 منطقي باشد.
ــر A و B با هم  ــم متغي ــان دهي ــه نش ــراي اين ك ب

شده اند از رابطه منطقي زير استفاده مي كنيم. OR

Y A B AB AB� � � 	
OR جدول صحت

BA

000
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101

011

ساختمان داخلي دروازه منطقي OR با استفاده از 
ــكل زير  دروازه هاي منطقي OR ، AND و NOT در ش

آمده است.

A

B

Y

از  OR بـا اسـتفاده  شـكل 64-4- دروازه منطقـي 
NOT و OR ، AND دروازه هاي منطقي
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ــه دروازه منطقي OR و  ــكل IC 4-65 مربوط ب ش
شماره آن را نشان مي دهد.

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7

VCC

GND

SN7486

شكل 65-4- دروازه منطقي OR در آي سي 7486 

 ) منطقـي   دروازه   4-8-7
انحصاري)

ــط داراي دو  ــد OR فق ــز مانن دروازه NOR ني
ــود كه دو  ــت و خروجي آن زماني يك مي ش ورودي اس
ــطح منطقي باشند. (هر دو ورودي  ورودي آن در يك س

آن صفر يا يك باشد.)
در واقع NOR همان OR است با اين تفاوت كه 

خروجي آن NOT شده است.

VO

5V R

A B

شـكل 66-4- مـدار كليـدي معـادل دروازه منطقـي 
NOR

ــكل  براي درك بهتر مدار معادل كليدي NOR ش
66-4 را در نظر بگيريد. اگر نبودن فشار روي شستي ها 
را صفر منطقي و وجود فشار بر روي آن ها را يك منطقي 
ــتي ها وارد  در نظر بگيريم آنگاه اگر هيچ نيرويي به شس
ــير جريان بسته  ــد، مس ــود، يعني A=0 و B=0 باش نش
شده و ولتاژ منبع به دوسر مقاومت R وصل مي شود؛ به 
ــاده تر خروجي نيز در وضعيت 1 منطقي قرار  عبارت س

مي گيرد.
حال اگر فقط يكي از شستي ها فشار داده شود، يعني 
ــير جريان  ــد آنگاه مس A=0 و B=1 يا A=1 و B=0 باش
ــده و خروجي مدار در حالت صفر منطقي  در مدار باز ش
ــر هيچ ولتاژي به مقاومت  ــرار مي گيرد؛ به عبارت ديگ ق

R نمي رسد.
 B=1 و A=1 ــتي را با هم فشار دهيم اگر هر دو شس
باشد نيز مسير جريان بسته شده و خروجي در وضعيت 

1 منطقي قرار مي گيرد.
NOR جدول صحت دروازه ي منطقي

BA
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010

001
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شكل 67-4 نماد اختصاري NOR را در استاندارد 
بين المللي نشان مي دهد.

A
B

Y A B AB AB� � � 	

NOR شكل 67-4- استاندارد بين المللي



112

شكل 68-4 نماد اختصاري NOR را در استاندارد 
انگليسي نشان مي دهد.

A
B

Y A B AB AB� � � 	

NOR شكل 68-4- استاندارد انگليسي

ــر A و B با هم   ــم متغي ــان دهي ــه نش ــراي اين ك ب
شده اند از رابطه منطقي زير استفاده مي كنيم. NOR

Y A B AB AB� � � 	

ساختمان داخلي دروازه منطقي NOR با استفاده 
ــكل  ــاي منطقي OR ، AND و NOT در ش از دروازه ه

زير آمده است.

A

B

Y

شـكل NOR -4-69 با استفاده از دروازه هاي منطقي 
NOT و OR ، AND

9-4  ساختمان داخلي دروازه هاي منطقي
ــاده  ــاي منطقي از يك مدار الكترونيكي س دروازه ه
شامل يك سري قطعات الكترونيكي تشكيل مي شود كه 

مهم ترين آن ها ترانزيستور است.
تقسيم بندي دروازه هاي منطقي به نوع ترانزيستور و 
آرايش آن ها در مدارهاي الكترونيكي بستگي دارد كه دو 

نوع مهم تر آن ها را شرح مي دهيم.

L هاي سري   4-9-1
در اين نوع ICها، دروازه هاي منطقي از ترانزيستورهاي 
ــوند و ICهاي آن با پيش شماره  ــاخته مي ش معمولي س

74 مشخص مي شوند.

ــكل 70-4 مدار الكترونيكي دروازه ي منطقي  در ش
NOT نمايش داده شده است.

+5V

A A

NOT شكل 70-4- مدار الكترونيكي دروازه منطقي

ــاي TTL در دو نوع معمولي (Totem ole) و  ICه
O) ساخته مي شوند. en Collector) كلكتور باز

ــكل و ترتيب پايه ها، هيچ تفاوتي بين  از نظر نماد، ش
ــون نمي توان آن ها  ــود ندارد، اما چ ــن دو نوع IC وج اي
ــخيص نوع آن ها قبل  ــاي هم به كار برد، براي تش را به ج
ــاب هاي مرجع مانند  ــي در مدار بايد به كت از جايگزين

TTL Data Book مراجعه نمود.

شكل 71-4 يك IC از نوع TTL را نشان مي دهد.

TTL از نوع IC شكل 71-4- يك
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شـكل 72-4- آي سـي دروازه منطقـي OR از نـوع 
TTL

هاي با تكنولوژي   4-9-2
از  ــا  ICه از  ــوع  ن ــن  اي در  ــي  منطق ــاي  دروازه ه

OS مي باشد. ET ترانزيستورهاي

YA

B

+VDD

NAND شكل 73-4- مدار الكترونيكي يك گيت

شماره اين نوع از ICها با پيش شماره CD40 شروع 
مي شود.

ــي NAND از نوع  ــي دروازه ي منطق ــدار الكتريك م
C در شكل 74-4 نشان داده شده است. OS

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7

VCC

GND

CD4011

شـكل 74-4 يـك نمونـه IC شـامل 4 دروازه منطقي 
C OS از نوع NAND

ــد.  ــاژ تغذيه اين ICها بين 3 تا 15 ولتي مي باش ولت
ولي ولتاژ تغذيه TTL حدود 5 ولت است.

ــبت به ICهاي TTL به  ــوان مصرفي اين ICها نس ت
مراتب كم تر است.

C نشان  OS از نوع IC ــكل 75-4 يك نمونه در ش
داده شده است. 

C OS شكل 75-4- يك نمونه آي سي

براي تشخيص پايه هاي آي سي بايد از كاتالوگ 
يا كتاب اطالعات آي سي استفاده كنيد.
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آزمايش شماره 6

زمان: 120 دقيقه

3-9-4    آشـنايي با  و عملكرد دروازه منطقي 

اهداف آزمايش
OR دروازه IC الف- شناخت

OR ب- به دست آوردن جدول صحت گيت
شرح خالصه آزمايش

با اتصال دروازه منطقي OR به ولتاژ و اندازه گيري 
ولتاژهاي ورودي و خروجي، مي توان مفهوم صفر و يك 
منطقي و درنهايت نحوه عملكرد اين گيت را بهتر درك 

نمود.
ــرح زير  ــزات و قطعات مورد نياز آزمايش به ش تجهي

است.

تعدادنام
1 عددآي سي 7486

1A 15-0 وV 1 دستگاهمنبع تغذيه
1 قطعهبردبرد يا برد آزمايشگاهي

LED 1 عددديود نور دهنده
1 عددمقاومت 100 اهم

2 عددكليد مينياتوري (دو راهه)
به اندازه كافيسيم رابط

1 دستگاهآوومتر ديجيتالي

مراحل اجراي آزمايش
ــر روي بردبرد قرار  ــماره 7486 را ب ــك عدد IC ش ي

ــپس مطابق شكل 76-4 سيم هاي رابط را  مي دهيم و س
اتصال مي دهيم.

S1

A B

5V

S2


���
0

1

0

1

F

V

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7

VCC

GND

SN7486

OR شكل 76-4- مدار آزمايش مربوط به گيت

C را  OS ــوع ــخصات IC مربوطه از ن سـوال: مش
بنويسيد؟  

ــه ICها (Vcc) در واقع ولتاژ  تذكر: ولتاژ تغذي
ــت و ولتاژي كه به پايه ND همه  يك منطقي اس

ICها اعمال مي شود همان صفر منطقي است.

به شكل مدار توجه كنيد. اگر كليدهاي S1 و S2 در 
حالت يك قرار گيرند، ولتاژ 5V (همان يك منطقي) به 

ورودي OR اعمال مي شود.
ــا تغيير حالت كليدهاي S1 و  حاالت جدول زير را ب

S2 آزمايش نموده و كامل كنيد.

=S1�S2ولتاژ ولت مترLEDS2S1

00

10

01

11
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   10-4  آشنايي با چند مدار منطقي ساده

1-10-4  مدارات تركيبي
ــود كه خروجي  مدار تركيبي به مداراتي گفته مي ش
ــاي مدار در همان  ــدار در هر لحظه فقط به ورودي ه م
ــد. در واقع اين گونه مدارها  ــتگي داشته باش لحظه بس
حافظه ندارند و خروجي بر اساس وضعيت ورودي ها در 

هر لحظه تعيين مي شود.
براي طراحي يك مدار تركيبي ابتدا جدول وضعيت 
ــپس  ــخص مي نماييم؛ س ــا و خروجي ها را مش ورودي ه
ــك دارد رابطه بين  ــي كه خروجي منطق ي براي حاالت
ــاس حاصل ضرب ورودي ها  ورودي ها و خروجي را بر اس
ــده را با  ــت آم ــپس تمام روابط به دس ــيم و س مي نويس
ــك رابطه به صورت مجموع  ــم جمع مي كنيم. يعني ي ه

حاصل ضرب ها به دست مي آوريم.
مثال: مي خواهيم يك مدار را با استفاده از عملگرهاي 

منطقي طوري طراحي كنيم كه:
 LED به عنوان ورودي مدار و يك B و A ــد دو كلي

(ديود نور دهنده) به عنوان خروجي مدار باشد.
 (B=0 و A=0) ــند ــر دو كليد A و B باز باش اگر ه

آنگاه ديود نور دهنده روشن شود.
 (B=1 و A=0) بسته باشد B باز و كليد A اگر كليد

آنگاه ديود نور دهنده روشن شود.
 (B=0 و A=1) باز باشد B بسته و كليد A اگر كليد

آنگاه ديود نوردهند خاموش باشد.
 (B=1 و A=1) ــد ــته باش اگر هر دو كليد A و B بس

آنگاه ديود نور دهنده روشن شود.
اولين كاري كه بايد انجام دهيم رسم جدول وضعيت 

با استفاده از موارد ذكر شده در صورت مساله است.

حالت كليد Aحالت كليد Bحالت ديود

0قطع0قطع1روشن

0قطع1وصل1روشن

1وصل0قطع0خاموش

1وصل1وصل1روشن

ــده را يك منطقي و  ــن بودن ديود نور دهن اگر روش
ــي، هم چنين باز بودن  ــودن آن را صفر منطق خاموش ب
ــته بودن آن را يك منطقي در  كليد را صفر منطقي و بس
نظر بگيريم، جدول صحت يا وضعيت استاندارد به صورت 

زير در مي آيد.
BA

100

110

001

111

سپس بايد از روي جدول صحت، رابطه بين ورودي و 
خروجي مدار را به دست آوريم. براي اين كار كافي است 
ــم. آنگاه خروجي هاي  ــه به وضعيت خروجي نگاه كني ك
ــذف و در نتيجه ورودي مربوط به آن را نيز از  صفر را ح

جدول حذف مي نماييم.
ــت بايد با در  حال براي حالت هايي كه خروجي 1 اس
ــيم. به  نظر گرفتن ورودي هاي آن، رابطه الزم را بنويس
ــه A=0 و B=0 آنگاه 1=  ــوان مثال براي حالتي ك عن
 B=1 و A=0 ــي AB= يا براي حالت ــكل  رابطه به ش
ــت  مي آيد.  ــكل AB=1  به دس ــگاه 1= رابطه به ش آن
سپس تمام روابط به دست آمده را با هم جمع مي نماييم 

تا رابطه كلي مدار به دست آيد.
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Y AB AB AB� 	 	        (1)

حالت كليد Aحالت كليد Bحالت ديود

=AB1B0A0

=AB1B1A0

0B0A1

=AB1B1A1

مفهوم رابطه (1) اين است كه زماني خروجي منطق 
 AB ) مي شود كه يكي از حاالت 1= يك مي گيرد (1=
يا AB=1 يا AB=1 شود. در غير اين صورت 0= شده 

و در نتيجه ديود نور دهنده خاموش مي شود.
ــت كه هيچ گاه هر سه جمله به طور  الزم به ذكر اس
ــوند، بلكه در هر لحظه فقط  هم زمان نمي توانند يك ش

يكي از آن ها مي تواند يك شود.
ــوال فوق كافي است به حاالتي كه  براي پاسخ به س
خروجي منطق يك مي گيرد توجه نماييم. خواهيم ديد 
خروجي مدار وقتي منطق يك مي گيرد كه فقط يكي از 
AB يا AB=1 يا AB=1 اتفاق بيافتد. پس  ــاالت 1= ح
ــي   يعن ــم؛  كني  OR ــم  ه ــا  ب را  ــا  آن ه ــه  هم ــد  باي

.Y AB AB AB� 	 	

ــورت واقعي بايد  ــاخت مدار رابطه (1) به ص براي س
ــت آمده تعداد AND و OR الزم  ــاس رابطه به دس براس

را محاسبه كنيم.
ــخص است سه جمله  همان طور كه از رابطه (1) مش
با هم جمع شده است. پس نياز به يك OR سه ورودي 
شكل77-4-الف داريم. هم چنين اين رابطه از سه جمله 
ــكيل شده كه هر جمله حاصل ضرب دو پارامتر  مجزا تش
ــراي هر جمله حاصل ضرب نيز  ــد. پس ب A و B مي باش

بايد يك AND دو پايه در نظر بگيريم (شكل77-4-ب).
سپس با رسم آن ها ورودي هاي آن ها را مطابق شكل زير 

رسم نماييم.
شكل 77-4-ج نيز مدار نهايي را نشان مي دهد.

Y AB AB AB� 	 	

AB

AB

AB

شكل 77-4-الف

AB
AB

Y AB AB AB� 	 	
&A

B

شكل 77-4-ب

A

B

AB

AB

AB
Y AB AB AB� 	 	

&

&

&

شكل 77-4-ج



117

مطالعه آزاد مطالعه
      آزاد

طراحي مدار منطقي بر اساس مدارهاي فرمان
ــراي طراحي مدار منطقي، ابتدا مدار فرمان مربوط  ب
ــمتي از مدار كه  ــم مي نماييم، آنگاه براي آن قس را رس
ــري  ــتي ها، كنتاكت ها و... با هم س عناصر آن مانند شس

K1

F2

U V W

M
3

F1

L1 L2 L3 PE N

Q1

F0

F2

13

14

0

I

II
K1

K1

ــمت هايي كه موازي  ــده اند از گيت AND و براي قس ش
شده اند از گيت OR استفاده مي كنيم.

ــكل 78-4 را  ــان پرس ضربه اي ش ــال: مدار فرم مث
رسم نموده سپس مدار منطقي آن را از روي آن به دست 

مي آوريم.

شكل 78-4- مدار فرمان پرس ضربه اي 

ــوق مي توانيم مدار منطقي  با توجه به مدار فرمان ف
ــم نماييم. همان طور كه در شكل نيز مشخص  آن را رس
ــتي استارت با هم سري شده اند پس مدار  است دو شس

ــتارت اول I1 و استارت  ــمت با فرض اس منطقي اين قس
ــكل زير  ــت AND دو ورودي به ش ــا يك گي دوم I2 ب

است.
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&I1
I2

شكل 4-79
 I1 ــكل مي بينيم كه دو شستي استارت با توجه به ش
ــدن با كنتاكت باز 1 نيز موازي  ــري ش و I2 پس از س
ــت AND اول را با 1  ــد حاصل گي ــده اند. پس باي ش

موازي كنيم يعني از يك گيت OR استفاده نماييم.

&I1
I2

K1
شكل 4-80

و رله حرارتي 2 كه  I0 ــتپ ــه بعد بايد اس در مرحل
ــري شده اند را به مدار اضافه كنيم. يعني از يك گيت  س

AND با سه پايه ورودي به شكل زير استفاده نماييم.

&I1
I2

K1
F2

A1(K1)

I0

&

شكل 81-4- مدار منطقي پرس ضربه اي

11-4  آشنايي با فليپ فالپ ها
به منظور آشنايى با فليپ فالپ ها الزم است با عملكرد 
مدارهاى منطقى ترتيبى نيز آشنا شويم. در اين مدارها 
خروجي عالوه بر اين كه به ورودي هاي مدار بستگي دارد 
ــدار و در نتيجه به ورودي هاي  ــه خروجي هاي قبلي م ب
ــتگي دارد. پس مي توان گفت مدار ترتيبي  قبلي نيز بس

حافظه دار است.

شكل 82-4- يك نمونه مدار تركيبي حافظه دار
ــي بحث  ــاي ترتيب ــم در مداره ــكات مه ــي از ن يك
ــازي اطالعات در هنگام اجراي گيت هاي مدار  ذخيره س

است. عناصر ذخيره سازي در مدارهاي ترتيبي ساعت دار 
را فليپ فالپ گويند.

ــيله ذخيره سازي منطقي بوده و  فليپ فالپ يك وس
قادر است يك بيت از اطالعات را در خود ذخيره نمايد. 
يك مدار ترتيبي ممكن است در صورت لزوم تعداد قابل 

توجهي از اين فليپ فالپ ها را به كار ببرد.
فليپ فالپ ها انواع مختلفى دارند كه عبارتند از :

RS 1- فليپ فالپ
J 2- فليپ فالپ 
D 3- فليپ فالپ
 T 4- فليپ فالپ

ــد و مهمترين آنها  ــى خاصى دارن ــه هر يك ويژگ ك
است كه به شرح آن مي پردازيم. RS فليپ فالپ

1-11-4  فليپ فالپ 
RS مداري با دو گيت NAND يا NOR است (شكل 
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83-4) كه به طور متقاطع به هم وصل شده اند. اين مدار 
 R و (Set) ــاندن ــا S به معني نش ــه ب دو ورودي دارد ك
ــده اند. (شكل زير  ــاني (Reset) نام گذاري ش براي بازنش

SR ساخته شده با دو گيت NOR را نشان مي دهد.)

Q

QS

R

NOR با گيت RS -4-83 شكل
ــي  ــت. وقت ــد اس ــت مفي ــالپ داراي دو حال فليپ ف
Q باشند، گوييم فليپ فالپ حالت  خروجي 1= و 0=
Q باشد، گوييم در  Set (منطق 1) است. اگر 0= و 1=

حالت Reset (منطق 0) است.
Q متمم يك ديگرند. با اين وجود  خروجي هاي Q و 
ــوند، حالت تعريف نشده براي  وقتي هر دو ورودي 1 ش

دو خروجي رخ مي دهد.

QRS
0101
0100
1010
1000
0011

ــرايط معمولي، هر دو ورودي در منطق صفر  تحت ش
نگه داري مي شوند، مگر اين كه بخواهيم حالت فليپ فالپ 
ــك لحظه 1 به ورودي S باعث  ــوض كنيم. اعمال ي را ع
ــود كه فليپ فالپ به حالت 1 برود. قبل از اين كه  مي ش
ــده اي رخ دهد، ورودي S بايد به صفر  حالت تعريف نش

بازگردد.
طبق جدول تابع، دو حالت از ورودي موجب مي شود 
ــن حالت (R=0 و  ــرار گيرد. اولي ــا مدار در حالت 1 ق ت
S=1) نقشي است كه طي آن ورودي S، مدار را به حالت 
ــرد كه حذف ورودي فعال از S، مدار را در همان  1 مي ب

حالت باقي مي گذارد.
ــت هر دو ورودي به صفر، امكان رفتن  پس از بازگش
ــر خواهد شد؛ به اين ترتيب كه براي  به حالت صفر ميس
يك لحظه مقدار 1 به R اعمال مي گردد. سپس مي توان 
1 را از R حذف كرد و در اين حالت مدار در حالت صفر 

باقي خواهد ماند.
اگر وضعيت خروجي هاي فليپ فالپ را قبل از تغيير 
Q و وضعيت خروجي هاي آن را  (t-1) و (t-1) ــت با حال
ــان دهيم، نتايج  Q نش (t) و (t) ــد از تغيير حالت با بع

فوق را مي توانيم به صورت جدول زير خالصه كنيم.

وضعيت ورودي هاوضعيت قبلي فليپ فالپوضعيت فعلي فليپ فالپتوضيحات
Q(t)Q(t)Q(t )��Q(t )��RS

فليپ فالپ وضعيت قبلي خود را حفظ 
مي كند. (حالت ذخيره)

1
0

0
1

1
0

0
1

0
0

0
0

فليپ فالپ بدون توجه به حالت قبلي 
Reset مي شود.

1
1

0
0

1
0

0
1

1
1

0
0

فليپ فالپ بدون توجه به حالت قبل 
Set مي شود.

0
0

1
1

1
0

0
1

0
0

1
1

0فليپ فالپ وارد حالت غيرمجاز مي شود.
0

0
0

1
0

0
1

1
1

1
1



120

به فليپ فالپ SR قفل SR نيز مي گويند. چرا كه اگر 
ــود تا زماني كه آن را Reset نكنيم در  فليپ فالپ Set ش

وضعيت وصل باقي مي ماند.
ــدن طراحي  ــاده تر ش ــن خصوصيت مهم باعث س اي

مدارهاي منطقي و حذف نگه دارنده ها مي شود.
Q

Q

Q

Q

S

R

SET

CLR

S

R

SR شكل 84-4- نماد بلوكي فليپ فالپ

مطالعه آزاد مطالعه
      آزاد

D 2-11-4  فليپ فالپ نوع
يكي از راه هاي حذف حالت تعريف نشده يا غيرمجاز 
ــويم S و R هرگز به طور  ــه مطمئن ش ــت ك SR اين اس
ــن كار از فليپ فالپ  ــد. براي اي ــان به 1 نمي رون هم زم

D مطابق شكل استفاده مي كنيم.

Q

Q

C

D

D شكل 85-4- مدار فليپ فالپ

Q

Q

Q

Q

D

C Clock

SET

CLR

D

D شكل 86-4- سمبل گرافيكي فليپ فالپ

 C (داده) و D ــن فليپ فالپ تنها داراي دو ورودي اي
ــد. ورودي D به طور مستقيم به ورودي  (كنترل) مي باش
ــود. تا زماني كه  S و متمم آن به ورودي R وصل مي ش
ــرل در صفر قرار دارد، SR متقاطع داراي 1  ورودي كنت
در هر دو ورودي بوده و مدار نمي تواند تغيير حالت دهد. 

در واقع مقدار D هم نقشي ندارد.
ــه برداري  ــگاه ورودي D نمون ــد آن وقتي C=1 باش
مي شود. اگر D =1 باشد خروجي  به حالت 1 مي رود. 
ــت. اگر D=0 آنگاه  به اين ترتيب مدار در حالت Set اس
 Reset ــه حالت ــه و مدار را ب ــه صفر رفت ــي  ب خروج

مي برد.
D جدول عملكرد فليپ فالپ

(t)DC

0بدون تغيير

Reset01

set11

3-11-4  فليپ فالپ 
به غير از فليپ فالپ نوع D، فليپ فالپ هاي ديگري 
نيز وجود دارند. اقتصادي ترين و بهترين فليپ فالپ قابل 
ــد كه به تعداد  ــاس به لبه مي باش ــاخت، نوع D حس س
ــر فليپ فالپ ها را مي توان با  ــي گيت نياز دارد. ديگ كم
ــه وجود آورد.  ــداري مدار بيروني ب ــالپ D و مق فليپ ف

(شكل 4-87)

C Q

Q
J

K
QD

Q

J شكل 87-4- فليپ فالپ 
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Q

Q

Q

Q

J

K

SET

CLR

J

K

J شكل 88-4- سمبل گرافيكي فليپ فالپ 

با يك فليپ فالپ سه عمل را مي توان انجام داد:
1- نشاندن (Set كردن) در 1

2- بازنشاني (Reset كردن) در صفر
3- متمم شدن خروجي

J هر سه كار را انجام مي دهد.
ــكل 87-4  مي بينيد فليپ فالپ  همان طور كه در ش
J از يك فليپ فالپ D يا SR و چند گيت ديگر ساخته 

مي شود.
(t)J

Q(t )��00
Reset10

set01
Q(t )��11

4-11-4  فليپ فالپ 
ــت و  ــاز اس ــالپ T يك فليپ فالپ متمم س فليپ ف
ــره زدن دو ورودي J و  ايجاد كرد.  ــوان آن را با گ مي ت
(شكل 89-4). هم چنين مي توان آن را با يك فليپ فالپ 

D و يك گيت OR نيز ساخت (شكل 4-90).

Q

Q

Q

Q

T

C Clock

SET

CLR

J

K

شـكل 89-4- سمبل گرافيكي فليپ فالپ T با استفاده 
J از فليپ فالپ 

Q

Q

Q

QC

Clock

SET

CLR

D

شكل 90-4- سـمبل گرافيكي فليپ فالپ T با استفاده 
D از فليپ فالپ

عبارت ورودي D در اين حالت برابر است با:

D TQ TQ� 	

ــد و بنابراين  =D مي باش ــت آنگاه  وقتي T=0 اس
تغييري در خروجي رخ نمي دهد. وقتي T=1 باشد آنگاه

=D بوده و خروجي متمم مي گردد. Q

(t)

Q(t )��0

Q(t )��1
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1-  ويژگي هاي دستگاه هاي ديجيتال كدام اند؟
ب) دقت، سرعت و حجم كم، تنوع و سادگي انتقال اطالعات الف) سرعت، دقت و حجم كم  

د) دقت و سرعت زياد، حجم كم، تنوع و سادگي انتقال اطالعات ج) سرعت، دقت و حجم زياد  

2-  در سيستم آنالوگ سيگنال به صورت ................. مي باشد. 
ب) گسسته الف) پيوسته     

د)گسسته بين دو مقدار ج) شكسته     

3-  دروازه هاي منطقي، عملگرهايي با .......... ورودي و ............ خروجي هستند.
ب) چند – يك الف) چند – چند    

د) يك – يك ج) يك يا چند – يك    

4-  دروازه AND در چه صورتي خروجِي يك دارد؟
ب) تمام ورودي ها يك باشد. الف) يكي از ورودي ها يك باشد.  
د) تمام ورودي ها صفر باشد. ج) يكي از ورودي ها صفر باشد.   

5-  دروازه ي AND مانند كليدهاي ......... عمل مي كنند؟
ب) سري الف) موازي     

د) سري يا موازي ج) سري موازي    

آزمون پاياني



123

6-  عالمت اختصاري زير مطابق كدام استاندارد بوده و كدام گيت منطقي را نشان مي دهد؟ 
OR ،ب) آمريكايي AND ،الف) آمريكايي

OR ،د) اروپايي AND ،ج) اروپايي
7-  عالمت اختصاري زير مطابق كدام استاندارد بوده و كدام گيت منطقي را نشان مي دهد؟

NOR ،ب) آمريكايي NAND ،الف) آمريكايي
NOR ،د) اروپايي NAND ،ج) اروپايي

8-  كدام گزينه غلط است؟
A + A̅ = 0 (ب     A A̅ = 0 (الف

A + 1 = 1 (د     A . 1 = A (ج

9-  گيت منطقي معادل مدار مقابل كدام است؟
 OR (ب      NOR (الف
NAN (د      AND (ج

10-  براي ذخيره كردن اطالعات از ........... استفاده مي شود.
AND (ب      OR (الف

OR (د ج) فليپ فالپ     

11-  شكل زير نماد .......... است.
D ب) فليپ فالپ     T الف) فليپ فالپ

د) مدار منطقي ساده     J ج) فليپ فالپ 

A
B

Y

A
B

Y

L
D

5V

C

B

A

Q

Q

Clock

SET

CLR

D
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1- كدام گزينه جزء ويژگي هاي دستگاه هاي ديجيتال است؟
ب) سرعت كم در انجام كارها    الف) داشتن حجم باال     

د) اتالف وقت زياد جهت انجام امور ج) قابليت تنوع در ساخت وسايل   

2- در مدار مقابل وضعيت المپ چيست؟
ب)صفر منطقي الف) قطع   

د) صفر ولت ج) 1 منطقي   

3- شكل مقابل معادل كدام گيت منطقي است؟
AND (ب    OR (الف

OR (د    NAND (ج

4- رابطه منطقي شكل مقابل كدام گزينه است؟
=A+BC (ب   =ABC (الف
=A+B+C (د   =AB+C (ج

پيش آزمون

فصل پنجم
كنترل كننده هاي منطقي قابل برنامه ريزي

U=5V L

K

U=5V L

B

A

A
B
C F
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5- در شكل مقابل اگر S1=0 و S2=1 باشد وضعيت LED چگونه است؟
الف) دائم صفر است.

ب) ابتدا (1) بوده كه با تبديل وضعيت (صفر) مي شود.
ج) ابتدا (صفر) بوده كه با تبديل وضعيت (1) مي شود.

د) دائم يك است.

6- حاصل جبري  (A .1) معادل .......... است؟
  A(د    NOT(A) (ج ب) 1    الف) صفر   

7- كدام زبان برنامه نويسي شبيه مدار فرمان رله اي مي باشد؟
S C (د     STL (ج   BD (ب   LADDER (الف 

8- كدام قطعه الكترونيكي مي تواند جايگزين كنتاكتور شود؟
د) تراياك   BJT ج) ترانزيستور ب) ديود زنر   الف) ديود  

9- در كدام سيستم كنترل نرم افزار روند كنترل را تعيين مي كند؟
د)رله اي ج) سخت افزاري    ب) كامپيوتر   الف) پنوماتيكي 

10- كدام مورد از مزاياي PLC است؟
الف) موجب افزايش حجم تابلوي برق مي شود.

ب) طراحي و اجراي مدارهاي كنترل و فرمان بسيار سريع و آسان است.
ج) نويز مكانيكي و الكتريكي دارد.
د) انرژي كم تري مصرف مي كند.

LO صحيح است؟ O 11- كدام گزينه در مورد مزاياي
ب) با هيچ شبكه كنترلي سازگار نيست الف) افزايش هزينه ها    

د) افزايش ضريب اطمينان  ج) دارا بودن صفحه نمايش در همه مدل ها 

S1 A B F

5V

S2
0

1

0

1

VCC

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
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LO  داراي چه نوع خروجي است؟ O 12 24 RC -12
ب) خروجي ترانزيستوري بدون صفحه نمايش     الف) خروجي ترانزيستوري با صفحه نمايش 

د) خروجي رله اي بدون صفحه نمايش    ج) خروجي رله اي با صفحه نمايش  

13- حافظه .......... قابليت خواندن و نوشتن برنامه را دارد و با قطع برق برنامه پاك نمي شود.
د)آبي ج) قرمز    ب) قهوه اي   الف) زرد  

Lo تعداد .......... ورودي وجود دارد؟ o 14- در مدل اصلي
د) 16 ج) 6    ب) 8    الف) 4  

15- عملكرد گيت AND شبيه مدار .......... عمل مي كند؟
د) بين ورودي ها ارتباط نيست ج) سري موازي   ب) سري   الف) موازي  

سواالت كوتاه پاسخ
گيت AND معادل كدام روابط رياضي است؟  -1

مدار مقابل معادل كدام گيت است؟  -2
برنامه نويسي نردباني چيست؟  -3
برنامه نويسي بلوكي چيست؟  -4

LO را بنويسيد؟ O چند مزيت  -5
فليپ فالپ چيست؟  -6

كانتر جهت ............ به كار مي رود؟  -7
تايمر جهت ............ به كار مي رود؟  -8

سيستم هاي كنترل را نام ببريد؟  -9

VO

5V R

A B
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هدف هاي رفتاري
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار مي رود:

1- تاريخچه PLC را بيان كند.
2- انواع سيستم هاي كنترل را تعريف كند. مزايا و معايب هر يك را نام ببرد.

3- برخي از سازندگان مطرح PLC را نام ببرد.
4- ويژگي PLCهاي زيمنس را بيان كند و آن را با محصوالت ساير شركت ها مقايسه كند.

5- در محيط نرم افزار با زبان هاي برنامه نويسي نردباني و بلوك دياگرامي كار كند.
Simatic ana را با هم مقايسه كند. er 6- خانواده

 7- كاربرد رله هاي برنامه پذير را در پروسه هاي صنعتي نام ببرد.
 8- تجهيزات جانبي رله برنامه پذير و سخت افزار آن را شناسايي كند.

9- انواع رله برنامه پذير را از لحاظ تعداد، نوع ورودي و خروجي و امكانات شناسايي كند.
10- بتواند ورودي و خروجي روي رله برنامه پذير را سيم كشي كند.

11- مدارهاي فرمان را به برنامه نردباني تبديل كند.
12- زبان هاي نردباني و بلوك دياگرامي را به يك ديگر تبديل كند.

13- توسط كليدهاي تابع روي رله برنامه پذير به روش Local برنامه ريزي كند.
14- برنامه نوشته شده در نرم افزار را ويرايش كند.

PLC

PLC

PLC

Simatic ana er

Local

هدف كلي:
توانايي شناخت كنترل كننده هاي منطقي قابل برنامه ريزي 

(PLC) و رله هاي برنامه پذير
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مقدمه
ــم گيري در فراينـدهاي كنتـرلي به وجود آمده  ــرفت تكنـولوژي و روي كار آمدن ريزپردازنده ها تحول چش با پيش
كه يكي از اين تحـوالت به كارگيري علم اتوماسيون صنعـتي و ساخـتـماني با اسـتـفاده از كنترل كننده هاي منطقي 

برنامه پذير در اجـراي پـروسـه هاي صنعـتي و ساخـتـماني بـوده است.
امروزه در اكثر دستگاه هاي صنعـتي مدارهاي كنتـرل بـه كنترل كننده هاي منطقي برنامه پذير ختـم مي شود كه 

به عـنوان مغـز متـفكر سيستم، كنتـرل دستگاه را در اخـتيار دارد.
در بعضي از اين دستگاه هاي صنعـتي، تعـداد ورودي و خـروجي مـورد نياز محـدود اسـت؛ به گونه اي كه به كمك 
ــركت زيمنـس در اين مـواقـع به منـظـور كاهـش هـزينه ها،  ـــاده مي توان كار كنتـرل را انجام داد. ش مدارهاي س
LO) وارد بـازار كار نمـود كه به دليل مديريت سـاده  O) ــمـند در سـال  1966به نـام لوگو ـــري رلـه هوش يك س

و كاربـردي بودن آن، پيشرفـت چشـم گيري در مهـندسي برق و اتوماسـيون صنعـتي به وجود آورد.
ـــنايي راه پله، سيسـتم  ـــتم روش ـــات خانـگي مثل سيس لوگو راه حـل هـايي جهـت كنـتـرل منـطـقـي تاسيس
ـــتـم تـهـويه هـوا، كنـتـرل  ـــات صنعـتي مثـل سـيس ـــنايي خـارجي و داخـلـي و هم چـنين براي تـاسيس روش

مـاشـين هايي مثـل مـوتـورهـا، تسـمـه نـقـاله هـا و... ارائـه مي دهد.
ـــان و  ــي آس از جمله مزيت هاي لوگو كاهـش هزينه هاي جانبـي، نياز به فضاي كم تر درتابلـو كنتـرل، سيم كش
ــد كه باعث شده در دستگاه هاي كوچك كاربرد  ــازگاري با شبـكه هاي كنتـرلي، نصـب و راه انـدازي ساده مي باش س

فراواني داشته باشد. 

( L تاريخچه كنترل كننده هاي منطقي برنامه پذير (
o به سفارش جنرال موتور  icon اولين كنترل كننده هاي منطقي برنامه پذير در سال 1969 توسط توسط شركت
ساخته شد. در دهه 70 امكان ارتباطات به آن اضافه شد در دهه 80 رابط هاي استاندارد به آن ها اضافه شد و باالخره 
در اواخر دهه 80 استاندارد زبان هاي برنامه نويسي PLC يعني استاندارد IEC61131  ارائه گرديد كه شركت ها جهت 
ــتاندارد هماهنگ كنند. شركت  ــاخت PLC و زبان هاي برنامه نويسي خود را با اين اس ــت نحوه س تطابق آن الزم اس

زيمنس معتقد است كه S7 تا حد بسيار زيادي با اين استاندارد مطابقت دارد.

زمان كلزمان عمليزمان تئوري

122840

مدت زمان آموزش بر حسب ساعت
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آشنايي با انواع سيستم هاي كنترل و بررسي 
مزايا و معايب هر يك

الف- سيسـتم كنترلي سخت افزاري
1- رله اي (مكانيكي- هيدروليكي - پنوماتيكي) 

2- الكترونيكي

 ب- سيستم كنتـرل نرم افزاري
1- كامـپيوتري  

     (PLC) 2- منطـقي قابل برنامه ريزي

الف- سيسـتم كنترلي سخت افزاري
 در سيستم كنترل سخت افزاري مثال كنتـاكتـوري 
شكل هاي (1-5) و (2-5) روند كنتـرل بستـگي به نحوه 
ـــته شدن مـدار و استفـاده از كنتـاكت ها دارد و هر  بس
ــتفـاده  ـــد از رله هاي كمكي اس جا نياز به حافـظه باش
ــود پس از طراحي و ساخت تابلو عالوه بر حـجـم  مي ش
ــت اجرا به اين  ــاال و صرف زمان زياد جه ــي بـ سيم كش
نتيجه مي رسيم كه تابلوي ساخته شده فقط محدود به 
ــت و در صورت عوض شـدن دستگاه  همان دستگاه اس

احتياج به  تابلـوي جديد مى باشد.

همان طوري كه در مدارهاي فـرمان كنتاكتوري كار 
ــد به خوبي مي دانـيد كه پـس از طراحي و اجراي  كردي
ـــد  ــان اگر نكته اي از قـلم افتاده باش ــك تابلـوي فرم ي
ــه باعـث اتالف  ــود ك ــكالت مختلـفي ايجاد مي ش مش
ــد و گاهي اوقات به  ــياري خواهد ش وقـت و هـزينه بس
ــر ممكن بوده و  ــت محدوديت فضا عـمال تغـيير غي عل
بايد سيم كشي مجـدد انجام شود كه پر هزينه مي باشد. 
ــه در PLC  روند كنترل را نرم افزار تعـيين  در صورتي ك
مي كند و به راحـتي با عوض كردن برنامه روند كنتـرل را 
مي توان تغـيير داد و متناسـب با دستگاه جديد نوشـت. 
ـــت و  ــتگاه خاص نيس بنابراينPLC محدود به يك دس

تغيير آن نيز با زمان خيلي كم صورت مي گيرد.

 شكل 5-1

F1

F0
L1

N

13

14

21

22

a1
E1

a2

S1
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شكل 5-2
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الف-1-1  مكانيكي
ــط  ــكل هاي 3-5-الف و ب، روند كنترل توس در ش
ــش طول پيدا مي كند،  ــه اي كه در اثر حرارت، افزاي ميل
ــود. به عنوان مثال  باعث قطع و وصل كنتاكت رله مي ش
ــماور برقي با عنوان ترموستات استفاده شده  در اتو و س

است.
دو فلز غيرهم جنس

سنسور دماى
داخل كوره

در دماى كم

افزايش دما، 
افزايش طول ميله

سنسور دماى
داخل كوره

با افزايش دما،
كنتاكت باز مى شود.

(الف)

(ب)

دو فلز غيرهم جنس

شكل 5-3

ب-1-1 الكترومكانيكي
ــور  ــيگنال الكتريكي كه از سنس ــكل 4-5 س در ش
ــع و وصل كنتاكتور  ــال مي گردد باعث قط حرارتي ارس
مي شود و در نتيجه كنتاكت آن را قطع و وصل مي كند 
در اين روش از كنتاكتورها، رله ها، تايمرها و شمارنده ها 

و ... استفاده مي شود.

منبع جريان

سنسور دماى
داخل كوره

ارسال سيگنال الكتريكى

شكل 5-4 

الف-1-2  پنوماتيكي
ــكل هاي 5-5-الف و ب، هوايى كه دريك لوله   در ش
ــدن حرارت، تغيير  ــته وجود دارد بر اثر كم و زياد ش بس
حجم مي دهد و باعث باز و بسته شدن شير مي شود. در 
ــته مي شود.  نتيجه ي اين تغييرات كنتاكت رله باز و بس
ــيرها و سوييچ ها  ــرده درون ش در اين روش از هواي فش

براي پياده سازي منطق كنترل استفاده مي شود.
منبع هواى فشرده

سنسور دماى
داخل كوره

P تغيير حجم هوا

منبع هواى فشرده

سنسور دماى
داخل كوره

P تغيير حجم هوا

(الف)

(ب)

شكل 5-5
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الف-1-3  هيدروليكي
ــت  ــي همانند روش پنوماتيكي اس   روش هيدروليك
ــاي هوا  ــن روش روغن به ج ــه در اي ــن تفاوت ك ــا اي ب
استفاده مي شود و از مكانيزمي مانند آنچه در شكل هاي 

پنوماتيكي است استفاده مي شود.

الف-2  الكترونيكي
ــل مطالعه كرديد  ــه در فصل هاي قب   همان گونه ك
ــات الكترونيكي مانند  ــا از قطع ــن كنترل كننده ه در اي
ICهاي برنامه پذير جهت دريافت سيگنال الكتريكي كه 
از سنسور حرارتي ارسال مي شود استفاده شده و پس از 
ــردازش، نتايج حاصل را به صورت قطع و وصل جريان  پ
ــتور و ...)  ــتور يا تريس ــرق به يك نيمه هادي (ترانزيس ب

ارسال مي كند و مانند كنتاكت در رله عمل مي كند. 

سوئيچ الكترونيكى

سنسور دماى
داخل كوره

 شكل 5-6

L  نسبت به كنتاكتورها مزاياي 
1- موجب كاهش حجم تابلوي برق مي شود.

ــث صرفه جويي در  ــي باع ــاي صنعت 2- در فراينده
ــا و لوازم و قطعات (رله كمكي، كانتر، تايمر و...) هزينه ه

مي شود.
ــتهالك مكانيكي ندارد؛ بنابراين عالوه بر عمر  3- اس

بيش تر، نيازي به تعميرات دوره اي ندارد.
4- انرژي كم تري مصرف مي كند.

5- محدود به  دستگاه فرايند و پروسه خاصي نيست 

ــاني از آن براي كنترل  ــا تغيير برنامه مي توان به آس و ب
پروسه هاي ديگر استفاده نمود.

6- طراحي و اجراي مدارهاي كنترل و فرمان بسيار 
سريع و آسان است.

ــه اي نياز به تجربه و  ــراي عيب يابي مدارات رل 7- ب
ــت. در  ــه خواني بوده معموال زمان بر اس تخصص در نقش
ــرعت  ــاني و با س ــه در PLC عيب يابي به آس صورتي ك

بيش تري صورت مي گيرد.
ــر خالف مدارات رله كنتاكتوري، نويز مكانيكي  8- ب

و الكتريكي ايجاد نمي كند.
9- مي تواند با استفاده از برنامه هاي مخصوص وجود 
نقص و اشكال در فرايند تحت كنترل را به سرعت تعيين 

و اعالم كند.
ــاده  ــر و س ) كم ت irin ــي ( ــم سيم كش 10- حج

است.

L معايب
ــتم هاي رله اي به  ــنل از سيس ــر تفكر پرس 1- تغيي

مفاهيم رايانه اي (PLC) مشكل است.
      PLC 2- در صورت نياز داشتن به برخي قابليت هاي

مقرون به صرفه نيست.
3- برخي عوامل مانند دما ارتعاشات و... كاربردها را      

محدود مي نمايد.
ــك مدار ثابت كم تر از  ــه كنترل مكانيكي ي 4- هزين

PLC خواهد بود.

ب- سيستم كنتـرل نرم افزاري
ــكل 7-5 نحـوه  ـــتم كنتـرل نرم افزاري ش در سيس
كنتـرل دستگاه توسط برنامه نوشته شده كاربر تعـيين 

مي شود. 
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شكل 5-7

ــرم افزارى اين  ــتم ن يكي از قابليت هاي مهـم سيس
اسـت كه به راحتي و در زمان كوتاهي قابل تغـيير است 
ــت. اين سيستم به دو  ــتگاه خاصي نيس و محدود به دس

روش زير اجرا مى شود:

ب-1  كامپيوتري
ــيگنال الكترونيكي كه از سنسور  ــكل 8-5 س در ش
حرارتي ارسال مي گردد، وارد ماژول ورودي يك كامپيوتر 
ــود در حافظه  ــاس برنامه موج ــر اس ــده و ب صنعتي ش
ــده و در نتيجه  ــر، اطالعات ورودي پردازش ش كامپيوت

خروجي مورد نظر در ماژول خروجي فعال مي گردد.

ارسال سيگنال الكترونيكى به رايانه سنسور دماى
داخل كوره

Inكوره
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eIndustrial
Computer

or PLC

Program

شكل 5-8

 L ب-2  
ــور  ــيگنال الكتريكي كه از سنس ــكل 9-5 س در ش
حرارتي ارسال مي گردد وارد كارت ورودي PLC شده و 
بر اساس برنامه موجود در حافظه PLC اطالعات ورودي 
ــده و در نتيجه خروجي مورد نظر در كارت  پردازش ش

خروجي فعال مي گردد.

PLC ارسال سيگنال الكترونيكى به سنسور دماى
داخل كوره

Inكوره
pu

t M
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ut
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eIndustrial
Computer

or PLC

Program

شكل 5-9

L نسـبت بـه كـامـپيوتـرهـاي  مزايـاي 
( صنعتي(

ــاده  س PLC ــرل فرايند با ــه كنت ــتن برنام 1- نوش
ــه كنترل  ــتن برنام ــه براي نوش ــد در صورتي ك مي باش
ــي از زبان هاي  ــط كامپيوترهاي صنعتي بايد با يك توس
برنامه نويسي كامپيوتر مثل پاسكال C++ ،(Pascal) و... 
انجام شود كه در برخي از موارد نياز به تجربه و تخصص 
ــي احتياج  ــته و زمان زيادي جهت برنامه نويس باال داش

دارد.
ــا تمامي  ــده كه ب ــه اي طراحي ش ــه گون PLC -2 ب
نيازهاي كنترل يك سيستم انطباق دارد فقط الزم است 
هنگام طراحي شرايط را پيش بيني كرده و بر اساس نياز 
ــي در كامپيوتر  ــتفاده كنيم ول ماژول ها را انتخاب و اس
جهت برقراي ارتباط با سيستم هاي مختلف صنعت الزم 
ــري ماژول اضافه شود كه بررسي  ــت روي آن يك س اس
و خريد تجهيزات خاص جهت انطباق با سيستم، كاري 

طاقت فرسا بوده و گاهي اوقات غير ممكن است.
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آزمايش شماره 1

زمان: 60 دقيقه

LSCهدف: نصب نرم افزار
وسايل مورد نياز

P4 1- رايانه
LSC 2- نرم افزار

ــاس  هنرجويان بايد بتوانند نرم افزار را در رايانه براس
مراحل ذيل انجام داده و وارد محيط نرم افزار شوند.

L نصب نرم افزار 
ــخه نرم افزاركه حالت اجراي اتوماتيك  با توجه به نس

A) داشته باشد يا به ترتيب فايل هاي to R n)
L L L

ــيد و گزينه  را باز كنيد تا به فايل نصب نرم افزار برس
نصب را اجرا كنيد. (شكل هاي 10-5-الف و ب)

شكل 10-5-الف

شكل 10-5-ب
 Install any ereكه صفحه Set 1- پس از اجراي 
ظاهر شده و نصب آغاز مي شود. براي ادامه مراحل زير را 

اجرا مي كنيم. (شكل 5-11)

شكل 5-11

را  O 2- در پنجره ي شكل 12-5 ظاهر شده، كليد 
مي زنيم.

شكل 5-12

Ne را  t ــوده و ــاب نم I Acce را انتخ t ــه 3- گزين
مي زنيم. (شكل 5-13)

شكل 5-13
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 C oose1 4- در اين مرحله مسير نصب را در قسمت
ــير مورد نظر گزينه  ــاب نموده و پس از تنظيم مس انتخ

2Install را مي زنيم. (شكل 5-14)

شكل 5-14

ــروع شده بدون تغيير  5– در مراحل بعدي نصب ش
ــه Install را اجرا نموده تا نصب نرم افزار  پارامترها گزين
Ne 3 را مي زنيم تا مراحل  tــل ــه مراح ــود و بقي آغاز ش

نصب نرم افزار به پايان برسد. (شكل 5-15)

شكل 5-15

6- شروع مرحله نصب صفحه. (شكل 5-16)

شكل 5-16

Install SB PC Ca le Dri er 7- در آخر
ــت نصب  ــد الزم اس اگر كابل رابط از نوع SB باش
ــود بنابراين گزينه es را انتخاب نموده و اگر كابل از  ش

CO باشد گزينه NO را مي زنيم. نوع 

شكل 5-17

باز شده  Con rat lation1 8- در پايان نصب صفحه
el سوال  كه از ما در مورد اجراي نرم افزار و باز شدن 
ــد كه در صورت عدم نياز مي توانيم تيك هر دو را  مي كن

برداريم. (شكل 5-18)

انتخاب نمودن-1
 نصب كردن-2
بعدي-3
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شكل 5-18
مسير باز كردن نرم افزار

ــوي Start گزينه  ــزار از من ــردن نرم اف ــت باز ك جه
Lo را انتخاب  o So t Com ort گزينه All Pro rams
ــم. در صورت نياز  ــي را باز مي كني ــوده و فايل اجراي نم
 Deskto Dra نموده و در  ــي را  مي توانيم فايل اجراي
ــترس باشد.  ــان تر در دس Dro مي كنيم تا آس فايل را 

(شكل 5-19)

شكل 5-19
L و  آشنايي با برخي از سازندگان مطرح 

L آن ها معرفي 
شركت هاي سازنده PLC زياد و متنوع هستند و هر 
ــري هاي مختلف را  ــركت ها PLC هاي س كدام از اين ش
ساخته اند كه هنگام انتخاب PLC يك شركت الزم است 
ــري هاي آن شركت مطلع باشيم تا انتخاب درستي  از س
ــيم و همين طور الزم است نرم افزارمربوط به  داشته باش
ــا امكان كار و  ــز تهيه كنيم ت ــده را ني PLC انتخاب ش

ــي و ارتباط با PLC مورد نظر براي ما وجود  برنامه نويس
داشته باشد.

L شركت هاي مطرح سازنده 

الف- 
S5  .1

S7-200  .2
S7-1200  .3
 S7-300  .4
S7-400  .5

 ب-  
PERI  (TS  CS )  .1

T IDO  .2
340  .3

ج) 
CP   .1
CP1  .2
CJ1  .3
 L د) 

T  .1
OL A -   .2
ASTER -   .3

 و چند شركت ديگر نيز عبارتند از:
its is i   Alen ra ly   oeller

ABB DELTA   ATEC   Bo s
 eneral Electric

الزم به ذكر است دانشمندان تواناى كشورمان نيز در 
سالهاى پس از انقالب، اقدام به ساختPLC نموده اند.
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L زيمنس و مقايسه  آشنايي با ويژگي هاي 
آن ها با محصوالت مشابه

شركت زيمنس خانواده وسيعي دارد كه PLCها در 
Com) و قابل  act) ــه ــركت به دو صورت يك تك اين ش

) ساخته مي شوند. o lar) توسعه
(Com act) 1-  يك تكه

CP يك سري ورودي و خروجي  در اين مدل روي 
On oar) وجود دارد. به صورت متصل (

( o lar) قابل توسعه  -2
CP تنها بوده و بر اساس نياز كارت هاي  در اين مدل 

ورودي و خروجي و... را مي توان به آن اضافه نمود.
L  زيمنس  سري هاي مختلف 

Simatic S5 هاي سري PLC الف – معرفي

ــركت هاي  ــال هاي اوليه توليد PLC ش در س
ــركت  ــس تنها مدل S5 ش ــه زيمن ــف از جمل مختل
ــرايط رطوبت و گرد و خاك و  زيمنس بود كه در ش
ــت و  محيط هاي صنعتي مختلف عملكرد خوبي داش
ــركت  جواب گوي كاربران بود. به همين دليل اين ش

در اتوماسيون صنايع مادر جايگاه ويژه دارد.

ــه ي زيمنس بود كه  ــن خانواده از محصوالت اولي  اي
امروزه ديگر توليد و پشتيباني نمي شود. (شكل 5-20)

 

شكل 5-20

هاي سري  L معرفي 
S7 Simatic - 200  -ب

را  آن  و  ــوده  ب  (Com act) ــه  يك تك ــوع  ن از 
ــي معرفي مي كنند و براي مقاصد ساده و  ميكروپي ال س

نسبتا پيچيده ي كنترلي به كار مي رود. (شكل 5-21)

شكل 5-21
 Simatic S7-1200 -ج

ــركت زيمنس  ــواده جديدترين محصول ش اين خان
مي باشد كه در اواخر سال 2008 وارد بازار شده است. اين 
ــبت به خانواده S7-200 قدرتمندتر مي باشد  خانواده نس
و قابليت هاي جالبي براي برنامه نويسي و قابليت ارتباط 
ــده  ) در آن پيش بيني ش I) ــين ــان و ماش بين انس

است. اين خانواده داراي سه مدل مي باشد.

شكل 5-22
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S7-300 Simatic د-  سرى
ــد و  اين مدل قدرتمندتري از دو نمونه قبلى مى باش

هاى محبوب در صنايع است.  PLC جزء

S7- 300 Simatic  -د
 جزء خانواده ميني پي ال سي شركت زيمنس مي باشد 
و داراي حوزه عملكرد متوسط بوده و ماژول هاي توسعه 
و  PLC آن بسيار متنوع مي باشد. قابليت هاي باالي اين
قيمت مناسب آن باعث شده كه جزء محبوب ترين PLCها 
ــط و نسبتا بزرگ باشد. (شكل  در انجام پروژه هاي متوس

(5-23

شكل 5-23
Simatic S7-400  -ه

اين مدل قدرتمندترين PLC خانواده شركت زيمنس 
CP و ماژول هاي  ــي از  ــد كه داراي تنوع باالي مي باش
ــزرگ جزء اصلي  ــت و نيز براي پروژه هاي ب ــعه اس توس
ــترده (DCS) مي باشد.  ــتم هاي كنترل توزيع گس سيس

(شكل 5-24)

شكل 5-24

معرفي انواع رله هاي هوشمند
CPهاي مختلف  بعضي ازشركت ها عالوه برPLC با 
ــا نام خاصي  ــند كه ب ــمند مي باش ــك رله هوش داراي ي
معرفي مي شود. در اين مبحث براي نمونه رله هوشمند 
چهار شركت معرفي شده است كه آن ها را در شكل زير 

مالحظه مي كنيد.

شكل 5-25
ــركت با نام  ــمند اين ش ــه هوش Siemens  -1  رل

Lo مي باشد. o

ــركت    ــمند اين ش Tele ecani  رله هوش e  -2
با نام elio مي باشد.

 EN رله هوشمند اين شركت با نام  Omron  -3
مي باشد.

ــركت با نام  ــن ش ــمند اي ــه هوش oeller  -4  رل
EAS مي باشد.

ــاي عملي  ــه تمامي كاره ــت ك ــه ذكر اس الزم ب
مي تواند توسط رله هاي قابل برنامه ريزي شركت هاي 

ديگر نيز انجام شود.
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آزمايش شماره 2

زمان: 90 دقيقه

LSC هدف: انتخاب و آشنايي با محيط برنامه ريزي
 ile هنرجويان پس از اجراي نرم افزار ابتدا از منوي
Ne را انتخاب كرده و با موس روي آيكون هاي  ــه  گزين
ــف محيط نرم افزار رفته و كارآيي هر كدام از آن ها  مختل

را با شكل داده شده مقايسه كنند.
مراحل انجام كار

ile 1-  منوي
با انتخاب اين منو امكانات مربوط به آن مانند شكل 

26-5 نمايش داده مي شود.
ــتفاده  Ne اس ــروژه جديد از گزينه  ــراي ايجاد پ ب

مي شود كه از ابتدا قابليت تعريف زبان هاي برنامه نويسي 
La و  را دارد.

شكل 5-26

ــردن  ــاز ك ــس از ب ــزاري LSC پ ــط نرم اف 2-  محي
(شكل5-27)

شكل 5-27
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مطالعه آزاد مطالعه
      آزاد

نوار منوي نرم افزار
ile - E it - ormat - Vie  - in o s - el

ile 1-  منوي
 با انتخاب اين منو امكانات مربوط به آن مانند شكل 

28-5 نمايش داده مي شود.
Ne: براي ايجاد پروژه جديد از اين گزينه استفاده 
ــي  ــود كه از ابتدا قابليت تعريف زبان برنامه نويس مي ش

و  مي باشد. La

ــه قبال ذخيره  ــاز كردن فايل هايي ك ــراي ب O: ب en
شده است.

شكل 5-28

Close: براي بستن فايل باز شده ي جاري مي باشد.

ــده  ــتن تمام پنجره هاي باز ش Close All: براي بس
مي باشد.

Sa: جهت ذخيره كردن فايل باز شده ي جاري. e

ــا تغيير نام  ــره كردن برنامه ب ــراي ذخي Sa: ب e As
برنامه در مسير دل خواه.

ــه برنامه به  ــات صفح ــت تنظيم Pa: جه e Set

منظور چاپ برنامه از نظر افقي و عمودي بودن صفحه.
Print: جهت چاپ برنامه.

ــراي تنظيمات صفحه و  : ب assa e Te t Settin
متن پيغام ها مي باشد.

شكل 5-29

ــد.  ــامل بخش هاي مختلفي مي باش Pro: ش erties
(شكل 5-30)

ــامل نام برنامه نويس، نام پروژه، شماره  : ش eneral
نقشه، نام شركت و نام مشتري مي باشد.

ــوان توضيحاتي  ــمت مي ت ــن قس Comment: دراي
درمورد برنامه ارائه داد.

ــش اطالعاتي از برنامه مانند  Statistics: در اين بخ
تاريخ و نام آخرين نويسنده نشان داده مي شود.
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شكل 5-30

ــخص  ــمت مي توان مش ــن قس Pa: در اي e Layo t
ــود. با اين  ــود كه برنامه بر روي چند صفحه چاپ ش نم
تنظيمات مي توان هر قسمت از برنامه را روي يك صفحه 

چاپ كرد.
ــراي برنامه  ــمت مي توان ب Parameter: در اين قس
ــه حداكثر داراي 16 كاراكتر  Pass تعريف نمودك or
LO رمز نيز منتقل  O مي باشد. بعد از انتقال برنامه به

مي شود.
بعد از رمزگذاري براي بازبيني برنامه و ايجاد تغييرات 

نياز به رمز تعيين شده از قبل مي باشد.
ــه با يكديگر در  ــه دو برنام Com: جهت مقايس are
ــود. اين گزينه اختالف  ــير مختلف استفده مي ش دو مس
ــخت افزار و بلوك ها و مقادير تنظيم  دو برنامه از قبيل س

شده بلوك ها را مشخص مي كند. (شكل 5-31)

شكل 5-31

E it 2-  منوي
ــات مربوط به آن مانند  E امكان it ــا انتخاب منوي ب

شكل 32-5 نمايش داده مي شود.
ــده و  ــن عمليات انجام ش ــو آخري ــت لغ :جه n o

(Ctrl+ برگشت به حالت قبل (كليد ميان بر 
ــط ــده توس ــدن عمل لغو ش ــراي برگردان Re: ب o

.(Ctrl+ (كليد ميان بر  n o

Delete: براي پاك كردن موضوعات كار مي رود.

ــده  ــتور موضوعاِت انتخاب ش C: با اجراي اين دس t
ــده و در كليپ برد (حافظه موقت رايانه) ذخيره  پاك ش

.(Ctrl+ مي شود (كليد ميان بر 
Co: با اجراي اين دستور موضوعات انتخاب شده  y

.(Ctrl+C كليد ميان بر) در كليپ برد ذخيره مي شود
Co و يا  y جهت انتقال برنامه كه قبال توسط :Paste

.(Ctrl+V كليد ميان بر) انتخاب شده اند C t

ــه تمام موضوعات  ــا انتخاب اين گزين Select All: ب
ــي انتخاب مي شوند (كليد  موجود در محيط برنامه نويس

.(Ctrl+A ميان بر
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شكل 5-32

: با انتخاب اين گزينه ليست بلوك هاي  o to Block
ــورد نظر و زدن  ــه با انتخاب بلوك م ــده ك برنامه باز ش
ــي مشخص  O اين بلوك در محيط برنامه نويس دكمه 

.(Ctrl+ مي شود (كليد ميان بر 
ــر چند موضوع بر روي هم قرار  Brin: اگ  to ront
ــند به كمك  ــته باش ــترك داش گرفته و با هم نقاط مش
اين دستور مي توان موضوع مورد نظر را روي موضوعات 

ديگر قرار داد.
ــوع بر روي هم قرار  ــر چند موض Sen: اگ  to Back
گرفته و با هم نقاط مشترك داشته باشند به كمك اين 
دستور مي توان موضوع مورد نظر را زير موضوعات ديگر 

قرار داد.
ــتور ليستي  In: با اجراي اين دس t O t t name
ــه از طريق آن  ــود ك از ورودي ها و خروجي ها باز مي ش
مي توان ورودي و خروجي ها را نام گذاري نمود تا پس از 

آن در كنار بلوك ها نام مربوطه نمايش داده شود.
ــا انتخاب هر بلوك در محيط  Block Pro: ب erties
ــود كه  ــاب اين گزينه پنجره اي باز مي ش ــه و انتخ برنام

مشخصات بلوك را نمايش مي دهد.

Block Pro: با انتخاب اين گزينه  erties (All lock)
ــامل دو بخش باز مي شود كه در سمت چپ  پنجره اي ش
ــود دارد و با انتخاب بلوك،  ــتي از تمام بلوك ها وج ليس
ــخصات بلوك انتخاب شده نمايش  در سمت راست مش
داده مي شود و در صورت لزوم مي توان مشخصات آن ها 

را تغيير داد.
ــتور پنجره اي  ــا اجراي اين دس C: ب t Connection
ــات خطوط ارتباطي  ــود كه با توجه به تنظيم باز مي ش
ــود، ولي ارتباط بين آن ها قطع  بين بلوك ها بريده مي ش

نمي شود.
ormat 3-  منوي

با انتخاب اين منو امكانات زير نمايش داده مي شود.

شكل 5-33

ــتفاده از اين گزينه پنجره اي باز مي شود  : با اس ont
كه مي توان فونت (نوع قلم)، اندازه نگارش، سبك و رنگ 

متن را تعيين كرد.
ــتفاده از اين دستور مي توان برچسب ها  Ali: با اس n
ــتفاده  ــودي و يا افقي اس ــتاي عم ــا را در راس و بلوك ه
ــود منوي شكل 5-34  نمود. وقتي اين گزينه انتخاب ش

مشاهده مي شود.
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شكل 5-34
Ali: با انتخاب گزينه موضوعات انتخاب  n Vertical
ــب در يك  ــده در محيط برنامه مانند بلوك و برچس ش
ستون قرار مي گيرند. موضوعي كه زودتر از بقيه انتخاب 

شده جابه جا نمي شود.
Ali: با انتخاب اين گزينه موضوعات  n ori ontal
ــب  ــده در محيط برنامه مانند بلوك و برچس انتخاب ش
ــك رديف قرار مي گيرد. موضوعي كه زودتر از بقيه  در ي

انتخاب شده جابه جا نمي شود.
Ali: با انتخاب گزينه موضوعات  n A tomatically
ــب  ــده در محيط برنامه مانند بلوك و برچس انتخاب ش
ــتاي افقي و عمودي قرار مي گيرد. در اين حالت  در راس
ــش از طول و عرض  ــزان جابه جايي بلوك ها نبايد بي مي
آن ها باشد. هم چنين بلوكي كه در سمت چپ و باال قرار 

دارد جابه جا نمي شود.
ــردن اين گزينه  ــا فعال ك Sna: ب  Block to ri
ــد و با  ــده باش ــي، المان وارد ش اگر در زمان برنامه نويس
ــبكه بندي منطبق نباشد بعداز فعال شدن آن المان ها  ش

بر اساس خطوط افقي و عمودي قرار مي گيرد.
Visi: با انتخاب اين گزينه نقاط شبكه اي قابل  ility

مشاهده است.

شكل 5-35

ــتور مي توان جهت مرتب  : از اين دس ormat ri
ــتفاده نمود و با  ــودن موضوعات مختلف در برنامه اس نم
استفاده از آن مي توان محيط برنامه نويسي را با استفاده از 

رديف هاي افقي و عمودي به صورت شبكه اي درآورد.
S: فاصله شبكه ها را تنظيم مي كند.  acin  (Point)
با كم كردن فاصله مي توان المان هاي بيش تري در صفحه 

قرار داد و المان ها را در موقعيت بهتري قرار داد.
Vie 4-  منوي 

ــكل  مشاهده مي شود  با انتخاب اين منو امكانات ش
و به طور كلي زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه الزم 

باشد محيط برنامه ويرايش شود. (شكل 5-36)
: از اين گزينه جهت بزرگ نمايي محيط برنامه  oom
استفاده مي شود كه با انتخاب آن پنجره اي باز مي شود و 

مي توانيم ميزان بزرگ نمايي را مشخص كنيم.
ــت بزرگ نمايي موضوعات در محيط  : جه oom In

برنامه استفاده مي شود.
ــت كوچك كردن اندازه موضوعات  : جه oom O t

برنامه استفاده مي شود.
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شكل 5-36

ــا قرار دادن موس روي آن پنجره اي باز  Tool: ب ars
مي شود كه شامل دو گزينه است.

ــتاندارد  Stan: با انتخاب اين گزينه نوار ابزار اس ar
در زير نوار منو نمايش داده مي شود.

Tools: با فعال شدن گزينه ابزار و توابع برنامه نويسي 
نمايش داده مي شود.

Select Line: بعد از فعال كردن اين گزينه با انتخاب 
هر بلوك در محيط برنامه نويسي تمام اتصاالت ورودي و 

خروجي آن به صورت رنگي نمايش داده مي شود.
In: اطالعات مختلفي مانند (خطاهايي  o in o
كه در شبيه سازي رخ مي دهد، سخت افزار مناسب برنامه، 
زمان و تاريخ مربوط به پيام ها و نام برنامه كه در آن پيام 

ظاهر شده است) نمايش داده مي شود.
ــوار ابزار  ــدن اين گزينه ن ــال ش ــا فع Stat: ب s Bar
ــه در آن  ــود ك ــن صفحه ظاهر مي ش ــت در پايي وضعي
ميزان بزرگ نمايي و شماره صفحه ي جاري نمايش داده 

مي شود.
ــدن اين گزينه با قرار  ــورت فعال ش Toolti: در ص s
ــن در نوار ابزار يا بر روي  ــن ماوس بر روي هر آيُك گرفت

توابع، نام آن آيكن يا تابع نمايش داده مي شود.
Tools 5-  منوي

با انتخاب اين منو امكانات مربوطه مانند شكل 5-37 
نمايش داده مي شود.

شكل 5-37

ــن ماوس بر روي اين گزينه  Trans: با قرار گرفت er
ليستي مانند شكل ظاهر مي شود.

PC→LOGO جهت انتقال برنامه از كامپيوتر به 

.(Do nloa LO استفاده مي شود ( O

LO به  O ــت انتقال برنامه از LOGO→PC جه

.( loa كامپيوتر (
ــه پنجره اي باز  ــاب اين گزين ــا انتخ Set Clock: ب
ــود كه مي توان زمان و تاريخ را تنطيم نمود و اگر  مي ش
 Lo o انتخاب شود زمان كامپيوتر براي C rrent Time

در نظر گرفته مي شود.
ــمت  ــازي در قس ــوط به شبيه س ــات مرب تنظيم

.(Sim lation)
ــاب اين گزينه  ــا انتخ S: ب itc  LO O  o e
Sto و برعكس  ــه  R ب n ــت Lo از حال o ــت كار حال

امكان پذير است.
ــاب اين  ــا انتخ S: ب mmer time inter time
ــه از طريق آن  ــوان تنظيماتي انجام داد ك ــه مي ت گزين
Lo، در تاريخ  o ــمار ــوان تنظيمات كانتر ساعت ش مي ت
ــتفاده ويژه،  دل خواه تغيير كند و هم چنين به عنوان اس
ــاعت در  ــد براي تغيير اتوماتيك س ــتور مي توان اين دس

تابستان و زمستان استفاده شود.
: با استفاده از اين دستور مي توان  o rs Co nter
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كانتر ساعت شمار را تنظيم نمود.
Detect ine Lo: با انتخاب اين دستور حداقل  o
ــخص  ــراي برنامه جاري را مش ــخت افزار مورد نياز ب س

In نمايش مي دهد. o in o s مي كند و در
Select ar: با انتخاب اين گزينه مي توان در  are

پنجره باز شده سخت افزار مورد نياز را تنظيم نمود.
LO و كامپيوتر در قسمت  O تعيين ارتباط بين

.Inter ace

ــرز نمايش پروژه در محيط نرم افزار از نظر رنگ  ط
پس زمينه و رنگ خطوط فعال، و غيرفعال كردن ورودي 
كه با  Doc ment Vie ــمت  و خروجي بلوك ها در قس

انتخاب شده اند. Select Line دستور
ــمت  ــاپ برنامه در قس ــوط به چ ــات مرب تنظيم

.Print

تعيين نمايش يا عدم نمايش توضيحات، نام ورودي 
و خروجي، پارامتر مربوط به بلوك ها و برچسب خطوطي 

كه در قسمت Screen با ابزار انتخاب شده اند.
ــال و يا قطع ارتباط بين  ــات مربوط به اتص تنظيم

.C t connection المان ها در قسمت
ــات رنگ بندي و طرح محيط نرم افزاري در   تنظيم

.Look an  eel قسمت
ــتور يك محيط  ــا اجراي اين دس Sim: ب lation
ــبيه سازي شده باز مي شود كه امكان تست برنامه در  ش
ــيله مي توان  محيط نرم افزار را فراهم مي آورد. بدين وس
ــرايط واقعي ايجاد نمود. (كليد ميان بر  ــت، ش هنگام تس

( 3

ــاب اين منو  ــا انتخ Sim: ب lation Parameters
ليستي از ورودي و خروجي هاي استفاده شده در برنامه 
باز مي شود كه مي توانيم حالت كاري ورودي ها را انتخاب 
كنيم. هر ورودي مي تواند به صورت كليد، شستي اِسُتپ، 

شستي استارت و يا حالت فركانسي تعريف شود.
ــتور مي توان  ــتفاده از اين دس On Line Test: با اس
LO ذخيره شده را از طريق كامپيوتر  O برنامه اي كه در

اجرا نمود و هم چنين اجراي آن را در كامپيوتر ديد.
ــكل 5-38  O: با انتخاب اين گزينه منوي ش tions
ظاهر شده كه براي كاربردهاي مختلفي استفاده مي شود. 

اين كاربردها عبارتند از:
ــمت   قس در  ــي  برنامه نويس ــان  زب ــاب  انتخ

.Stan ar  E itor

ــمت   ــه نرم افزار در قس ــوط ب ــان مرب ــاب زب انتخ
.Lan a e

شكل 5-38

in o s 6-  منوي
با انتخاب اين گزينه منوي شكل 39-5 نمايش داده 

مي شود.
ــي كه برنامه اي بزرگ در  S: هنگام lit ori ontal
ــي باز شده باشد، براي اين كه بتوانيم  محيط برنامه نويس
ــاهده  ــمت هاي مختلف برنامه را به طور هم زمان مش قس
كنيم با استفاده از اين دستور، محيط برنامه به صورت دو 
صفحه ي عمودي تقسيم مي شود و برنامه در دو قسمت 
ــمت ها به طور  ــر يك از قس ــود. ه ــه ديده مي ش جداگان

جداگانه قابليت كنترل از طريق نوارهاي خود را دارند.
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ori مي باشد فقط  ontal همانند :S lit Vertical
ــن تفاوت كه صفحات به صورت افقي قرار روي هم  با اي

قرار مي گيرند.
ــتورات دس ــام  تم ــتور  دس ــن  اي  : n o S lit
ــوده و  ــو نم S را لغ lit ori ontal و S lit Vertical 

نمايش پروژه به صورت عادي مي شود.

شكل 5-39

L معرفي رله قابل برنامه ريزي 
ــت كه  ــت اس ــاده و ارزان قيم ــده اي س كنترل كنن
ــاختمان ها يا  ــي كوچك مانند س ــاي كنترل براي كاره
ــن كنترل كننده ي  ــين هاي كوچك كاربرد دارد. اي ماش
Com بوده و  act ــورت ــي قابل برنامه ريزي به ص منطق
برنامه نويسي آن توسط كليدهاي روي آن انجام مي شود. 
ــد نرم افزار  ــق كامپيوتر باي ــي از طري ــراي برنامه نويس ب

LO (LSC) نصب شود. O So t Com ort

LO O تاريخچه
ــال 1996 وارد بازار  ــخه 0BA0 در س ــو نس لوگ
ــخه هاي جديدتر به بازار  جهاني شد و به ترتيب نس
عرضه شد تا آخرين ورژن 0BA6 در اواخر 2008 و 

اوايل 2009 وارد بازار شد.

شكل 5-40

LO O مزاياي
ــايل قطع  ــياري از وس كاهش هزينه ها: حذف بس
ــر در كابينت كنترل و لوازم  ــل، نياز به فضاي كم ت و وص

جانبي كم تر.
ــاز: به راحتي روي Rail قرار  كاهش زمان مورد ني
ــي ساده، تست  ــيم بندي كم تر، برنامه نويس مي گيرد، س
ــتگاه، پيكربندي  Loa كردن روي دس ــل از  ــه قب برنام

ساده و عيب يابي سريع.
كاهش حجم مورد نياز: يك ماژول جايگزين تعداد 
ــايل قطع و وصل، رله ها و.. مي گردد. كاهش  زيادي وس

فضا براي لوازم جانبي.
دارا بودن صفحه نمايش بدون نياز به وسائل جانبي  

(در برخي مدل ها)
افزايش ضريب اطمينان.

راه اندازي ساده.
سازگاري با شرايط آب و هوايي خاص مثل گرما.
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ــز مثل  ــه نوي ــاس ب ــي حس ــراي نواح ــب ب مناس
بيمارستان ها.

.(Pass or قابليت رمزگذاري (
كپي راحت برنامه توسط ماژول اختياري حافظه. 

L در  آشنايي با كاربرد رله برنامه پذير 
پروسه هاي صنعتي

ــل از جمله نوار  ــهيالت حمل و نق ــات و تس امكان
نقاله ها، سكوهاي پرتاب، باالبرها و سيلوها.

مديريت سرويس هاي ساخت وساز از جمله كنترل     
روشنايي، درب ها و دروازه ها و سيستم هاي آب دهي.

ــتم هاي الكتريكي، استفاده در      راه حلي براي سيس
كشتي، نمايش عالئم كنترل ترافيك و پنل ها.

تهويه ي هوا و مديريت انرژي.
ــا،        ــيرها، پمپ ه ــه ش ــين ها از جمل ــرل ماش كنت

موتورها و كمپرسورها.
ــايل  ــتم نمايش از جمله نمايش كنترل وس سيس

نقليه.

L و تجهيزات  آشنايي با سـخت افزار 
جانبي آن

(PS) Po er S ly 1-  منبع تغذيه
 (Basic) 2-  ماژول اصلي

3-  كارت هاي حافظه (زرد، قرمز، آبي)
1 E antion 4-  كارت هاي

5-  كابل رابط
LO O So t Com ort يا LSC 6-  نرم افزار

(Po er S ly) منبع تغديه  -1
منبع تغذيه جهت تغذيه قسمت هاي مختلف از جمله 

 24V با كالس ولتاژهاي LO O و سنسورها در CP
و كم تر مورد نياز است. (شكل هاي 82-5-الف و ب)

شكل 41-5-الف

L+ N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7

حفاظت در جريان مستقيم
با فيوز توصيه مى شود

اتصال لوگو در جريان مستقيم

12/24 RC      0.8A
24!                2A

شكل 41-5-ب
 110V) 24V با كالس ولتاژي باالي LO O در
ــت. در اين مدل  ــه منبع تغذيه نيس ــازي ب و 230V) ني
CP مستقيم به شبكه شهري  ورودي ها و خروجي ها و 

230V متصل مي شوند. (شكل 5-42)

L+ N I1 I2 I3 I4 I5 I6

اتصال لوگو در جريان متناوب

VDR

شكل 5-42

ــت در مقابل  ــان متناوب براي حفاظ در جري
ــت تابع ولتاژ  ــديد و ناگهاني از مقاوم ــاي ش ولتاژه

(VDR) 20 بيش از ولتاژ نامي انتخاب مي شود.
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(Basic) 2 -  ماژول اصل
ماژول اصلي در دو مدل به بازار عرضه شده است كه 

عبارتند از:
الف- با صفحه نمايش 

ب- بدون صفحه نمايش

شكل 5-43

الف- با صفحه نمايش
ــت ورودي ها،  ــاژول قابليت نمايش وضعي ــن م در اي

خروجي ها و تست برنامه وجود دارد.
ــزار LSC در  ــي از طريق نرم اف ــالوه بر برنامه نويس ع
رايانه قابليت برنامه نويسي و ويرايش برنامه با كليدهاي 

تابع روي ماژول امكان پذير است.

شكل 5-44

ب- بدون صفحه نمايش 
اي ماژول از نظر اقتصادي به صرفه تر بوده و استفاده 

از آن ساده تر است.
ــزار LSC در  ــط از طريق نرم اف ــي آن فق برنامه نويس

رايانه امكان پذير است.

شكل 5-45

3-  كارت حافظه
ــمند  ــات از يك رله هوش ــت كپي كردن اطالع جه
ــتفاده  LO) ديگر اس O) ــمند ــه رله هوش LO) ب O)
ــتفاده مي توان برنامه  ــود به گونه اي كه هنگام اس مي ش
ــال  LO ارس O به كارت و يا از كارت به LO O را از

نمود.
ــي، زرد و قرمز  ــگ آب ــه رن ــه داراي س كارت حافظ

مي باشد.

شكل 5-46
1. توسعه
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آبي: قابليت خواندن و نوشتن برنامه را دارد و با قطع 
برق برنامه پاك مي شود.

 زرد: قابليت خواندن و نوشتن برنامه را دارد و با قطع 
برق برنامه پاك نمي شود.

ــه را دارد و با قطع  قرمـز: فقط قابليت خواندن برنام
برق برنامه پاك نمي شود.

ــه كارت حافظه قرمز  ــال برنامه ب ــگام ارس هن
ــم و فقط با  ــز انتخاب كني ــراي آن رم ــت ب الزم اس
ــودن رمز مي توانيم برنامه آن را ويرايش و يا  وارد نم

استفاده كنيم.

(E antion) 4-  ماژول توسعه
ــت كه هر ماژولي كه به رله هوشمند  الزم به ذكر اس
ــه دارد. ماژول هاي  ــه تامين تغذي ــود نياز ب اضافه مي ش
ــته ديجيتال، آنالوگ و شبكه تقسيم  ــعه به سه دس توس

مي شوند.

 Dm8 الف- ماژول ديجيتال
ــعه ي شامل 4 ورودي و 4 خروجي  Dm8 مدل توس

ديجيتال مي باشد. (شكل 5-47)

شكل 5-47

 Dm16 ب- ماژول ديجيتال
Dm16 مدل توسعه ي شامل 8 ورودي و 8 خروجي 

ديجيتال مي باشد. (شكل 5-48)

شكل 5-48

Am2 ج- ماژول
ــوگ بوده و با تغذيه  ــاژول آنالوگ با 2 ورودي آنال م
 -1  v ــاژ ــد ولت ــد و مي توان V-DC كار مي كن 12 24
2-4 را اندازه   mA 2- و يا  mA ــاي و يا جريان ه

گيري كند.

Am2a د-  ماژول 
1- و يا   v ــوگ از نوع ولتاژ ــي آنال داراي 2 خروج
2-4 مي باشد. (شكل  mA 2- و  mAاز نوع جريان

(5-49
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L+ M L+ M

I1 M1 U1 I2 M2 U2

PE

RUN / STOP

Current
0-20mA

Cable
Shielding

Ground

Current
Measuring

L+

L+

M

M

M

شكل 5-49

Am2 t100 ه-  ماژول
ــدكه  داراي 2 ورودي آنالوگ از نوع PT100 مي باش
2 درجه سانتي گراد را اندازه گيري  5- تا  رنج دمايي

مي كند. (شكل 5-50)

شكل 5-50

As-Inter ace (AS-I) و- كارت اتصال به شبكه
E لوگو، ماژول ارتباطي  ansion يكي از ماژول هاي
 (As Inter ace B s System) AS-I ــبكه لوگو براي ش

مي باشد.

شكل 5-51

5- كابل رابط
ــه را از رايانه به  ــط مي توان برنام ــق كابل راب از طري
ــل نمود. اين كابل داراي دو  LO و يا برعكس منتق O

مدل مي باشد.
SB الف-  پورت

ب-  پورت سريال

در نوع SB الزم است نرم افزار مربوطه را نصب 
(O tions Tools) نموده و در قسمت تنظيمات كابل

كابل و نـوع آن را تنظيم نمود.
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شكل 5-52

(LO O So t Com ort) LSC 6-  نرم افزار
LO نرم افزارهاي  O ــل هاي مختلف متناسب با نس
ــد كه هنگام استفاده بايد دقت  مختلف به بازار عرضه ش
كنيم كه نسل لوگو با نرم افزار هم خواني داشته باشد. به 
عنوان مثال اگر لوگو نسل 6 بود الزم است نرم افزار نسل 

6 را داشته باشيم.
ــي  ــده و امكان برنامه نويس نرم افزار در رايانه نصب ش
 ( BD)و روش بلوكي (LAD) در آن به صورت نردباني
ــزار LSC داراي قابليت هاي  وجود دارد. هم چنين نرم اف

زيادي است كه از جمله آن ها عبارتند از:
ــر زبان  ــت 1On Line، تغيي ــزاري، تس ــت نرم اف تس
ــي و مشاهده به دو زبان، امكان ارسال برنامه  برنامه نويس
3 به لوگو  loa ــت برنامه يا  2Do و برداش nloa يا 

را دارا مي باشد.

آشنايي با زبان هاي برنامه نويسي 
(LAD) 1-  نردباني
( BD) 2-  بلوكي

 LAD 1-  روش نردباني يا 
در اين زبان كه شبيه مدارهاي رله كنتاكتوري (مدار 
ــري المان شبيه كنتاكت باز  ــد از يك س فرمان) مي باش
ــي استفاده  ــته و بوبين كنتاكتور جهت برنامه نويس و بس
ــكل 53-5 آورده  ــود. معمول ترين المان ها در ش مي ش

شده است.

معادل خروجى (هم ارز)

جهت خواندن محل مورد نظر

NOT كردن محل مورد نظر

شكل 5-53

BD 2-  روش فلوچارتي
ــبيه گيت هاي منطقي مي باشد   در اين روش كه ش
ــري بلوك جهت برنامه نويسي استفاده مي شود  از يك س
ــه در داخل بلوك نوع عمل منطقي (OR ،AND و...)  ك
ــود. معمول ترين المان ها در شكل 5-54  مشخص مي ش

آورده شده است.
AND معادل گيت

OR معادل گيت

معادل خروجى (هم ارز)

NOT كردن محل مورد نظر

&

≥1

Q

1

شكل 5-54

LOGO 3.  برداشت اطالعات از   LOGO 2.  ارسال اطالعات به 1.  روى خط  
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آزمايش شماره 3

زمان: 150 دقيقه

LAD هدف: برنامه نويسي به زبان
ــس از باز كردن محيط  ــمت پ هنرجويان در اين قس
La در محيط نرم افزار مرحله به  er برنامه نويسي زبان
ــمت هاي زير را همراه با هنرآموز خود انجام  مرحله قس

مي دهند.
جهت برنامه نويسي به زبان LAD از دو تابع استفاده 

مي كنيم.
(CO) Constants 1- كنتاكت ها

(S ) S ecial nction 2- توابع خاص
ــار كاربر جهت  ــه دو صورت در اختي ــع برنامه ب تواب

برنامه نويسي قرار مي گيرد. (شكل 5-55)
ــا انتخاب تابع CO در نوار ابزار پايين نرم افزار،  1-  ب
المان هاي مربوط به تابع در اختيار كاربر قرار مي گيرد.

 Constants 2-  در قسمت المان هاي برنامه مي توانيم
را باز كنيم تا المان ها در اختيار كاربر جهت برنامه نويسي 

قرار بگيرد.

شكل 5-55

ــكل زير  ــر مجموعه Constants به ش المان هاي زي
است:

معادل خروجى در مدارهاى رله اى
 Relay Coil

معادل كنتاكت باز، اگر ورودى عادى باز باشد
Make Contact

معادل كنتاكت بسته، اگر ورودى عادى باز باشد
Break Contact

كنتاكت آنالوگ
Analog Contact

معكوس كردن خروجى
 Relay Inverted

خروجى ديجيتال آنالوگ
 Analog Output

شكل 5-56

L درمحيط  D مراحل برنامه نويسـي به زبان
L نرم افزار 

1-  باز كردن و انتخاب برنامه
ــوي ile گزينه  ــد درمن 2-  همان گونه كه گفته ش
ــپس زبان برنامه نويسي را طبق  Ne را انتخاب كرده س

La انتخاب مي كنيم. er Dia ram 5-57 شكل

شكل 5-57

ــك كنتاكت باز و نام گذاري  ــراي وارد كردن ي 3-  ب
ــمت  ــكل 58-5 در قس ــوان ورودي مانند ش ــه عن آن ب
ــاز ake Contact را انتخاب نموده  Constant المان ب
ــا چپ كليك موس  ــد ب ــپس هر جا به المان نياز باش س
 ( ــده ( ــان را وارد مي كنيم و در صفحه ايجاد ش الم
ــات المان، آن را نام گذاري  مربوط به ويرايش و توضيح
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O را مي زنيم سپس سراغ المان هاي بعدي  مي كنيم و 
مي رويم.

ابتدا المان را انتخاب نموده سپس 
در هرجاي محيط برنامه كه به آن 
ــد چپ كليك مي كنيم تا  نياز باش
ــود. سپس از صفحه  المان وارد ش
ــمت راست، جهت  ــده ي س باز ش
نام گذاري و ويرايش استفاده كرده 

و OK را مي زنيم.

شكل 5-58

4-  وارد كردن يك خروجي
براي وارد كردن يك خروجي (معادل بوبين كنتاكتور)
در قسمت Constants ابتدا گزينه Relay Coil را انتخاب 
ــا چپ كليك موس المان را  ــوده و در محيط برنامه ب نم
ــم با اين تفاوت كه خود نرم افزار خروجي را  وارد مي كني

شماره گذاري و نام گذاري مي كند. (شكل 5-59)

ــوده و در  ــاب نم ــان را انتخ الم
محيط برنامه وارد مي كنيم.

شكل 5-59

ــراي چيدمان و حركت المان ها از ويرايش گر  ب
ــتفاده مي كنيم. جهت انجام اين  با عالمت  اس
ــر روي المان رفته و  ــاب ويرايش گ ــس از انتخ كار پ
ــك روي قطعه اطراف  ــا گرفتن چپ كلي همزمان ب
المان با چهار مربع كوچك قرمز رنگ حالت انتخاب 
پيدا مي كند و همراه موس حركت مي كند و در اين 
ــاي مورد نظر برده چپ كليك  حالت قطعه را در ج

را رها مي كنيم.

5-  اتصال بين المان ها
ــر موس را روي محل  ــس از وارد كردن المان ها اگ پ
ــود كه مي توانيم  اتصال ببريم يك مربع آبي ايجاد مي ش
چپ كليك موس را نگه داشته و روي محل اتصال المان 
بعدي برويم تا همان مربع آبي ايجاد شود. سپس موس 
ــود و به همين ترتيب  را رها مي كنيم تا اتصال برقرار ش

اتصال بين تمام المان ها را انجام مي دهيم.

شكل 5-60

اگر بعد از وارد كردن المان ها سراغ ويرايش گر 
ــا رفتن موس روي محل  ــيم، ديگر ب  رفته باش
اتصال، مربع آبي شكل تشكيل نمي شود. در اين حالت 
ــن المان ها  از گزينه Connection با  براي اتصال بي
ــتفاده كرده سپس سراغ  عالمت  اس

انجام اتصاالت مي رويم.
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L از لحـاظ تعداد، نوع  آشـنايي با انواع 
ورودي، خروجي و امكانات آن

(Basic)لوگوي مدل اصلي
نسخه هاي آن عبارتند از:

0AB0    0AB1    0AB2    0AB3

 0AB4    0AB5    0AB6

مدل هاي مختلف ارائه شده به بازار عبارتند از:
B S  -1

STANDARD  -2
LON   -3

B S 1-  مدل
به  AS-Inter ace ــبكه ــت در ش  اين مدل مي توانس
ــبكه به طور  ــرار گيرد و با اتصال به ش Sla ق e ــوان عن
ــناخته مي شد. اين  ش aster B S ــط اتوماتيك توس
ــل هاي صفر تا 2 وجود داشت و با مشخصه  مدل در نس
LB11 نمايش داده مي شد. در ساير نسل ها جهت اتصال 
LO  به شبكه الزم است كارت شبكه استفاده شود.  O

(شكل 5-61)

شكل 5-61

STANDARD 2-  مدل استاندارد
ــل هاي  ــل ها وجود دارد. در نس اين مدل در تمام نس
ــي  0AB0 - 0AB1 - 0AB2 داراي 6 ورودي و 4 خروج
ــت افزايش ورودي و خروجي ندارد. ولي در  بوده و قابلي
ــاير نسل ها كه داراى 8 ورودى و 4 خروجى بوده اند،  س
ــت افزايش تا 24 ورودي و 16 خروجي ديجيتال را  قابلي
ــل هاي 0AB4 - 0AB5 - 0AB6  قابليت  دارند و در نس
ــه آن ها نيز وجود  ــي آنالوگ ب ــش ورودي و خروج افزاي

دارد. (شكل 5-62)

شكل 5-62

 LON 3-  مدل 
اين مدل در نسل هاي 0AB0 - 0AB1 - 0AB2 وجود 
 0AB0 - 0AB1 - 0AB2 داشت. اين مدل در نسل هاي
ــت و داراي 21 ورودي و 8 خروجي ديجيتال  وجود داش
ــي در آن ها وجود  ــت افزايش ورودي وخروج بود. قابلي
 .230RCL نمايش داده مي شد. مانند L نداشت و باپسوند

(شكل 5-63)
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شكل 5-63

در مدل هاي اوليه تعداد ورودي ها و خروجي ها 
متفاوت بود ولي در مدل هاي جديد همگي داراي 8 

ورودي و 4 خروجي مي باشند.

ترمينال هاي ورودي
ــات  ــت اطالع ــاي ورودي درياف ــه ترمينال ه وظيف
ازسيستم تحت كنترل مي باشد و ارتباط PLC با دنياي 

خارج را برقرار مي كند.
انواع ورودي به دو دسته زير تقسيم مي شوند.

الف-  ديجيتال
ب-  آنالوگ 

الف-  ورودي ديجيتال
هر ورودي ديجيتال مي تواند داراي دو حالت صفر يا 
يك باشدكه در مدل با صفحه نمايش وضعيت هر ورودي 
ــد. ولتاژ تغذيه در  ــخص مي باش روي صفحه نمايش مش
مدل هاي مختلف متفاوت است و براساس مدل مي تواند 
 24VDC- 220 VAC  12 24  - CD,VDC با ولتاژهاي
CP در  ــود جهت حفاظت مدارهاي داخلي و  تغذيه ش
ــتور)  مقابل ولتاژهاي ناگهاني از اپتوكوپلر (فوتو ترانزيس
استفاده مي شود. در شكل 64-5-الف و ب مثالي از انواع 

ورودي ديجيتال مشخص شده است.

L1
LOGO 230 RC

L2
L3
N

L1 N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7

L+
LOGO 12/24

M

L+ M I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7

(الف)

(ب)

اتصال ورودي هاي  نحوه 
در   LO O ــال  ديجيت

مدل هاي 230 ولت.

اتصال ورودي هاي  نحوه 
24V در LO O

شكل 5-64
ب-  ورودي آنالوگ

ــته مي باشد كه از  ــيگنال پيوس  ورودي به صورت س
مبدل ها (سنسور آنالوگ) دريافت مي شود. سيگنال هاي 

استاندارد آن عبارتنداز:
  4-20 mA 20-0 وmA  10-0 و يا جريان VDC ولتاژ 
 (PT100) ــتفاده ازسنسور دما ــد و در صورت اس مي باش
ــود و يا در  ــوص آن به لوگو اضافه ش ــد ماژول مخص باي
ــتفاده شده و  1Con اس ertor از مبدل PT100 ــير مس
ــتاندارد تبديل شده،  ــيگنال آن به جريان يا ولتاژ اس س
سپس به ورودي آنالوگ منتقل مي شود. (شكل 5-65)

شكل 5-65
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ترمينال هاي خروجي
ــال نتايج به دست آمده پس از پردازش به  محل ارس
ــد و در دو نوع  ــا و رله ها جهت عملكرد مي باش محرك ه

است.
الف-  ديجيتال

ب-  آنالوگ

الف-  خروجي هاي ديجيتال
هر خروجي داراي دو حالت صفر يا يك مي باشد كه 
وضعيت هر خروجي در صفحه نمايش مشخص مي شود 
ــير هر خروجي يك اوپتو كوپلر (فوتو ترانزيستور)  در مس
CP در مقابل ولتاژهاي  جهت حفاظت مداراي داخلي و 

ناگهاني و اتصال كوتاه استفاده مي شود.
LO كه بايد در هنگام  O ــال  خروجي هاي ديجيت
ــته  ــت به آن توجه داش ــاب مدل و خريد الزم اس انتخ

باشيم عبارتند از:
1-  ترانزيستوري

2- رله اي

الف-1-  ترانزيستوري 
ــده  ــتفاده نش ــر در نام گذاري لوگو از حرف R اس اگ
ــي از نوع  LO) خروج O 24-LO O 12 ــد (24 باش
ــت. اين خروجي حفاظت شده بوده و  ــتوري اس ترانزيس
نياز به منبع خارجي ندارد و لوگو مستقيم به بار متصل 
ــوده و حداكثر جريان آن ها  ــود. معموال 24 ولت ب مي ش
ــكل 5-66  ــد. نحوه اتصال آن طبق ش 0/3 آمپر مي باش

مي باشد.

DM8  24

Q1 M Q2 M

Q5 M

شكل 5-66

الف-2-  خروجي رله اي
ــده است.  ــتفاده ش در نام گذاري آن ها از حرف R اس
ــد.  LO داراي خروجي رله اي مي باش O 230RC مانند
ــبت به منبع تغذيه و ورودي هاي لوگو  اين خروجي نس
ايزوله بوده و چون كنتاكت روي خروجي در اختيار كاربر 
است، مي تواند از طريق منبع تغذيه جداگانه مستقيم به 

بارهايي مانند المپ، موتور، كنتاكتور و... متصل نمود.
ــر يك از خروجي ها در مدل  حداكثر جريان براي ه

اصلي 10 آمپر و در مدل هاي افزايش 5 آمپر مي باشد.
ــان  ــكل 67-5 نحوه اتصال خروجي رله اي را نش ش

مي دهد.

Q1 Q2 Q3 Q4

Q5 Q6

DM8  230R

L

N

LOAD LOAD

شكل 5-67

ب-  خروجي آنالوگ
به صورت سيگنال پيوسته از طريق ترمينال خروجي 
ــت پيوسته كنترل  ــمت هايي كه الزم اس آنالوگ به قس
ــال مي گردد. مانند كنترل دور موتور توسط  ــوند ارس ش
ــود و  ــي آنالوگ به درايو متصل مي ش ــو كه خروج دراي

1.  مبدل
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كنترل پيوسته شيرها و...
سيگنال استاندارد آنالوگ خروجي عبارتند از:

(0-10 VDC) ولتاژي  -
(4-20mA  0-20mA) جرياني  -

ــيگنال هاي آنالوگ بايد هميشه كابل  براي س
ــكان كوتاه  ــده و تا حد ام ــده، به هم تابي ــيلد ش ش

استفاده شود.

L امكانات رله هوشمند 
چند مثال جهت مشخص شدن نحوه نام گذاري لوگو 

توضيح داده مي شود.
ــا تعداد خروجي و ورودي  LO ب O انواع مدل هاي
ــخص شده اند.  ــخصات مربوطه در جدول 1-5  مش مش

براي نمونه دو مدل را بررسي مي كنيم.

جدول 5-1

Symbol Designation

LOGO! 12/24 RC

LOGO! 12/24 RCo

LOGO! 24o

LOGO! 24RCo (3)

LOGO! 230RCo (2)

LOGO! 24 RC (3)

LOGO! 230 RC (2)

LOGO! 24

Supply
Voltage Inputs Outputs Properties

12/24V DC

12/24V DC

8 Digital (1) 4 Relays
10A

No Clock8 Digital (1)

8 Digital

8 Digital

8 Digital (1)

8 Digital (1)

8 Digital

8 Digital

24V DC

24V AC/
24V DC

24V DC

24V AC/
24V DC

115 ... 240V
DC/AC

4 Solid State
24V/0.3A

4 Solid State
24V/0.3A

4 Relays
10A

4 Relays
10A

4 Relays
10A

4 Relays
10A

4 Relays
10A

No Display Unit
No Keyboard

No Display Unit
No Keyboard

No Display Unit
No Keyboard

No Display Unit
No Keyboard
No Clock

115 ... 240V
DC/AC

جدول 5-2

LOGO! Basic LOGO!
DM8

I1 ... I6, I7, I8 I9 ... I12 I13 ... I16 I17 ... I20 I21 ... I24
AI3 , AI4 AI5 , AI6 AI7 , AI8AI1, AI2

LOGO!
DM8

LOGO!
DM8

LOGO!
DM8

LOGO!
AM2

LOGO!
AM2

LOGO!
AM2

Q1 ... Q4 Q5 ... Q8 Q9 ... Q12 Q13 ... Q16
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   LO O  12 24 Rc  -1
است، داراي 8  12 24 V c منبع تغديه مورد نياز

ورودي ديجيتال و 4 خروجي رله اي مي باشد.
          LO O  12 24 RCO  -2

ــت، داراي  اس 12 24 V c منبع تغديه مورد نياز
ــه اي بدون صفحه نمايش  8 ورودي و 4 خروجي رل

مي باشد.

L با كالس ولتاژي1 ساختار 
Class 1 24V T at is  12 V c 24 V c  24V ac

ــد و تا  ــراي ولتاژهاي 24 ولت و كم تر از آن مي باش ب
ــاژول Dm8 و 3 ماژول Am2 مي تواند به آن اضافه  4 م

شود. قابليت آن به شرح زير است. (جدول 5-2)

L با كالس ولتاژي2 ساختار 
  Class 2 24V  T at is  240 V ac c

براي ولتاژهاي 110 ولت و 230 ولت مي باشد و تا 4 
ماژول ديجيتال و 4 ماژول آنالوگ مي تواند به آن اضافه 

شود. قابليت آن به شرح زير است. (جدول 5-3)

ــر  ــف حداكث ــاي مختل LO در كالس ه O
ورودي و خروجي كه پوشش مي دهد عبارتند از:

… I24 (24 عدد) I1 :ورودي ديجيتال
(16 عدد) خروجي: 1 … 16

(24 عدد) بيت حافظه: 1 … 24
ورودي آنالوگ: AI8 … AI1 (8 عدد)
A (2 عدد) 2 , A خروجي آنالوگ 1

ــوي 24  RC  RCO و لوگ 12 ــوي 24 در لوگ
ورودي هاي  I7 و I8 مي توانند به عنوان ورودي هاي 
ــوان ورودي هاي آنالوگ  ــال نرمال و يا به عن ديجيت

استفاده شوند.
ــتفاده از اين ورودي ها بستگي به هدفي  نحوه اس
ــده  دارد كه در برنامه كنترلي لوگو درنظر گرفته ش

است.
 از قابليت ديجيتال ورودي ها با سمبل I7 و I8 و 
 AI1 از قابليت آنالوگ آن ها در صورت نياز با سمبل

و AI2 استفاده مي شود.
ورودي هاي فوق در يك زمان تنها در يك حالت 

(ديجيتال يا آنالوگ) قابل استفاده اند.
 I8 … I1 در 230 ولت ماژول اصلي ورودي هاي

فقط به عنوان ورودي ديجيتال محسوب مي شود.

جدول 5-3

LOGO! Basic LOGO!
DM8

I1 ............ I8 I9 ... I12 I13 ... I16 I17 ... I20 I21 ... I24
AI1, AI2 AI3 , AI4 AI5 , AI6

LOGO!
DM8

LOGO!
DM8

LOGO!
DM8

LOGO!
AM2

LOGO!
AM2

AI7 , AI8

LOGO!
AM2

LOGO!
AM2

Q1 ... Q4 Q5 ... Q8 Q9 ... Q12 Q13 ... Q16
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شكل 68-5-الف و ب تعدادي ورودي و خروجي همراه 
 D 16-D 8-AS INTER ACE ــعه ــا كارت توس ب
ــود را نشان  LO متصل مي ش O ــمند كه به رله هوش

مي دهد.

شكل 68-5-الف

شكل 68-5-ب



159

آزمايش شماره 4

زمان: 150 دقيقه

هـدف: برنامه نويسي كنترل الكتروموتور از يك محل 
به صورت لحظه اي و شبيه سازي نرم افزاري

دراين آزمايش هنرجويان پس از آگاهي از مدار فرمان 
LO اقدام به برنامه نويسي  O و ساختار سيم كشي روي

مي كنند.

كنتـرل يـك الكتروموتور از يك محـل به صورت 
لحظه اي

LO مي تواند به  O ــمند ــي روي رله هوش سيم كش
ــتارت) و يا تمام  ــتپ و اس ــورت معمولي (تركيب اس ص

ورودي ها از نوع عادي باز (استارت) باشد كه برنامه نويسي 
بايد براساس نحوه ي سيم كشي تعيين شود.

مرحله يك
LO از  O ــاي روي ــه تمامي ورودي ه در صورتي ك
ــتارت) سيم كشي شده باشد  نوع كنتاكت عادي باز (اس
ــكل 69-5-الف و ب برنامه به صورت زير نوشته  طبق ش

مي شود.

مرحله دوم
ــرايط  LO در ش O در صورتي كه ورودي هاي روي
ــكل 69-5-ب برنامه به  ــود طبق ش ــتفاده ش واقعي اس

صورت زير نوشته مي شود.

S2S1

L
N

K1

Q2 Q3 Q4

L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Q1

L

N

S1

F4

S2

K1

220V / 50Hz

ــتارت است و بايد باز باشد. بنابراين  ورودى I2 اس
در برنامه كنتاكت باز استفاده مى شود.

ــى در LOGO باز  ــد ول ــته مى باش در مدار فرمان S1 بس
  NOT ــن در برنامه بايد ــده بنابراي ــى ش (Start)   سيم كش
استفاده شود تا استارت در زمان اجراي برنامه كار (Stop) را 

انجام دهد.

شكل 69-5-الف

شكل 69-5-ب

S2S1

L
N

K1

Q2 Q3 Q4

L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Q1

L

N

S1

F4

S2

K1

220V / 50Hz

ــتارت است و بايد باز باشد. بنابراين  ورودى I2 اس
در برنامه كنتاكت باز استفاده مى شود.

ــى شده،  ــته سيم كش چون در ورودى LOGO كنتاكت بس
بنابراين در برنامه كنتاكت باز استفاده مى شود تا خود ورودى 

خوانده شود.

معادل

مساوي
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مرحله سوم
   اجراي شبيه ساز

پس از اتمام برنامه نويسي، مي توانيم در محيط 
ــازي تست كنيم.  نرم افزار برنامه را به صورت شبيه س

براي اين كار مراحل زير را اجرا مي كنيم.

الف-  براي تست نرم افزاري (سيموالتور)
. 1- حالت اول استفاده از كليد ميان بر 3

ــمت  ــتفاده از عالمت  در قس 2- حالت دوم اس
المان هاي برنامه.

3- حالت سوم درمنوي Tools از گزينه ي شبيه سازي 
Sim) استفاده مي شود تا شبيه ساز طبق شكل  lation)

70-5 باز شود.

شكل 5-70

مرحله چهارم 
   انتخاب نوع ورودي ها

پس از باز شدن سيموالتور به صورت پيش فرض 
ــوييچ مي باشند كه با راست  تمام ورودي ها از نوع س
كليك موس روي هر كدام از ورودي ها در سيموالتور 
ــا تعريف كنيم.  ــي براي آن ه ــم حالت واقع مي تواني

(شكل 5-71)

ــاب  Make حالت  با انتخ
ــتارت جهت  ــتي  اس شس

تست ايجاد مي شود.

كار قطع و وصل ورودى ها مى تواند در نوار ابزار پايين محيط 
ــت اين عمل با بردن  ــاز فعال اس برنامه، وقتى حالت شبيه س

موس روى ورودى ها انجام شود.

شكل 5-71

ــمت تنظيم  ــراي انتخاب حالت واقعي در قس ب-  ب
Sim)  نوع آن با  lation Parameter) پارامتر شبيه ساز

چپ كليك در دايره مربوطه انتخاب مي شود.
S itc براي انتخاب حالت كليد، گزينه ي   

براي انتخاب حالت استارت  
(( ake) omentary P s tton)

براي انتخاب حالت استپ  
((Break) omentary P s tton)    

ــي  فركانس ــد  كلي ــت  حال ــاب  انتخ ــراي  ب  
   ( re ency)
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ــك از گزينه هاي باال مي توانيم  ــس از انتخاب هر ي پ
ــط برنامه با موس روي هر ورودي رفته تا حالت  در محي
ــود و با چپ كليك موس سگينال صفر  شستي ظاهر ش
ــت براي تست روي تك تك  و 1 را اعمال كنيم. الزم اس
ــس از پايان  ــيگنال اعمال كنيم. پ ــا رفته و س ورودي ه
ــيموالتور خارج شده (براي اين كار با  تست برنامه از س
ــه 1 را انتخاب مي كنيم) ــوس يكي از حالت هاي گزين م
ــا برنامه قبلي را ويرايش  ــته ي و برنامه هاي جديد را نوش

نموده و مجدد تست مي كنيم.

آزمايش شماره 5

زمان: 180 دقيقه

هـدف: برنامه نويسي كنترل الكتروموتور از يك محل 
به صورت دائم و شبيه سازي نرم افزاري

ــده و با فعال  ــدن استارت موتور روشن ش بافعال ش
Sto خاموش شود. (شكل 5-72) شدن 

L

N

S1

F4

S2

S2S1

L
N

K1

K1

K1

Q2 Q3 Q4

L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Q1

معادل

220V / 50Hz

شكل 5-72

LOكه  O مدار فرمان كنترل و سيم كشي سخت افزار
ــده  ــي ش همه كنتاكت ها در ورودي عادي باز سيم كش

است.
ــت هر المان به عنوان يك ورودي در نظر  بهتر اس
گرفته شود. البته مي توان المان ها را با هم تركيب نمود 

تا تعداد ورودي كم تر شود.
ــت كنتاكت  ــتفاده از نگه دارنده الزم اس جهت اس
ــمت باز شده جهت  ــود و نام كنتاكت در قس باز وارد ش
ــاس نام خروجي از ليست انتخاب شود.  نام گذاري بر اس

(شكل 5-73)

شكل 5-73

ــد  ــده باش تذكـر: حتما بايد اول رله خروجي وارد ش
ــكان نام گذاري  ــده و ام ــت اضافه ش تا خروجي در ليس
كنتاكت به نام خروجي باشد (نحوه نام گذاري در تيپ 5 

با 6 متفاوت است).
ــود در ليست  تيپ 6: در اين تيپ وقتي المان وارد ش
ــود. فقط كافي است پس از وارد نمودن نام  اضافه مي ش

آن را پيدا نموده و انتخاب كنيم.
تيپ 5: در اين تيپ به محض وارد شدن رله خروجي 
در قسمت باالي ليست قسمت Constant اضافه مي شود 

و نام خروجي ها در زيرمجموعه آن وجود دارد.
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تمرينات كارعملي شماره 5
براي يادگيري بهتر مدارات زير را برنامه نويسي نموده 

و به صورت شبيه ساز اجرا كنيد.
1-  مدار چپ گرد و راست گرد ساده

ــي  ــيله حفاظت ــوان وس ــان I1 بعن تذكـر: الم
(بــي متــال  استـفاده شده اسـت)

شكل 5-74

2-  مدار چپ گرد و راست گرد سريع

شكل 5-75

3-  مدار چپ گرد و راست گرد با حفاظت كامل

شكل 5-76

4-  مدار يكي پس از ديگري

ــيله حفاظتي  تذكر: المان I1 و I2 به عنوان وس
(بـي متـال) استـفاده شده اسـت.

شكل 5-77

5-  مدار يكي به جاي ديگري

ــيله حفاظتي  تذكر: المان I1 و I2 به عنوان وس
(بـي متـال) استـفاده شده اسـت.
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شكل 5-78

6-  مدار ستاره مثلث

شكل 5-79

پس از بستن مدارات فوق با راهنمايي هنرآموز خود 
فرمان از دو محل آن ها را نوشته و اجرا كنيد.

( توابع خاص  (
ــامل تايمر، كانتر، آنالوگ و توابع متفرقه مي باشد.  ش
جمع توابع زير مجموعه 33 عدد مي باشد كه در قسمت 
تايمر تعداد 12 عدد تابع جهت زمان وجود دارد. (شكل 

(5-80

شكل 5-80

تايمر
ــان رله اي يك  ــراي مدارهاي فرم ــي و اج  در طراح
قطعه با نام تايمر جهت زمان سنجي استفاده مي شود.در 
ــد و هنگامي  LO تايمر به صورت نرم افزاري مي باش O
ــد، بايد برنامه تايمر نوشته  ــنجي نياز باش كه به زمان س
ــخت افزاري نيست. فقط كافي  شود و نيازي به تايمر س
است نوع تايمر بر اساس عملكرد مورد نياز انتخاب شود 
كه 12 نوع تايمر در آن موجود است. اين 12 نوع تايمر 

را در شكل زير مالحظه مي كنيد.

شكل 5-81

ــس از انتخاب تايمر بنابر نياز، كنتاكت باز يا  پ
بسته را انتخاب كرده و با دو بار كليك روي كنتاكت 
منوي تنظيم مربوطه باز مي شود. در اين منو با مكان 
نما سراغ تايمر مربوطه مي رويم و انتخاب مي كنيم تا 

نام كنتاكت به تايمر تبديل شود.

(On-Delay) 1-  تايمر تاخير در وصل
ــر) تايمر، زمان مي گيرد  ــا تحريك پايه Trg (تريگ ب
ــود. در  ــس از پاپان زمان، خروجي تايمر فعال مي ش و پ
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ــماري، اگر ورودي تريگر قطع شود، تايمر  حين زمان ش
و خروجي غير فعال مي شود.

T T

Trg
R Q

Ta

شكل 5-82

ــد روي تايمر دو بار  ــر، باي ــت تنظيم زمان تايم جه
ــود و در  ــوي تنظيمات تايمر باز ش ــك نموده تا من كلي
قسمت Parameter زمان را تنظيم مي كنيم و در قسمت 

Comment مي توانيم توضيحات براي تايمر بنويسيم.

زمان تايمرتنظيم فرمت زمان

انتخاب تايمر از نوع پايدار

شكل 5-83

ــاز (I1) به كنتاكت باز  ــوه ي تبديل نام كنتاكت ب نح
در شكل  LAD درمحيط نرم افزار به زبان (T001) تايمر

زير مالحظه مي شود.

شكل 5-84

(O -Delay) 2-  تايمر تاخير در قطع
ــه Trg (تحريك) خروجي تايمر فعال  با تحريك پاي
مي شود و فعال باقي مي ماند و با قطع تحريك تايمر زمان 

مي گيرد و پس از پايان زمان خروجي قطع مي شود.
اين تايمر Reset نياز دارد تا هر لحظه الزم شد تايمر 
Reset شود و اگر Reset نشود بعد از سپري شدن زمان 
خروجي قطع مي شود. تنظيم زمان همانند تايمر تاخير 

در وصل است.

T

Trg
R

Q

Ta T

شكل 5-85

ــك) در صورت تعريف  ــك پايه Trg (تحري با تحري
ــدن خروجي  ــپري ش ــان براي On Time پس از س زم
ــف زمان براي  ــود و در صورت تعري ــال مي ش ــر فع تايم
O خروجي تايمر پس از سپري شدن زمان غير   Time

فعال مي شود.

مطالعه آزاد مطالعه
      آزاد

 (On O  –Delay)3- تايمر تاخير در قطع و وصل
ــن شدن و هم  در اين تايمر مي توانيم هم براي روش
براي خاموش شدن زمان تعريف مي شود. هم چنين داراي 
Tr (تحريك)  ــد. با تحريك پايه  يك پايه تريگر مي باش
ــپري  در صورت تعريف زمان براي On Time پس از س
ــدن، خروجي تايمر فعال مي شود و در صورت تعريف  ش
ــپري  O خروجي تايمر پس از س  Time ــراي ــان ب زم

شدن زمان غير فعال مي شود.
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شكل 5-86

مانـدگار  وصـل  در  تاخيـر  تايمـر   -4
(Retenti e On –Delay)

ــت.  ــت) اس Tr تحريك  و پايه R (ري س داراي پايه 
ــك، تايمر زمان گرفته و  ــا تحريك لحظه اي پايه تحري ب
ــده خروجي فعال مي شود و  پس از پايان زمان تنظيم ش
فعال باقي مي ماند و جهت غير فعال شدن الزم است پايه 
تحريك يك لحظه فعال شود. تنظيم تايمر همانند تايمر 

تاخير در وصل است.

Trg
R

Q

Ta T T

شكل 5-87

(P lse Relay) i in  Relay 5-  تايمر پالسي
ــد و به پهناي  Tr تحريك مي باش ــك پايه  داراي ي
پالس ورودي تريگر وابسته است. با لبه باال رونده تريگر 
ــود و پس از  ــماري آن آغاز مي ش ــده و زمان ش فعال ش

پايان زمان خروجي غير فعال مي شود.
ــيده باشد  ــمارش زمان به پايان نرس اگر در حال ش
ــود.  ــده و خروجي نيز قطع مي ش ورودي تريگر قطع ش
بنابراين بايد به گونه اي استفاده شود كه وقتي شمارش 
ــود. تنظيم  ــيد ورودي تريگر قطع ش زمان به پايان رس

زمان همانند تايمر تاخير در وصل است.
Trg

Q

Ta
T T

شكل 5-88

شكل 5-89

6-  تايمر پالسي گسترش يافته

(E e Tri ere  i in  Relay)
ــت مي باشد.  Tr تحريك و پايه R ري س داراي پايه 
ــت. با لبه باال  ــته اس ــط به لبه باال رونده تريگر وابس فق
Tr تحريك خروجي تايمر فعال شده و شمارش  رونده 
زمان آغاز مي شود. بعد از پايان زمان خروجي غير فعال 
ــود. در حين كار تايمر اگر پايه R فعال شود تايمر  مي ش

تحت هر شرايطي غير فعال مي شود.
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Trg

Q

Ta TH
TL=0 ; N=1

TH

شكل 5-90

7-  تايمر توليد پالس غير هم زمان

(Async rono s P lse enerator)
ــت توليد پالس با  ــنكرون جه تايمر توليد پالس آس

O و On با زمان متفاوت كاربرد دارد. زمان 

Q
TH

En

Inv

TH TH THTL TL TL TL

شكل 5-91

اتفاقـي  پالـس  توليـد  تايمـر   -8
(Ran om enerator)

TH TL

En

T...

Q

شكل 5-92

9-  تايمر سوييچ روشنايي راه پله

(S itc   Stair ay Lait in ) 
Trig

Q

Ta starts
T

1s
15s

شكل 5-93

كاربـردي  چنـد  سـوييچ  تايمـر   -10
( lti le nction S itc )

Trg

Q

Ta >>>

TL

TH

شكل 5-94

:( eekly Timer)11-  تايمر هفتگي
ــاعت ها و روزهاي مختلف  ــم كار در س ــت تنظي جه

هفته كاربرد دارد.

Monday

Cam 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3

Tuesday
Wednesday

Thursday
Friday

Saturday
Sunday

شكل 5-95

( early Timer) 12-  تايمر سالي
جهت كار در تاريخ و روز مشخص سال كابرد دارد.

YYYY.MM.DD+

On=2000  06  01
Off=2099  08  31

Q

...2008

Jun
01

Aug
31

Jun
01

Aug
31

Jun
01

Aug
31

Jun
01

Aug
31

2009 2010 2011...

شكل 5-96

(Co nter) شمارنده
هرگاه در برنامه نياز به شمارش باشداز كانتر استفاده 

مي شود.
Lo تعداد 3 نوع كانتر وجود دارد. o در

شكل 5-97
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( Do n Co nter) 1-  كانتر باال و پايين شمار

R
Cnt
Dir

On=Off=5
StartVal

Q

Cnt

شكل 5-98

پايه R: جهت غيرفعال كردن كانتر
ــماره به عدد  ــه ازاي هر پالس يك ش ــه CNT: ب پاي

كانتر اضافه يا كسر مي شود.
پايه DIR: جهت تعيين شمارش صعودي يا نزولي

پالـس  لبـه  بـا  شـمارش  كانتـر   -2
(T res ol   Tri er)

Q

G_T

Fre
Fa=9 Fa=10 Fa=8 Fa=4

On=9
Off=5

شكل 5-99

( o rs co nter) كانتر پالس ساعت شمار  -3

R

Q
Par:
MI=5h

En

Rai

MN=MI
MN=0

OT

شكل 5-100

Analo عبارتند از: زير مجموعه توابع 

شكل 5-101

Analo  Com arator مقايسه گر آنالوگ 
براي مقايسه دو ورودي آنالوگ

 تابع تريگر آنالوگ
          Analo  T res ol  Tri er

براي مقايسه ورودي آنالوگ با عدد ثابت
Analog Ampilifier تقويت كننده آنالوگ 

ــف               ــق تعري ــت وطب ــوگ را درياف ــك ورودي آنال ي
تقويت مي كند.

Analo  atc  o

ــوگ را دريافت نموده و در  اين تابع يك ورودي آنال
ــد خروجي  ــده خارج ش صورتي كه از محودوه تعريف ش

فعال مي شود.
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Analo  Di erential Tri er

آنالوگ با تنظيم مقدار تريگر ديفرانسيل
Analo  lti le er

آنالوگ تركيبي كه مي توان با تغيير هركدام از مقادير 
را بررسي نمود.

Analo  Ram  
آنالوگ با شيب تغييرات قابل كنترل

Analo  i Controller

جهت كنترولرهاي انتگرال گير و حذف نويزها
P

آنالوگ وابسته به پهناي باند
iscellaneo عبارتند از: s توابع

شكل 5-102

(E e) AND

گيت AND حساس به لبه پالس

(E e) NAND

گيت NAND حساس به لبه پالس
Latc in  Relay

ــده و با  ــالپ با اعمال پالس به پايهS فعال ش فليپ ف
اعمال پالس به پايه ي R غيرفعال مي شود.

P lse Relay

ــن تفاوت كه عالوه بر  ــت با اي همانند فليپ فالپ اس
ــدن يك پايه تريگر  پايه S و R جهت فعال و غيرفعال ش
ــس ديگر غير فعال  ــك پالس فعال و با پال ــه با ي دارد ك

مي شود.
Te t  assa e

با فعال شدن پايه EN متن تنظيم شده نمايش داده 
مي شود.

So tkey

براي كنترل هاي خاص به كار مي رود.
S i t Re ister

يك شيفت رجيستر جهت جابه جايي بيت ها.
           Analo  at  Error Detection
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آزمايش شماره 6

زمان: 120 دقيقه

هدف: آشنايي با تايمر
هنرجويان در اين قسمت با عملكرد تايمر آشنا شده 

برنامه هاي زير را نوشته اجرا مي كنند.

مرحله اول: مدار يكي پس از ديگري اتوماتيك

شكل 5-103

F7F6

L
N

K1

Q2 Q3 Q4

S1 S2
L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Q1

K2

شكل 5-104

L

N

F4

F6

S3 K1

K1

K1T

K1TK1

K2

S1

K2

F7

K2

220V / 50Hz

شكل 5-105

تمرين آزمايش شماره 6
 Lo o ــده و سيم كشي روي با توجه به مدار داده ش

برنامه مربوطه را نوشته و در شبيه ساز اجرا كنند.

L

N

F4

F6

S3 K1 K1T

K1TK1

K2

S1

K2

F7

K2

220V / 50Hz

شكل 106-5- مدار يكي به جاي ديگري اتوماتيك
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مرحله دوم: مدار راه اندازي موتور به صورت ستاره 
مثلث اتوماتيك

شكل 5-107

S1

L
N

Q2 Q3 Q4

S2 S3
L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Q1

K1 K2 K3

F6

شكل 5-108

K3 K2

K1T

K2

L

N

F4

F6

K1

K1T

K1TK1

K3

S1

S2

K3

K3

220V / 50Hz

شكل 5-109

D برنامه نويسي به روش
جهت برنامه نويسي به زبان BD از سه تابع استفاده 

مي كنيم.
 (CO) Constants 1-  كنتاكت

 ( ) Basic nction 2-  توابع پايه
(S ) S ecial nction 3-  توابع خاص

ــه دو صورت  ــر مجموعه ب 2- زي
ــال و آنالوگ در  ــت ديجيت كنتاك

دسترس كاربر مى باشد.

1- با انتخاب تابع CO المان هاى 
ــوگ به صورت زير  ديجيتال و آنال
ــت برنامه  ــر جه ــار كارب در اختي

نويسى قرار مى گيرد.

شكل 5-110

ــكل فوق، توابع به دو صورت در اختيار  با توجه به ش
كاربر جهت برنامه نويسي قرار مي گيرد.

ــزار پايين نرم افزار  ــع CO در نوار اب ــاب تاب 1-  انتخ
المان هاي مربوط به تابع در اختيار كاربر قرار مي گيرد.

ــز مي توانيم   ــه ني ــاي برنام ــمت المان ه 2-  در قس
Constants را باز كنيم تا المان ها در اختيار كاربر جهت 

برنامه نويسي قرار بگيرد.

ــه تابع ذكر شده، به هر دو صورت  تذكر: هر س
فوق، در دسترس كاربر مي باشد.
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(CO) Constants 1-  تابع
شامل دو زير مجموعه مي باشد.

 Di ital الف- كنتاكت هاي ديجيتال
Analo كنتاكت هاي آنالوگ  ب - 

ــت وارد كردن يك ورودي به محيط  In: جه t
ــش  LO تا 24 ورودي را مي تواند پوش O برنامه كه در
ــر ورودي داراي دو حالت صفر يا يك مي تواند  دهد و ه

باشد.
ــره مقادير  ــت كه براي ذخي ــا پرچم اس la ي

ــم و در مدارهاي فرمان  ــتفاده مي كني ــي از آن اس ميان
به جاي رله هاي كمكي استفاده مي شود. به عبارت ديگر 
به عنوان يك خروجي كاذب مي باشد و نحوه ي استفاده 
از آن مانند خروجي است و جمعا تا 24 عدد فلگ وجود 

دارد كه از شماره 1 تا 24 را شامل مي شود.
ــال داراي دو حالت صفر يا يك   خروجي ديجيت
است و جهت ارسال نتايج به دست آمده پس از پردازش 
ــال  ــه محرك ها و بوبين رله ها ارس ــق خروجي ب از طري
LO با ماژول ها تا 16 عدد خروجي  O مي شود و جمعا

را پوشش مي دهد.

مطالعه آزاد مطالعه
      آزاد

 در صورتي كه يك ورودي هميشه غيرفعال باشد 
از نظر منطقي هميشه صفر است و در گيت OR اگر يك 

Lo در نظر گرفته شود. پايه استفاده نشود بايد 
 در صورتي كه يك ورودي هميشه فعال باشد از 
نظر منطقي هميشه يك است و در گيت AND اگر يك 

پايه استفاده نشود بايد i در نظر گرفته شود.
ــن تابع حداكثر 8 بيت دارد  S اي i t Re ister
ــتفاده  ــت خواندن مقدار ورودي مي توان اس و از آن جه
ــترس كاربر نيست و فقط  نمود. مقادير اين تابع در دس

توابع برنامه به آن دسترسي دارند.
ــاي مكان نما مي توان به  C از كليده rsor ey
عنوان ورودي استفاده نمود. با توجه به 4 كليد مكان نما 
ــتفاده  ــدد از اين المان به عنوان 4 ورودي قابل اس 4 ع

است.

شكل 5-111

از  ــي  بعض ــي  اگرخروج  O en Connector

ــود مثل  ــال ش ــد به خروجي اصلي ارس توابع نياز نباش
asse در اين حالت به جاي خروجي اصلي از  e Te t
ــتفاده مي شود. تعداد اين بلوك ها 16 عدد  اين بلوك اس

است كه از 1 تا 16 قابل استفاده است.
TD nction ey توابع مربوط به TD هستند 
 TD .ــد Lo مي باش o ــه جهت مانيتور كردن عملكرد ك

Te صفحه نمايش گر متن مي باشد. t Dis lay مخفف
 جهت خواندن ورودي آنالوگ مي باشد كه جمعا 
تا 8 ورودي را پوشش مي دهدكه از AI1 تا AI8 را شامل 
ــود. ورودي ها از نوع ولتاژ صفر تا 10 ولت جريان  مي ش
مستقيم و از نوع جرياني صفر تا 20 ميلي آمپر مي باشد 
كه هر ورودي مي تواند بين صفر تا 1000 مقياس بندي 

شود.
ــال نتايج آنالوگ به دست آمده پس از   جهت ارس
پردازش به خروجي آنالوگ و از طريق آن ها مثال كنترل 
Lo تا 2 خروجي آنالوگ وجود  o دور انجام مي شود. در

A را پوشش مي دهد. A تا 2 دارد كه از 1
ــتند كه مقادير مياني آنالوگ در   فلگ هايي هس
ــود و جمعا تا 6  صورت نياز مي تواند در آن ها ذخيره ش
A را  A تا 6 ــه از 1 ــدد فلگ آنالوگ وجود دارد ك ع

پوشش مي دهد.



172

( ) Basic nction توابع پايه
ــامل بلوك هاي متعددي است از جمله  اين توابع ش
گيت هاي منطقي مختلف كه در فصل ديجيتال با نحوه 

عملكرد هركدام آشنا شده ايد.

شكل 5-112

 گيت AND معادل كنتاكت هاي سري مي باشد 
ــاس به لبه باال رونده  گيت AND حس

AND  ــت ــس  گي ــت  NAND   برعك   گي
 گيت NAND حساس به لبه پايين رونده

 گيت OR معادل كنتاكتهاي موازي
OR  ــت ــس  گي ــت  NOR  برعك   گي

OR گيت 
NOT گيت 

آزمايش شماره 7

زمان: 120 دقيقه

ــي به زبان  ــدن با محيط برنامه نويس ــنا ش هدف: آش
BD

مراحل انجام كار

BD مرحله يك: كار در محيط
Ne مي توانيم زبان برنامه  1-  درمنوي ile گزينه 
 nction Block Dia ram 5-113 ــكل ــق ش را طب

) انتخاب كنيم. BD)

شكل 5-113

Di را باز  ital قسمت Constants 2-  زير مجموعه
نموده سپس ورودي را انتخاب نموده و در محيط برنامه 
ــدن ورودي  با چپ كليك موس وارد مي كنيم. با وارد ش
نام آن توسط نرم افزار تعيين مي شود. بنابراين در محيط 

برنامه تعداد ورودي مورد نياز را وارد مي كنيم.

شكل 5-114

تذكر: بقيه المان هاي زير مجموعه نيز همانند 
ورودي مي تواند وارد محيط نرم افزار شود.

3-  وارد كردن گيت هاي منطقي
) مي توانيم  ) Basic nction زير مجموعه تابع
گيت مورد نظر مثال AND را انتخاب نموده و به ترتيب 

در محيط برنامه بر اساس نياز وارد مي كنيم.
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شكل 5-115

4-  وارد كردن خروجي
Di را باز نموده  ital قسمت Constants زير مجموعه
ــوده و در محيط برنامه با  O را انتخاب نم t t ــپس س

چپ كليك موس وارد مي كنيم.

شكل 5-116

ــان  زب ــد  همانن ــا  المان ه ــن  بي ــال  اتص  -5
مي باشد. La er

ــر موس را روي محل  ــس از وارد كردن المان ها اگ پ
اتصال ببريم، يك مربع آبي ايجاد مي شود كه مي توانيم 
چپ كليك موس را نگه داشته و روي محل اتصال المان 
بعدي برويم تا همان مربع آبي ايجاد شود. سپس موس 
ــود و به همين ترتيب  را رها مي كنيم تا اتصال برقرار ش

اتصال بين تمام المان ها را انجام مي دهيم.

ــراغ  ــد از وارد كردن المان ها س تذكـر: اگر بع
ويرايش گر رفته باشيم در اين صورت براي انجام اتصال 
بين قطعات بايد گزينه  (Connect)را 

انتخاب نموده سپس سراغ انجام اتصاالت مي رويم.

BD كردن در محيط NOT مرحله دوم: نحوه
ــردن ورودي يا خروجي از گيت  1-  جهت NOT ك

NOT در مسير پايه مورد نظر استفاده مي كنيم.

شكل 5-117

ــر جهت NOT كردن هر اتصال كافي  2-  روش ديگ
ــت روي نقطه مورد نظر راست كليك نموده و گزينه  اس
ــم و در صورتي كه  ــاب كني In را انتخ ert Connector
ــددا مرحله را تكرار  ــود نيز مج بخواهيم NOT حذف ش

مي كنيم. (شكل 5-118)
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شكل 5-118

با دبل كليك هم مى توانيم اين كار را انجام دهيم.

آزمايش شماره 8

زمان: 240 دقيقه

BD به LAD هدف: تبديل برنامه
ــدار فرمان و  ــه هاي م ــا توجه به نقش ــان ب هنرجوي
موجود  LAD و برنامه LO O سيم كشي انجام شده روي
ــيد و به صورت  در محيط BD برنامه مربوطه را بنويس

شبيه ساز عملكرد آن را مشاهده كنيد.

مرحلـه اول: كنتـرل الكتروموتـور از يـك نقطـه 
به صورت لحظه اي 

 LO O الف) در صورتي كه تمامي ورودي هاي روي
از نوع كنتاكت عادي باز باشد طبق شكل 5-119.

S2S1

L
N

K1

Q2 Q3 Q4

L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Q1

L

N

S1

F4

S2

K1

220V / 50Hz

شكل 5-119

ــكل هاي 120-5-الف و ب نوشته  برنامه به صورت ش
مي شود.

شكل 120-5-الف

ــد ولى  در مدار فرمان S1، همان Stop مى باش
ــتارت سيم كشى شده بنابراين  در LOGO  اس
ــود تا كنتاكت  بايد در برنامه ورودى NOT  ش

باز، كار Stop را انجام دهد.

 ،LOGOــد و در ــتارت مى باش در مدار فرمان، S2 اس
استارت سيم كشى شده بنابر اين ورودى I2 بدون تغيير، 

كنتاكت باز استفاده مى شود.

شكل 120-5-ب

معادل
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در   LO O روي  ــاي  ورودي ه ــه  در صورتي ك ب) 
شرايط واقعي استفاده شود باشد طبق شكل 5-121.

S2S1

L
N

K1

Q2 Q3 Q4

L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Q1

L

N

S1

F4

S2

K1

220V / 50Hz

شكل 5-121

ــكل هاي 122-5-الف و ب نوشته  برنامه به صورت ش
مي شود.

شكل 122-5-الف
ــد و در  در مدار فرمان S1، همان Stop مى باش
ــى شده بنابراين  LOGO نيز استارت سيم كش
ــتفاده  ــد در برنامه ورودى I2 كنتاكت باز اس باي

شود تا كار Stop را انجام دهد.

در مدار فرمان، S2 استارت مى باشد و درLOGO نيز 
ــى شده بنابر اين بايد در برنامه ورودى  استارت سيم كش

I2 بدون تغيير، كنتاكت باز استفاده مى شود.

شكل 122-5-ب

مرحلـه دوم: برنامـه كنتـرل الكتروموتـور از يك 
نقطه 

ــن و با  ــتارت الكتروموتور روش ــدن اس باتحريك ش
ــود.  ــتپ، الكتروموتور خاموش مي ش ــدن اس تحريك ش

(سخت افزار شكل 5-123)

L

N

S1

F4

S2

S2S1

L
N

K1

K1

K1

Q2 Q3 Q4

L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Q1

معادل

220V / 50Hz

شكل 5-123

برنامه كنترل (شكل 5-124)

OR

شكل 5-124

معادل
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مرحله سوم: كنترل دو الكتروموتور به صورت يكي 
پس از ديگري

ــخت افزار  LO بايد س O ــدار فرمان در  به جاي م
ــود با توجه به هر المان يك ورودي تعداد  سيم كشي ش
ــت. با توجه به سيم كشي  5 ورودي و 2 خروجي الزم اس
ــد. (طبق  ــا كه همه از نوع كنتاكت باز مي باش ورودي ه

شكل 5-125)

L

N

F4

F6

S3 K1

K1

S4

K1

S1

K2

F7

K2

220V / 50Hz

F7F6

L
N

K1

Q2 Q3 Q4

S1 S2 S3
L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Q1

K2

شكل 5-125

برنامه LAD و BD شكل 126-5 مي باشد.

 ىور ىــشك ميس رد زاب تكاتنك زا هدافتــسا ليلد هــب
LOGO، در برنامه سه ورودى NOT الزم است.

F6 ,F7 ,S1  با هم سرى شده 
.دنا كرتشم ريسم ود ىارب و

شكل 5-126
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مرحله چهارم: چپ گرد و راست گرد ساده

L

F4

F6

S1

N

S2 K1

K1

S3

K1 K2

K2

K2

220V / 50Hz

S1

L
N

Q2 Q3 Q4

S2 S3
L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Q1

K1 K2

F6

شكل 5-127

ــير 1 و بسته  ــته خروجي 2 در برنامه در مس بس
جهت حفاظت مدار قدرت و جلوگيري  1 در مسير 2

از هم زمان فعال شدن خروجي ها مي باشد.
برنامه LAD و BD (شكل 5-128)

Q2 NOT
Q1

شكل 5-128
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سـريع  راسـت گرد  و  چپ گـرد  پنجـم:  مرحلـه 
سخت افزار و سيم كشي

L

F4

F6

S1

S3 S2

N

S2 K1

K1

S3

K1 K2

K2

K2

220V / 50Hz

S1

L
N

Q2 Q3 Q4

S2 S3
L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Q1

K1 K2

F6

شكل 5-129

برنامه LAD و BD (شكل 5-130)

NOT

شكل 5-130
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مرحله ششـم: راه اندازي الكتروموتـور به صورت 
ستاره مثلث

سخت افزار (شكل 5-131)

L 220V / 50Hz

F4

F6

S1

S2 K1

N

K3

S2

K1 K2

K2

S3

K3

K3

S1

L
N

Q2 Q3 Q4

S2 S3
L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Q1

K1 K2 K3

F6

شكل 5-131

برنامه LAD و BD (شكل 5-132)

شكل 5-132
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مرحله هفتم: مدار ستاره مثلث اتوماتيك
سخت افزار (شكل 5-133)

K3 K2

K1T

K2

L

N

F4

F6

K1

K1T

K1TK1

K3

S1

S2

K3

K3

220V / 50Hz

S1

L
N

Q2 Q3 Q4

S2
L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Q1

K1 K2 K3

F6

شكل 5-133

برنامه LAD و BD (شكل 5-134)

شكل 5-134
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مرحله هشتم
در برنامه نويسي به زبان BD در صورت شلوغ شدن 
 (C t Connection)  ــت از گزينه برنامه كافي اس
ــود اتصاالت قطع  ــتفاده نماييم. اين كار باعث مي ش اس
شده و ارتباط بين المان ها به صورت آدرس دهي مشخص 
B004 (اتصال به  ــود. مثل اتصال مشخص شده 1 مي ش

بلوك 4 پايه اول)
B001 خروجي بلوك1 (شكل 5-135)

شكل 5-135

ــت اوليه  ــه حال ــه ب ــد برنام ــه الزم باش درصورتي ك
ــه و گزينه   ــدد روي محل اتصال رفت ــردد مج برگ
C) را روي آن كليك مي كنيم. (شكل  t Connection)

(5-136

شكل 5-136

مراحل نصب لوگو روي ريل
ــب زير عمل  ــه ترتي ــو روي ريل ب ــراي نصب لوگ ب

مي كنيم.
1-  لوگو را در ريل قرار دهيد.

2-  لوگو را تا حدي روي ريل بلغزانيد تا كامال پشت 
لوگو در ريل قرار گيرد.

3-  در سمت راست لوگو  و سمت چپ مدول توسعه، 
كاور اتصال را برداريد.

ــو پايه را در باال قرار دهيد.  4-  مدول ديجيتال لوگ
ــپ بلغزانيد، از يك پيچ  ــمت چ مدول ديجيتال را به س
ــمت چپ در  ــتفاده نموده و مدول را در س ــتي اس گوش

محل نهايي اش قرار دهيد. (شكل 5-137)
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ــمت راست و سمت  LOها س O ــمت پايين در قس
چپ ماژول هاي توسعه يك سري خار با نام كد مكانيكي 

) وجودارد. ec anical Co in )
ــعه به  ــاژ كارت هاي توس ــن خارها از مونت ــود اي وج
ــر و واحد اصلي با كالس ولتاژ مختلف جلوگيري  هم ديگ

مي كند.

1

2

3

4

5

6

 

كدهاي مكانيكي
Mechanical Coding

شكل 5-137

L فليپ فالپ 

شكل 5-138

با اعمال يك پالس به پايه Set محل مورد نظر فعال 
ــدن حتما  ــده و فعال باقي مي ماند. جهت غيرفعال ش ش

نياز به Reset دارد.
ــن  ــي فرمان هايي كه جهت روش ــت برنامه نويس جه
شدن الزم است مانند استارت به پايه Set و فرمان هايي 

Sto و بي متال  كه جهت خاموش شدن نياز است مانند 
به پايه ي Reset بايد اعمال شود.

ــخت افزار شكل  برنامه كنترل موتور از يك نقطه (س
(5-139

L

N

S1

F4

S2

S2S1

L
N

K1

K1

K1

Q2 Q3 Q4

L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

Q1

220V / 50Hz

شكل 5-139

برنامه LAD و BD (شكل 5-140)
استارت

بي متال

استپ

كنتاكت تابع فليپ فالپ

شكل 5-140
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آزمايش شماره 9

زمان: 90 دقيقه

روي  ــي  خروج و  ورودي  ــي  سيم كش هـدف: 
LO O 230 RC

 ،LO O ــمت اقدام به نصب  هنرجويان در اين قس
ــكل زير  ــد ش ــوده و مانن ــتارت ها نم ــا و اس كنتاكتوره

سيم كشي كنند.

ــط نرم افزار الزم  ــي در محي هنگام برنامه نويس
است ورودي ها از نظر عادي باز و يا عادي بسته بودن 
معلوم باشد تا برنامه براساس ورودي ها نوشته شود. 
ــتن برنامه  حال براي جلوگيري از ابهام، هنگام نوش
ــي  ــتارت) سيم كش ــام ورودي ها را عادي باز (اس تم
ــادگي كار  مي كنيم. اين عمل براي مبتديان باعث س

هنگام برنامه نويسي مي شود. 

از نظر ايمني استفاده از استپ به جاي استارت 
در سيم كشي و تبديل عملكرد آن در برنامه به استپ 
مشكل ساز است. فقط به خاطر راحتي كار در برنامه 
ــتارت) سيم كشي شده  تمام ورودي ها عادي باز (اس

است.
LO به روش  O آشـنايي بـا برنامه نويسـي

(Local Pro ram) محلي
از طريق كليدهاي تابع روي لوگو امكان برنامه نويسي  
و ويرايش برنامه وجود دارد كه به اين روش لوگال گفته 
مي شود و  فقط در نوع مدل با صفحه نمايش اين امكان 
ــد.  ــي فقط BD مي باش وجود دارد و زبان برنامه نويس

(شكل5-142)
ــا به ابتدا  ــي، برنامه از انته ــن روش برنامه نويس دراي

نوشته مي شود.

F6 S2 S3 S4
L N I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

L
N

K1

Q2 Q3 Q4

S1 S5 S6 S7

Q1

K2 K3 K4

شكل 5-141

كليد هاي تابع 
LOGO روي

شكل 5-142
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آزمايش شماره 10

زمان: 300 دقيقه

هـدف: نحوه برنامه نويسي توسط كليدهاي تابع روي 
LO O

ــدن تغذيه لوگو در صورتي كه خام باشد  با وصل ش
ــكل 143-5 ظاهر مي شود  (بدون برنامه) پيغام طبق ش

كه براي برنامه ريزي مراحل زير را اجرا كنيم.

شكل 5-143

شكل 5-144

ــكل 144-5 ايجاد  ــي زنيم، منوي ش ESC -1 را م
مي شود و داراي منوهاي مختلفي است و هر مورد جهت 

كار خاصي كاربرد دارد.
 Pro ram الف) جهت برنامه نويسي

Car ب) جهت انجام عمليات روي كارت حافظه 
 Set  ج) جهت تنظيمات لوگو 

ــو به حالت  ــل وضعيت لوگ ــت تبدي   د) Start: جه
استارت براي اجراي برنامه.

Pro مي شويم  ram 3-جهت برنامه نويسي وارد منوي
Pro شامل: ram (شكل 145-5). منوي

E جهت نوشتن و ويرايش برنامه است. it (الف
ــردن برنامه از روي  ــاك ك ــت پ Clear Pr جه ب) 

حافطه لوگو مي باشد.
Pass جهت رمزگذاري روي برنامه لوگو or ج) 

شكل 5-145
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ــپس وارد منوي  ــويم و س E مي ش it 4- وارد منوي
E مي شويم. (شكل 5-147) it Pr

ــويم كه به  ــه وارد منوي برنامه مي ش ــن مرحل در اي
ــد كه الزم  صورت پيش فرض مكان نما روي 1 مي باش
ــته  ــت قبل از خروجي 1 برنامه كنترل مربوط نوش اس
ــده و به ترتيب سراغ خروجي هاي ديگر مي رويم و از  ش
ــه اول به ترتيب گيت ها و كنتاكت ها به آن اضافه  آخر ب

شده و مراحل كنترل تعيين مي شود.

ــت برنامه را بر روي  ــه مراحل بهتر اس در كلي
LO وارد  O ــته وسپس به ترتيب بر روي كاغذ نوش

 كنيم.

تمرينات آزمايش شماره 10
مرحله 1

نموده و با اجازه  LO O برنامه شكل 146-5 را وارد
مربي آن را آزمايش كنيد.

ــويم مكان نما زير  1- وقتي وارد محيط برنامه مي ش
ــا زدن كليد  ــمك زن عمل مي كند ب ــورت چش 1 به ص
 CO ــكان نما به ابتدا مراجعه نموده و روي حالت م O

قرار مي گيرد. (شكل 5-147)

شكل 5-146

شكل 5-147

ــا  يكي از  ــردن مكان نماي  ي 2- با فش
گزينه هاي زير را انتخاب مي كنيم. (شكل 5-148)

(CO) اتصاالت
) توابع عمومي )

S) توابع ويژه )

شكل 5-148
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ــاي منطقي با كليدهاي  3- براي وارد كردن گيت ه
 O  يا  گزينه  را انتخاب نموده و كليد 

را مي زنيم.

شكل 5-149

ــردن  ــت با فش ) اس  ، AND) ــن بلوك 4-  اولي
كليدهاي  يا  به ترتيب گيت ها عوض مي شود. 

O مي كنيم. گيت مورد نظر را انتخاب نموده و 

شكل 5-150

گيت ها عبارتند از:
AND

(E e) AND

NAND

(E e) NAND

OR

NOR

OR

ــماره اي  ــورت اتوماتيك ش ــر بلوك به ص به ه
اختصاص داده مي شود (B1). حال ما بايد ورودي هاي 

اين بلوك را تنظيم كنيم.

O را  ــر كليد  ــت مورد نظ ــس از انتخاب گي 5- پ
مي زنيم.عالمت چشمك زن به پايه انتقال داده مي شود.

شكل 5-151 

O را بزنيم گزينه CO در پايه  ــى روي پايه  6- وقت
ــا كليدهاي مكان نماي  ــود. در اين مرحله ب ظاهر مي ش
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 (CO) ــه حالت ــي از س ــا  مي توانيم يك  ي
ــع ويژه را  S) تواب ــي و ( ــع عموم ) تواب ــاالت، ( اتص

انتخاب كنيم.

در اين مر حله يك كنتاكت ورودي نياز است 
را  O ــد  كلي CO ــپس روي گزينه ــويد س وارد ش

بزنيد.

شكل 5-152

ــا  گزينه I1 را  ــاي  ي ــا مكان نماه 7-  ب
O را مي زنيم. انتخاب نموده و كليد 

شكل 5-153

ــت  و   ــد از كنتاك ــه بخواهي در صورتي ك
ــاي جهتي  يا   ــد، ابتدا با كليده ــتفاده كني اس
(راست يا چپ) روي  يا  رفته سپس با كيدهاي 

جهتي باال و پايين آدرس آن ها را درست مي كنيد.

ــردن I2 در پايه دوم مراحل 6 و 7  8- جهت وارد ك
را تكرار مي كنيم.

شكل 5-154

ــه 1 در صورتي كه بقيه  ــان برنام پس از پاي
ــد با مكان نماي سمت راست به  خروجي ها الزم باش
ــراغ 2  ــه و با مكان نماي پايين س ــمت 1 رفت س
مي رويم و برنامه آن را مي نويسيم و به همين ترتيب 
تك به تك برنامه الزم در مسير هر خروجي را ويرايش 

مي كنيم. (شكل 5-155)
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شكل 5-155

ــس از پايان ويرايش برنامه با كليد ESC به صفحه  پ
ــاب  LO را Start  انتخ O ــت كار ــه و حال ــي رفت اصل

كنيد.

شكل5-156

ــت اگر بخواهيم وضعيت ورودي  در حين تس
ــت با مكان نماي چپ  ــي را ببينيم كافي اس و خروج
ــدن  به صفحه مورد نظر برويم. در اين صفحه يك ش
ــتري  ــي به صورت هاي اليت خاكس ورودي و خروج

نمايش داده مي شود. (شكل 5-157)

شكل 5-157

مرحله 2
ــا توجه به  ــده را ب ــته ش هنرجويان تمرينات خواس
ــده و  ــث قبلي گفته ش ــه در مباح ــاي BD ك برنامه ه
LO  انجام دهيد. الزم  O ــده روي سيم كشي انجام ش
ــق Local وارد نموده و با  ــت برنامه را از طري به ذكر اس

اجازه مربي آن را آزمايش كنيد.
1- كنترل موتور ازيك نقطه

ــرل دو الكتروموتور به صورت يكي  ــه ي كنت 2- برنام
پس از ديگري

ــرل دو الكتروموتور به صورت يكي  ــه ي كنت 3- برنام
به جاي ديگري

4- چپ گرد و راست گرد سريع
5- ستاره مثلث



189

مرحله 3
Local استفاده از تايمر در حالت

O را بزنيد و با مكان نما  1- در پايه مورد نظر كليد 
O را بزنيد. در اين  S را انتخاب كنيد و كليد  ــه  گزين
ــود كه با مكان نما مي توانيد  حالت اولين تايمر باز مي ش
O را بزنيد تا  ــر مورد نظر را انتخاب نموده وكليد  تايم

تايمر وارد صفحه شود.

شكل 5-158

شكل 5-159

ــر محلي كه بايد تايمر را فعال كند  2- در پايه تريگ
ــده  ــال I3 در نظر گرفته ش ــم. در اين مث ــرار مي دهي ق

است.

شكل 5-160

3- تنظيم زمان تايمر در قسمت T امكان پذير است.
O را  ــرده و كليد  ــان گر را روي T ب ــكان نما نش ــا م ب
ــويد. حال توسط  بزنيد تا وارد منوي تنظيمات زمان  ش

مكان نماها زمان را تنظيم مكان كنيد.
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شكل 5-161

طريـق  از  برنامـه   D و   
نرم افزار

(LO O ارسال برنامه از رايانه به) Do nloa

ــورت مي توانيم عمل  ــه ص ــال برنامه به س براي ارس
كنيم.

1- نوار ابزار آيكن 
PC– Lo o  Tools-Trans er 2- منوي

Ctrl+D 3- كليدهاي ميان بر
LO ارسال  O با انتخاب يكي از سه روش برنامه به

مي شود.

شكل 5-162

LO تبديل به  O ــت ــال برنامه وضعي درحين ارس
ــت پس از پايان  ــود. به همين دليل الزم اس Sto مي ش
LO از  O ــت ــط آيكن  وضعي ــال برنامه توس ارس
ــود. با همين  ــزار به حالت Start تبديل ش ــق نرم اف طري

LO را از  O ــت ــوان از طريق نرم افزار حال ــن مي ت آيك
Sto به Start و بالعكس تبديل نمود.

ــكل  ــود و پيغام ش ــال نش در صورتي كه برنامه ارس
163-5 ظاهر شود الزم است موارد زير بررسي شود.

LO روشن باشد. O -1
2- كابل رابط وصل باشد.

Select Ne را انتخاب نموده   Inter ace 3- گزينه
Lo به رايانه را كنترل كنيد. مثال  o و محل اتصال كابل

.CO CO يا 2 اتصال به 1
 Dri er ــت ــت الزم اس 4- اگر كابل از نوع SB اس

مربوطه نصب شده و محل اتصال SB تعيين شود.
ــد يا نسخه  LO يكي باش O ــخه نرم افزار با 5- نس
نرم افزار باالتر باشد. (براي نسخه 6 الزم است از نرم افزار 

نسخه 6 يا باالتر استفاده شود)

شكل 5-163

(Lo o برداشتن برنامه از) loa

Lo به 3 صورت مي توانيم  o براي برداشتن برنامه از
عمل كنيم.

1- نوار ابزار آيكن 
PC–  Lo o  TOOLS-TRANS ER 2- منوي

Ctrl+ 3- كليدهاي ميان بر 
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1- براي باز كردن فايل هايي كه از قبل ذخيره شده اند از زير مجموعه ........... گزينه ............... انتخاب مي شود؟
ile – O en (ب     E it – C t (الف

ile – Ne د)      E it – Paste (ج
  2-  حافظه ..................... جزء حافظه هاي پايدار بوده و قابليت پاك كردن توسط اشعه ماوراءبنفش و برنامه ريزي 

مجدد را دارد؟
EPRO ب)       RA الف) 

R د)        RO ج) 
ــتفاده  ــت ورودي ها و خروجي هايPLC در مقابل ولتاژهاي ناگهاني و اتصال كوتاه از ......... اس ــت حفاظ   3- جه

مي شود؟
ب) اپتوكوپلر الف) فيوز     

د) مقاومت ج) ايزوالتور     
CP است؟   3- كار ......... تنظيم سطح سيگنال ولتاژ و جريان مناسب براي 

ب) تقويت كننده  الف) متناسب كننده    
د) واحد  ورودي ج) اندازه گير     

4- در فليپ فالپ RS اگر ورودي S  و ورودي R  هم زمان فعال شوند خروجي .......... است؟
ب) خاموش الف) روشن     

د) مدتي روشن و مدتي خاموش ج) ابتدا روشن سپس خاموش   
5- در اين زبان برنامه نويسي از يك سري بلوك كه داخل آن نوع عمل منطقي مشخص شده استفاده مي شود؟

STL (ب      La er (الف
 C++ (د      BD (ج

6- در معادل سازي مدارهاي رله اي، كنترل كننده هاي منطقي جايگزين ............... مي شوند؟
ب) فرمان الف) قدرت     

د) رله هاي كمكي ج) فرمان و قدرت    

آزمون پاياني
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ــتفاده از كدام اتصال براي  ــتوري PLC در مقابل نيروي ضد محركه اس ــت حفاظت خروجي هاي ترانزيس 7- جه
خروجي درست است؟

Q
+24

Q QQ

(د)(ج)(ب)(الف)

 110V 220 وV ــاژ كار ــد به محل هاي با ولت V) اگر الزم باش c 24) ــتوري ــا خروجي ترانزيس LO ب O 8- در
فرمان دهيم الزم است خروجي به ................. وصل شده و از طريق .............. محل مورد نظر با ولتاژ مختلف را تغذيه 

كنيم؟
ب) رله – ترانزيستور الف) ترانزيستور- رله    

د) پالتين رله- رله ج) رله – پالتين رله    
ــتفاده  ــتي تعداد .......... ورودي و تعداد ......... خروجي اس ــتاره مثلث دس 9- براي كنترل يك موتور به صورت س

مي شود؟
ب) 4 ، 3 الف) 3 ، 3     
د) 3 ، 2 ج) 3 ، 4     

LO است؟ O كدام يك از گزينه ها جزء مزاياي  -10
ب)باال رفتن توان مصرفي الف) افزايش حجم تابلو   

د) حجم سيم كشي باال ج)طراحي بسيارسريع و ساده   
LO ......................... مي باشد؟ O 11- كنترل سيستم كنترل رله اي ..................... و سيستم كنترل

الف) محدود به يك دستگاه مي باشد- محدود به يك دستگاه مي باشد
ب) محدود به يك دستگاه مي باشد، به راحتي قابل تغيير بوده و براي دستگاه هاي مختلف قابل استفاده

ج) به راحتي قابل تغيير بوده و براي دستگاه هاي مختلف قابل استفاده مي باشد، محدود به يك دستگاه خاص
ــتفاده مي باشد، به راحتي قابل تغيير بوده و براي  ــتگاه هاي مختلف قابل اس د) به راحتي قابل تغييربوده وبراي دس

دستگاه هاي مختلف قابل استفاده مي باشد.
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12- كارت حافظه ...... قابليت خواندن و نوشتن برنامه را دارد و با قطع برق برنامه پاك نمي شود.
ب) قرمز الف) زرد     

د) قهوه اي ج) آبي     
V است و داراي 8 ورودي و 4 خروجي رله اي بدون صفحه  c 12 13- در اين مدل لوگو منبع تغديه مورد نياز 24

نمايش مي باشد؟
LO O  230 RCO (ب    LO O  12 24 RCO (الف

LO O  24 RC (د    LO O  12 24 RC (ج
LO در كالس هاي مختلف حداكثر ورودي ديجيتال ....... و خروجي ........... است. O -14

I1 I16- 1 ب) 24    I1 I16- 1 الف) 16
I1 I24- m1 m16 (د    I1 I24- 1 ج) 16

15- برنامه مقابل ......................... است؟
الف) چپ گرد و راست گرد سريع

ب)چپ گرد و راست گرد ساده
ج) پرس دائم

د) كنترل از دو نقطه
16- برنامه مقابل .................... است؟

الف) كنترل دو الكتروموتور ازيك نقطه جداگانه
ب- كنترل دو الكترو موتور به صورت يكي پس از ديگري 
ج- كنترل دو الكتروموتور به صورت يكي به جاي ديگري 

د- كنترل الكتروموتور به صورت ستاره مثلث

17- كليد ميان بر براي فعال كردن شبيه سازي...... است؟
د) 9 ج) 3    ب) 6    الف) 4   

18- كليد ميان بر جهت ارسال اطالعات از لوگو به كاميپيوتر .............. است؟
Ctrl+S (د   Ctrl+N (ج   Ctrl+ ب)     Ctrl+D (الف
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