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 مقررات آزمایشگاه

 جلوگیری از حوادث

 .دانستن قوانین آزمایشگاه و اقدامات ایمنی برای کلیه دانشجویان ضروری است 

 احتیاج برای هر آزمایش و تغییر اتصاالت مدار بایستی فقط  بطه دسطتور و ح طور      انتخاب وسایل مورد

 صورت گیرد. گاهسرپرست آزمایش

        به قسمتهایی که احتمال برق گرفتگی در آنها وجطود دارد ناایطد دسطت زد. تضطویا وسطایل آزمطایش

 بایستی فق  در حالت قطع مدار صورت گیرد.

   باعث جلوگیری از بروز هرگونه حوادث می شود.رعایت نظم و ان ااط در حین آزمایش 

 نحوه انجام آزمایش

        نحوه شرکت دانشجویان در آزمایشها به صورت گروهی می باشطد. هطر گطروه مواطت اسطت قطوانین

 آزمایشگاه را به طور دقیق اجرا نماید.

         وسایل مورد احتیاج برای هر آزمطایش بطر روی میاهطای کطار قطرار داده شطده اسطت و دانشطجویان         

 وانند با استفاده از شماهای داده شده برای هر آزمایش مدار مورد نظر را باندند.تمی 

        در صورتی که هر کدام از وسایل آزمایشگاه دچار مشکل گردیطد موضطوب بایطد بصفاصطله بطه اططصب

 سرپرست آزمایشگاه برسد.

 لضه نموده و از فهطم مطالطآ آن   قال از شروب هر آزمایش دانشجو باید دستور آزمایش را با دقت مطا

ش از دانشجویان سواالتی خواهد شد که به عنوان مطمئن گردد. قال از هر آزمایش و در ضمن آزمای

 نمره فضالیت کصسی برای دانشجو ثات می گردد.

   گاارش کار حتما با فرمت مناسآ و رعایت اصول نگارشی و اضافه نموده نکاتی که در ادامه می آیطد

 تایپ شود.
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 در مورد پیش گزارش و گزارش کارنکاتی 

    پیش گاارش مربوط به هر آزمایش به صورت انفرادی توس  هر دانشجو تهیه می گردد کطه شطامل

می باشد و دانشجو موات است پیش گاارش  multisimپاسخ به سواالت و شایه سازی با نرم افاار 

 د.ول آزمایشگاه تحویل دهئخود را قال از شروب آزمایش به مس

  کل نمره هر جلسه را بخود اختصاص می دهد . %30و گاارش کار ها نیا  %30نمره پیش گاارشها 

 30%     نمره مربوط به فضالیت کصسی از جمله انجام و اجرای آزمایش و نتایج مربطوط بطه آن و پاسطخ

 دادن به سئواالت می باشد.

 10%  اه که توس  مسئول مربوطه داده آزمایشگ محی و مرتآ بودن در کاری نمره مربوط به ان ااط

 خواهد شد.

    گاارش کار به صورت گروهی انجام می شود و حداکثر یک هفته بضد از انجام آزمایش بایطد تحویطل

  خواهد شد.،ترتیآ اثر داده آن  از نمره %50با کسر داده شود در غیر این صورت 

 و تئوری می باشد. نمره پایان ترم شامل سه بخش، نمرات کصسی و نمره امتحان عملی 

 :در برگه اول گاارشهای تحویلی اطصعات زیر حتما قید گردد 

 پیش گاارش -گاارشی که تحویل داده اید: گاارش کار

 -------روز کصس ------ساعت کصس  --------نام گروه  --------شماره آزمایش 

 روز یکشناه 15-13ساعت  B – 5 -به عنوان مثال: 

 می باشد. C,B,A,…گروه ثات نام شده در جلسه گروه بندی به صورت نام گروه: بر اساس 

 .نام اع ای گروه به طور کامل در گاارش کار و نام فرد در پیش گاارش ذکر شود 

 .گاارش هایی که فاقد مشخصات ذکر شده باشد، تصحیح نمی گردند 
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 نایی با المان های آزمایشگاهیآش

قطضات غیرفضال را می توان به صورت های مختلفی طاقه بندی کرد. اما مضموالً آنهطا را در دو طاقطه بطار     

ت ، خازن و سیم پطی    و قطضطاتی کطه      مقرار می دهند . قطضاتی که بهره ولتاژ یا جریان ندارند ) مانند مقاو

   ICت کرده و یا به صورت کلید عمل کنند . ) مانند ترانایستور یا انواب می توانند سیگنال را به نوعی تقوی

 در بخش زیر به مضرفی قطضات غیرفضال می پردازیم . 

 مقاومت 

تقریااً تمام مدارهای الکتریکی یا الکترونیکی برای عملکرد صحیح به مقاومت احتیاج دارند . مقدار مقاومت را 

است . رابطه ولتاژ و جریان یک مقاومت  (Ω)  ، واحد آن اهم   و یا  نمایش می دهند )   Rبا 

𝑉با رعایت جهت های قراردادی به صورت  = 𝑅𝐼  است ) قانون اهم  . از کاربرد های مقاومت ها می توان به

 تقسیم و یا کاهش جریان و یا ولتاژ در مدار اشاره کرد .

 و کاربرد به انواب مختلت تقسیم بندی کرد.یکی از تقسیم بندی های مقاومت ها از نظر روش ساخت 

کاربرد ، تقسیم بندی مقاومت ها به مقاومت های ثابت و متغیر  ریکی از تقسیم بندی های مقاومت ها از نظ

 است.

  مقاومت های ثابت :
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 نام برد. (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛)و ترکیای  (thin film)از نظر روش ساخت مقاومت های ثابت به طرق مختلفی ساخته می شوند که می توان از مقاومت های ذغالی 

روش ساخت مقاومت های ذغالی به این ترتیآ است که روی سطح یک استوانه از سرامیک مخصوص ، الیه 

نازکی از کربن پوشانده شده و سپس شیار نارکی به صور ت مارپی  روی این الیه نطاز  ایجطاد مطی گطردد.     

مارپی  از جنس کربن با ضخامت بسطیار کطم و ططول دلخطواه روی سططح اسطتوانه        بنابراین نواری به صورت

سرامیکی ایجاد می گردد.در اینجا استوانه سرامیکی صرفاً نقش نگهدارنطده دارد. بطا تنظطیم عطرا نطوار بطه       

سادگی میتوان مقادیر مختلت مقاومت ها را تولید کرد.این نوب مقاومت ها همطانطور از شطکل اطاهری آنهطا     

 خص می باشد، در فرکانس های باال خاصیت سلفی از خود نشان می دهند.مش

 

به این ترتیآ است که خمیطری از جطنس مخصطوص     (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛)روش ساخت مقاومت های ترکیای 

تهیه می گردد و به صورت استوانه شکل می گیرد . ازاین نوب مقاومت در مواردی استفاده می گردد که مطی  

 مقاومت از خود خاصیت سلفی نشان ندهد. خواهیم

مقاومت های ثابت مضموالً در اندازه و توان های استاندارد ساخته می شطوند. برحسطآ سطاختار مقاومطت هطا      

 مشخصه های مختلفی برای هر کدام تضریت می شود که برخی از آنها عاارتند از :

ی و هدایت آن می باشد و درصورتی کطه در  الت : مقدار مقاومت : مقدار مقاومت یک جسم تابع شکل هندس

𝑅مضرا میدان یکنواختی قرار گیرد مقدار آن از رابطه  = 𝐿𝜎𝑆   بدست می آید که ئر این رابططهL   ، ططولS 
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هدایت مخصوص جسم است . مقدار مقاومت برحسآ اهم ، کیلطواهم و مگطااهم بیطان مطی      σسطح مقطع و 

 شود.

قاومت مضرف میاان انرژی تلت شده در آن می باشد. حداکثر تطوان تلفطاتی   ب : توان قابل تحمل : توان هر م

قابل تحمل در یک مقاومت بستگی به سطح تماس مقاومت با هوای محطی  دارد.) زیطرا بطا عاطور جریطان از      

گرما ایجاد می شود   هر قدر ابضاد مقاومت بیشتر باشد بطه علطت اینکطه تمطاس بیشطتری بطا       آن مقاومت در 

ف خود دارد،  تاادل حرارتی ، بهتر انجام شده و دمای جسم دیرتر به دمای سوختن مطی رسطد و   محی  اطرا

به عاارت دیگر جریان مجاز آن بیشتر شده و توان بیشتری را می تواند تحمطل کنطد. مقطدار تطوان از رابططه      

 مقابل بدست می آید :

𝑃 = 𝑉2𝑅 = 𝐼2𝑅 

وافضی یک مقاومت در عمل با مقداری که توس  سازنده بیان می شطود  ج: تولرانس )یا میاان دفت   : مقدار 

اختصف دارد. این اختصف ، تولرانس نامیده می شود و آن را برحسآ درصد بیان می کنند. میاان ایطن خططا   

ن علت سازنده بطه همطراه مقطدار    بستگی به تکنولوژی ساخت و دقت دستگاههای تولید مقاومت دارد به همی

 محدوده مقدار مقاومت مطلع گردد.  ید قید نماید تا استفاده کننده ازان تولرانس را هم بات میامقاوم

 (𝑝𝑝𝑚)ه تغیییرات دما )که مضموالً برحسآ بخش بطر میلیطون   تغییرات مقاومت نسات بحرارتی :  یآد: ضر

 بیان می شود. 

 می شود) برحسآ درصد   به  تغییرات مقاومت تحت شرای  خاص و زمان مضین اطصقه: پایداری :

و : ایجاد نویا :که مضادل ولتاژ نویا ایجاد شده توسط  خطود مقاومطت ) تحطت شطرای  فیایکطی و الکتریکطی        

 مختلت   می باشد.
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 مقادير مقاومت ها :

مقاومت ها با مقادیر دهدهی مشخصی ارائه شده اند تضداد و فواصطل ایطن مقطادیر در هطر سطری بطه درصطد        

باشد مقدار واقضی در محطدوده   %10برابر با  100Ωدارد . مثصً اگر توترانس یک مقاومت  تولرانس آن بستگی

اهم باشد، چنین مقاومتی کامصً بطرای آن مناسطآ    95اهم خواهد بود. اگر مقاومت موردنیاز مدار  110و  90

اهمی با تولرانس یک  100ن صورت باید مقاومتی آاهمی مورد نیار باشد، در  99خواهد بود. اما اگر مقاومتی 

 درصد را تهیه کرد.

 استاندارد های مختلفی برای تضیین مقادیر مقاومت ها برحسآ میاان تولرانس آنها وجود دارد.

که به قرار زیر می باشطد )   مقدار ترجیحی کافی خواهد بود، 6 درصد ، 20در مورد مقاومت های با تولرانس 

  6.8،  4.7،  3.3،  2.2،  1.5،  1.0مضروفند   :  E6که به عنوان سری 

 مقادیر ترجیحی به صورت زیر می باشند : E12درصد ، یضنی سری  10در مورد مقاومت های با تولرانس 

1.0  ،1.2 ،1.5 ،2.2  ،2.7  ،3.3  ،3.9 ،4.7  ،5.6  ،6.8  ،8.2 

 شند :به صورت زیر می با E24درصد ، یضنی سری  5همین اعداد در مورد مقاومت هایی با تولرانس 

1.0 ،1.1  ،1.2 ،1.3  ،1.5 ،1.6  ،1.8  ،2.0  ،2.2  ،2.4  ،2.7  ،3.0  ،3.3  ،3.6  ،3.9 ،4.3  ،4.7  ،5.1  ،

5.6  ،6.2  ،6.8  ،7.5  ،8.2  ،9.1 

 برای مشخص نمودن مقدار مقاومت مضموالً از دو روش استفاده می شود.

رنگ استاندارد روی مقاومت نشان داده  5ا ی 4نگی روی مقاومت مضموالً با کدهای رنگی : کدهای ر .1

 می شود.
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 رنگ برای شناسایی مقاومت ها : 4کدهای رنگی متشکل از 

 

 

 

 چهارمين حلقه رنگي

 ) تولرانس(

 اولين حلقه رنگي دومين حلقه رنگي سومين حلقه رنگي

 قرما

 درصد ±2

 صفر سیاه صفر سیاه  نقره ای

× طصیی  1 قهوه ای 1 قهوه ای 0.1

 طصیی

 درصد ±5

× سیاه  2 قرما 2 قرما 1

× قهوه ای  3 نارنجی 3 نجینار 10

 نقره ای

 درصد ±10

× قرما  4 زرد 4 زرد 100

 5 ساا 5 ساا  نارنجی

 بدون حلقه

 رنگی

 درصد ±20

× زرد  6 آبی 6 آبی 10000

 7 بنفش 7 بنفش  ساا

 8 خاکستری 8 خاکستری  آبی

 9 سفید 9 سفید   
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 رنگ برای شناسایی مقاومت ها : 5ی متشکل از کدهای رنگ

 

 پنجمين حلقه رنگي

 ) تولرانس(

 اولين حلقه رنگي دومين حلقه رنگي سومين حلقه رنگي چهارمين حلقه رنگي

 قهوه ای

 درصد ±1

× نقره ای  صفر سیاه صفر سیاه صفر سیاه 0.01

× طصیی  1 قهوه ای 1 قهوه ای 1 قهوه ای 0.1

 قرما

 درصد ±2

× سیاه  2 قرما 2 قرما 2 قرما 1

× قهوه ای  3 نارنجی 3 نارنجی 3 نارنجی 10

 طصیی

 درصد ±5

× قرما  4 زرد 4 زرد 4 زرد 100

× نارنجی  5 ساا 5 ساا 5 ساا 1000

 نقره ای

 درصد ±10

× زرد  6 آبی 6 آبی 6 آبی 10000

× ساا  7 بنفش 7 بنفش 7 بنفش 100000

 بدون حلقه رنگی

 درصد ±20

× آبی  8 خاکستری 8 خاکستری 8 خاکستری 1000000

 9 سفید 9 سفید 9 سفید 
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در مواردی که استفاده ار نوار رنگی بر روی مقاومت امکطان پطذیر نااشطد ) مطثصً در مقاومطت هطای        .2

کنند   از روش دیگری که پرقدرت که در اثر گرمای زیاد رنگشان تغییر یافته و یا خوردگی پیدا می 

د و حروف می باشد استفاده می گردد . دراین حالت از روش کطددهی تضریطت شطده    اعدا ترکیای از 𝐵𝑆 1852  استفاده می گردد . دراین روش حرفی به جای نقطه اعشاری قرار می گیرد. حرف مابور

 ضریآ اعمال شده به آن را نیا به صورت زیر مشخص می کند :

 

 

 

 

 R k M حرف

 1000000 1000 1 ضریآ

 

 نیا برای نشان دادن تولرانس اضافه می شود اساس آن به صورت زیر می باشد:حرف دیگری 

 

 آنگاه مقدار آن به طریق زیر به دست می آید:  M27Jاگر روی مقاومتی نوشته شده باشد  مثال :

𝑅 ∶  M27J → 0.27 ∗ 106Ω ± (%5 ∗ 0.27 ∗ 106Ω) 
 5%±با تولرانس  270𝐾Ωیضنی مقاومت 

 F G J K M حرف

 درصد 20± درصد 10± درصد 5± درصد 2± درصد 1± تولرانس
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 :  SMDمقاومت 
به مقاومتهایی که روی بردهای الکترونیکی به صورت چسایده و بدون پایه هستند گفته می شطود، قطضطات   
اس ام دی هم بسیار متنّوب و گوناگونند، طریقه شناسطایی آنهطا هطم تفطاوت هطایی دارد بضنطوان مثطال روی        

مضمولی رنگی دو عدد اول  مقامتهای در اعداد شایه ، هم اینجا در بینید، می را 475  عدد زیرمقاومت شکل 
 4700اهطم یطا    4700000برابر  زیرشد پس مقدار مقاومت شکل ابمی 0خوانده می شوند و عدد سوّم تضداد 

    مگا اهم می باشد.  7/4کیلواهم یا 
 مقاومت متغير

         فی از مقاومطت هطای متغیطر بطه صطورت متطداول مطورد اسطتفاده قطرار         مقاومت های متغیر نمونه های مختل

می گیرند. این نوب مقاومت ها عمدتاً به عنوان تغییر دهنده ولتاژ و تغییر دهنده جریان استفاده می شوند. از 

از  انواب مقاومت های متغیر که در صنضت استفاده می شوند می توان از ولوم دستگاه هطای صطوتی نطام بطرد.    

 نام برد. پتانسیومترمقاومت های متضییری که کاربرد آزمایشگاهی دارند می توان از رئوستا و 

ر ثابت و یک سطر متغیطر   سرئوستا مقاومت متغییری است که دارای سه سر می باشد . در رئوستا دو رئوستا :

ی کنند. بنابراین برای یافتن وجود دارد. رئوستا مضموالً درجه بندی شده نیستند و به صورت پیوسته تغییر م

 مقدار مقاومت به کار رفته باید از اهم متر استفاده نمود.
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سه سر ) ترمینال   می  اساس کار این نوب مقاومت ها بسیار ساده است. به این ترتیآ که دارایپتانسیومتر : 

ر واقع حداکثر مقدار مقاومت است.  و سر سر ابتدا و انتها ) که مقدار مقاومت بین آنها ثابت بوده و دباشند ، 

وس  که مقدار مقاومت بین این سر و هر یک از سرهای کناری بسته به موقضیت بازوی بین حطداقل صطفر و   

 حداکثر مقدار ، قابل تغییر است.

 

 

 

 

 خازن 

       ذخیطره   خازن المانی است که انرژی الکتریکطی را توسط  میطدان الکترواسطتاتیکی )بطار الکتریکطی  در خطود       

 :ساختمان داخلی خازن از دو قسمت اصلی تشکیل شده است .می نماید

  الکتریک دی-ها هادی بین عایق –صفحات هادی ب  -الت

 هرگاه دو هادی در مقابل هم قرار گرفته و در بین آنها عایقی قرار داده شود، تشکیل خازن می دهند. 

، روی و نقره با سطح نساتاً زیاد بوده و دربین آن ها عطایقی   مضموالً صفحات هادی خازن از جنس آلومینیوم

 از جنس هوا ، کاغذ، میکا، پصستیک، سرامیک، اکسید آلومینیوم و اکسید تانتالیوم استفاده می شود.

دیگر از عناصری که در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی استفاده می شود خطازن اسطت خطازن     بضاارتی یکی

را به صورت بارالکتریکی ذخیره می کنطد و از دو صطفحه رسطانا تشطکیل شطده کطه در بطین         انرژی الکتریکی

صفحات مضموالً یک الیه دی الکتریک ) نارسانا  قرار دارد. هرچه میاان بار ذخیطره شطده در یطک خطازن در     

بارگطی   ولتاژ ثابت بیشتر باشد مقدار ارفیت خازن بیشتر است. واحد ارفیت خازن فاراد است ) کطه مقطدار  
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  یی با ارفیت میکرو فطاراد یطا کمتطر اسطتفاده     هاخازناست و در مدارهای الکتریکی یا الکترونیکی مضموالً از 

می شود  . جریانی که از دو سر خازن می گذرد مستقیماً متناسآ با میاان ولتاژ دو سر ان نسات بطه زمطان   

𝑖است . این مطلآ با رابطه مقابل بیان می شود :  = 𝑐 𝑑𝑣𝑐𝑑𝑡   ضریآ این تناسآ ارفیت خازن نطام دارد.  از ( .

بین طاقه های تقویطت کننطده ، خطازن در مناطع تغذیطه و       ACمی توان کوپصژ  هاخازنکاربردهای مختلت 

 کوپصژ خطوط تغذیه را نام برد.

 مشخصه هاي خازن :

ه برخطی  بنها تأثیر می گذارد. در زیر آبه میاان زیادی بر روی مشخصه های الکتریکی  هاخازنساختار و نوب 

 از مشخصه های هر خازن اشاره شده است.

مقدار خازن را مشخص می کند. ارفیت فق  تابع ابضاد فیایکی سیستم هادی هطا و ضطریآ    الت   ارفیت :

نفوذ پذیری عایق بین هادی ها است و درصورتی که خازن از دو صفحه هطادی مطوازی مسططح یکسطان کطه      

S  ،(𝑑، مساحت هریک از صفحات  dنها از یکدیگر آ هفاصل ≪ 𝑆)  و ضریآ نفوذ پذیری عایق بین صفحاتε 
Cباشد مقدار ارفیت از رابطه  = 𝜀𝑆𝑑 = 𝑄𝑉     بدست می آیطد. برحسطآ میکروفطاراد(𝜇F)   نانوفطاراد ،(𝑛𝐹)  و ،

 بیان می شود.  (𝑝𝐹)پیکوفاراد 

ف پتانسیلی است که می توان به صورت مداوم به خازن اعمال کرد. اگطر  مضادل حداکثر اختص ب : ولتاژ کار :

ولتاژ اعمال شده از این مقدار بیشتر شود، به عایق های داخل خازن آسیآ وارد می کند. ولتاژ کطار مضمطوالً   

می     ، و برای حداکثر دمای کار خازن درنظر گرفته  DCولت  50ته می شود )مثصً شبدون هی  تغییری نو

 شود. ولتاژ کار خازن همواره باید فاصله کافی با حداکثر ولتاژ کار خازن داشته باشد.

هرتطا   60هرتطا یطا    50ذکر شده باشد، مضموالً برای سیگنال سینوسی با فرکانس  ACاگر ولتاژ کار برحسآ 

اما فرکانس می باشد. در محدوده فرکانس های شنوایی عملکرد خازن تغییر قابل توجهی را نشان نمی دهد، 

های باالتر باید خازنی با ولتاژ باالتر را مورد استفاده قرار داد، تا به این ترتیآ کاهش بار الکتریکطی ناشطی از   
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جریان نشتی در خازن جاران شود . زیرا دراین حالت ممکن است دمای داخل خازن به میاان زیادی افاایش 

 یابد.

انحراف مجاز از ارفیت اعصم شده می باشد و برحسطآ درصطد   ج  تولرانس ) میاان دقت   : مضادل حداکثر 

 بیان می شود.

به میاان تغییر ارفیت خازن در اثر تغییر دمای محی  به اندازه یک درجه سطانتی گطراد   د  ضریآ حرارتی :

 بیان می گردد . 𝑝𝑝𝑚اطصق می شود ) مضموالً برحسآ بخش بر میلیون 

می شود که با اعمال ولتاژی در حد ولتاژ کار تضیین شده ، از خازن عاطور  ه  جریان نشتی : به جریانی گفته 

 می  کند.) مضموالً با ذکر دمای مشخصی همراه می باشد. 

ذ  مقاومت ایاوالسیون : مضادل مقاومت الیه های عایق در حالتی می باشد، که ولتطاژ کطار تضیطین شطده بطه      

 مشخصی همراه می باشد.  خازن اعمال شده باشد .) مضموالً با ذکر دمای

 به تغییرات ارفیت خازن در شرای  خاص و محدوده زمانی مضین اطصق می شود.و  پایداری :

 : هاخازنانواع 

 به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند. هاخازنبطورکلی 

میکطا  و  ی ثابت تشطکیل شطده از خازنهطای سطرامیکی و ورقطه ای ) شیشطه یطا پصسطتیک   و         هاخازنگروه 

 الکترولیتی که خود به دو دسته آلومینیوم و تانتالیوم تقسیم می شوند.

 ی متغیر که به دسته واریابل و تریمر ها تقسیم می شوندهاخازنو گروه دوم 

در انواب مختلفی ساخته می شوند که می توانند مقادیر ثابت و متغیر داشته باشند. از مهمترین انواب  هاخازن

 ی سرامیکی ، الکترولیتی و تانتالیوم اشاره کرد. هاخازنی توان به ثابت آنها م
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 ي الكتروليت :هاخازن

 

 

 

بخاطر قابلیت ساخت برای ارفیت های باال استفاده شده و به دو صطورت آلطومینیم و تانتطالیوم     هاخازناین 

نیمی کطه در بطین ان کاغطذ    ن مضمول تر است. دراین نوب دو ورقه آلطومی آساخته می شوند که نوب آلومینیم 

آغشته به الکترولیت ) تترابورات آلومینیم   قرار دارد به هم پیچیده شده است. بطر روی یکطی از ورقطه هطای     

 آلومینیم الیه نازکی از اکسید آلومینیم تشکیل شده که به صورت عایق خازن عمل می نماید.

خازن را فق  در یک جهت می توان شطارژ نمطود.   خازن الکترولیتی دارای پصریته می باشد به این مضنی که 

پایه های مثات و منفی را مشخص می نمایند. چنانچطه خطازن بطه صطورت      هاخازنمضموالً بر روی بدنه این 

س از پط مضکوس در مدار قرار گیرد، الیه اکسید آلومینیم از بین رفته و خازن تادیل به یک هادی می شود و 

ه و در اثر گاز ایجاد شده خازن منفجر می شود . با ایطن حطال مقطدار ولتطاژ     آن محلول الکترولیت تجایه شد

 مضکوس اعمال شده از یک دهم ولتاژ مجاز خازن بیشتر نااشد، مسئله خاصی ایجاد نمی شود.

میکرو فاراد سطاخته مطی شطوند. مقطدار ارفیطت ایطن        6800برای ارفیت های از حدود یک تا  هاخازناین 

حسآ میکرو فاراد بطور مستقیم روی آنها نوشته می شود. حداکثر ولتاژ قابل تحمطل ایطن   مضموالً بر هاخازن

بیشتر در مواردی به کار می روند که بخواهیم یطک ولتطاژ    هاخازننیا روی آنها نوشته می شود. این  هاخازن

یه دستگاه ها بطه  در قسمت مناع تغذ هاخازنتادیل کنیم. از دیگر کاربرد های این نوب  DCیکسوشده را به 

 عنوان خازن فیلتر و در مدارهای تقویت کننده به عنوان خازن کوپصژ می باشد.

 زیاد بودن جریان نشتی و ضریآ حرارتی آن است. هاخازناز مضایآ این نوب 
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  ی سرامیکی :هاخازن

 

 

 

 

و جوشن ها را الیطه   یق را سرامیکای سرامیکی مضمول ترین خازن غیرالکترولیتی است که در آن عهاخازن

ها ) مثصً میکا   الکتریک سرامیک باعث شده در مقایسه با دیگر عایق دیناز  نقره می دهد. باال بودن ثابت 

های سرامیکی مضموالً به شکل عدسی یطا  های مساوی ، خازن سرامیکی کوچکتر باشد. خازنبه ازای ارفیت

به دو روش بطر روی آن هطا    هاخازندارند. ارفیت این نوب  1𝜇𝐹مستطیلی هستند. مضموالً ارفیتی کمتر از 

 نوشته می شود.

,𝑀,𝐾به صورت یک کد سه رقمی در کنار یکی از حروف  هاخازندر روش اول ارفیت این  𝐽, 𝐺 , 𝐹   نوشطته

، که در این حالت ، دو رقم اول ذکرشده ، مضادل ارفیت خازن بوده ، اما رقم سطوم   103𝐾می شود . مانند 

ضداد صفرهایی که باید به دو رقم اول اضافه شود را نشان می دهد. عدد بدست آمده ارفیت خازن برحسآ ت

مشخص شده باشند، بطه ترتیطآ    "103"و  "222"یی که با اعداد هاخازنپیکو فاراد می باشد. مثصً ارفیت 

رف نشطان داده شطده در کنطار    پیکو فاراد می باشند. حط  10000نانو فاراد  ، و  2/2پیکو فاراد )مضادل  2200

ها با مقطدار  کند . در هنگام تضیین اندازه مقاومتعدد سه رقمی میاان تلورانس ارفیت خازن را مشخص می

 این اعداد آشنا شده اید.  

شود که دراین حالطت  نوشته می 01/0یا  1/0به صورت یک عدد اعشاری مانند  ندر روش دوم ، ارفیت خاز

  Vها در کنار حرف باشد. عدد نشان داده شده این خازنمیکرو فاراد می 01/0یا  1/0 ارفیت خازن به ترتیآ

 می باشد. هاخازننشان دهنده ماکایمم ولتاژ قابل تحمل توس  این 
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 ها از کدهای رنگی به صورت زیر استفاده می شود :برای تضیین ارفیت این خازن

 

پنجمين حلقه 

 رنگي

 

 چهارمين حلقه رنگي

 انس() تولر

 اولين حلقه رنگي دومين حلقه رنگي سومين حلقه رنگي

 

 قرما

DC 10± سفید 
 درصد

× نارنجی  صفر سیاه صفر سیاه 1000

250 

 ولت

× زرد  1 قهوه ای 1 قهوه ای 10000

 400 زرد

 ولت

 20± سیاه
 درصد

× ساا  2 قرما 2 قرما 100000

 3 نارنجی 3 نارنجی 

 4 زرد 4 زرد

 5 ساا 5 ساا

 6 آبی 6 یآب

 7 بنفش 7 بنفش

 8 خاکستری 8 خاکستری

 9 سفید 9 سفید
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 خازن تانتاليوم : 

ها مضموالً ارفیت فیایکی نساتاً زیاد و حجم فیایکی نساتاً کم دارند. ساختار داخلی آنها به صورت این خازن

هطای  ی الکترولیتی اسطتوانه هانخازصفحات متخلخل تانتالیوم که از الکترولیت پر شده اند، می باشد. امروزه 

 شده اند. ی تانتالیومهاخازندر کاربردهای صنضتی جایگاین 

 

 

 

 

 

 

 : ي با ظرفيت متغيرهاخازن

 

 

 

 

 

از صطفحاتی بسطیار    هطا خطازن اساس کار خازن بر مانای تغییر سطح مشتر  جوشن های آنهاست. این نطوب  

تشکیل شده اند که با چرخش این صفحات بدون اینکطه بطه    ناز  فلای با الیه های پصستیکی در داخل آنها
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ی با ارفیت های متغیر می تطوان بطه   هاخازنهم تماس پیدا کنند، ارفیت آنها کم و زیاد می شود. از انواب 

 واریابل و تریمر اشاره کرد.

 واريابل : 

 

 

 

 

 

 

ن ارفیت آنها می باشد. ارفیطت  موجود است که تفاوت بین این دو فق  در میاا FMو  AMواریابل در نوب 

کمتطر اسطت و    FMمی رسطد ارفیطت واریابطل     pf  300بسیار زیاد می باشد و گاهی از صفر تا AMواریابل 

در یک محفظه پصستیکی قرار می گیرند که به نام واریابطل دو مطوج مضطروف     FMو  AMمضموالً دو واریابل 

 است.
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 تريمر : )                 (

ارفیت بسیار کمی دارند و اندازه آنها نیا بسیار کوچک می باشد. مضموالً ارفیت آنهطا بطین    هاخازناین نوب 

پیکو فاراد می باشد که این ارفیت بستگی به بارگی و کوچکی اندازه تریمر و همین طور تضداد و  50صفر تا 

 مقدار صفحات آن دارد.
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 سلف

که برای ذخیره انرژی درمیدان مغناطیسی به کار می رود و بطور ساده یک سیم هادی  عنصری از مدار است

مضمولی است که پیچانده شده است . مقاومت اهمی سلت را می توان در اغلطآ مواقطع صطفر فطرا نمطود و      

مانند یک هادی عمل کرده و عکس الضملطی نطدارد. امطا چنانچطه جریطان عاطوری        dcبنابراین با عاور جریان 

بخواهد تغییر نماید.، سیم پی  با تغییر جریان مخالفت نموده و این مخالفت به صورت ایجاد ولتاژی بطه نطام   

ولتاژ القایی بروز می نماید ) این خاصیت را خاصیت خود القایی سلت می نامیم .   رابطه ولتاژ دو سر سطلت  

القایی عنصر گویند کطه در یطک سطیم      را ضریآ خودLبا جریان گذرنده از آن متناسآ است. ثابت تناسآ )

𝐿دور به صورت  Nپی  با  = 𝑁∅𝐼  نسات کل شار پیوندی بر جریان پیوند دهنده آن   تضریت می شود. که (I 

پیوند شار می باشد. و واحد آن هانری ) مضادل یک وبطر بطر   ∅𝑁 شار کل ، و  ∅ریان گذرنده از سیم پی  ، ج

در مدارهایی مانند فیلترهای فرکانس بطاال و تقویطت کننطده هطای رادیطویی      دور آمپر   می باشد. این عناصر 

کاربرد خیلی زیادی دارند.کارخانه های مختلفی سیم پی  های ثابتی برای کار در فرکانس های رادیویی ارائه 

 میکرو هانری می باشند. 10، از یک میکرو هانری تا  E6کرده اند ، که مطابق با مقادیر ترجیحی سری 

 ر بسیاری از موارد احتیاج به سلفی با اندوکتانس متغیر است.د
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 --((آشنایی با دستگاه های موجود در آزمایشگاه ))--

 (Power Supply)الف: آشنایی با منبع تغذیه 

 مناع تغذیه یکی از ارکان مهم در کار با مدارات الکتریکی می باشد.

 آزمایشگاه مورد بهره برداری قرار می گیرد.ت  است که در ول 30تا  DC (0تصویر زیر یک مناع تغذیه 

 

    SLAVEو رزرو ) (MASTER)می باشد که بصورت اصلی  DCاین دستگاه دارای دو تغذیه 

 می باشد. در زیر اجااء کاربردی دستگاه با توجه به شکل باال توضیح داده می شود. 

 کلید روشن/خاموش مناع تغذیه -1

 تنظیم ولتاژ -2

 تنظیم جریان -3

, 𝐶𝐻2و +  کانال های  –نمایشگر مقدار ولتاژ قرار گرفته در پایانه های خروجی)پایانه های  -4 𝐶𝐻1 
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 نمایشگر مقدار جریان خروجی -5

 روجی به ترتیآ از راست به چپ : منفی / زمین / مثاتپایانه خ -6

را تاطدیل بطه دو عطدد مناطع      فوقتغذیه   باعث می گردد که مناع TRACKو  INDEP با فشردن کلید -7

گردد و همچنین بطا کلیطدهای زیطر بصطورت      تغذیه همسان می کند که با ولوم تغذیه شماره یک کنترل می

 سری و موازی از درون دستگاه ارتااط پیدا می کند.

ج مطوازی از خطار  دو عدد مناع تغذیه به صورت سطری و   PARALLELو  SERIESبا فضال نمودن کلید  -8

 دستگاه می توان ارتااط داد .

 چند نکته پیرامون استفاده از مناع:

  قال از استفاده از مناع تغذیه در مدار باید ولتاژ و حداکثر جریان مناسآ برای مدار را بر روی مناع

 تنظیم نمود.

 مبرای تنظیم ولتاژ باید از ولو voltage    و برای تنظیم حدودی جریان بایطد از ولطومcurrnt  فاده اسطت

 کرد.

 .همیشه مقدار جریان کشی مدار باید از حداکثر جریان تنظیم شده روی مناع کمتر باشد 

 .هیچگاه نااید دو سر پصریته های مناع اتصال کوتاه گردد.این امر ساآ آسیآ به مناع می شود 

  پس از تنظیم کلید تغذیه از همین مدل اما با نمایشگرهای دیجیتالی ،در بض ی از منابعOUTPUT 

 قرار گیرد. ONباید در حالت 

  ولت  35زمانی که از حالت سری مناع تغذیه استفاده می گردد موااآ برق گرفتگی از ولتاژDC  به

 باال باشید.
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 ب: آشنایی با مولتی متر دیجیتال 

 یکی از مهمترین اباار برای تست و عیآ یابی مدارات مولتی متر می باشد.

 

 های مولتی متر با استفاده از شکل باال:شر  کلید ها و ترمینال 

 نمایشگر .1

 کلید خاموش / روشن مولتی متر .2

 واایت کلیدهای فانکشن:

 رنج آمپر .1

 رنج میلی آمپر .2

 رنج میکرو آمپر .3

 سنج خازن رنج .4
 کوتاه اتصال تست و متر اهم رنج .5

 دیود تست .6
 متر فرکانس کلید .7

 ولت میلی رنج .8

 DC ولتاژ رنج .9
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 . AC ولتاژ رنج .10

 آمپر توس  فیوز حفاات شده است. 10ورودی تا  جریان .  ترمینال 11

 توس  فیوز محافظت شده است. mA 500. ترمینال جریان تا 12

 یا مشتر  COM. ترمینال 15

 شد. جهت اندازه گیری ولتاژ و مقاومت و خازن و فرکانس می با HZΩv. ترمینال 16

 ت.اس برای ثابت نگه داشتن عدد نشان داده شده HOLD. کلید 17

 نشان ماکایمم و مینیمم و تفاضل و متوس  – min/max. کلید 18

 نشان دادن فرکانس ورودی بصورت جداگانه - ∏HZ. کلید 19

 . کلید های حافظه، پا  کردن حافظه و نشان دادن حافظه20

 نحوه استفاده از امكانات مولتي متر ديجيتال 

لی مولتی مترها می باشد امطا برخطی مطولتی مترهطا     اندازه گیری مقاومت و ولتاژ و جریان از امکانات اص

 دارای امکانات دیگری چون تست دیود، بتای ترانایستور، اندازه گیری خازن، اندازه گیری سلت و... 

 می باشند.

می باشد که در اثر امکانات  COMمضموال مولتی مترها دارای چند ترمینال می باشند که یکی از آن ها 

مشکی به آن متصل شود و بسته به استفاده از هر قسمت پراب قرما باید در یکطی   مولتی متر باید پراب

 دیگر از ترمینال ها قرار بگیرد.

 نکته:
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در مولتی مترهای پرتابل یا دستی با چرخش کلید سلکتور مولتی متر مطی تطوان نطوب اسطتفاده از آن و     

ر بیشترین مقطدار قطرار داد و پطس از    را مشخص کرد که در هر عملکرد ابتدا باید رنج را دآن دقت عمل 

 اتصال مولتی متر به مدار، رنج را به دقت مناسآ کاهش داد.

 اندازه گیری مقاومت:

وصل میکنیم. مقدار  COMمتصل کرده و پراب مشکی را به  VΩHZبرای این عملکرد پراب قرما را به 

 مقاومت اندازه گیری شده بر روی نمایشگر مشخص می گردد.

 ری ولتاژ:اندازه گی

باشد کلید مربوطه را روی رنطج مناسطآ قطرار داده و پطراب قرمطا را بطه        ACیا  DCبسته به اینکه ولتاژ 

VΩHZ  و پذاب مشکی را به COM .متصل کرده و مقدار ولتاژ ااهر خواهد شد 

 اندازه گیری جریان:

آ قرار داده و پراب قرمطا  باشد کلید مربوطه را روی رنج مناس ACیا  DCباز هم بسته به نوب جریان که 

 COMو پطراب مشطکی را بطه     A 10و بیش از آن بطه ترمینطال    mAبه ترمینال  mA 500 را تا جریان  

از   DCیطا    ACجهت اندازه گیری جریان  متصل کرده و مقدار جریان روی نمایشگر نمایان خواهد شد.

 استفاده می کنیم.  selectکلید 

 نکته:

ن باید دقت کرد چرا که کم بودن رنج نسطات بطه جریطان انطدازه گیطری شطده       در استفاده از بخش جریا

 سوختن فیوز جریان مولتی متر را در پی دارد.
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 تست دیود و اتصال کوتاه:

یکی از پر کاربرد ترین گاینه های مولتی متر تست دیود می باشد که برای تست سالم بودن دیود مورد 

متصل کرده  COMو مشکی را به  VΩHZلکرد باید پراب قرما را به استفاده قرار می گیرد. برای این عم

و دو سر پراب را به دو سر دیود متصل کرده، در صورت سالم بودن دیود در جهت مستقیم عددی نشان 

 نشان داده خواهد شد. 1داده خواهد شد و در جهت مضکوس عدد 

 زند که نشان از سوختگی دیود می باشد.تی متر بوق می لاگر دیود در جهتی اتصال کوتاه شده باشد مو

برای تست برقراری اتصال دو نقطه مدار یا اتصال کوتاه از این امکان می توان استفاده نمود کطه در ایطن   

 صورت بارز بوق زده و نمایشگر اهم کمی را نشان می دهد. در غیر اینصورت مدار تست قطع می باشد.

 خازن سنج:

و پراب قرما را به  COMا تضیین می کند. برای این امکان پراب مشکی به این قسمت خازن الکترولیتی ر

متصل کرده و با تضیین رنج در قسمت خازن سنج و اتصال پراب ها به خازن به اینگونه  VΩHZترمینال 

که پراب مشکی به پایه منفی خازن و پراب قرما به پایه مثات خازن مقدار خطازن روی صطفحه نمایطان    

 خواهد شد.
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 ج: آشنایی با سیگنال ژنراتور

 معرفي اجزاي سيگنال ژنراتور يا فانكشن ژنراتور

 

 کلید خاموش / روشن -1

) این ولوم با توجه به اتنخاب کلید محدود فرکانسی مورد نظر در قسمت پایین  ولوم تنظیم فرکانس -2

 قابل تنظیم می باشد .

 مگاهرتا پایان می یابد . 2هرتا شروب و تا  2فرکانسی مورد نظر) از  رنج انتخاب برای هایی کلید -3
 ولوم متغیر جهت تنظیم دقیق تر فرکانس مورد نظر می باشد. -4

کنار صفحه روشن شود به مضنی این است کطه عطدد    LEDصفحه نمایشگر فرکانس . در صورتی که  -5

 نمایش داده شده برحسآ کیلوهرتا خوانده شود.

               زمطانی کطه توسط  کلیطد کنطار ایطن ولطوم فضطال         یم و تقطارن سطیگنال از لحطا    نظت  DUTYولوم  -6

 ردد.گمی 

را فضال نموده  و با توجه بطه کلیطد    SCAN FREQ کلید  در قسمت رج زدن فرکانسی هنگامی که -7

دیگر در این قسمت می توان خطی یا لگارتیمی این رج زدن را انتخاب و با ولطوم آن تغییطرات را از   

 .کم تا حداکثر اعمال نمود
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 سینوسی .  مربضی، ،مثلثی دندان) موج شکل کلیدهای انتخاب -8

یا ت ضیت ، که با فشردن هرکدام با توجه به عدد باال آن کلیطد   ATTEکلید های مربوط به قسمت  -9

 سطح سیگنال را ت ضیت می کند.

در قسمت تنظیم دامنه دو ولوم و یک کلید فضال سازی وجود دارد که با فضطال نمطودن آن    -10

LED ص آن روشن شده و با ولوم مخصوLEVEL   سطحDC   و با  ولوم  سیگنال AMPL    دامنطه

 پیک را می توان تنظیم کرد. –سیگنال بصورت پیک 

 VPPکنطار    LEDنمایشگر مخصوص دامنه سیگنال خروجی که در صطورت روشطن شطدن     -11

 باشد.بمضنی این است که دامنه سیگنال خروجی شما بصورت نو  تا نو  آن برحسآ ولت می 

 اهم  50با امپدانس  ترمینال خروجی شکل موج -12

، که خروجی آن شکل موج مربضی بطا دامنطه     TTL / CMOSترمینال خروجی شکل موج  -13

 ولت می دهد. 5استاندارد 

 نكاتي پيرامون استفاده از سيگنال ژنراتور

       ص شطده  برای تولید شکل موج موردنظر ابتدا باید نوب شطکل مطوج را بطا کلیطدهای فرکطانس مشطخ

مطی تطوان بطازه     frequencyانتخاب کرده سپس با ولوم محدوده فرکانس را مشخص کرده و با ولوم 

 .  ه و در صورت نیاز با ولوم کناری آن دقیق تر تنظیم نمودرا تنظیم کرد یفرکانس

    چراغ های کنار صحفه نمایش عدد نشانگر واحد عدد نشان داده شده است. مثصً اکر نمایشطگر عطدد

 است. 100𝑘ℎ𝑧روشن است به مضنای موج تولید شده  khzرا نشان می دهد و چراغ  100

  از مناضی دیگطر بطه ورودی    در صورتی که سیگنالی راCOUNT/FREQ       وصطل نمطوده و بطا فضطال

؛کانتر یا شمارشگر فضال می گردد و با فشردن کلید ریست شمارشگر صطفر مطی    EXTنمودن کلید 

 روی نمایشگر نشان داده می شود.گردد و نتجه بصورت عدد ب
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 د : آشنایی با اسیلوسکوپ 

یک دستگاه اندازه گیری است که از آن برای مشاهده شکل موج ها و اندازه  (𝑂𝑠𝑐𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑒)اسیلوسکوپ 

آمپر عناصر نیمه هطادی   –گیری ولتاژ ، زمان تناوب ، اختصف فاز و همچنین مشاهده منحنی مشخصه ولت 

انطدازه         ند دیود و ترانایستور استفاده می شود. اسیلوسکوپ یک ولت متر دقیق اسطت ولطی توانطایی    مان

گیری جریان را به طور مستقیم ندارد و برای اندازه گیری جریان باید از روش های غیرمستقیم مانند قطانون  

ترهطای مضمطولی ، در فرکطانس    اهم استفاده کرد. یکی از ماایای اسیلوسکوپ این است که برخصف مطولتی م 

های باال نیا به خوبی کار می کند. اندازه گیری و مشاهده شکل موج ها در اسیلوسکوپ از ولتاژ بطا فرکطانس   

  شروب و به فرکانس مشخصی ختم می گردد که مضموالً اسیلوسکوپ را با این فرکانس مشخص  DCصفر ) 

 40𝑀𝐻𝑧تطا   DCو  ACیلوسکوپی که می تواند ولتاژهای مگاهرتا ، یضنی اس 40می کنند. مثصً اسیلوسکوپ 

 را نمایش دهد. 

اسیلوسکوپ ها در نوب آنالو  و دیجیتال ساخته می شوند که دراینجا به بررسی نوب آنالو  آن می پردازیم 

را به کار باریم منظورمان اسیلوسکوپ آنالو  است. ما قصطد نطداریم بطه     پو در ادامه هرجا کلمه اسیلوسکو

بررسی ساختمان داخلی اسیلوسکوپ بپردازیم بلکه هدف ، آشطنایی بطا قابلیطت هطای اسیلوسطکوپ و نحطوه       

استفاده از آن می باشد. به دلیل اینکه طرز کار همه اسیوسکوپ ها شایه یکدیگر است و کلیدها و ولوم های 

𝐴𝑂𝑆یکی است ما برای آموزش بهتر مطلآ، از یک اسیلوسطکوپ   آنها تقریااً − 520𝑎 مدل 𝐴𝑅𝑀𝐴   در امطر

 آموزش استفاده می کنیم که تصویر این اسیلوسکوپ قابل مشاهده است.
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 فقط   لحظه هر در کاناله یک های اسیلوسکوپ. باشند کاناله چند یا و کاناله یک است ممکن ها اسیلوسکوپ

 چنطد  تواننطد  مطی  مامطان ه کاناله، چند اسیلوسکوپ اما. دهند نمایش صفحه روی را سیگنال یک توانند می

 یطک  ،صفحه قاطل  شکل در شده داده نمایش اسیلوسکوپ.دهند نمایش خود، نمایش صفحه روی را سیگنال

   خطود  نمطایش  صطفحه  روی سطیگنال  دو دادن نمطایش  به قادر همامان یضنی باشد می کاناله دو اسیلوسکوپ

 هطای  سطیگنال  انتقطال  بطرای  شطوند   می منتقل اسیلوسکوپ به چگونه الکتریکی های سیگنال اما. باشد می

 . پردازیم می آن بررسی به ادامه در که شود می استفاده پروب از اسیلوسکوپ، به الکتریکی

 گوینطد  می نیا پراب آن به که پروب از اسیلوسکوپ، به الکتریکی های سیگنال انتقال برای  : Probe) پروب

 . کنید می همشاهد زیر شکل در پروب نمونه یک. شود می استفاده

 

 

 

 

 بطه  پطروب  نو .برسطد  حطداقل  بطه  نطویا  میاان تا باشد می کواکسیال کابل جنس از مضموالً پروب راب  سیم

 نطو   پصسطتیکی  پوشطش  اگر. کرد وصل مدار از نقطه یک به را آن توان می که است فنری ای گیره صورت

 انتهطای . گطردد  مطی  اسطتفاده  آن از عمواق بض ی در که شود می سوزنی صورت به آن نو  برداریم، را پروب

 است مورب شیار یک دارای BNC. دارد نام BNC شود می وصل اسیلوسکوپ ورودی به که راب  سیم فلای

 چرخطانیم  می ساعت های عقربه جهت در درجه 90 و کنیم می وصل اسیلوسکوپ ورودی به را آن وقتی که

 . شود می متصل اسیلوسکوپ به کامصً قطضه این

 گونطه  هی  بدون سیگنال ،×1 حالت در که دارد وجود×10 و ×1 حالت دو با کلیدی پروب روی نهمچنی

 10 پطروب  داخل در سیگنال ابتدا ،×10 درحالت و گردد می اعمال اسیلوسکوپ به پروب طریق از ت ضیفی
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 پطروب، ×10 حالطت  از اگطر  که داشت توجه باید. گردد می اعمال اسیلوسکوپ به سپس و شده ت ضیت برابر

 دامنطه  واقضی مقدار تا نمود ضرب 10 عدد در باید را دامنه شده قرائت مقادیر شود استفاده گیریاندازه برای

در زیر مدار داخلطی پطراب   . باشد می زیاد دامنه با های سیگنال برای×10 کاربرد موارد.  آید بدست سیگنال

 ترسیم شده است..

 

 

 

 

 بررسی به وسپس پردازیم می اسیلوسکوپ پانل روی های ولوم و یدهاکل و نمایش صفحه بررسی به ادامه در

 روی بطه  رو نمطای  از تصطویری  اسیلوسطکوپ،  پانطل  بهتطر  نمطایش  برای. پردازیم می اسیلوسکوپ کاربردهای

 . است شده داده نمایش اسیلوسکوپ
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 در نمطایش  صفحه این که هستند نمایش صفحه یک دارای ها اسیلوسکوپ:  اسیلوسکوپ نمایش صفحه _1

 در بیشطتر  دقطت  بطرای  کطه  شطود  مطی  تقسیم قسمت 8 به عمودی راستای در و قسمت 10 به افقی راستای

 کطه  ططوری  به باشند می نیا ریاتری تقسیمات دارای وس  خطوط  عمودی، و افقی راستای در گیری،اندازه

 . است خانه 0/ 2 مضادل قسمت هر و شده تقسیم قسمت 5 به خانه هر

 کطردن  خطاموش  و روشطن  بطرای  کلیطدی  اسیلوسکوپ هر در : اسیلوسکوپ کردن خاموش و روشن یدکل _2

 کلید، این نادیکی در. دهند می نمایش ON /OFF یا و POWER کلمه با را آن که دارد وجود اسیلوسکوپ

 تسطم  و زیر در کلید این. دارد وجود اسیلوسکوپ بودن خاموش یا و روشن نمایش جهت LED یک مضموالً

 . است مشاهده قابل نمایش صفحه راست

 در بایطد  ولطوم  این. کند می زیاد و کم را شده داده نمایش سیگنال نور شدت ولوم این:  Intensity ولوم _3

 Inten اختصطار  بطه  اسطت  ممکطن  ولطوم  ایطن . باشطد  کافی سیگنال رویت برای نور شدت که گیرد قرار حالتی

 چپطی،  سمت ولوم  ولوم، دو این از. دارد وجود ولوم دو نمایش صفحه زیر در باال شکل در. شود داده نمایش

 . باشد می Inten ولوم

 بطر  شطده  رسطم  موج ضخامت ولوم این و است متمرکا یا و کانونی مضنای به Focus کلمه:  Focus ولوم _4

  موج، شکل وطخط که شود داده قرار حالتی در باید ولوم این. کند می زیاد و کم را اسیلوسکوپ صفحه روی

 راسطت  سطمت  ولطوم   اسیلوسطکوپ،  صفحه زیر ولوم دو بین از باال، شکل در. باشند داشته را ضخامت حداقل

 . باشد می Focus ولوم

 و Time /Div و Volt/Div هطای  سلکتور تنظیم و تست برای قسمت این:  کالیاراسیون یا تنظیمات پین_5

 .گیرد می قرار استفاده مورد پروب بودن مضیوب یا و سالم بررسی برای نیا

اسیلوسکوپ یک سیگنال مرجع با دامنه و فرکانس مضین برای تست و تنظیم خود ایجاد می کند و بطه ایطن   

پین انتقال می دهد.اگر سیگنال مابور به ورودی اسیلوسکوپ داده شود می توان شکل مطوج آن را مشطاهده   

ور مضین است ،می توان صحت تنظیمات سلکتور هطای  کرد .در عین حال چون دامنه و فرکانس سیگنال ماب
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و 𝑣𝑜𝑙𝑡 𝐷𝑖𝑣⁄ 𝑇𝑖𝑚𝑒 Div⁄ .همچنین اگر در اثر تماس نو  پروب با این پین ،سیگنال موجطود   را تحقیق کرد

بر روی پین،در صفحه نمایش اسیلوسکوپ ااهر شود و زمانی که گیره زمین پروب را همامان با نو  پروب 

شطود   ژ صفر،روی صطفحه اسیلوسطکوپ اطاهر   می کنیم یک خ  افقی و یا به عاارتی ولتابه این پین متصل 

 ین پین در زیر صفحه نمایش اسیلوسکوپ و در منتهی الیه سمت چپ قابل مشاهده است.پروب سالم است .ا

مطی   آستیگمات : این پی  به همراه ولوم تنظیم نقطه کانونی برای ایجاد واضح ترین نقططه گطرد اسطتفاده   -6

بض ی از اسیلوسکوپ هطا مثطل اسیلوسطکوپ نمطایش داده      مشخص می شود. Astigشود و مضموال با عاارت 

 این ولوم را ندارد. شده و در شکل

این می گردد.   پی  چرخش محور افقی : توس  این پی  کجی محور افقی کامص در وضضیت افقی تصحیح-7

اسیلوسکوپ نمایش داده شده در شطکل ،ایطن ولطوم در    مشخص می شود.در  Trace Ratationلوم با عاارت و

ای بررسی بقیه ولوم ها و کلید های اسیلوسکوپ ،تصویر واضح تطری از  رب قرار داد. Focusسمت راست ولوم 

 .راست اسیلوسکوپ نمایش داده شده استنیمه 

 

 

 

 

 

 

 

𝑻𝒊𝒎𝒆کلید -8 𝐃𝐢𝐯⁄ یه و میکرو ثانیه است و ایطن ضطرایآ   نارای ضرایای بر حسآ ثانیه،میلی ثا:این کلید د

نشان دهنده این هستند که چقدر زمان الزم است تا اشضه در راستای افقی به اندازه یک خانه جطا بجطا مطی    
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𝑇𝑖𝑚𝑒شود .مثص در شکل ضریآ  Div⁄  میلی ثانیه است و این یضنی این که در ایطن حالطت    2/0برابر است با

میکرو ثانیطه الزم   200میلی ثانیه یا  2/0به اندازه یک خانه جا به جا شود  برای اینکه اشضه در راستای افقی

 است.

مطی   : این ولوم برای فشرده و باز کردن شطکل مطوج در راسطتای افقطی اسطتفاده      𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞ولوم -9

حرکطت عقربطه   شود.برای اندازه گیری زمان تناوب توس  اسیلوسکوپ باید حتما این ولوم تا آخطر در جهطت   

𝑇𝑖𝑚𝑒خارج شود ضرایآ  𝐶𝑎𝑙های ساعت چرخانده شود و روی عصمت  Div⁄ توان زمان  دیگر مضتار ناوده و

 تناوب را محاساه نمود.

𝑇𝑖𝑚𝑒از این ولوم زمانی استفاده می شود که صحت ضرایآ  Div⁄ می     اهمیتی نداشته باشد مثل زمانی که

 هم فرکانس را محاساه کنیم. خواهیم اختصف فاز دو موج

برابطر   10یطا   5کلید بارگنمایی در راستای افقی  : توس  این کلید می توان مقیاس افقی را بطه میطاان   -10

𝑇𝑖𝑚𝑒بار  نمود .به این ترتیآ که در حالت عادی مقیاس افقی همان است کطه سطلکتور    Div⁄  مطی   نشطان

برابر باز می شود و این مضطادل ایطن    10و یا  5در جهت افقی دهد اما در حالت انتخاب این کلید ،شکل موج 

𝑇𝑖𝑚𝑒است که عدد نشان داده شده توس  سلکتور  Div⁄  تقسیم شده باشد. 10یا  5بر 

که وقتی این ولوم داخل است ،بارگنمایی غیر فضال بوده می باشد. به این صورت  (Horizontal Position)در بض ططی از اسیلوسططکوپ هططا کلیططد بارگنمططایی افقططی جائططی از همططان ولططوم تغییططر مکططانی افقططی         

و وقتی این ولوم بیرون کشیده می شود،بارگنمایی فضال می شود.مورد اسطتفاده کلیطد بارگنمطایی افقطی در     

 نمایش داده می شود. ×10و یا  ×5به همراه  MAGمورد نمایش امواج با فرکانس زیاد .این کلید 

ی عمودی : این کلید نیا همانند کلید بار  نمایی در راستای افقی است و در کلید بارگنمایی در راستا-11

مواقضی که دامنه ولتاژ خیلی کم است مورد استغاده قرار می گیرد .در این صورت میاان ولتاژ انطدازه گیطری   

 شده توس  اسیلوسکوپ باید بر ضریآ کلید با رگنمایی تقسیم شود.
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جطا مطی    جا بطه    : این ولوم شکل موج را در جهت افقیHorizontal positionولوم تغییر مکان افقی)-12

.Horکند.این ولوم ممکن است به اختصار با  Pos نشان داده می شود.                 و یا با عصمت 

𝑽𝒐𝒍𝒕کلید -13 𝐃𝐢𝐯⁄   این کلید نیا همانند کلید :𝑇𝑖𝑚𝑒 Div⁄  حسآ دارای ضرایای است که این ضرایآ بر

ولت و میلی ولت می باشند و هر ضرایآ بیان کننده این است که هر خانه در راسطتای عمطودی چنطد ولطت     

باشد .این کلید برای اندازه گیری دامنه ولتاژ به کار می رود.با تغییر این کلید،شکل موج در راستای عمودی 

𝑉𝑜𝑙𝑡   ضریآ  قال باز و جمع می شوند.مثص در شکل  Div⁄ ولت مطی باشطد کطه ایطن امطر       5/0برابر  2کانال

،در صفحه نمایش اسیلوسکوپ هر خانه در راستای عمودی 2نشان دهنده این است که به ازای انتخاب کانال 

 ولت می باشد. 5/0برابر با 

:این ولوم شکل موج را در راستای عمودی فشرده و باز می کند .اما اگر این ولوم از  Volt Variableولوم -14

𝑉𝑜𝑙𝑡   خارج شود دیگر مقادیر   Calت  حال Div⁄       .مضتار ناوده و نمطی تطوان انطدازه ولتطاژ را محاسطاه نمطود

 باشد. Calبنابراین این ولوم هنگام اندازه گیری ولتاژ باید روی عصمت  

ه :این ولوم شکل موج را در راستای عمودی جا بجا می کند و ممکطن اسطت بط    Vertical Positionولوم-15

.Verاختصار با   Pos    نمایش داده شود.       و یا با استفاده از عصمت های           و 

:به دلیل استفاده از اسیلوسکوپ در مناطق و حرارت های متفاوت می بایسطت سطلکتور    𝐂𝐚𝐥پی  باالنس -16

𝑉𝑜𝑙𝑡   های  Div⁄ هر یک از دو کانال ،از نظرDC پی  هطا بایطد حطالتی را انتخطاب      باالنس شوند.با تنظیم این

𝑉𝑜𝑙𝑡   نمود که در آن حالت با تغییر سلکتور  Div⁄    خ  افقی هی  تغییر مکانی در جهطت عمطودی نداشطته،

DCباشد.این پی  ها مضموال با  − Bal .مشخص می شوند 

𝑨𝑪کلید-17 − 𝑮𝑵𝑫− 𝑫𝑪 اگر این کلید در حالت:AC پ قطرار  باشد یک خازن در مسیر ورودی اسیلوسکو

روی  ACشکل موج می گردد.یضنی در این حالطت فقط  سطیگنال هطای      DCمی گیرد که ساآ حذف مولفه 

حذف می شوند.اما اگر ایطن کلیطد در    DCصفحه نمایش اسیلوسکوپ ،نمایش داده می شوند و سیگنال های 

مطی   ده باشد هر چه در ورودی باشطد بطدون تغییطر در صطفحه نمطایش اسیلوسطکوپ ،نمطایش دا        DCحالت 
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روی صفحه نمایش اسیلوسطکوپ نمطایش داده مطی شطود و در      𝐷𝐶 و ACهای شود.یضنی در این حالت مولفه

باشد ورودی اسیلوسکوپ به صفحات انحراف عمطودی کطه در ادامطه در     GNDصورتی که این کلید در حالت 

نسیل صطفر ولطت متصطل    رابطه با آنها صحات می کنیم منتقل نخواهند شد بلکه این صفحات به اختصف پتا

می شوند .بنابراین در این حالت روی صفحه اسیلوسکوپ یک خ  افقی دیده می شود که از آن برای تضیین 

 خ  مانای عمودی و یا ولتاژ صفر ولت استفاده می شود.

𝐀𝐃𝐃کلید-18 − 𝐃𝐔𝐀𝐋 − 𝐂𝐇𝟐 − 𝐂𝐡𝟏 اگر این کلید در حالت :CH1 اعمال شده بطه   باشد فق  سیگنال

باشد فق   CH2روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده می شود و اگر این کلید در حالت  1ل یک کانا

 DUALروی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده می شود .در صورتی که  2سیگنال اعمال شده به کانال 

شوند و در  می   را انتخاب کنیم شکل موج های هر دو کانال همامان روی صفحه اسیلوسکوپ نمایش داده 

حاصل جمع لحظه ای دو شکل موج روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده مطی   ADDصورت انتخاب 

 شود.

𝐂𝐇𝐎𝐏کلید-19 − 𝐀𝐋𝐓 :   1اگر فرکانس سیگنال های ورودی بیشطتر از KHZ      باشطد بطا اسطتفاده از حالطت ALT  کنیم.در ایطن حالطت در یطک    می توانیم دو شکل موج را به صورت هم زمان در صفحه نمایش مشاهده

و در  1صحات خواهیم کرد ،سیگنال اعمال شده به کانال  RAMP)در ادامه در رابطه با  RAMPتناوب موج 

روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ،نمایش داده می  2دوره تناوب بضدی این موج،سیگنال اعمال شده به کانال 

ال های ورودی ،سیگنال های هطر دو کانطال بطه    و سیگن RAMPشود ولی به دلیل فرکانس های باال ی موج 

قابل مشاهده هستند .اما اگر فرکانس سیگنال هطای ورودی  پ طور همامان بر روی صفحه نمایش اسیلوسکو

امکان پذیر نخواهد بطود.زیرا در ایطن    𝐴𝐿𝑇کم باشد مشاهده دو شکل موج به طور همامان در حالت انتخاب 

 از دید محو می شود و وقتطی  2را نمایش می دهد سیگنال کانال  1ال صورت وقتی اسیلوسکوپ سیگنال کان

را نمایش می دهد سیگنال کانال یک از دید محو می شود و بنابراین دو مطوج   2اسیلوسکوپ سیگنال کانال 

به صورت چشمک زن روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ااهر می شوند.برای نمایش سیگنال های با فرکانس 

و سپس یک نقطه  1استفاده می کنیم.در این حالت یک نقطه کوچک از سیگنال کانال  CHOPکم از حالت 
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و به همین ترتیآ تا آخر نمایش داده می شود.در این روش لحظه ای که سیگنال  2کوچک از سیگنال کانال 

ی نمایش داده م 2قطع است و بر عکس لحظه ای که سیگنال کانال  2کانال یک نمایش داده می شود کانال 

شود کانال یک قطع است اما چون این نقاط فوق الضاده کوچک هسطتند مطا آنهطا را کنطار هطم و بطه صطورت        

پیوسته مشاهده می کنیم و در نتیجه دو شکل موج به طور همامان بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ قابل 

 مشاهده هستند.

درجه اختصف  180به اندازه  2نال : زمانی که این کلید انتخاب می شود شکل موج کا CH2INVکلید  _20

 فاز پیدا می کند.

𝑋کلید  _21 − Y  اگر این کلید فضال شود ارتااط موج :Ramp  با صفحات انحراف افقی قطع شده و هر یک

ر اسیلسطکوپ  از سیگنال های ورودی به یکی از صفحات انحراف افقی یا عمطودی اعمطال مطی شطود. مطثصً د     

 نمایش داده شده است.

 2و در کنار ترمینطال ورودی کانطال    Xحرف  1که مشاهده می کنید در کنار ترمینال ورودی کانال  همانطور

Xدرج شده است.بنابراین در این اسیلوسکوپ ،در حالت انتخاب کلید  Yحرف  − Y  1،سیگنال ورودی کانال 

.این کلید برای به صفحات انحراف عمودی اعمال می شود 2به صفحات انحراف افقی و سیگنال ورودی کانال 

 آمپر عناصر نیمه هادی و نیا مشاهده اشکال لیساژور کاربرد دارد.-مشاهده منحنی مشخصه ولت

در هر اسیلوسکوپی قسمتی مربوط به کنترل تریگر وجطود دارد کطه در ادامطه مطی خطواهیم بطه بررسطی آن        

ن است برای بض ی هطا مططر    و ولوم های این قسمت به سوالی که ممکبپردازیم اما قال از مضرفی کلید ها 

شود پاسخ می دهیم و آن سوال این است که منظور از تریگر چیست برای پاسخ به این سوال باید مطلای را 

در مورد ساختمان داخلی اسیلوسکوپ بدانید .در اسیلوسکوپ ابتدا یک اشضه الکترونی تولید می شود.منظور 

د که به صورت یک اشطضه فطوق الضطاده باریطک در آمطده و بطا       از اشضه الکترونی تضداد زیادی الکترون می باش

سرعت بسیار زیاد )چند هاار کیلومتر در ثانیه در حرکت است.زمانی که این اشضه الکترونی با سرعت زیاد با 

      مواد فسفرسانس پشت صفحه نمایش اسیلوسکوپ برخورد مطی کنطد .مطواد فسفرسطانس ازخطود نطور تولیطد        
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که این اشضه الکترونی شکل موج ها را روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش دهطد الزم  می کنند.برای این 

است در دو جهت عمودی و افقی حرکت کند و بر این اساس دو سری صفحه به نام هطای صطفحات انحطراف    

عمودی و صطفحات انحطراف افقطی را در مسطیر حرکطت اشطغه الکترونطی قطرار مطی دهنطد.هر سطری از ایطن             

مل دو صفحه موازی میااشد.در اثر ایجطاد اخطتصف پتانسطیل بطین دو صطفحه موازی،اشطضه       صفحات،خود شا

الکترونی به سمت صفحه دارای پتانسیل بیشتر متمایل می شود و به این ترتیآ محل برخورد اشضه الکترونی 

غییر با موائ فسفرسانس پشت صفحه نمایش تغییر می کند و در نتیجه محل تولید نور روی صفحه نمایش ت

می کند .سیگنالی که ما می خواهیم روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده شود به صطفحات انحطراف   

عمودی اعمال می شود و متناسآ با تغییرات دامنه این سیگنال،اشضه الکترونی در راستای عمودی جا به جا 

مطایش داده شطود بایطد    می شود.اما برای اینکه شکل موج به طور صحیح روی صفحه نمایش اسیلوسطکوپ ن 

همامان با جا بجا شدن اشضه در راسطتای عمودی،اشطضه در راسطتای افقطی نیطا جطا بطه جطا شطود.مثص اگطر           

هدف،نمایش یک موج سینوسی بر روی صفحه نمطایش اسیلوسطکوپ باشطد بطا رسطیدن مطوج سینوسطی بطه         

      ی عمطودی جطا بطه جطا     اسآ با دامنه مطوج سینوسطی در راسطتا   انحراف عمودی ،اشضه الکترونی متنصفحات 

می شود و اگر هی  موجی به صفحات انحراف افقی اعمال نشود،روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ به جای یک 

یده می شود.بنابراین همیشه باید همامان با سیگنال ورودی،یک موج دموج سینوسی فق  یک خ  عمودی 

ی بطر روی صطفحه نمطایش اسیلوسطکوپ     به صفحات انحراف افقی اعمال شود تا شکل موج ورودی به درسطت 

اره ای اسطت.اگر فرکطانس مطوج     ویند که یطک مطوج دنطدان   می گ  RAMP نمایش داده شود.این موج را موج RAMP          با فرکانس سیگنال ورودی یکی باشطد یطک سطیکل کامطل از مطوج ورودی بطر روی صطفحه نمطایش

رکانس ورودی باشد چنطد سطیکل از   بیش از ف RAMPاسیلوسکوپ نمایس داده می شود و اگر فرکانس موج 

سیگنال ورودی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایس داده می شود .برای اینکه شکل موج سطاکنی بطر   

روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ داشته باشیم الزم است تا حرکطت افقطی اشطضه الکترونطی هطر بطار از محطل        

قسمت تریگر اسیلوسکوپ می باشد.اگر عمل مشخصی از سیگنال ورودی شروب شود که این وایفه یر عهده 

کند.برای عمطل تریگطر    تتریگر انجام نشود ممکن است سیگنال ورودی در صفحه نمایش اسیلوسکوپ حرک
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روش های مختلفی  وجود دارد و بر این اساس کلید های بر روی پانل اسیلوسکوپ تضایه شده است کطه بطه   

 نتخاب نمود.این کلید ها عاارتند از :وسیله آنها می توان نوب دیگر تریگر را را ا

𝐀𝐮𝐭𝐨 کلید-22 − 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥     اگر ایطن کلیطد در حالطت :𝐴𝑢𝑡𝑜       باشطد حتطی اگطر بطه ورودی اسیلوسطکوپ

      سیگنالی اعمال نشود مدار داخلی اسیلوسکوپ یک مطوج دنطدان اره ای بطه صطفحات انحطراف افقطی اعمطال        

صفحه نمایش اسیلوسکوپ ااهر می شود که نشان دهنده آمطاده بطه    می کند و بنابراین خطی افقی بر روی

باشد عمل تریگر فقط  بطه کمطک     Normalکار بودن اسیلوسکوپ است.اما در صورتی که این کلید درحالت 

موج ورودی انجام می شود و لذا در صورتی که ورودی نداشته باشیم هیچگونه خططی و یطا مطوجی بطر روی     

 باشد. Autoاهر نخواهد شد .این کلید در حالت عادی باید بر روی وپ اکصفحه نمایش اسیلوس

 : این کلید ممکن است دارای حالت های زیر باشد.𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞 𝐓𝐫𝐢𝐠𝐠𝐞𝐫 کلید-23

 انجام می شود. AC:در این حالت عمل تریگر با مولفه  ACالت

 شود. انجام می DC:در حالت عمل تریگر با خود موج به اضافه مولفه DC ب 

 انجام می شود. 1: در این حالت عمل تریگر توس  سیگنال اعمال شده به کانال CH1 پ 

 انجام می شود. 2: در این حالت عمل تریگر توس  سیگنال اعمال شده به کانال CH2 ت 

 :در این حالت عمل تریگر با فرکانس برق شهر انجام می شود.Line ث 

می خواهیم توس  آن عمل تریگر انجام شود از خطارج اسیلوسطکوپ و   :در این حالت باید موجی را که Extج 

 وپ اعمال کنیم.کتوس  ترمینال مخصوص آن به اسیلوس

:در این حالت یک فیلتر پایین گذر مولفه های فرکانس باالی مطوج ورودی را حطذف نمطوده و سطپس     TV چ 

موج مااحم بر روی موج اصلی ،مانع عمل تریگر انجام می شود.این کلید در حالتی استفاده می شود که یک 

 عمل تریگر شود.
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   TV − H.در این حالت عمل تریگر توس  سیگنال های افقی تلویایون انجام می شود : 

TV خ  − V .در این حالت عمل تریگر توس  سیگنال های عمودی تلویایون انجام می شود: 

 می کنطد.  نمایش اسیلوسکوپ را مضیناین ولوم نقطه شروب موج نشان شده بر روی صفحه  :Levelولوم-24

همچنین اگر موج نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ در جهت افقی حرکطت کنطد و ثابطت    

 نااشد باشد به کمک این ولوم شکل موج را ثابت نگهداشت.

یا منفی  : این کلید مشخص کننده این است که اولین نیم سیکل موج نشان داده شده مثات 𝑺𝒍𝒐𝒑کلید-25

می باشد.در حالت عادی باید عصمت )+  انتخاب شود در واقع عصمت مثات به مضنای شیآ مثات و عصمطت  

 منفی به مضنای شیآ منفی در نقطه شروب موج می باشد.

کلید ها و ولوم های اسیلوسکوپ آشنا شدید در ادامه به بررسی نحوه انطدازه گیطری ولتطاژ، زمطان     حال که با 

 آمپر دیود توس  اسیلوسکوپ می پردازیم.-نس،اختصف فاز و نیا مشاهده منحنی مشخصه ولتتناوب،فرکا

 

را با دقت خیلی زیاد اندازه گیطری کطرد.    DCو ACاندازه گیری ولتاژ: توس  اسیلوسکوپ می توان ولتاژهای 

ی چرخطانیم و آن  را تا انتها در جهت حرکت عقربه های ساعت م Volt Variableبرای این منظور ابتدا ولوم 

اشضه را ترجیحاً  GNDروی حالت  AC-GND-DCقرار می دهیم. سپس با قرار دادن کلید  Calرا در حالت 

در وس  صفحه نمایش اسیلوسکوپ و ویا در هر نقطه دلخواه دیگری از صفحه نمایش تنظطیم مطی کنطیم و    

اسیلوسکوپ بر روی صفحه نمایش قرار می دهیم تا سیگنال اعمال شده به  DCسپس کلید فوق را در حالت 

باشد برای بطه دسطت آوردن    ACاسیلوسکوپ ااهر شود. حال در صورتی که سیگنال ورودی ، یک سیگنال 

را  ACو پیک سطیگنال   GNDولتاژ پیک آن ، تضداد خانه های اشغال شده بین محل تنظیم اشضه در حالت 

ولتاژ مؤثر این سیگنال ، مقدار ولتاژ پیطک   ضرب می کنیم و برای بدست آوردن Volt/Divشمرده و ضریآ 

یطک سطیگنال سینوسطی بطر روی      زیطر تقسیم می کنیم . به عنوان مثال در شطکل   1.414بدست آمده را بر 
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ولت باشد مقدار ولتاژ پیک مؤثر  5برابر با  Volt/Div صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده شده است . اگر

 این سیگنال را بدست آورید.

 

 

 

 

ها برابر است با فاصله دره این سیگنال xتا محور  باالاصله قله سیگنال سینوسی نمایش داده شده در شکل ف

ها را به عنوان ولتاژ صفر ولت درنظر می گیریم. حطال بطرای بدسطت    xها ، بنابراین تضداد xسینوسی تا محور 

       هطا را  xل سینوسطی و محطور   تاژ پیک سیگنال سینوسی ابتدا تضداد خانطه هطای بطین پیطک سطیگنا     لآوردن و

عدد می باشد و سپس با ضرب کردن تضطداد خانطه    3تضداد این خانه ها  باالمی شماریم که با توجه به شکل 

مقدار ولتاژ پیک سیگنال سینوسی بدست مطی آیطد. یضنطی در ایطن      Volt/Divهای شمارش شده در ضریآ 

 ا :مثال مقدار ولتاژ پیک سیگنال سینوسی برابر است ب

𝑉𝑃 = 3 × 5𝑉 = 15𝑉 

برای بدست اوردن ولتاژ مؤثر سیگنال سینوسی سینوسی فق  کافی است مقدار ولتاژ پیک سیگنال سینوسی 

 تقسیم کنیم. یضنی در این مثال مقدار ولتاژ مؤثر سیگنال سینوسی برابر است با : 1.414را بر 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 1.5 𝑉1.414 = 1.06 

باشد تضداد خانه های اشغال شده بین محل تنظیم اشطضه در   DCزه گیری یک ولتاژ حال اگر ولتاز مورد اندا

بدست آید. به  DCضرب می کنیم تا مقدار ولتاز  Volt/Divرا شمرده و در ضریآ  DCو ولتاز  GNDحالت 

روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده شده است . اگر ضریآ  DCیک ولتاژ  زیرعنوان مثال در شکل 

Volt/Div  ولت باشد مقدار این ولتاز  2برابرDC .را بدست آورید 
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و  DCها بوده است تضداد خانه های بطین ولتطاژ   X، محور   GNDبا فرا اینکه محل تنظیم اشضه در حالت 

عدد می باشد. حطال از ضطرب تضطداد     3تضداد این خانه ها  باالها را می شماریم که با توجه به شکل Xمحور 

 بدست می آید.  DC، مقدار ولتاژ  Volt/Divمارش شده در ضریآ خانه های ش

 برابر است با : DCبنابراین در این مثال مقدار ولتاژ 

𝑉𝐷𝐶 = 2 × 3𝑉 = 6𝑉 

 Volt Variableاندازه گیری زمان تناوب و فرکانس : برای اندازه زمان تناوب یک موج متناوب باید ابتدا ولوم 

سپس تضداد خانه های در برگرفته شطده توسط  یطک مطوج متنطاوب را ضطریآ        قرار داده و Calرا در حالت 

Time/Div ضرب نمود. به عنوان مثال با فرا اینکه ضریآ Time/Div  میلی ثانیه و ولطوم   0.5برابرVolt 

Variable  در حالتCal  را بدست آورید. پایینباشد زمان تناوب شکل موج نمایش داده شده در شکل  

 

 

 

 

 8مشاهده می کنید تضداد خانه های در برگرفته شده توس  یک سیکل برابر بطا   باالکه در شکل  همان طور

 خانه می باشد. بنابراین زمان تناوب برابر است با :

𝑇 = 8 × 0.5𝑚𝑠 = 4𝑚𝑠 
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اگر بخواهیم فرکانس یک سیگنال متناوب را بدست آوریم تنها کافی است عدد یطک را بطر زمطان تنطاوب آن     

 برابر است با : باال کنیم. به عنوان مثال فرکانس موج سینوسی نمایش داده شده در شکل  سیگنال تقسیم

𝐹 = 1𝑇 =  14𝑚𝑠 = 250H𝑧 
اندازه گیری اختصف فاز: با توجه به اینکه اسیلوسکوپ های دو کاناله می تواننطد همامطان دو شطکل مطوج را     

ج متناوب هم فرکانس توس  ایطن نطوب اسیلوسطکوپ    نمایش دهند امکان اندازه گیری اختصف فاز بین دو مو

و ولطوم   Time/Divامکان پذیر است . برای این منظور دو روش وجود دارد. در روش اول ابتدا توسط  کلیطد   

Volt Variable     سضی می کنیم یک سیکل از سیگنال متناوب ، تضداد خانه هطای زیطادی را در برگیطرد ) در

را از حالت  Volt Variableنداریم می توانیم ولوم  Time/Divری با ضرایآ اندازه گیری اختصف فاز چون کا

Cal  می کنیم      را بر تضداد خانه های دربرگرفته شده توس  یک سیکل تقسیم  360خارج کنیم   . سپس

تا مقدار اختصف فاز به ازای هر خانه مشخص شود. سپس تضداد خانه های قرار گرفته بین دو شکل مطوج در  

استای افقی را در مقدار اختصف فاز به ازای هر خانه ضرب می کنیم تطا اخطتصف فطاز بطین دو شطکل مطوج       ر

اختصف فاز بین صفحه  بضد نمایش می دهند . به عنوان مثال در شکل  Φ(فی)بدست آید. اختصف فاز را با 

 دو شکل موج چقدر است  

 

 

 

 

اختصف فاز به ازای هر خانه = 360𝜊8 45𝜊 
Φ = 45𝜊 × 2 = 90𝜊 
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 درجه اختصف فاز دارند. 90بنابراین این دو شکل موج با یکدیگر 

 ژور است.دومین روش برای اندازه گیری اختصف فاز بین دو شکل موج ، استفاده از اشکال لیسا

از دو هر یطک   Volt Variableو ولوم  Volt/Divتوس  کلید  X,Yور اسیلوسکوپ را در حالت برای این منظ

را طوری تنظیم می کنیم که تا حد امکطان   پکانال ، شکل موج ایجاد شده بر روی صفحه نمایش اسیلوسکو

بار  و تماماً داخل صفحه نمایش اسیلوسکوپ باشد. دراین صورت یکی از پنج تصطویر نشطان داده شطده در    

   بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ااهر می شود.9شکل )

 

 

بطرای بدسطت آوردن    2مقدار اختصف فاز بین دو موج مشخص است اما در تصطویر   5و  3و  1در تصویرهای 

 اختصف فاز بین دو موج به طریق زیر عمل می کنیم .

 

 

 

 

 

 

ϕ = sin−1 (𝐴𝐵) 
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بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ، از رابطه محاساه اختصف فطاز بطین دو شطکل     4یر ودر صورت ایجاد تص

  ود.موج استفاده ش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϕ = 180 − sin−1 (𝐴𝐵) 
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  برد بورد(𝑩𝒓𝒆𝒂𝒅 𝑩𝒐𝒂𝒓𝒅) 

برد بورد وسیله ای است که به شما در چیدمان اولیه و آزمایشی مدار کمک می کند. بیشتر افرادی 

می بندند و که در تمام زمینه پروژه های الکترونیک کار می کنند ابتدا مدار خود را بر روی برد بورد 

پس از جواب گرفتن ، آن را بر روی مدارات چاپی یا بردهای سورخدار مسطی پیطاده مطی کننطد. در     

آزمایشگاه مدار و اندازه گیری و مدارات الکترونیک بر روی برد بورد بسته می شوند . به نحوه ارتااط 

برد بورد تضداد زیادی یک  افقی و عمودی سوراخهای موجود بر روی برد توجه کنید ) شکل )زیر   .

سوراخ دارد که بصورت موازی قرار گرفته اند . این سوراخ هطا دو دسطته انطد : ردیفهطای وسط  کطه       

 بصورت عمودی به یکدیگر ارتااط دارند ؛ ردیت های کناری که صورت افقی به یکدیگر ارتااط دارند

و از ردیت های کنطاری بضنطوان   از ردیت های وس  برد بورد برای قرار دادن عناصر الکترونیکی مدار،

  خطوط مناع تغذیه )مثات و منفی  استفاده میشود

برد بورد طوری طراحی شده است که پایه های عناصر الکترونیکی براحتطی در سطوراخهای آن فطرو    

رفته و محکم میشود . از آنجائیکه هر سوراخ ردیفهای وس  با چهار سوراخ عمطودی مجطاور ارتاطاط    

یتوان یک پایه را مستقیماً یا توس  سیمهای راب  به چهار نقطه ی دیگر وصل کرد فیایکی دارد ، م

 .که برای اغلآ مدارهای الکترونیکی کافیست

 
 

 

 



 رسانه  آزمایشگاه مدار و اندازه گیری                                                                             دانشکده فنی و مهندسی

 

51 

 

 ((1آزمایش شماره یک ))

 اسیلوسکوپ

 اندازه گیری دامنه و زمان تناوب یک موج سینوسی :   هدف آزمايش :

 شرح آزمايش :

ولطت مطی    0.5هرتا و ولتاژ مطوثر   200ژنراتور یک موج سینوسی با فرکانس در ابتدا توس  دستگاه فانکشن 
 200سازیم )جهت ایجاد این شکل موج ابتدا بروی دستگاه فانکشن ژنراتور در قسمت تنظیم فرکانس کلیطد  

هرتا را فشار داده و سپس خروجی آن را به ولتمتر داده و دامنه سیگنال را از قسمت ولوم دامنه تغییطر مطی   
یم تا به دامنه مورد نظر برسیم سپس خروجی را به ورودی کانال یک اسیلوسکوپ متصل می کنطیم و بطا   ده

ثابت و مناسای بر روی صفحه تنظیم می کنیم. حال جدول  تنظیم اسیلوسکوپ موج سینوسی را در وضضیت
 زیر را با توجه به مقادیر بدست آمده پر نمایید:

 

 

اندازه گيري شده  F(HZ) رديف
 𝑽𝒓𝒎𝒔(𝒗)ولتمتربا 

اندازه گيري شده با 
 𝑽𝒑−𝒑(𝒗)اسيلوسكوپ

اندازه گيري  𝑽𝒓𝒎𝒔(𝒗) محاسبه شده
 شده

F(HZ) 

𝑽𝒑(𝒗)   محاسبه ولتاژ
 𝑽𝒂𝒗𝒓 متوسط

1 200 0.5      
2 500 1.4      
3 1000 2.8      
4 2000 3.5      
 

 توس  را برای شکل موج سینوسی و مربضی و مثلثی بنویسید رواب  ولتاژ موثر و ماکایمم و م 

 

   اندازه گیری ولتاژهای𝑉𝑟𝑚𝑠   و𝑉𝑝−𝑝     توس  چه دستگاهی صورت می گیرد 
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 ((2آزمایش شماره دو ))

 بررسی قانون اهم و قوانین ولتاژ و جریان کیرشهف، قوانین تقسیم ولتاژ و تقسیم جریان و جمع آثار

گامی که یک کمیت با یک وسیله یا دستگاه اندازه گیری می شود به علت عوامل مختلت اندازه گیری بطا  هن

 اندازه حقیقی اختصف دارد و این اختصف را خطای اندازه گیری گویند.

 خطاهاي اندازه گيري به دو دسته تقسيم مي شوند:

گیری یا نقص وسیله یا خططا در ططرز   خطاهای قابل اجتناب: این خطاها در نتیجه روش غل  اندازه -1

 خواندن بوجود می آید. که الاته این گونه خطاها را می توان رفع نمود.

این خطاها؛ خطاهایی هستند که می توان حدود آنها را تخمین زد. مثص خطاهای غیر قابل اجتناب:  -2

متی از خطاهای غیر قابل اجتناب است. مثص در شرای  مشابه؛ یک عمل انطدازه  خطاهای اتفاقی قس

گیری چند بار تکرار شود و نتیجه حاصله با دقت باال؛ عدد هطای مختلفطی را نشطان مطی دهطد کطه       

 مضموالً نتیجه در حول یک مقدار متوس  می باشد.

,𝑥𝑛خطای ماکایمم: اگر نتایج اندازه گیری یک کمیت را با … , 𝑥2 , 𝑥1    نمایش دهیم، مقدار متوسط  عطددی 𝑥 = (𝑥11+ 𝑥2+⋯ +𝑥𝑛)𝑛 را می توان اندازه آن کمیت گفت و بارگترین مقادیر 

 |𝑥𝑛 − 𝑥|و… 𝑥1| و − 𝑥|  .را خطای ماکایمم گویند 

دازه حقیقطی آن کمیطت کطه    نمایش دهیم و ان xخطای مطلق: اگر نتیجه اندازه گیری برای یک کمیت را با 

𝑥 برای ما نامضلوم است + ∆𝑥   ( فرا شود، تفاضطل ایطن دو مقطدار𝑥 + ∆𝑥   -𝑥     کطه مسطاوی−∆𝑥   ،اسطت

 خطای مطلق اندازه گیری نامیده می شود.

 مقدار اندازه گیری شده = خطای مطلق –مقدار محاساه یا حقیقی 

 𝑥∆𝑥− سای گویند. خطای نسای: نسات خطای مطلق به اندازه حقیقی را خطای ن
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خطای نسای = مقدار اندازه گیری شده  − مقدار محاساه
مقدار محاساه یا مقدار واقضی  

. مدار شکل زیر را باندید. ولتاژ های داخل جدول را با مناع تغذیه اعمال و مقادیر جریان و ولتاژ را بخوانید 1

 و جدول زیر را کامل نمایید.

 

                                             0 ~15 v 

 

 

 

Iسپس منحنی تغییرات  = f(v)   را به ازایR = cte .مقاومت ثابت  رسم نمایید( 

 
V -6 -3 -2 -1 0 1 2 4 10 

I(mA)          

R          

 

 

مقاومت ها را بطا ولتمتطر مشطخص    . مدار شکل زیر را باندید. جریان را با آمپرمتر و ولتاژ دو سر هر یک از 2

خططای نسطای و خططای      مقاومت ها تحقیق کنیطد  کرده در مورد فرمول زیر)تقسیم ولتاژ  برای هر کدام از

   مطلق را به دست آورید.

                           

  

  

 

 15V 

 

 

A

1K
Ω

V

Ω1=680R R2=1K         R3=5.6KΩ 

   V A
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A

680Ω1=R =1KΩ2R =5.6KΩ3R

A

1KΩ 2.2K𝐼1 
 

5.6KΩ  

A A

 

 𝑉𝑅 = 𝑅𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 𝑉𝑡 
 

جریان را در هر یک از شاخه ها و همچنین شاخه اصلی پیدا کرده و در فرمطول  . مدار شکل زیر را باندید. 3

 زیر )تقسیم جریان  برای هر شاخه تحقیق کنید.

   

 

 3v 

 

   

      𝐼𝑅1 = 𝑅2× 𝑅3𝑅1𝑅2+ 𝑅2𝑅3+ 𝑅1𝑅3 × 𝐼𝑡   

 

ولتطی را و بطار    1.5را یادداشت نمایید. سپس یکاار مناطع   𝐼2و  𝐼1. مدار شکل زیر را باندید و جریان های 4

را در هر مرحله بطور مجطاا بخوانیطد و در مطورد       𝐼2و 𝐼1ولتی را غیرفضال کرده و جریان های  3دیگر مناع 

 تحقیق نمایید.  Superpositionاصل جمع آثار یا

 

 

 𝐼2 

                             3V                                        1.5V                                    
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 ((3آزمایش شماره سه ))

 بررسی مدار تونن و نورتن

تصال کوتاه بین این دو )جریان ا ISCجریان  bو  a. مدار شکل زیر را باندید. با اتصال کوتاه کردن دو نقطه 1

)ولتطاژ مطدار بطاز  را بطا ولتمتطر       b ،𝑉𝑂𝐶و  aدو نقططه   نماییطد و از باز را نقطه  را اندازه گرفته و سپس مدار 

 را محاساه کنید. Rthبخوانید. سپس با داشتن این دو مقدار 

          A            

 

15 V 

    

 

B           

 

 

را بطا تغییطر    ISCباندید. مجددا مقطادیر   1. حال مدار شکل زیر را با توجه به مقادیر بدست آمده از مرحله 2

پتانسیومتر تنظیم کنید و سپس مقاومت تونن محاساه شده در مرحله اول را با مقطدار پتانسطیومتر مقایسطه    

 ای می گیرید نمایید. چه نتیجه

 

 A  

 

  
 

VOC 

 B  

   

   

را اندازه گیری کنید و مقدار آن را  𝑅𝑡ℎرا باندید. توس  اهم متر دیجیتالی مقاومت بضد  صفحه. مدار شکل 3

 یادداشت کنید. سپس نتیجه را با آزمایش های قالی مقایسه کرده و علت اختصف احتمالی را بنویسید.

RTH VOC ISC  
 تئوری   
 عملی   

RTH VOC ISC  
 تئوری   
 عملی   

Ω330 Ω330 

Ω1K

THR 



 رسانه  آزمایشگاه مدار و اندازه گیری                                                                             دانشکده فنی و مهندسی

 

56 

 

Ω330 

Ω1K 

Ω330 

THR 

Ω330 

Ω1K

Ω330

Ω330 

Ω1K

Ω330

 

A                                                                                             

 

  

 

 

    B 

 

در ایطن حالطت    را در مورد آن اجرا نمایید. مشاهده می کنید که 3تا  1. مدار شکل زیر را باندید و مراحل 4

 نتایج آزمایش ها خیلی با هم متفاوت است. علت را ذکر کرده و درباره آن توضیح دهید.

 

                                                                                               5sin300πt                                                               
                      

 

 

 

VOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

را آن قدر تغییر دهید تا  𝑅𝑋، مقاومت AC. مدار شکل زیر را باندید. برای پیدا کردن مقاومت داخلی تغذیه5
ده در مورد آن مختصرا با اهم متر اندازه گیری کر را 𝑅𝑥شود. سپس  𝑅𝑡ℎدقیقا برابر  bو  aمقاومت دو نقطه 
 توضیح دهید

 

RX  

 𝑅𝑋پتانسیومتر : 

  تئوری عملی
  RTH 

RTH VOC ISC  
 تئوری   
 عملی   

RTH VOC ISC  
 تئوری   
 عملی   

  تئوری عملی
  RTH 

Ω330 

1KΩ 

Ω330



 رسانه  آزمایشگاه مدار و اندازه گیری                                                                             دانشکده فنی و مهندسی

 

57 

 

 

 قضيه انتقال حداکثر توان

×. مدار شکل زیر را باندید. از پتانسیومتر 6   استفاده کند. 𝑅𝑋برای  1000

 

330Ω 330Ω 

1KΩ RX15V

A

V

 
 

 

از آن و ولتاژ دو سرش را بخوانیطد.)مقادیر جریطان و ولتاژهطا را در     مقدار جریان عاوری 𝑅𝑋با تغییر مقاومت 

جدول زیر یادداشت کنید.  سپس مقدار توان جذب شده را در هر حالت محاساه کنید. مقدار مقاومتی را که 

را رسطم   𝑅𝑋به ازای آن توان جذب شده به مقدار ماکایمم رسیده است را پیدا کنید. برای این کطار منحنطی   

نموده مقاومتی را که به ازای آن مقدار توان ماکایمم شده است از روی منحنی پیدا کنید. سطپس از طریطق   

محاساه نیا مقاومت ماکایمم را بدست آورده با نتیجه فوق مقایسه کنید. در صورتیکه اختصفی مشاهده می 

 کنید دلیل آن را ذکر کنید.

 

 

 

 

 

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 XR 

          V(v) 

          I(mA) 

          P(mW) 
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 ((4 ))شماره چهار آزمایش

 کاربرد اسیلوسکوپ در تحلیل مدار

 شرح آزمایش:
ولت ایجاد کنید.)شکل مطوج را بطا اسیلوسطکوپ مشطاهده      2و دامنه  KHz 1فرکانس   با سیگنال سینوسی 

به محل را  CH2و  CH1ی هال کاناو بسته را یر زشکل ارمد . نمایید و از صحت کار خود مطمئن شوید

 هید.دیر پاسخ ت زالاسپس به سوو متصل نمایید. ه شدن داده نشای ها

 

 

 

 

 (1)شکل                                                           

1 .CH2 ار است  چه ولتاژی را نشان می دهد )آیا می توان گفت این کانال نساتی از جریان مد 

 

2. CH1  چه ولتاژی را نشان می دهد 
 
 CH2و  CH1فاز سیگنال های متصل به کانال هطای   اختصفقرار داده و  X-Yاسیلوسکوپ را روی حالت  .3

 را اندازه بگیرید.
 
فاز دو شطکل را   اختصفقرار دهید و مجددا  Dualخارج کرده و روی حالت  X-Yاسیلوسکوپ را از حالت  .4

 اندازه بگیرید.
 

قطرار   X-Y)اسیلوسطکوپ را روی حالطت    ترتیآ زیر متصطل نمایطد  اسیلوسکوپ را طوری به  2و1کانال های  .5

 دهید و در هر مرحله شکل موج های مشاهده شده را به دقت رسم و تحلیل نمایید. 
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 ولتاژ خازن باشد. CH2ولتاژ مناع و  CH1الت   

 
نس را تغییر داده و شکل موج های بدست آمده ولتاژ مقاومت باشد. )فرکا CH2ولتاژ خازن و CH1 ب  

 ترسیم و تحلیل نمایید. 1KHz    و   KHz 3و  KHz 10های  را برای فرکانس

 

 توجه :

در یطک   CH-2و  CH-1باید زمین  X-Yچون زمین دو ورودی اسکوپ از داخل به هم متصل اند در حالت 

 گذارد.نقطه مدار واقع شود تا اسیلوسکوپ بر روی مدار تاثیری ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 رسانه  آزمایشگاه مدار و اندازه گیری                                                                             دانشکده فنی و مهندسی

 

60 

 

 ((5شماره پنج )) مایشآز
 
 

 ضریب خود القایی -ظرفیت خازن -اندازه گیری مقدار مقاومت مجهول 
 
 

 تئوري آزمايش :
 
 
اندازه گیری ارفیت خازن : برای اندازه گیری ارفیت خازن از روش های مختلفی استفاده می شود کطه  . 1

 عاارتند از :
 

در صورتیکه تلفات دی الکتریک خازن ناچیا باشطد بهتطرین روش بطرای     : آمپرمتر -روش ولت متر -الف

آمپرمتر است، در این صورت می توان یکی از دو مدار زیر را که  -اندازه گیری ارفیت خازن ، روش ولت متر

ده ستفاانیا ل مت مجهوویک مقاار مقدمناسآ تر است تشکیل داد.  از این روش می توان برای اندازه گیری 

 د. کر

 

 

 

 

  1شکل)                                                                 
 𝑉 = 𝑅𝐼 →  𝑉𝐶 = 𝐼𝐶𝑋𝜔 → 𝐶𝑋 = 𝐼𝑉𝐶𝜔  

 ∶ Iجریان  

 XC ∶ارفیت خازن  

 ∶ ωفرکانس زاویه ای  

 ∶ fفرکانس  

 CV ∶ولتاژ خازن  

 ه زیر بدست می آید :چنانچه می دانیم ارفیت خازن از رابط
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𝐶𝑥 = 𝐼𝑉𝐶𝜔 = 𝐼2 𝜋𝑓𝑉𝐶 

 
، ارفیطت  با تشکیل مداری مطابق شکل و با اندازه گیری ولتطاژ، جریطان و قطدرت مطدار     روش واتمتر : -ب

 خازن به طریق زیر تضیین می شود.
 

 𝑉𝐶I = √𝑉2𝐼2 − 𝑃2 𝑉𝐶 = 𝐼𝐶𝑋𝜔 

𝐶𝑋 = 𝐼22𝜋𝑓√𝑉2𝐼2 − 𝑃2 
 

را بطدین ترتیطآ    xCمی توانیم  NC: در این روش با استفاده از یک خازن دقیق روش مقايسه جريان -ج

 NCوصل کرده ، جریان را از روی آمپرمتر می خوانیم. سپس کلید را به  xCاندازه بگیریم که اول کلید را به 

 x=CNCم تا همان جریان از آمپرمتر عاطور کنطد، در ایطن صطورت     وصل نموده و آن را طوری تغییر می دهی

 خواهد بود.

 

𝑉1 = 𝐼𝑋𝐶𝑋𝜔 ;  𝑉1 = 𝐼𝑁𝐶𝑁𝜔 ; 𝑉1 = 𝑉2  → 𝐼𝑋𝐶𝑋 = 𝐼𝑁𝐶𝑁 

 

NC خازن مضلوم دلخواه می باشد 
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 V = 𝐼𝐶𝐽𝜔 ;    𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 ; 𝜔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 →   𝐼𝑋𝐶𝑋 = 𝐼𝑁𝐶𝑁 → 𝐶𝑋 = 𝐼𝑋𝐼𝑁 𝐶𝑁 

 
را بطا اسطتفاده از روابط  زیطر      xCمی تطوان ارفیطت خطازن     (4)با توجه به شکل  روش مقايسه ولتاژ : -د

 محاساه کرد .
 
 

 
 
 
 
 
 𝑉𝑁 = 𝐼𝜔𝐶𝑁  , 𝑉𝑋 = 𝐼𝜔𝐶𝑋 

 
در این روش از ولت مترهای الکترواستاتیکی استفاده می شود با توجطه بطه مطدار     روش دو ولت متري : -ه

𝐶𝑋             می توان نوشت : (5)شکل  = 𝑉𝑅𝜔𝑅𝑉𝐶 ∶ 𝐶𝑋 بنابراین = 𝐼𝜔𝑉𝐶  , 𝐼 = 𝑉𝑅𝑅                                                       
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برای اندازه گیری ضریآ خود القایی از روش های مختلفی اسطتفاده   اندازه گيري ضريب خود القايي : 2.

 می شود که در زیر به شر  مختصر آن می پردازیم.

 
تشکیل داده و از رابطه زیر ضطریآ خطود القطایی      6) : مداری مطابق شکل آمپرمتر –روش ولتمتر  –الف 

 تضیین می کنیم.بوبین را 
 𝑍 = 𝑅 + 𝐿𝜔𝑗 → |𝑍| = √𝑅2 + (𝐿𝜔)2 →  𝑍2 − 𝑅2 = (𝐿𝜔)2 → 𝐿 = 1𝜔 √𝑍2 − 𝑅2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

و مقاومت اهمی آن با کمک ولتمتر و آمپرمتر و مناطع ولتطاژ مسطتقیم یطا      𝑉𝐼مقاومت ااهری بوبین از رابطه 
 شود . بوسیله پل اندازه گیری مقاومت تضیین می

 

مداری مطابق شکل تشکیل داده و با استفاده از رابطه زیر ضریآ خود القایی بطوبین را   روش واتمتر : -ب
 محاساه می کنیم.

 :P، توان اکتیو  :Q،  توان راکتیو یا اهمی  :Sتوان مصرفی 

 
S = V ∗ I, P = V ∗ Icosϕ  = RI2, Q = V ∗ Isinϕ = LωI2, P2 + Q2 = S2 𝐿 = 1𝜔𝐼2  √𝑉2𝐼2 − 𝑃2 

 سلت و خازن دارای توان راکتیو هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 مقاومت دارای توان اکتیو است.
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 در صورتیکه مقاومت داخلی بوبین کوچک باشد یک مقاومت اهمی با آن سری می کنیم.

 

و بطا  مداری مططابق شطکل تشطکیل داده     Rبا استفاده از یک مقاومت مضلوم روش سه ولتمتري : -ج

ضریآ خود القایی و مقاومت اهمی بوبین را با استفاده از رواب  زیر  LVو  V RV ,اندازه گیری ولتاژهای 

𝑉3𝐼 محاساه می کنیم. = √(𝐿𝑊)2 + (𝑟 + 𝑅)2 , 𝑉2𝐼 = √(𝐿𝑊)2 + 𝑟2  , 𝑉1𝑅 = 𝐼    
توان مثلثی تشطکیل داده و از روی روابط  بطین اجطاای     می LVو  V RV ,با استفاده از مقادیر ولتاژهای 

𝑅 مثلث و کمیت هایی که در مدار وجود دارند ضریآ خود القایی و مقاومت اهمی بوبین را تضیین کرد. = 220Ω 𝑉1 = 𝐼𝑅 , 𝑉2 = (𝑟 + 𝐿𝜔𝑗)𝐼 , 𝑉3 = (𝑅 + 𝑟 + 𝐿ωj)𝐼 → |𝑉3| = 𝑉1𝑅 √(𝐿𝑊)2 + (𝑟 + 𝑅)2 

|𝑉2| = 𝑉1𝑅 = √(𝐿𝜔)2 + 𝑟2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 بدست می آید. Lو   rو حل مضادالت دو مجهولی باال مقدار  Rبا جایگذاری مقادیر ولتاژ و مقاومت 
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مطی تطوان مطداری مططابق شطکل       Rبا استفاده از سه آمپرمتر و مقاومت مضلطوم   روش سه آمپرمتري : -د
از راه (ضریآ خود القطایی و مقاومطت اهمطی بطوبین را      LIو  I RI ,جریان های  تشکیل داده و با اندازه گیری 

 محاساه یا با رسم مثلث جریان ها  بدست آورد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرح آزمايش :

 
 

 آمپرمتر تضیین کنید. -ارفیت مقاومت مجهول را از روش ولتمتر 1.

 

 روش زیر تضیین کنید.  سهارفیت خازن مجهول را از  .2
 
 آمپرمتر  -لتمترروش و -الت
 
روش مقایسططه ولتططاژ  -ب

= 330nf) N(C 
 
روش مقایسه جریان  -ج 

= 100nf) N(C   
 
را با اسطتفاده از روش سطه ولتمتطری     x, R x(L(ارفیت خودالقایی و مقاومت اهمی بوبین با هسته هوایی  .3

،  5v، دامنطه   f=2khzفرکطانس  (بضنطوان مقاومطت مضلطوم اسطتفاده نماییطد .       220Ωتضیین کنید از مقاومت 

(R=220Ω  
 
فرکطانس  (ارفیت خود القایی و مقاومت اهمی و سلفی بوبین را به روش سطه آمپرمتطری بدسطت آوریطد.      4.

f=2khz  5، دامنهv  ،(R=220Ω یلوسکوپ مشاهده نمایید و از صحت کار خود مطمئن شویداس . 
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 ((6 شماره شش )) آزمایش

 آمپرمتر و گسترش حوزه سنجش آنها اندازه گیری مقاومت داخلی ولت متر و

 تئوری آزمایش :

یکی از مهم ترین نوب دستگاههای اندازه گیری دستگاههای با قاب گردان و آهنربای دائم می باشطد. از ایطن   

دستگاه ها می توان مستقیماً برای جریان و ولتاژ مستقیم کم و به کمک مقاومت های شطنت و سطری بطرای    

تاژ متناوب بکار برد ، زیرا توس  آن مقطدار انطدازه گیطری مطی شطود و چطون مقطدار        اندازه گیری جریان و ول

متوس  یک موج متناوب صفر است چنانچه یک سیگنال متناوب به دستگاه وصل شود عقربه یطا روی صطفر   

 باقی می ماند یا در حوالی آن می لرزد .مدارها و روش های مختلفی موجود است که به وسیله آنها دستگاه با

قاب گردان می تواند قرائت پایداری از یک سیگنال متناوب را نشان دهد.راه حل کلی ایطن اسطت کطه شطکل     

موج را تغییر داده بطوریکه موجی با مقدار متوس  غیر از صفر بدست آید و سپس این موج تغییر شکل داده 

است وصل نمطود .دسطتگاه بطا    شده را به دستگاه با قاب گردان که انحراف آن متناسآ با مقدار متوس  موج 

قاب گردان را می توان برای امپدانس هایمختلفی طر  کرد مثالً امپدانس ورودی خیلی کم بطرای مطواردی   

است که از دستگاه بضنوان آمپرمتر استفاده شود و امپدانس های ورودی خیلی زیاد برای حالت ولتمتری می 

آمپرمتری در صطنضت کطاربرد زیطادی دارنطد     -ستضمال ولتمترباشد .دستگاههای با قاب گردان عالوه بر موارد ا

 مثالً در اهم متر، ترمومتر ، گوس متر، وبر متر، پل های اندازه گیری و غیره .

حطداکثر حطوزه    صطفحه  حوزه سنجش یک دستگاه اندازه گیری به قابلیت بار کردن آن بستگی دارد . جدول

 ائل گسترش حدود نشان می دهد .سنجش بض ی از دستگاهها را بدون استفاده از وس
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 سنجش حوزه حداقل سنجش حوزه حداکثر دستگاه نام رديف

 A 10 mA 10*3.5 گالوانومتر 1

 A 100 mA 10 دائم آهنرباي و گردان قاب با گيري اندازه دستگاه 2

 A 30 mA 10 الكتروديناميكي گيري اندازه دستگاه 3

 A 100 mA 300 نگردا نرم آهن با گيري اندازه دستگاه 4

 A 60 mA 20 حرارتي سيم با گيري اندازه دستگاه 5

 A 1 mA 10 حرارتي مبدل با گيري اندازه دستگاه 6

 A 1 mA 10 اندوکسيوني گيري اندازه دستگاه 7

 V 20 V 600 الكترواستاتيكي گيري اندازه دستگاه 8

 

که می تطوان از بطوبین یطک دسطتگاه انطدازه      با توجه به جدول فوق نتیجه می شود که مقدار جریان مجازی 

گیری عاور دادتقریاًا مقدار مضینی است ولی در عمل ممکن اسطت احتیطاج بطه انطدازه گیطری کمیطت هطای        

 بارگتری از مقدار مجاز آنها باشد در نتیجه بایستی حدود اندازه گیری دستگاه ها را تغییر داد .

کوچک موازی با دستگاه و مقاومت های بار  سری  برای گسترش حدود اندازه گیری از مقاومت های

با دستگاه ترانسفورماتورهای اندازه گیری ولتاژ و جریان و در ولت مترهای الکترواستاتیکی از خازن های 

سری موازی استفاده می شود که در زیر به شر  هر کدام می پطردازیم .مقاومطت شطنت آمپرمتطر هطا :      

سر میلی آمپرمتری وصل کنیم جریان میلی آمپرمتر عاارت خواهطد   هرگاه یک مقاومت متغیر را به دو

 بود از :

𝐼𝑚 = 𝑅𝑠ℎ𝑅𝑠ℎ + 𝑅𝑚 𝐼 = 𝑛𝐼 
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𝑛ضریآ  = 𝑅𝑠ℎ𝑅𝑠ℎ+𝑅𝑚  می نامند که بین یک وصفر می تواند تغییطر کنطد  بطرای    را ضریآ کاهش جریان

 از صفر تا بینهایت  𝑅𝑠ℎتغییرات 

 به ازای این جریان انحراف کامل  و مقاومطت   Imنانچه حداکثر جریان مجاز یک میلی آمپرمتر حال چ

 باشد و بخواهیم جریان Rmداخلی آن 

   𝐼 = 𝑘𝐼𝑚مقاومت کوچکی را با میلی آمپرمتطر مطوازی     1)را با آن اندازه بگیریم بایستی مطابق شکل

 کنیم.

𝑅𝑠ℎمی آید : مقدار مقاومت شنت از رابطه مقابل بدست   = 𝑅𝑚𝑘−1  

خیلی کوچک است و هرقدر که جریطان مطورد سطنجش     R𝑠ℎپس مصحظه می کنید که مقدار مقاومت 

𝑅𝑠ℎبیشتر شود مقاومت شنت کمتر مطی شطود. مقاومطت کطل دسطتگاه در ایطن حالطت برابطر           = 𝑅𝑚𝑘−1  

 یلی آمپرمتر.برابر کمتر از مقاومت داخلی م Kخواهدشد یضنی 

مقاومت سری ولتمترها : حداکثر جریانی که از بوبین اکثر دستگاه های اندازه گیری با قاب گردان مطی  

مطی باشطد و در    Ω 50   است و مقاومت داخلی این دستگاه ها نیا در حطدود  mA 100 دگذرد در حدو

مطی باشطد. بنطابراین      V 5 نتیجه بارگترین ولتاژی که این دستگاه ها می توانند تحمل کنند در حدود

برای اندازه گیری ولتاژهای بیشتر بایستی حدود اندازه گیری ولتمتر را تغییر دهیم، یضنی یک مقاومت 
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بار  را با دستگاه سری کنیم بطوریکه افت ولتاژ دو سر بوبین دستگاه از حد مجاز تجطاوز نکنطد. اگطر    

 را با آن اندازه گیری کنیم. mV=KVواهیم ولتاژباشد ولی بخ mVحداکثر ولتاژ مجاز دو سر یک ولتمتر 

بدسطت مطی    m1)R-=(kvRبا دستگاه سری شود از رابططه   (2)مقدار مقاومتی که بایستی مطابق شکل 

 آید.

 

 

 

 

 

به مقاومت افاایش دهنده مضروف است و هرچه ولتاژ مورد سنجش بارگتر باشد مقطدار آن   vRمقاومت 

می باشد. در این استضمال ولتمترها  mKRستگاه در این حالت برابر بایستی بیشتر شود. مقاومت کلی د

بایستی مقاومت ولتمتر بارگتر از مقاومت بین دونقطه ای که به آن وصل مطی شطود باشطد. حساسطیت     

 تضریت کرد.  ⁄Ω 𝑣   ولتمترها را می توان برحسآ ولتاژ الام برای حداکثر انحراف یا

 اهم مترها :

الاته با دقت کم  اهم متر است. اهم متر از میلطی آمپرمتطر و   )اندازه گیری مقاومتمناسآ ترین وسیله 

یک باطری که از خارج به مدار مقاومتی وصل می گردد ، تشکیل شده است و صفحه آن مسطتقیما بطر   

حسآ اهم مدرج شده است . میلی آمپرمتر را می توان به دو طریق سری یا موازی به اهم متطر تاطدیل   

 ه ترتیآ به اهم متر سری و موازی مضروف است .کرد که ب
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اهم مترها مضموال از صفر تا بینهایت مدرج می شوند که در اهم متر سری انحراف کامل عقربه نمطودار  

 مقاومت صفر و در اهم متر موازی ثابت ماندن عقربه نشانه صفر بودن مقاومت مجهول می باشد.

 

 

 

 

 

بطه   (3)ی مناع ولتاژ، میلی آمپرمتر و مقاومت مجهطول مططابق شطکل    اهم متر سری : در اهم متر سر -الت
 یکدیگر متصل می شوند.

 ثابت باشند صفحه دستگاه مستقیما بر حسآ اهم مدرج می شود. Eو  1R  ،mR ،rچنانچه مقادیر 

xR =مقادیر فوق را بایستی طوری تضیین کرد که دستگاه حداکثر انحراف را نشان داده و بطرای   Rx=0برای 

انحراف عقربه بایستی صفر گردد ، بنابراین درجه بندی بر حسآ اهم عکطس حالطت میلطی آمپطری اسطت       ∞
تقسییم بندی صفحه مدرج با وجودیکه انحراف عقربه متناسآ با جریان دستگاه سنجش مطی باشطد ،   بضصوه 

 ت می اید.از رابطه زیر بدس xIجریان دستگاه سنجش یضنی  xRغیر یکنواخت است. برای هر مقدار 

 𝐼𝑥 = 𝐸𝑟 + 𝑅1 + 𝑅𝑚 + 𝑅𝑠 = 𝐸𝑅𝑠 + 𝑅𝑥            
 xR ∞ =مقاومت مضادل ورودی اهم متر است. از مضادله فوق مشاهده می شود که بطه ازای   SRدر رابطه فوق 

 جریان صفر بوده و برای

=0xR  جریانm= E = I 0I  می باشد . حال می توانxI  0را برحسآI .که مقدار ثابتی است بیان کرد 

     𝐼𝑥 = 𝐸𝑅𝑠+𝑅𝑥 = 𝐸 𝑅𝑠⁄1+𝑅𝑥𝑅𝑠 = 𝐼𝑜1+𝜌 که در این رابطه ،𝜌 = 𝑅𝑥𝑅𝑠 .می باشد 

باشد انحراف در وس  عقربطه مطدرج    x= R SRباشد ، یضنی موقضیکه  ρ = 1از مضادله فوق پیداست که وقتی 
 واهد بود. درجه بندی اهمخ
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= 𝐹متر را می توان بر حسآ مقادیر بدون دیمانسیون   𝐼𝑥𝐼𝑜   (   که برابر کسری از انحراف روی صطفحه مطدرج
𝜌  و   می باشد = 𝑅𝑥𝑅𝑠   متناسآ با مقاومت متغیرxR . است  مطالضه کرد 

= 𝐹مضادله   11+𝜌    از مقادیر بخصوص و پارامترهای گفته شده همیشه صادق است. همگانی بوده و صرفنظر
 را روی باالچنانچه مضادله 

از مختصطات     𝜌 0=محورهای مختصات رسم کنیم ، نتیجه خواهد شد که مماس بر منحنی در نقططه   

=1 𝜌 و  F = 0 .می گذرد 

F  θ = 𝐼𝑥𝑘منحنی فوق را می توان با استفاده از رابطه = 𝐼𝑜𝑘 تادیل نمود . قرائت  θبه انحراف زاویه ای   = 

در  sRبضلت درهم بودن درجه بندی دستگاه خیلطی دقیطق نخواهطد بطود ولطی       xRمقادیر خیلی بار  

 کنترل طرا  اهم متر می باشد .

اهم متر موازی : حداقل مقدار صفحه مدرج یک اهم متر سطری بوسطیله حطداقل مقطدار مقاومطت       -ب 

ممکن است  SRباشد باز هم مقدار  01R=تضیین می شود که اگر  rm+R1=RsR+آن یضنی مضادل ورودی
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آنقدر زیاد باشد که تضیین مقاومت های خیلی کوچک ممکن نشود. ولی با استفاده از اهم متطر مطوازی   

 بصورت موازی با دستگاه قرار می گیرد می توان مقاومت های کوچک را اندازه گرفت. Rxکه در آن 

𝑅𝑝حالت مقاومت ورودی دستگاه عاارت است از  در این  =  R𝑚×(𝑅1+𝑟)𝑅𝑚+𝑅1+𝑟 

را در  Kبرداشته شود مدار دستگاه همچنان بسته است بنابراین کلید  xRکه  در اهم متر موازی حتی موقضی
 این حالت برای باز کردن مدار باطری در نظر می گیریم .

انحراف دستگاه حداکثر باشد. واضح است  xRانتخاب می شود که هنگام برداشتن  طوری 1Rمقاومت متغییر 
مقدار جریان دستگاه صفر خواهد شد ، بنابراین در جه بندی اهم متر موازی برعکس اهم متر  0xR=که برای 

 سری است .

اشطد، غیطر   تقسیم بندی صفحه مدرج این اهم متر نیا با وجود اینکه میطدان آن شطضاعی و یکنواخطت مطی ب    
 xRیکنواخت است. برای هر مقدار 

𝐼𝑥 که از دستگاه سنجش عاور می کند برابر است با :Ixجریان  = 𝑅𝑠𝐼𝑅𝑥+𝑅𝑚    چون جریان کلطی  I  از رابططه ی𝐼 = 𝐸𝑟+𝑅1+ 𝑅𝑥𝑅𝑚𝑅𝑥+𝑅𝑚 

 :به دست می آیدبنابراین جریان دستگاه برابر است با 

                                                                                          𝐸𝑅𝑋(𝑅𝑚+𝑅𝑥)(𝑅1+𝑟)+𝑅𝑚𝑅𝑥  𝐼𝑥 = 

جریان دستگاه برابر اسطت بطا     xR∞=جریان دستگاه صفر و برای  0xR=از رابطه ی فوق پیداست که به ازای  𝐼0 = 𝐸𝑟+𝑅1+𝑅𝑚  باشد شده تنظیم صورتیکه در( دستگاه انحراف حداکثرکه مربوط می شود به(. 

 

 شرح آزمايش :

اندازه گیری مقاومت داخلی آمپرمتر : برای اندازه گیری مقاومت داخلی یک آمپرمتر آنطالو  مطدار شطکل    .1

قطرار مطی دهطیم و     Aار داده کلیطد را در وضطضیت   قطر  1mAرا در نظر بگیرید. ابتدا رنج آمپرمتر را روی   6)

قرار داده آنقدر  Bجریانی را که آمپرمتر دیجیتال نشان می دهد ، قرائت می کنیم . آنگاه کلید را در وضضیت 

همان مقدار را نشطان دهطد. ثابطت مطی شطود       20mA)مد)را تغییر می دهیم تا آمپرمتر دیجیتالی  Rمقاومت
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 دست آمده چه نتیجه ای می گیرید  از مقایسه اعداد ب RAR=که

 تکرار کنید.  30mAو  3mAمراحل فوق را برای رنج 

  

30mA 3mA 1mA انالوگ آمپرمتر رنج 

   R 

   ID 

 

سوال:آزمایش فوق را برای مولتی متر دیجیتال به گونه ای انجام دهید که تنها از یطک مطولتی متطر    

نیطا   200mAقرار دهید.  حال آزمایش را بطرای   20mAنج ابتدا مواتی متر را روی ر)استفاده نمایید.

 تکرار نمایید.

200mA 20mA رنج آمپرمتر ديجيتال 

  ID اوليه 

  ID= ID/2 جديد 

  R  به ازايID/2 
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اندازه گیری مقاومت داخلی ولتمتر : برای اندازه گیری مقاومت داخلی یک ولتمتطر بطه آن از دیطد یطک      . 2

قطرار   Aدر وضطضیت   Kرا در نظر می گیریم. اگطر کلیطد    (2)ه می کنیم حال مدار شکل قطضه با مقاومت نگا

قرار می دهیم تا ولتمتر نصت مقدار قالطی   Bرا در وضضیت  Kگیرد ولتمتر عددی را نشان خواهد داد. کلید 

 L=RvRرا نشان دهد. نتیجه می گیریم 

 مقایسه اعداد بدست آمده چه نتیجه ای می گیرید  این آزمایش را برای دو رنج مختلت ولتمتر انجام دهید. از

را باندید. آمپرمتر را هر بار روی یکطی از رنطج هطای داده      8)گسترش حوزه سنجش آمپرمتر : مدار شکل .2

که از مقادیر کم شروب مطی کنیطد  ططوری تنظطیم نمائیطد تطا آمپرمتطر        )شده قرار دهید و مقاومت شنت را 

 نشان دهد و جدول زیر را کامل کنید . دیجیتالی مقادیر موردنظر را

ثابت است و امپرمتر برای هر حوزه باید به ازای جریطان تضیطین شطده     3mAنکته : امپرمتر انالو  روی رنج 

بیشترین انحراف امپرمتر انالو  بطه   9mAبیشترین انحراف را داشته باشد مثال در افاایش حوزه سنجش به 

 ااهر می شود. 9mAازای جریان 
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15 9 6 ID 

 انالوگ امپرمتر   

   Rsh  شده گيري اندازه

   Rsh تئوري 

 نسبي خطاي   

 مطلق خطاي   

 

مقاومت مضادل و  200mA dcو  20mA dcسوال: باتوجه به مقاومت داخلی مولتی متر دیجیتال در وضضیت 

 را بدست آورید. 200mA dcبه  20mA dcشکل مربوطه جهت توسضه رنج 

 

 زه سنجش ولتمتر : گسترش حو .3
 

بطا   3mA رنطج  )الت: گسترش حوزه سنجش ولتمتر آنالو :حال برای گسترش حوزه سطنجش ولتمتطر   

 و ارقام داده شده جدول را کامل کنید . 2)توجه به شکل
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ولطت را بطروی مناطع تغذیطه تنظطیم کنیطد.حال        15ب : گسترش حوزه سنجش ولتمتر دیجیتال: ابتدا ولتاژ 

انطدازه گیطری کطرد.     2Vولت را بتوان بطا رنطج    15مقاومت را به صورت تئوری طوری بدست آورید که ولتاژ 

ده شطود. مقاومطت جضاطه مقاومطت     خوانط  1.5Vمقاومت مضادل سری را با جضاه مقاومت تغییر دهید تا ولتاژ 

 چقدر است  خطای نسای و مطلق را برای این آزمایش بدست آورید.

 

15 12 6 Vd 

 انالوگ ولتمتر   

   Rsh  شده گيري اندازه 

   Rsh  شده محاسبه 

 نسبي خطاي   

 قمطل خطاي   
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((7شماره هفت )) آزمایش  

 RC  ،RL  ،RLCپاسخ گذرای مدار                                                             
 تئوري آزمايش :

 RL :و  RCپاسخ گذرای مدار  .1
 

 

 
 

 بطه  کوتطاهی  مدت از پس )مدار پاسخ( خروجی ولتاژ و بسته می شود t=0در لحظه ی  Kکلید   RCدر مدار 

  خود نهایی مقدار

 نوشت:  توان می کلید، شدن بسته از پس باشد خازن سر دو ولتاژ خروجی اگر .رسید خواهد
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   𝑉𝑜(𝑡) = 𝑉(1 − 𝑒−𝑡𝜏 τکه ( = 𝑅𝐶   ا می توان به منالطه اعمطال یطک    با توجه به اینکه بسته شدن کلید ر

 صورت شکل زیر خواهد بود . به مدار دانست ، ولتاژ ورودی و پاسخ خروجی به Vولتاژ پله ای با دامنه 

که از جنس زمان است ، ثابطت زمطانی    RCبه این منحنی، منحنی شارژ خازن گفته نیا گفته می شود. ثابت 

به مقدار  ∞=tگرچه از نظر ریاضی ولتاژ خروجی پس از مدت  نشان داده می شود . τمدار گفته می شود و با 

 :ولتاژ خروجی تقریاا برابر ولتاژ ورودی می شود ، زیرا t=5τنهایی خود می رسد ، ولی عمال پس از مدت 

𝑉𝑜(5τ ) = 𝑉(1 − 𝑒−5) ≅ 0.994𝑉 

 

 ولتاژ نهایی است. ٪63مقدار ولتاژ خروجی تقریاا t=τ در

  𝑉𝑜(τ ) = 𝑉(1 − 𝑒−1) = 0.632𝑉 

بخواهیم ولتاژ دو سرمقاومت را بضنوان خروجی در نظر بگیریم پس از بستن کلید در زمطان   RCاگر در مدار 

t=0 می توانیم بنویسیم                  :   𝑉𝑜(𝑡) = 𝑉 𝑒−𝑡𝜏 کهτ = 𝑅    

ولتطاژ خروجطی     t=5الً پس از مدت بنابراین ولتاژ ورودی و پاسخ خروجی بصورت شکل زیر خواهد بود . عم

 .تقریاا صفر خواهد بود

𝑉𝑜(5τ ) = 𝑉(𝑒−5) = 0.006𝑉 ≈ 0 
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بسته می شود و ولتاژ خروجی  پاسخ مدار  پس از مدت کوتاهی بطه مقطدار    t=0در  Kزیر کلید  RLدر مدار 

 :نهایی خود خواهید رسید پس از بسته شدن کلید می توان نوشت

   𝑉𝑜(𝑡) = 𝑉(1 − 𝑒−𝑡𝜏 τکه ( = 𝐿𝑅    

 RLC :پاسخ گذرای مدار  2.

سری ابتدا سلت تاثیرات عمیقی در پاسخ مدار ایجاد می کنطد و   RLCبا توجه به اینکه در کارکرد یک مدار 

سپس خازن اثرات خود را در انتها ااهر می سازد، انتظار می رود مداری شامل هر دوی این عناصر م اف بر 

و در  RLکه عامل میرایی است، رفتاری ارائه کند که در یک محدوده زمانی شایه رفتار یطک مطدار   مقاومت 

داشته باشد . این رفتار در نمودارهایی که خواهیم دید بنطا   RCمحدوده زمانی دیگری رفتاری شایه به مدار 

ت خروجطی مطدار در نظطر    مشهود است. در تمامی این نمودارهایی که ولتاژ دو سر مقاوم Cو  R،Lبه مقادیر 
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گرفته شده است ، مشاهده می شود که ابتدا سلت شدیداً اثر خود را اعمال و خازن تقریاا اتصال کوتاه اسطت  

صضودی خواهد بود. پطس از مطدتی    پایین گذر  داریم که شکل ولتاژ خروجی نماییRL(و بنابراین یک مدار 

کند و خازن که تقریاا شطارژ شطده خطواص خطازنی     اثر سلفی نا محسوس و سلت مثل اتصال کوتاه عمل می 

باالگذر خواهیم داشت که قاعدتاً ولتاژ دو سر مقاومت بایطد در  RC(را شدیداً ااهر می سازد و یک مدار  خود

 آن ناولی باشد .

 

 

 

هنگامیکه این مدار با یک ولتاژ پله ای تحریک می شود، پاسخ گذرای مطدار دارای دو شطکل کامطالً متمطایا     

 هد بود. برای تضیین مضادله پاسخ، مضادله ولتاژ مدار را پس از بسته شدن کلید می نویسیم :خوا

𝑉 = 𝐿 𝑑𝑖𝑑𝑡 + 1𝐶 ∫ 𝑖𝑑𝑡 + 𝑅𝑖 
 

 که با مشتق گرفتن از طرفین مضادله حاصل می شود :

𝐿 𝑑2𝑖𝑑𝑡2 + 𝑅 𝑑𝑖𝑑𝑡 + 1𝐶 = 0 
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 می باشد : S2و  S1ای که دارای مضادله مشخصه زیر با ریشه ه

 

𝑆2 + 𝑅𝐿 𝑆 + 1𝐿𝐶 = 0 

𝑆1 = −𝑅2𝐿 + √𝑅24𝐿2 − 1𝐿𝐶 

𝑆1 = −𝑅2𝐿 − √𝑅24𝐿2 − 1𝐿𝐶 

 بنابراین خواهیم داشت:

𝑖(𝑡) = 𝐾1𝑒𝑠1𝑡 + 𝐾2𝑒𝑠2𝑡 
i(0)=0                                                                                                    𝑑𝑖(0)𝑑𝑡 = 𝑉𝐿  

  دارای شکل های زیطر  i(t)پاسخ مدار)جریان  ,باشد 𝐿𝐶√1بارگتر یا مساوی یا کوچکتر از  𝑅2𝐿بر حسآ این که 

 خواهد بود:

𝑅2𝐿.اگر 1 > 1√𝐿𝐶 ار ماکایمم می رسد وثابت زمانی مضینی به سوی صفر میل مطی  باشد پاسخ مدار به یک مقد

 کند. این پاسخ به حالت فوق میرایی مرسوم است که در آن:

 

𝑖(𝑡) = 𝑉𝐿𝜔 𝑒−𝑡𝜏[𝑒𝜔𝑡 − 𝑒−𝜔𝑡2 ] 
𝜔 = √ 𝑅24𝐿2 − 1𝐿𝐶      , 𝜏 = 2𝐿𝑅  
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می باشد. الاته ثابت زمانی واقضطی   RLو برابر مقدار آن در مدار نکته قابل توجه مقدار ثابت زمانی است که د

 ωنیا در ایجاد آن نقش دارند و تنها تحت شرایطی کطه   ω–و  ωاین مدار چندان مشخص نیست زیرا عوامل 

است که این وضطضیت در حالطت میطرای بحرانطی       2خیلی کوچک باشد می توان گفت که تقریاا ثابت زمانی 

 محسوس تر است.

𝑅2𝐿 گر ا .2 = 1√𝐿𝐶  باشد جریان به مقدار ماکایمم  maxI  می رسد و با ثابت زمانیτ = 2𝐿𝑅  به سمت صفر

 موسوم است. critically dampمیل می کند. این حالت به میرایی بحرانی یا 

    

 𝑖(𝑡) = 𝑉𝐿 𝑡𝑒−𝑡𝜏 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝜏𝐿 𝑒−𝑡 ,    𝜏 = 2𝐿 
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𝑅2𝐿 اگر  .3 > 1√𝐿𝐶   پاسخ مدار بصورت یک موج سینوسی است که دامنه آن رفته رفته کم شده و باشد؛

 موسوم می باشد. Oscillatory Dampedبه صفر می رسد. این حالت به نوسانی میرا یا 

𝑖(𝑡) = 𝑉𝐿𝜔 𝑒 −𝑡𝜏𝑠𝑖𝑛𝜔1𝑡 
 

𝜔1 = 𝑗𝜔 = √ 1𝐿𝐶 − 𝑅24𝐿2 

 : با است برابر نوسانات وفرکانس

 

𝑓1 = 12𝜋√ 1𝐿𝐶 − 𝑅24𝐿2 

خیلی کوچک اسطت . در ایطن حالطت مطی     1𝐿𝐶 در مقایسه با  دارد زیرا مضمواال 1fاثر کمی روی  𝑅24𝐿2 جمله 

𝑓1ت را بصور 1fتوان مقدار  = 12𝜋√𝐿𝐶 . نوشت 
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 1 :پيش گزارش 

 تسؤاال

 ولتاژ دو سر سلت را رسم کرده و توضیح دهید. RLدر مدار  .1

 .حالت پاسخ گذرای مدارهای مرتاه دوم را رسم کرده و توضیح دهید4 .2

را در مدارهای مرتاه دوم تضریطت   Overshootمقاومت بحرانی ، فرکانس نوسانات ، ضریآ میرایی و  .3

 نید .سری بیان ک RLCکرده و رواب  هر کدام را در مدار 

فرکانس نوسانات را  R=2Kمیلی هانری مقاومت بحرانی و به ازای  L=18نانوفاراد و  C=3.3به ازای  .4

 محاساه کنید .

، در حالت میرای بحرانی و نوسانی میرا از چه رابطه ای محاساه می شطود ، مقطدار   (𝜏)ثابت زمانی ، .5

 .محاساه کنید 2آن را به ازای مقادیر بخش 

، در هرکدام از حالت های میرای بحرانی و نوسانی میطرا   τبرای اندازه گیری  یک روش آزمایشگاهی .6

 ارائه کنید .

 شرح آزمايش :

ساخته و یک ولتاژ پله ای   R = 10KΩ  و مقاومت C = 0.1μf  با خروجی از دو سر خازن را با RCمدار  .1

بضنوان ولتطاژ پلطه ای     100Hz  به مدار اعمال کنید  از موج مربضی با فرکانس حدود  4vp-p    با دامنه

اسیلوسکوپ وصطل نماییطد و از روی    2و خروجی آن را به کانال 0استفاده کنید  ورودی مدار را به کانال

آن پاسخ مدار را مشاهده و رسم کنید و از روی منحنی بدست آمده ثابت زمانی مدار را تضیین نمطوده و  

 500و  200در فرکطانس هطای    منحنی های رسطم شطده  مقایسه کنید. ثابت زمانی را از روی  RCمقداربا

هرتا نیا بدست آورید و نشان دهید که این ثابت زمانی مستقل از فرکانس است . خطای مطلق و نسای 

 را برای ثابت زمانی به دست آورید.
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 1اهطم تطا    100نانوفاراد و پتانسیومتر  47میلی هانری و خازن  10سری را با مقادیر سلت  RLCمدار  .2

به آن اعمال می کنیم و خروجی را از دو سر  Vp-pولت  4کیلو اهم ساخته و یک ولتاژ مربضی به دامنه 

 (f=400Hz)ید.خازن می بینیم. خروجی ها را در هر حالت رسم نمایی

با تغییر مقاومت، سه حالت پاسخ گذرای مدار شامل فوق میرا ، میطرای بحرانطی و نوسطانی میطرا را      -الت

 کوپ مشاهده کرده و مقدار مقاومت بحرانی را تضیین کنید .روی اسیلوس

ثابت زمانی و ضریآ میرایی مدار را در حالت میرای بحرانی و یکی از حالت هطای نوسطانی میطرا بطه      -ب

 . گاارش کار ذکر شودمقدار مقاومت استفاده شده در.)کمک روش پیشنهادی خودتان اندازه بگیرید

لت نوسانی میرا به ازای مقاومت مفروا اندازه گرفته و سپس نسات ولتاژ فرکانس نوسانات را در حا -ج

Overshoot         خازن را به ولتاژ پایدار خازن اندازه گرفته و تضیطین کنیطد کطه بضطد از چنطد نوسطان ولتطاژ

Overshoot  درصد مضیار مناسای است که بضد از آن  2تا  2درصد ولتاژ نهایی می رسد . ولتاژ  2تا  2به

موازی نیا همین مااحث مطر  می باشد که  RLCان ولتاژ خازن پایدار را در نظر گرفت . در مدار می تو

 به علت حجم مطالآ این آزمایش از انجام آن صرف نظر می کنیم .
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 ((8ماره هشت )) آزمایش

 پاسخ فرکانسی مدار مرتبه اول

 تئوري آزمايش :

 RCفیلتر پایین گذر  .1

 

و  Vinهنگامیکطه یطک مطوج سینوسطی بطا دامنطه ثابطت         را نشان می دهد . Cو  Rمدار سری  باالشکل 

به دو سر ورودی این مدار اعمال می شود ، ولتاژ خروجطی  یطا پاسطخ مطدار  نیطا مطوج        fفرکانس متغیر 

سینوسی ولی با دامنه و فازی متفاوت با ولتاژ ورودی بوده و بطور کلی تطابضی از فرکطانس مطوج ورودی    

باشد می توان ولتاژ  ο0 ≺ in) = V𝜑sin(ωt +  in( t) = ViVراین اگر ولتاژ ورودی بصورت خواهد بود .بناب

 خروجی را بصورت زیر نوشت :

Vo( t) = Vom sin(ωt + 𝜑) = Voe ≺ 𝜑 ο 

تطابع انتقطال    نسات ولتاژ خروجی به ولتاژ ورودی تابضی از فرکانس بوده و به تابع پاسطخ فرکانسطی و یطا   

 رابطه زیر نشان داده می شود :موسوم است و با 

𝐴𝑣 = 𝑉𝑜𝑉𝑖 = |𝑉𝑜𝑉𝑖 | < 𝜑 
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 بطه  نسطات  |𝑉𝑜𝑉𝑖|تغییطرات  نمطایش  منحنطی خواهنطد بطود.     fتابع فرکانس  𝜑و  |𝑉𝑜𝑉𝑖|دید خواهیم بطوریکه

 .است موسوم فاز مشخصه به فرکانس به نسات 𝜑 منحنی  و دامنه پاسخ مشخصه فرکانس

 تضیطین  زیطر  بصورت مدار این برای فرکانسی پاسخ تابع.  گیریم می نظر در را باال شکل RC مدار اکنون     
 : شود می

{ 
 𝑉𝑖 = (𝑅 + 11 + 𝑗𝜔𝐶) 𝐼𝑉𝑜 = ( 1𝑗𝜔𝐶) 𝐼 ⇒      𝐴𝑣 = 𝑉𝑜𝑉𝑖 = 11 + 𝑗𝜔𝑅𝐶 = |𝐴𝑣|∢ 𝜑 

|𝐴𝑣| = |𝑉𝑜𝑉𝑖 | = 1√1 + (𝜔𝑅𝐶)2  , 𝜑𝑜 = −𝑡𝑔−1(𝜔𝑅𝐶) 
𝜔𝑅𝐶وقتیکه  ، پایین های فرکانس در که دهد می نشان نخست رابطه ≪ |𝑉𝑜𝑉𝑖|   است    1 ≈ خواهطد   1

𝜔𝑅𝐶،وقتیکه  باال های فرکانس در همچنین بود. ≫ |𝑉𝑜𝑉𝑖|باشطد   می 1 ≈ ق کطه  فطو  RCمطدار   اسطت.  1

به شطدت ت طضیت مطی     را الولتاژهای با فرکانس پایین را از خود عاور می دهد و ولتاژهای با فرکانس با

 موسوم است . LPFنماید ، به فیلتر پایین گذر

خاصیت دیگر این مدار اختالت فازی است که بین ولتاژ خروجی و ولتاژ ورودی ایجاد می نماید. بطوریکه 

𝜑آید، در فرکانسهای پایین بر می  فاز)از رابطه دوم  ≈ φبوده و در فرکانس های بطاال   0 ≈  − π ⁄ 2 

 خواهد بود .

فرکانس قطع یا فرکانس نصت قدرت که با نشان داده می شود، فرکانسی است کطه صطافی پطایین گطذر     

فرکانس های باالتر از آن را به شدت ت ضیت می کند. در این فرکانس انطدازه تطوان خروجطی بطه نصطت      

1در این مدار ولتاژ خروجطی بطه   ) وان خروجی می رسدماکایمم ت ولتطاژ ورودی در فرکطانس قططع     ⁄2√

 بنابراین فرکانس قطع برابر است با :  کاهش می یابد
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|𝑉𝑜𝑉𝑖| = 1√1 + (𝜔𝑅𝐶)2 = 1√2  ⇒ 𝑓𝑐 = 12𝜋𝑅𝐶 

𝜔𝑅𝐶ه  ططوری انتخطاب شطوند کط     Cو  Rچنانچه مقطادیر   RC :انتگرال گیر  .2 ≫  ، باشطد  1

بسطیارکوچک و تقریاطا برابطر صطفر      Voاندازه  cf از بارگتر های فرکانس در ایم دیده بطوریکه

 است. در این صورت با توجه به شکل مدار می توان نوشت :

𝑉𝑖(t) = Ri(t) + 𝑉𝑜(𝑡) ≈  𝑅𝑖(𝑡) = 𝑅𝐶 𝑑𝑉𝑜(𝑡)𝑑𝑡  ⟹ 𝑉𝑜(𝑡) = 1𝑅𝐶  ∫𝑉𝑖(𝑡)𝑑𝑡 
𝜔𝑅𝐶 ولتطاژ ورودی اسطت . لطذا تحطت شطرای        تابع اولیه)رابطه فوق نشان می دهد که ولتاژ خروجی انتگرال ≫  مدار فوق را یک انتگرال گیر می نامند . 1

 . بگیرید نظر در است آمده بدست مقاومت و خازن سری اتصال از که را زیر شکل : گذر باال . فیلتر3

 : از عاارتست مدار این برای فرکانسی پاسخ تابع

 

𝐴𝑣 = 𝑉𝑜𝑉𝑖 = 𝑗𝜔𝑅𝐶1 + 𝑗𝜔𝑅𝐶 

|𝐴𝑣| = |𝑉𝑜𝑉𝑖 | = 1√1 + (𝜔𝑅𝐶)2 
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𝜑𝑜 = 𝑡𝑔−1 ( 1𝜔𝑅𝐶) 
𝜔𝑅𝐶 وقتی باال های فرکانس در          ≫ φ ,است  1 ≈ |𝑉𝑜𝑉𝑖|و 0 ≈ 𝜔𝑅𝐶و وقتی که  1 ≪ φشد می با  1 ≈ 90 
|𝑉𝑜𝑉𝑖|و ≈ فوق که ولتاژهای با فرکانس باال را از خود عاطور مطی دهطد و ولتاژهطای بطا       RCترتیآ مدار و به این  0

 فرکانس پایین را ت ضیت می نماید به فیلتر باال گذر موسوم است .

 یابد. می کاهش ورودی لتاژو2√1    به خروجی ولتاژ که است جایی قطع فرکانس نیا حالت این در        

 بنابراین داریم        

:|𝑉𝑜𝑉𝑖| = 𝜔𝑅𝐶√1+(𝜔𝑅𝐶)2 = 1√2  ⇒ 𝑓𝑐 = 12𝜋𝑅𝐶 

         

𝜔𝑅𝐶 ططوری انتخطاب شطوند کطه        R,Cمقطادیر  اگطر  مدار مشتق گیر: .3 ≪   oVصطورت   ایطن  در ، باشطد   1
 نوشت: توان می حالت این در و بود خواهد  صفر تقریاا) iVکتر از بسیار کوچ  cfدرفرکانس های کوچکتر از 

 

𝑉𝑖(t) = 1𝐶 ∫ 𝑖𝑑𝑡 + 𝑉𝑜(𝑡) ≈ 1𝐶 ∫𝑉𝑜(𝑡)𝑅 𝑑𝑡 ⟹ 𝑉𝑜(𝑡) = 𝑅𝐶 𝑑𝑉𝑖(𝑡)𝑑𝑡  

 

 ایطن  تحطت  اینبنطابر  .است ورودی ولتاژ مشتق خروجی ولتاژ ، شده یاد شرای  تحت که دهد می نشان فوق رابطه

 را یک مشتق گیر گویند. RCمدار شرای 
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 شرح آزمايش :

 نوسطان  بوسیله.  بسازید گذر پایین فیلتر شکل مطابق مداری C = 220nf و R = 1KΩ مقاومت از استفاده با .1
 قیطد  زیطر  جدول در که هایی فرکانس با و نمایید اعمال مدار به ولت 4 پیک مقدار با سینوسی موج یک ساز
 هنگامی در باشید داشته دقت. کنید یادداشت و گرفته اندازه اسیلوسکوپ بوسیله را خروجی ولتاژ مقدار دهش
 ثابت پیک تا پیک ولت 4 روی همواره و نکند تغییر ورودی ولتاژ ، دهید می تغییر را ساز نوسان فرکانس که
 .بماند

 f(Hz) 50 100 500 1000 3000 10000فرکانس 

Vo  شدهاندازه گیری       

       اندازه گیری شده

Vo محاساه شده       

       محاساه شده

، بین موج ورودی و خروجی را با اسیلوسکوپ اندازه گیری  φبرای هریک از فرکانس های جدول زیر، اختالت فاز 
 کنید .

 

 

 

 

 

 

رار نماییطد و جطدول را تکمیطل    در مدار قرار دهید و آزمایش قال را تک Cرا بصورت موازی با  Ω 56یک مقاومت 
را می توان به عنوان یک بار مصرفی و یا امپدانس ورودی مدار بضدی که به صافی اتصال می  Ω 56کنید . مقاومت

 .حظه نمودصیابد، در نظر گرفت و اثر بار را بر روی صافی م

دی مدار متصل نموده و یک تشکیل دهید . نوسان ساز را به ورو    0.22 =و خازن  Rمدار فوق را با مقاومت  .2
به مدار اعمال نمایید و پاسخ مدار را بوسیله اسیلوسکوپ مشاهده نمایید  )Vp-p(ولت  4موج مربضی با دامنه 

 ,Ω , 10 Ω 22کیلوهرتا انتخاب نمایید. با استفاده از مقاومت هطای   110. فرکانس موج ورودی را در حدود 

6.8  Ω  150و Ω  به جایR را در هر حالت مشاهده و به دقت رسم نماید. به جای مطوج   شکل موج خروجی
بطه فطاز    (R=150KΩ(به مدار اعمال کنیطد   (Vp-p(ولت 4مربضی در حالت اخیر یک موج سینوسی با دامنه 

 ولتاژ خروجی نسات به ولتاژ ورودی توجه نمایید . این اختالت فاز را چگونه توجیه می کنید  
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ولت به مدار  2مدار باال گذر ی بسازید . یک موج سینوسی با ولتاژ پیک     0.22 = و R=10KΩبا استفاده از   .3
اعمال نموده و برای فرکانس های داده شده در جدول ، مقدار ولتاژ خروجی و اختالت فاز را اندازه گیری نماییطد.  

تغییر نکند و همطواره روی  دقت داشته باشید در هنگامی که فرکانس نوسان ساز را تغییر می دهید، ولتاژ ورودی 
 ولت پیک ثابت بماند .  2

و فرکطانس   Vp-p(ولطت  4ساخته و یک موج مربضی با دامنطه   C=0.22𝜇𝑓و   Rمدار باال گذری را با مقاومت   .4
 KΩ , 4.7 KΩ , 10 2.2با اسطتفاده از مقاومطت هطای     و به مدار باال اعمال نمایید.  انتخاب نموده 100Hzحدود 

KΩ , 20 KΩ  به جایR بطه جطای مربضطی در     .مشاهده و رسم نماییطد  شکل موج مربضی را در هر حالت به دقت
 نسات خروجی   به فاز ولتاژΩR=2.2K  به مدار اعمال کنید.)p-pV  ولت4حالت اخیر یک موج سینوسی با دامنه 

   کنید می توجیه چگونه را فاز اختصف این . کنید توجه ورودی به

  

 کنید. مشخص را فیلتر نوب و بیابید را زیر مدارات کانسیفر پاسخ :سوال
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 : (( 9 شماره نه )) آزمایش

RLC پاسخ فرکانسی مدار 

 

 تئوري آزمايش:

 

 سري : RLCمدار  . 1

سری را می توان برای نمایش هر نوب شاکه ای به کار بطرد، زیطرا کلیطه شطاکه هطا ترکیاطی از ،        RLCمدار 

اصوال دارای یک پاسخ طایضطی   Cو  R ،Lت و خازن و سلت می باشند. ترکیآ سری و یا موازی اجااء مقاوم

با فرکانس طایضی مضینی می باشد. هنگامیکه این مدارها با یک مناع سینوسی کطه فرکطانس آن برابطر و یطا     

یده تشدید موسطوم  نادیک به فرکانس طایضی مدار است تحریک می شوند اثر جالای پدید می اید، که به پد

 را مورد بررسی قرار می دهیم . RLCاست. در این آزمایش مدار تشدید سری 

 

 خروجی ولتاژ خازن -الت

سری را نشان می دهد که خروجی از دو سر خازن گرفتطه شطده اسطت . هنگطامی کطه       RLCشکل زیر مدار 

 تغییر می کند. Iجریاننوسان ساز تغییر می کند و ولتاژ آن ثابت می ماند ، پاسخ مدار و یا 

 

 امپدانس مدار که از دو سر مناع دیده می شود برابر است با :

 



 رسانه  آزمایشگاه مدار و اندازه گیری                                                                             دانشکده فنی و مهندسی

 

93 

 

𝑍 = 𝑅𝑟 + 𝐽(𝜔𝐿 − 1𝜔𝐶) 
 

 مقاومت کل مدار است . Rt=Rg+Rکه در آن 

 بررسی رابطه فوق نشان می دهد که در فرکانس :

 

𝜔𝑠 = 1√𝐿𝐶  ⇒  𝑓𝑠 = 12𝜋√𝐿𝐶 

کاهش می یابطد. بطدیهی اسطت کطه در ایطن فرکطانس        t=RsZ=Zقل مقدار خود یضنی : امپدانس مدار به حدا

 جریان مدار ماکایمم خواهد بود و مقدار آن برابر است با :

𝐼 = 𝐼𝑠 = 𝑉𝑅𝑅𝑡 
که درآن مدار به صورت یک مقاومت خالص در می آید ، به فرکانس تشدید موسوم اسطت. نکتطه    sf فرکانس

 :س تشدید رواب  بین ولتاژ دو سر خازن و دو سر سلت با ولتاژ مناع که عاارتند ازجالآ در فرکان

|𝑉𝐶𝑠| = 1𝜔𝑠𝐶 . 𝐼𝑠 = 1𝜔𝑠𝐶 . 𝑉𝑅𝑅𝑡 = 𝑄𝑠𝑉𝑅 

|𝑉𝐿𝑠| = 𝜔𝑠𝐿𝐼𝑠 = 𝜔𝑠𝐿. 𝑉𝑅𝑅𝑡 = 𝑄𝑠𝑉𝑅 

𝑄𝑠که در آن  = 1𝜔𝑠𝐶𝑅𝑡 = 𝐿𝜔𝑠𝑅𝑡 ضریآ کیفیت مدار سری در فرکانس تشدید است. رواب  فوق نشان مطی        

باشد که غالاا  Qs>1خازن و سلت در فرکانس تشدید برابر هستند و در صورتیکه دهند که دامنه ولتاژ دو سر

ترتیآ مدار فطوق بطه شطکل یطک      برابر ولتاژ مناع است و به این Qsچنین است  ولتاژ دو سر خازن و سلت 

 سری ، خواهیم داشت : RLCبا توجه به شکل مدار نشان داده شده برای  تقویت کننده ولتاژ عمل می کند.

𝐴𝑣 = 𝑉𝑜𝑉𝑔 = 11 − 𝐿𝐶𝜔2 + 𝑗𝑅𝑡𝐶𝜔 
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|𝐴𝑣| = 1√(1 − 𝐿𝐶𝜔2)2 + 𝑅𝑡2𝐶2𝜔2 
𝜑 = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑔 ( 𝑅𝑡𝐶𝜔𝐿𝐶𝜔2 − 1) 

می باشد. همان طور که قاال گفتطه شطد در صطورتیکه باشطد مطدار       AV | ≈ 1|در فرکانس های بسیار پایین 

بصورت یک تقویت کننده عمل مینماید، لذا در فرکانس مشخصی باید ولتاز خازن به ماکایمم مقدار برسطد.  

 مشتق می گیریم : ωنسات به  sfبرای محاساه مقدار ماکایمم ولتاژ خازن از 

|𝐴𝑣| = 𝑑|𝐴𝑣|𝑑𝜔 = 0 ⇒  𝜔1 = √ 1𝐿𝐶 − 𝑅𝑡22𝐿2  ⇒  𝑓1 = 12𝜋√ 1𝐿𝐶 − 𝑅𝑡22𝐿2 
𝑓1 < 𝑓𝑠              |𝐴𝑣| = 𝑄𝑠√1 − 𝑅𝑡2𝐶4𝐿    

𝑄𝑠شرط  > 𝑅𝑡2همان   1 < 2𝐿𝐶 𝑅𝑡2لی  شرط وجود نقطه ماکایمم برای ولتاژ خازن است و   < 𝐿𝐶  .می باشد 

 ماکایمم نیا خواهد بود. 

 خروجی ولتاژ مقاومت : –ب 

 سری ولتاژ دو سر مقاومت است. شکل زیر را در نظر بگیرید : RLCمنظور از پاسخ مدار  ال مضمو
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 گرفته نشده است  :در نظر  Rgپاسخ فرکانسی مدار عاارت است از  مقدار 

𝐴𝑣 = 𝑉𝑜𝑉𝑠 = 𝑅𝑅 + 𝐽(𝜔𝐿 − 1𝜔𝐶) 
 که می توان آن را بصورت زیر نوشت : 

𝐴𝑣 = 11 + 𝐽𝑄𝑠 (𝜔𝜔𝑠 − 𝜔𝑠𝜔 ) = |𝐴𝑣| ≺ 𝜑 

 بطوریکه : 

|𝐴𝑣| = 1√1 + 𝑄𝑠2 (𝜔𝜔𝑠 − 𝜔𝑠𝜔 )2 
𝜑 = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑔 (𝑄𝑠 (𝜔𝜔𝑠 − 𝜔𝑠𝜔 )) 

ωرواب  فوق نشان می دهند که وقتی فرکانس مناع برابر  =  ω𝑠  ،باشد|𝑉𝑜𝑉𝑖| ≈ 𝜔است و بطرای فرکطانس      1 ≪ 𝜔𝑠    و𝜔 ≫ 𝜔𝑠    با فرا𝑄𝑠 > |𝑉𝑜𝑉𝑖| )  ولتاژ خروجی تقریاا صفر است .  1 ≈ نمایش پاسخ شکل زیر منحنی  (0
ω2شکل حائا اهمیت زیادی هستند. نقاط   𝜔𝑠،𝜔2،𝜔1دامنه را نشان می دهد نقاط = ω1   به فرکانس های نصطت

ولتاژ ماکایمم خود می رسطد و   2√1به  Voقدرت یا فرکانس قطع مضروفند.  فرکانس هایی که در آنها ولتاژ خروجی 
نسات به مقدار ماکایمم خود کاهش  3dBکه به ازای آن ولتاژ خروجی به اندازه ی در مقیاس لگاریتمی ، فرکانسی 

ω2می یابد .) تفاضل  −ω1  به پهنای باند موسوم است که باBW   نشان داده می شود. برای فرکانس های نادیطک
 به فرکانس تشدید می توان نشان داد که :
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𝐵𝑊 = 𝜔2 − 𝜔1 ≈ 𝜔𝑠𝑄𝑠 = 𝑅𝐿 

را به راحتی از خود عاور داده و فرکانس هطای     𝜔1 تا ω2سری که فرکانس های میانی   RLCبه این ترتیآ مدار 
 کند دیگر را به شدت ت ضیت می

𝜔به فیلتر میان گذر مرسوم است. برای  = ω𝑠   اختصف فاز بین ولتاژ ورودی و ولتاژ خروجی صطفر(φ = و  ( 0

𝜔برای  ≪ ω𝑠   وφ = π2   و برای𝜔 ≫ ω𝑠  ، φ ≈ − π2 .است . شکل زیر پاسخ فاز این مدار را نشان می دهد 

 

 

 

 

 موازی :  RLC. مدار  2
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 موازی را به شکل زیر در نظر می گیریم. RLCمدار 

هطم فطاز    Vgو  Voکامطال مقطاومتی و    ZPمینطیمم ،  Voاز ویژگی های حالت تشدید در مدار آن است کطه  

 Tankیطا  )سلت ، به مدار موازی مطدار تانطک   -به علت تاادل انرژی بین اجاای واکنشی حلقه خازنهستند. 

Circuit .و به جریان حلقه جریان تانک گفته می شود  

 ادمیتانس مدار موازی عاارت است از :

 𝑌 = 𝑌𝐿 + 𝑌𝐶 

𝑌 = 1𝑅𝐿 + 𝑗𝜔𝐿 + 𝐽𝜔𝐶 

→ 𝑌 = 𝑅𝐿𝑅𝐿2 +𝜔2𝐿2 − 𝐽( 𝜔𝐿𝑅𝐿2 + 𝜔2𝐿2 − 𝜔𝐶) 
بررسی رابطه فوق نشان می دهد که حالت تشطدید وقتطی رخ مطی دهطد کطه قسطمت موهطومی برابطر صطفر          

 ماکایمم امپدانس در خروجی  . بنابراین خواهیم داشت)باشد

𝜔𝑝 = √ 1𝐿𝐶 − (𝑅𝐿𝐿 )2 
 رابطه فوق بصورت زیر نیا نوشته می شود :

𝜔𝑝 = √1 − 1𝑄𝑠2 

𝑄𝑠است و RLCفرکانس تشدید مدار سری  ω𝑠  که در آن = 𝐿𝜔𝑠𝑅𝐿      ضریآ کیفیت مطدار سطری در فرکطانس
است. در  ω𝑝برابر  ω𝑠فرکانس مدار تشدید موازی  Qsبرای مقادیر بار   است . بدیهی است که ω𝑠تشدید  

ن وفاز ولتاژ مناع یکی است . بطه عاطارت دیگطر ضطریآ تطوان برابطر واحطد اسطت و         فرکانس تشدید فاز جریا
 مقاومت خالص و برابر است با : PZامپدانس ورودی 

𝑍𝑝 = 𝑅𝐿2 − 𝐿2𝜔𝑝2𝑅𝐿 = 𝑅𝐿 + 𝑄𝑝𝐿𝜔𝑝 = 𝑅𝐿(1 + 𝑄𝑝2) 
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𝑍𝑝 می توان نوشت : pQبرای مقادیر بار   = 𝑅𝐿𝑄𝑝2 
𝜔𝑝 = 1√𝐿𝐶          𝑄𝑠 ≫ 1 

𝑍𝑝 = 𝐿𝐶𝑅𝐿        𝑄𝑠، 𝑄𝑝 ≫ 1 

می توان مقاومت های متفاوتی بدسطت آورد. بطدیهی اسطت کطه اگطر       Lو  Cبا این ترتیآ با انتخاب مناسآ 

g=RpZ . باشد ، ماکایمم توان از مناع به بار منتقل می شود 

 خازن و جریان سلت با جریان مناع در فرکانس تشدید عاارتست از : رواب  بین جریان

|𝐼𝐶| ≈ |𝑉𝑜||𝑋𝐶| = 𝑊𝑝𝐶|𝑉𝑜| 
|𝐼𝑔| ≈ |𝑉𝑜||𝑍𝑝| = 𝐶𝑅𝐿𝐿 |𝑉𝑜| 
⇒ |𝐼𝐶| = 𝑄𝑝|𝐼𝑔| 

مطی کنطد. از ایطن رو اسطت کطه در      بنابراین می توان گفت که مدار بصورت یک تقویت کننده جریان عمطل  

ورودی گیرنده های رادیویی یا تلویایونی عموما از مدار تشدید موازی استفاده می کنند.   آنتن ها بمناله ی 

نظیر آنچه که در مدار سری دیدیم پاسخ فرکانسی مدار موازی نشان داده شده عاطارت   مناع جریان هستند 

 است از :

𝐴𝑣 = 𝑉𝑜𝑉𝑠 = 𝑍𝑝𝑍𝑝 + 𝑅𝑔 
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ماکایمم مقدار خود را داراست لذا ولتاژ خروجی به حداکثر مقدار خود  ZPنظر به اینکه در فرکانس تشدید 

می رسد. در فرکانس های کمتر و یا بیشتر از فرکانس تشدید ولتاژ خروجی کاهش می یابد. رابطه فرکطانس  

 تست از :های قطع و نیا عرا باند نظیر مدار سری عاار

𝐵𝑊 = 𝑊𝑝𝑄𝑝 

 

 با توجه به مدار مضادل سری زیر پهنای باند به شکل زیر نوشته می شود :

 

{  
  
  𝑉𝑔′ = 𝑅𝐿 + 𝐽𝜔𝐿𝑅𝑔 + 𝑅𝐿 + 𝐽𝜔𝐿 . 𝑉𝑔𝑅𝑒 = 𝑅𝑔(𝑅𝑔𝑅𝐿 + 𝑅𝐿2 + 𝜔2𝐿2)(𝑅𝑔 + 𝑅𝐿)2 + 𝜔2𝐿2𝐿𝑒 = 𝑅𝑔2𝐿(𝑅𝑔 + 𝑅𝐿)2 +𝜔2𝐿2

 

𝑄𝑆 = 𝑊𝑠𝐿𝑠𝑅𝑠  

𝑄𝑠 = 𝑅𝑔𝐿𝑊𝑠𝑅𝑔𝑅𝐿 + 𝑅𝐿2 +𝜔2𝐿2 
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𝐵𝑊 = 𝑊𝑠𝑄𝑠 = 𝑅𝑔𝑅𝐿 + 𝑅𝐿2 + 𝜔2𝐿2𝑅𝑔𝐿  

𝐵𝑊 = 𝑅𝐿𝐿 (1 + 𝑅𝐿𝑅𝑔 +𝑊𝑠2𝐿2𝑅𝑔𝑅𝐿) 

𝜔𝑠 = 1√𝐿𝑒𝐶 

سری دارای دامنه ای که تابضی از فرکانس باشد نیست . از ایطن   RLCرای یک مدار ب gV́در حالت کلی مناع

 گرفته می شود مضنای درستی نطدارد. در حالتیکطه   Cرو مساله پهنای باند وقتی که خروجی از دو سر خازن 

به صورت یک فیلتر  Bو  Aتابضی از فرکانس است لذا مشخصه پاسخ دامنه در دو سر  ǵVدر شکل فوق چون 

بیشتر شود عرا باند  gRفرمول پهنای باند بدست آمده نشان می دهد که هر چقدر  میان گذر خواهد بود .

بنابراین در مدار مطوازی   خاصیت انتخاب کنندگی مدار به فرکانس می شود  )کمتر و مدار سلکتیومتر است 

 استفاده از مناع با مقاومت بیشتر به سلکتیومتر بودن مدار کمک می کند. شکل های زیر

 

 منحنی پاسخ دامنه و پاسخ فاز مدار موازی را نشان می دهند .
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 :2پيش گزارش 

  سری و موازی دقیقا چه اتفاقی می افتد  RLCتوضیح دهید در فرکانس تشدید در مدار 1. 

 

سری در حالت تشدید مانند تقویت کننده ولتاژ عمل می کند   محاسطاات   RLCتحت چه شرایطی مدار  .2

 را با مقادیر سلت و خازن داده شده ، محاساه کنید . RLذکر شده و محدوده 
 
 RLCپیشطنهاد کنیطد   مطدار     Qروش آزمایشگاهی برای اندازه گیری  3با توجه به مطالای که ذکر شد ،  .3

وازی را بطور جداگانه بررسی کرده و در هر روش مشخص کنید که خروجی از کدام قسطمت مطدار   سری و م

 گرفته شده است 

و فرکانس موازی را تضریت کرده و بطور جداگانه روی فیلتر پطایین گطذر و میطان گطذر      3dBفرکانس قطع  4
 نشان دهید.

و  L=18mHو  C=3.3nfزی بطه ازای  سری و مطوا  RLCرا برای مدار  Qفرکانس تشدید و ضریآ کیفیت  5.
 محاساه کنید . 3Kو  1Kمقاومت 
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 شرح آزمایش :

 

 خروجی ولتاژ دو سر مقاومت :. 1

 

 بررسی مدار تشدید -الت

 

 

 

 

 

ولطت بطه آن    2مداری مطابق شکل زیر با مشخصات ذکر شده ساخته و یک موج سینوسی بطا مقطدار دامنطه    
 اعمال کنید .

تشدید ، مطدار مقطاومتی   (ناع را تغییر دهید تا جریان مدار ماکایمم شود. در این حالت ،حال فرکانس م -ب

صفر خواهد شد. اما چون در عمل سطلت ایطده آل نیسطت     ABایده آل باشد ولتاژ دو سر  Lبوده و اگر سلت 

، بطا  Sfحاصل می شود. در ایطن حالطت فرکطانس تشطدید ،      ABماکایمم جریان با مینیمم شدن ولتاژ دو سر 

نیا بدست می آید . فرکانس تشدید را با اسکوپ اندازه گیری کطرده و یادداشطت کنیطد ،     RVماکایمم شدن 

 سپس با تغییر فرکانس عملکرد فیلتری مدار را بررسی کرده و نتیجه را یادداشت کنید .

انس تشدید بطه  ولت و فرکانسی برابر فرک 4در این قسمت یک موج سینوسی با مقدار ولتاژ پیک تا پیک  -ج

مدار اعمال نموده و مدار را به حالت تشدید قرار می دهیم . اکنون کلید وضضیت نوسطان سطاز را از وضطضیت    
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سینوسی به مربضی تغییر داده و موج ورودی و خروجی را رسم کنید و علت آنکطه مطوج خروجطی بطه شطکل      

 سینوسی در می آید را تشریح کنید .

 

اومت را تغییر می دهیم ، با افاایش مقاومت شکل موج سینوسی خروجی ب  مق(در همان وضضیت بخش  -د

 چه تغییری می کند، دلیلش را توضیح دهید .

 

 از نوسان ساز با امپدانس کم استفاده کنید   : (sQاثر تغییر مقاومت مدار بر روی  2.

 از مدار بخش قال استفاده می کنیم

 

 

 

𝑄𝑆با توجه به رابطه تقریاطی   = 𝜔0𝐵𝑊   بطه ازای ،R=1K  وR=3K   مقطدارBW  وω0    را انطدازه گرفتطه و بطرای

بطه   )را محاساه کنید ، سپس آن را با مقدار محاساه شده در پیش گاارش مقایسطه کنیطد.   sQهرکدام مقدار 

 انتظار می رود پاسخ دقیق تری بدست آورید. چرا   R=1Kازای 
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 سان ساز با امپدانس زیاد استفاده کنید پاسخ فرکانسی از دو سر خازن  از نو 3.

 با تغییر فرکانس نوب فیلتر را مشخص کنید . R=7Kابتدا به ازای  -الت

 می دانیم :

a-  اگر𝑅𝑡2 > 2𝐿𝐶 ، در نتیجه در فرکانس تشدید مدار به صطورت   Qs<1مقدار ماکایمم نداشته و  CVباشد     
 ک ولتاژ خازن نمی توان فرکانس تشدید را پیدا کرد.تقویت کننده ولتاژ عمل نمی کند و به کم

 

b- گر ا𝑅𝑡2 > 2𝐿𝐶 ، در نتیجه باز هم در فرکطانس تشطدید مطدار بطه      Qs<1مقدار ماکایمم دارد اما  CVباشد    
صورت تقویت کننده ولتاژ عمل نمی کند، اما در محدوده خاصی از فرکانس که شامل فرکانس تشدید نمطی  

 ننده ولتاژ هست .شود تقویت ک

-c  اگر𝐿𝐶 < 𝑅𝑡2 < 2𝐿𝐶 ، در نتیجطه در فرکطانس تشطدید مطدار بطه       Qs>1مقدار ماکایمم داشته و  VCباشد   

و  VCهای خیلی کوچک فرکطانس مطاکایمم شطدن     Rtصورت تقویت کننده ولتاژ عمل می کند اما به ازای 

 فرکانس تشدید مدار بر هم منطاق می شود .

 

ه در صورت صفر شدن مقاومت مدار می توان از ولتاژ خازن برای یطافتن فرکطانس تشطدید اسطتفاده     در نتیج

 در فرکانس تشدید اتفاق می افتد  VCکرد.  در این حالت ماکایمم 

مقاومت مدار را صفر کرده و فرکانس تشدید را اندازه بگیرید و سپس آن را با مقدار اندازه گیری شده در  -ب

 سه کنید .قسمت الت مقای

را  Rtحالت باال را به کمک اسکوپ مشاهده کرده و حدود  3با تغییر مقاومت مدار سضی کنید هریک از  -ج

 برای هر کدام اندازه گرفته و با مقدار محاساه شده در پیش گاارش مقایسه کنید .

 ورودی مقایسه کنید .مقدار ولتاژ خروجی را بخوانید و با دامنه  Qs>1در حالت تقویت کنندگی ولتاژ و  -د
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 :(( 10شماره ده )) آزمایش

 اندازه گیری وات مصرفی ، ظاهری و توان مجازی و آشنائی با واتمتر

 مدار در مصرف کننده های سلفی اهمی  𝛗  کسینوس صاص 

𝑃𝑅زتئوری : توان مصرفی در هر مداری عاارتست ا = 𝑉𝑒𝐼𝑒𝑐𝑜𝑠𝜑  که در آن𝑉𝑒𝐼𝑒 سر دو ولتاژ مقادیر بترتیآ 

 تضدادی از متشکل مدار چنانچه باشد می ولتاژ و جریان بین فاز اختصف هم 𝜑مدار و  به ورودی جریان و مدار

𝜑 یضنی همفازند جریان و ولتاژ باشد مقاومت =  و داریم:   0

𝑃 = 𝑉𝑒𝐼𝑒 
باشد ولتاژ دو سطر   Cخازن به ارفیت  می دانیم در صورتیکه مداری شامل یک مناع  مثال  سینوسی و یک

در صورتیکه مدار متشکل از یک مناطع و یطک سطلت باشطد      درجه نسات به جریان تاخیر فاز دارد. 90خازن 

درجه نسات به جریان تقدم فاز دارد و اگر مطدای شطامل خطازن مقاومطت یطا سطلت و        90ولتاژ دو سر سلت 

تی خازن و یا سلت  به جریان عاوری از آنهطا دارای اختطالت   مقاومت باشد ولتاژ دو سر المان های غیر مقاوم

و اگر مداری شامل هرسه عنصر مذکور باشد بین جریطان و ولتطاژ مقطادیری     خواهد داشت. 90و  0فازی بین 

خطازن  و  C(سطلت  و  L(خواهد داشت این مقدار اختطالت فطاز در رابططه مسطتقیم بطا مقطادیر        -  𝜋2تا   𝜋2نبی

)R و فرکانس سیگنال می باشد. چنانچه مقادیر المانها ثابت باشد، برای فرکانس رزنانس یضنی مقاومت𝑓𝑟 =
12𝜋 . 1𝐿𝐶     ولتاژ و جریان هم فازند و المانها در کل نقش یک مقاومت خالص را ایفا می نماینطد. بطرای فرکطانس

 از آنها مدار حالت سلفی را پیدا خواهد کرد. مدار خاصیت خازنی و برای فرکانس های بیشتر 𝑓𝑟 های کمتر از
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 𝑐𝑜𝑠𝜑انطدازه  بطه  بطار  بطه  تحطویلی  تطوان  کاهش باعث فاز اختصف وجود است واضح ، مذکور مطالآ به توجه با

برابر صفر باشد حداکثر توان به بطار داده   𝜑اگر و بیشتر دسترس قابل توان باشد کوچکتر 𝜑هرچه  خواهد بود.

ر کارخانه ها و جائیکه اکثر بار مصرفی جهت راه اندازی موتور بکار مطی رود بضلطت سطیم    می شود. مضموال د

پی  موتورها ، بار خاصیت سلفی خواهد داشت و یا در سالن هایی که روشطنائی توسط  مهتطابی تطامین مطی      

هطا ولتطاژ    گردد ترانسفورماتور های مهتابی بار را ، به صورت بار سلفی قرار می دهند. در این مصرف کننطده 

𝑃𝑅نسات به جریان تقدم فاز پیدا کرده و توان تحویل داده شده به بار عاارتست از  = 𝑉𝑒𝐼𝑒𝑐𝑜𝑠𝜑   هرچطه𝜑 
 بیشتر باشد توان بیشتر کاهش می یابد .

 

جهت افاایش توان بایستی حالت سلفی را کاهش داد و در صورت امکان از بین برد برای این منظور با موازی 

را به صفر نادیک و بضاارت دیگر  𝜑قرار دادن یک خازن مناسآ به دو سر ورودی مدار مصرف کننده ، مقدار

Cos𝜑 می دهیم .افااش   را بسمت یک میلCos 𝜑       را به این طریطق ، اصططالحا اصطالح کسطینوس𝜑   مطی

𝑃گویند .می دانیم : = 𝑉𝑒𝐼𝑒   را توان ااهری و بطه𝑃𝑅 = 𝑉𝑒𝐼𝑒𝑠𝑖𝑛𝜑       . تطوان مجطازی یطا راکتیطو مطی گوینطد 

 آن گطرفتن  قرار نحوه و واتمتر با آشنایی از بضد دارد نام واتمتر گیرد می اندازه را الکتریکی توان که ای وسیله

 .انجام دهید زیر های آزمایش مدار، در
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 : آزمايش شرح

و بطرای   L=2.5mHمطی باشطد    Vp-p=5Vژ آن روی دیوژنراتور و ولتا 1مناع تغذیه  .مدار مقابل را باندید.1

از خازن الکتریکی استفاده نشود چون این نوب خازن هطا فقط  در    C=1 (خازن هم از جضاه استفاده نمایید. 

 .فرکانس های پائین خوب کار می کند 

 

 را یطر ز جطدول  در شطده  مشخص های فرکانس و شده داده های مقاومت برای و ولتاژ داشتن نگه ثابت با حال

 یکطدیگر  بطا  آنهطا  بین فاز اختصف نظر از فق  را ولتاژ و جریان موج ها شکل حالت از هریک در و نمائید کامل

 .نمائید تحلیل را موجود های منحنی و کنید مقایسه

1KΩ 1KΩ 1KΩ 470 470 470 R 

      F(Hz) 

      𝜑1جریانBDV 

      𝜑2 جریانAEV 

 

مپ مهتابی است کطه  الید سلت یک چک المپ مهتابی است که به دیواره سلت یک چک مدار مقابل را باند

ولت انتخاب شود واتمتر و کسینوس فی متر 100یا 60مپ روشنائی الهم  Rبه دیواره قائم میاها نصآ است

ی را بطرا  2(با توجه به نحوه قرار گرفتن آنها که روی وسیله توضیح داده شده است، قرار مطی گیطرد. جطدول    

 ولتاژهای داده شده تکمیل نمایید.
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 .نمائید بیشتری دقت میشود کار باال ولتاژ با چون : توجه

       V 

       I 

 𝑐𝑜𝑠𝜑بااستفاده ازکسینوس فی متر       

       𝑝 = 𝑉𝑙𝑐𝑜𝑠𝜑 

       𝑃𝑜 آنچه واتمتر نشان می دهد 

       Δ𝑃 = |𝑃 − 𝑃𝑜| 
 

را بیطان داریطد چگونطه مطی      P0و  Pام موجود در جدول تکمیل شده علل مختلت عدم تساوی با توجه به ارق

Δ𝑃توان  = |𝑃 − 𝑃𝑜|  .را تقلیل داد  توضیح دهید 

 مدار شکل را که مضادل بار در یک کارخانه را نمایش می دهد باندید..3
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ا بطاز گذاشطته ، بطا تنظطیم سطیگنال      استفاده کنید. کلیطد ر  6.3به  220بجای سلت از سیم پی  اولیه ترانس 

. با استفاده از اسیلوسکوپ ولت تنظیم نمائید 5 را   دو سر مصرف کننده Bو  Aژنراتور دامنه ولتاژ دو نقطه 

ف فاز جریان و ولتاز را اندازه بگیرید و هریک از مقادیر توان ااهری ، توان مجازی را محاساه نموده و ص اخت

و سطایر    𝜑ولت تنظطیم و بطا انطدازه گیطری     5را  ABVحال کلید را باندید مجددا در جدولی یادداشت کنید. 

 کمیات مذکور در فرا قال جدول زیر را کامل کنید .

IP sP P I ABV 𝜑 

 کلید باز      

 کلید بسته      
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 : سؤاالت

 ا که واتمتر نشان می دهد.باشد توانی ر  𝑐𝑜𝑠𝜑و ضریآ توان    Vو ولتاژ  Iاگر در واتمتر جریان . 1

 P= 𝑉𝑒𝐼𝑒𝑐𝑜𝑠𝜑    2جریطان   رنطج  همطان  روی در اگطر  حطال خواهطد بطودI    و ولتطاژ𝑉 2⁄ و ضطریآ تطوان      

𝑃باشد انتظار میرود واتمتر عدد    𝑐𝑜𝑠𝑐𝑜𝑠𝜑همان = 𝑉2 (2𝐼𝑐𝑜𝑠𝜑)  که همانVI𝑐𝑜𝑠𝜑   را نشطان   مطی باشطد

 ده شده مضموال کوچکتر خواهد بود . چرا  علت را توضیح دهید.دهد درحالیکه عدد نشان دا

 عاتی می توانید از جدول اول استخراج کنید   با دقت توضیح دهید. طصچه ا.2

 کنید  استخراج سوم جدول از توانید می اطصعاتی چه .3

 .نمایید رسم دقت با  را3شکل) مدار فی کسینوس اصص  برداری نمودار .4

φآنکطه   برای را خازن ارفیت مقدار باشد 20mH ،3شکل) در سلت اندوکتانس مقدار ینکها فرا با .5 = 0  

 شود محاساه کنید

 شد  خواهد چگونه بار باندیم سؤال در شده محاساه مقدار از کوچکتر را خازن چنانچه .6

   کم یا زیاد   شد خواهد چگونه φ تغییر یابد کاهش بار مقاومت چنانچه .7
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 :(( 11 شماره یازده)) آزمایش

 هدف : اندازه گیری انرژی و توان کنتور جریان متناوب

 تئوري آزمايش:

 

 

 

 

 

 انرژی بخواهیم صورتیکه در .است کنتور ، کارخانجات و منازل مصرفی برق گیری اندازه رایج وسیله مضموال

 موتور کنتور این .کنیم می دهاستفا مستقیم جریان کنتور از بگیریم اندازه را مستقیم جریان یک الکتریکی

 ایطن  بطا   1)شطکل  .هاست قطآ تحریک پیچی سیم و کلکتور ، آرمیچر پیچی سیم دارای که است کوچکی

 شطمارش  دسطتگاه  بطه  دنده چرخ یک بوسیله موتور این آرمیچر نیست آهنی آن مغناطیسی مدار که تفاوت

   2)شکل .دهد می نشان تساع وات کیلو حسآ بر را مصرفی انرژی مقدار و شود می مربوط

 .دهد می نشان را فاز یک اندوکسیونی کنتور ساختمان
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 :آزمايش شرح

 4-ولتمتر یک عدد  3-مولتی متر دیجیتال یک عدد  2-کنتور تک فاز اکتیو یک عدد  -1وسایل مورد نیاز :.1

 ساعت برق 6-جضاه المپ روشنایی -5واتمتر تک فاز یک عدد 

 مدار شکل زیر راباندید.

 

زمانی که طول می کشد تا کنتور ده دور باند را یادداشت نمایید. با استفاده از ثابت اهمی کنتور تطوان برابطر   

 است با :

𝑃 = (3600 × 10 × 1000𝐶𝑡 ) 

  t  : برحسآ ثانیه: P  برحسآ وات: C ثابت اهمی کنتور 

 را آن کنتطور  تنظطیم  پطی   تغییر با اختصف صورت در نموده مقایسه گیری اندازه توان با را شده محاساه توان

 . نمایید تنظیم

 گیطری  انطدازه  بطار  قططع  و وصل حالت دو در را کنتور ولتاژ پی  سیم از عاوری جریان میاان فوق آزمایش در

 نمائید. یادداشت را نتیجه و . نمائید

 . دهید توضیح را علت اختصف صورت در
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 تضرفه یک اکتیو فاز سه کنتور بررسی .2

 کرونومتر ، مقاومت جضاه ، تضرفه یک اکتیو فاز سه کنتور : نیاز مورد وسایل

 را مشخص نمائید. R,T,Sبه کمک دستگاه نشان دهنده ی فاز ، فازهای 

 کنتور سه فاز اکتیو یک تضرفه :

 

 . نمایید یادداشت کرونومتر کمک به را باند دور 2 کنتور تا کشد می طول که زمانی

 . نمائید مقایسه مضیار با و نمایید محاساه را بار توان زیر فرمول از استفاده با

𝑃 = (3600 × 5 × 1000𝐶𝑡 ) 

  باندید زیر شکل مطابق .مداری3
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. 

 .نمایید یادداشت نماید حرکت ساعت وات کیلو دهم یک کنتور دو شماره تضرفه تا کشد می طول که زمانی

 نماید می حرکت ساعت وات کیلو دهم یک کنتور کی توان تضرفه که زمانی ساعت سلکتور تغییر با چنین هم

 )چرا (. دهد می رخ گیری اندازه زمان در تغییری آیا گردد قطع نول سیم هرگاه .نمایید یادداشت را

 

 : راکتیو فاز سه کنتور بررسی.4 

 وسایل مورد نیاز : کنتور سه فاز راکتیو ، جضاه مقاومت ، سه عدد چک، کرونومتر

 را مشخص نمائید. R,T,Sان دهنده ی فاز ، فاز های به کمک دستگاه نش

 . باندید زیر شکل مطابق مداری

 

 
 محاساه را راکتیو توان زیر فرمول از سپس و نمائید یادداشت را باند دور دو کنتور تا کشد می طول که زمانی

 .نمائید

:t   برحسآ ثانیه: P   برحسآ وات:C    ثابت اهمی کنتور: Q برحسآ وار((VAR .محاساه می شود 

 𝑃 = (3600 × 5 × 1000𝐶𝑡 ) 
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 سؤاالت:
 
   کاربرد کنتور دو تضرفه را توضیح دهید..1
 
 روش های تنظیم کنتور تک فاز را نام بارید . .2
 
  چرخش نمودن دیسک آلومینیومی کنتور مادامی که بار قطع چیست .علت3
 
   چرا دارد وجود کنتور به نول سیم وصل به نیازی است متضادل اکتیو فاز سه کنتور بار هنگامیکه در .آیا4
 
 

 

 

 

 

 

 


