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 آشنایی با قطعات پرکاربرد اکترونیک

  (Resistorمقاومت ها  ) 3-1

  مقاومتانواع 

  : ثبثت يهب متومقب
  عنو ینا ارمقد ؾوالا.  ضتا متؿل متومقب ينتهبا دو ثه که نددار ثطرا ضیم دو ثبثت يهب متومقب

 . هطتند تڳومتفب يمتهبومقب داراي نهبآ از ثعضڳ لڳو ضتا ثبثت يهب متومقب

  ي ضتهد دو ثه هب متومقب ینا

 و دار ثبنهز هب متومقب- لفا

 . غوند مڳ تقطیم تنظیم قبثل يمتهبومقب- ة

 : دار ثبنهز يهب متومقبالف 

 .  دارد دجوو متومقب ضر دو ثین يیگرد يهب ضیم ضر ، نتهبیڳا ضیم دو ثر وهعال هب متومقب عنو ینا در

داراي  هب متومقب ینا از یک هر.  دغو مڳ حبؾل تڳومتفب يهب متومقب ارمد ثه مختلف يهب لترمینب لتؿبا ثب
 . هطتند ثبثتڳ متومقب

 : تنظیم قبثل يهب متومقب -ة

 پذیر تغییر نب آن ارمقد و هغد تعیین کبمال نمتػبومقب ایرز ، ندارند فنعطبا قبثلیت ثبثت يهب متومقب که یدیدد
 نهبآ زا انتو مڳ متومقب ارمقد یک از ثیع نچو ، نددار فنعطبلیت اقبث وديحد تب دار ثبنهز يهب متوضت مقبا

 نچهآغود  مڳ ودمحد 4 یب 3 ثه آورد ثدضت نهبآ از انتو مڳ که را هبیڳ متومقب ادتعد ینا دجوو ثب آورد ثدضت
 ثدضت کثراحد 1 تب 0 از را متومقب از معینڳ ودحد انثتو آن ثوضیله که ضتا متڳومقب ، ضتا زنیب ردمو غلتا

 ینا نؿت مهنگب ، قعوا در.  داد تغییر پیوضته را نهبآ انثتو که ندا هنػد ضبخته ريطو هب متومقب ینا آورد
 . کنند مڳ رکب ارمد در متومقب نهمب ثب ضپص و دهکر تنظیم اهلخود متومقب روي را نهبآ ار،مد در هب متومقب

 : متغییر يهب متومقب

 هکنندل کنتر ، یوراد ملوو پیچ ، کند تغییر پیوضته ثبید متهبومقب از ثعضڳ ارمقد لکتریکڳا ضبیلو از ريثطیب در
 تغییر رانهب آ ارمقد انتو مڳ پیوضته که هطتند متهبیڳومقب متغیر يمتهبوند مقبا جمله آن از نتلویسیو غنبیڳرو

 .  داد
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 ڇلتبو ، ارتحر ، رنو قجیل از ملڳاعو ضیلهو ثه که دغو مڳ گفته " ثطتهوا"  ، متغیر يهب متومقب از ضتهد آن ثه
 : از ندا رتعجب که دارد مختلفڳ اعنوا هب متومقب یناکند  تغییر نمتػبومقب ارمقدو 

 :THERMISTOR مقبومت هبڳ تبثع حرارت -الف  

 ثرا در ، یعنڳ .ضتا ارتحر تبثع هب متومقب ینا هما ارمقد

 يهب متومقب.کند مڳ تغییر نمتػبومقب انمیس ارتحر 

و در دو نوع  غنبضیم مڳ" رترمیطتو"  انعنو تحت را تڳارحر 
 ضبخته مڳ غود:

 مبد یعافسا ثب :(PTC) مثجت تڳارحر ضریت ثب رترمیطتو -1
 یبثد.مڳ  یعافسا آن متومقب ارمقد

 مبد یعافسا ثب :(NTC) منفڳ تڳارحر ضریت ثب رترمیطتو -2
 . یبثد مڳ کبهع متعومقب ارمقد

 
 

  LDR(light dependent resistor)ر نو تبثع يهب متومقب -ة

 .ضتا آن ضطح ثه هغد هتبثید رنو تغد اتتغییر تبثع رنو تبثع متومقب ارمقد

 

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

 

 

 

 

  VDR ( Voltage Dependent Resistor)ولتبڇ  تبثع هبي مقبومت -ج
 همواره تب کند مڳ تغییر آنهب مقبومت ، ولتبڇ تغییر ثب متنبضت که هطتند هبیڳ مقبومت ، ولتبڇ تبثع هبي مقبومت

 مقدار. غنبضند مڳ نیس " واریطتور " عنوان تحت را  VDRمقبومت   ثبغد داغته وجود مدار در یکطبنڳ ولتبڇ
 .یبثد مڳ کبهع آنهب اهم مقدار ولتبڇ افسایع بیعنڳ ثدارد معکوش ي راثطه ولتبڇ ثب هب مقبومت این اهم

 محطوة هب مقبومت نوع این ثراي مسیتڳ خود این که نیطتند واثطته غده اعمبل ولتبڇ ي پالریته ثه واریطتورهب
 عجبرتند هب مقبومت این کبرثرهبي جمله از .هطتند منبضت ثطیبر  AC مدارات در اضتفبده ثراي زیرا ، غود مڳ

 : از

 ولتبڇ کنندهبي تثجیت -1
 کلید وؾل و قطع لحظبت در ولتبڇهب اضبفه مقبثل در مدارهب حفبظت -2
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 MDR(Magnetic Dependent Resistor)مغنبطیطڳ   میدان تبثع هبي مقبومت -د 

 مقدار آنهب ثر مغنبطیطڳ میدان اثر ضجت ثه که غود مڳ گفته هبیڳ مقبومت ثه میدان تبثع هبي مقبومت
 کند مڳ تغییر اهمػبن

  :رنگڳ کد روي از هب مقبومت مقدار تعیین نحوه

 

 : (SMD) ضطحڳ نؿت هبي مقبومت

 وچهبر رقمڳ 3 کد ؾورت وثه میػوند کدثندي غمبره اضبش ثر هب مقبومت این
 ثبغد مڳ ؾورت این ثه هب مقبومت این خواندن نحوه .ثبغند مڳ موجود رقمڳ

 ضوم عدد تعداد ثه ضپص نوغته چپ ضمت از را اول عدد دو( رقمڳ 3 کد در)که
 یعنڳ 101 عدد غکل در مثبل عنوان ثه دهیم مڳ قرار قجلڳ رقم دو جلوي ؾفر
  Ω100و یک عدد ؾفر جلوڳ آن که مڳ غود   10

  :دیکر مثبل چند

222 = 22 00 = 2,200 = 2k2Ω     

473 = 47 000 = 47,000 = 47kΩ          

105 = 10 00000 = 1,000,000 = 1MΩ     
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 عدد ضوم تعداد ؾفر اضت.نوغته و عدد اول از ضمت چپ را  3رقمڳ:  4ثراڳ 

1001 >> 100 *10 =1000Ω  1kΩ 

1623 >> 162 *1000 =162000 

 معموال نمڳ ضوزندخیلڳ کم اضت و   اهم 100خراثڳ مقبومت هبڳ ثبالڳ  -1نکته

 ثطوزند اهم خراثڳ دارند و ممکن اضت 100 کمتر از مقبومت هبڳ -2نکته

 اهم عمال فیوز هطتند و خیلڳ مڳ ضوزند. 10مقبومت هبڳ زیر  -3نکته

 :روظ تطت مقبومت

اولین قدم در تطت یک قطعه ڳ الکترونیکڳ تطت ظبهرڳ آن اضت.ثبد کردن قطعه، تغییر رنگ، خبک گرفتگڳ و 
نػبنه هبیڳ از خراثڳ قطعه اضت ... . 

تطت مقبومت ثب اهم متر: ثه این ؾورت که میسان مقبومت را ثب اهم متر اندازه مڳ گیریم و مقدار نػبن داده 
 غده را ثب مقدارڳ که از روڳ رنگ هبڳ مقبومت محبضجه غده مقبیطه مڳ کنیم

غود.فقط زیبد مڳ غود.ثه مقدار چػمگیرڳ مقدار ان کم نمڳ  زمبنڳ که یک مقبومت مڳ ضوزد نکته مهم: 
 هم زیبد مڳ غود

ثراڳ اطمینبن از اینکه اهم متر مقدار ؾحیح مقبومت را نػبن مڳ دهد مڳ توان یکڳ از پبیه هبڳ نکته مهم: 
.مقبومت را از مدار خبرج کرد، ضپص مقدار آن را ثب اهم متر اندازه گرفت  

 

 (Capacitor) خازن ها  3-2

 انواع خازن

 ثابت خازنهای -1

 .کنن نمڳ پیدا تغییر معمولڳ وضعیت در که هطتند معینڳ ظرفیت داراڳ خبزنهب اين
 :(Ceramic capacitor)ضرامیکڳ  خبزنهبڳ

 الکتريک دڳ ثبثت .اضت ضرامیک جنص از رفته ثکبر الکتريک دڳ آن در که اضت الکترولیتڳ غیر خبزن معمولترين
 ضبير ثب مقبيطه در را کوچک ڳ اندازه در زيبد ظرفیت ثب خبزنهبڳت ضبخ امکبن رو اين از ، اضت ثبال ضرامیک

 نوع اين اضت فبراد میکرو 0.1 تب فبراد پیکو ٥ ثین معموال ضرامیکڳ خبزنهبڳ ظرفیت اضت آورده ثوجود خبزنهب
 .اضت مگبهرتس 100 ثبالڳ کبرآنهب فرکبنص و غودڳ م تولید اڳ اضتوانه و عدضڳ ) ديطکڳ)ؾورت   ثه خبزن

 .این نوع خبزن هب جهت ندارند.یعنڳ ضر مثجت و منفڳ ندارند و تفبوتڳ نمڳ کند ثه چه ؾورت در مدار قرار گیرند

 .عیت ثسرگ خبزن هبڳ ضرامیکڳ واثطته ثودن ظرفیت آنهب ثه دمبڳ محیط اضت
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 :خبزن عدضڳ

ؾورت در مدار قرار  تفبوتڳ نمڳ کند ثه چه این نوع خبزن هب نیس جهت ندارند.یعنڳ ضر مثجت و منفڳ ندارند و

 معموال کم ظرفیت هطتند و توان تحمل ولتبڇ ثبالیڳ نیس ندارند.گیرند

 

 

 

 .هرچه خبزن کم ظرفیت تر ثبغد ضریع تر پر و خبلڳ مڳ غود

 :خبزن الکترولیتڳ

که اگر ثرعکص  هطتند این نوع خبزن هب ثػکه اڳ غکل هطتند و جهت دارند، یعنڳ داراڳ ضر مثجت و منفڳ 
خبزن هب ظرفیت ثبالیڳ دارند ولڳ توان تحمل  گیرند ثبعث ترکیدن خبزن مڳ غود.معموال این نوع در مدار قرار

 .ولتبڇ آنهب پبیین اضت

 

 

 

 :تبنتبلیوم خبزن

 تبنتبلیوم اکطید الکتريک دڳ ثبثت ثودن زيبد غود مڳ اضتفبده تبنتبلیوم فلس از آلومینیوم جبڳ ثه خبزن نوع اين در
 درحجم آلومینیومڳ نوع ثه نطجت تبنتبلیومڳ خبزنهبڳ غود مڳ ضجت ثراثر 3 دودام ح آلومینیو اکطید ثه نطجت

 : اضت قرار ثدين آلومینیومڳ نوع ثه نطجت تبنتبلیومڳ خبزن محبضن .ثبغند ثیػترڳ ظرفیت داراڳ مطبوڳ
 

 کوچکتر اثعبد -1
 کمتر نػتڳ جريبن -2
 طوالنڳ کبرکرد عمر -3

 
 :از عجبرتند آلومینیومڳ خبزنهبڳ ثب مقبيطه در خبزن نوع اين معبيت جمله از
 

 . هطتند گرانتر تبنتبلیوم خبزنهبڳ -1
 آن مجبز ولتبڇ مقبثل در غده اعمبل ولتبڇ افسايع ثه نطجت -2
  ترند حطبش پالريته غدن معکوش همچنین 
 . ندارند را زيبد دغبرڇ و غبرڇ جريبنهبڳ تحمل قبثلیت -3
 میکرو 330 تب اکثر حد هطتند ظرفیت محدوديت داراڳ تبنتبلیوم خبزنهبڳ -4

 .غوند مڳ ضبخته فبراد
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ولتبڇ و ظرفیت خبزنڳ که ثه .ثراڳ خرید خبزن هبڳ الکترولتڳ معبدل ثبید ثه ولتبڇ و ظرفیت خبزن توجه کرد -1نکته
ولتبڇ و ظرفیت خبزن معبدل  ثبغد.اگرولتبڇ و ظرفیت خبزن اؾلڳ  عنوان معبدل خریدارڳ مڳ غود نجبید کمتر از

 .کمڳ ثیػتر ثبغد مػکلڳ ندارد

ثراڳ خرید خبزن هبڳ ضرامیکڳ و عدضڳ معبدل عالوه ثر ظرفیت، اندازه ڳ خبزن نیس مهم اضت و ثبید ثه -2نکته
 ...خبزن ضرامیکڳ یب عدضڳ کوچگ اضت معبدل آن نیس ثبید کوچک ثبغد و ثلعکص آن توجه کرد.اگر

ڳ که خبزن هبڳ الکترولیتڳ خراة مڳ غوند یب ثبد میکنند)از ثبال یب از پبیین( و مبده اڳ از آنهب خبرج زمبن -3نکته
 یب دو پبیه ڳ آن از داخل اتؿبل کوتبه مڳ غوند -یب کم ظرفیت مڳ غوند  -مڳ غود 

از خراثڳ خبزن هبڳ ضرامیکڳ و عدضڳ ثه نطجت خبزن هبڳ الکترولیتڳ خیلڳ کمتر اضت و یکڳ  -4نکته
نػبنه هبڳ خراثڳ آنهب، عالوه ثر نػبنه هبیڳ که ثراڳ خبزن هبڳ الکترولیتڳ گفته غد، تکیدن رنگ روڳ 

 .آنهبضت

 .و کبرت گرفیک ثبد کردن خبزن غبیع اضت Power ،Motherboard ،LCD در -5نکته

ید ثراڳ چند ثبنیه دو ظرفیت خبزن را توضط خبزن ضنج مڳ توان اندازه گرفت، ولڳ قجل از اندازه گیرڳ ثب -6نکته
 .پبیه آن را اتؿبل کوتبه کرد تب خبزن تخلیه غود

 .گرم غدن قطعبت در مدار عبدڳ اضت ولڳ داغ ثودن یک قطعه ثه معنبڳ یک مػکل اضت

 خازن های متغیر-2

 

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

 . ثرد نبم توان مي را وتريمر

 

 

 ها خازن ظرفیت مقدار خواندن روشهای

 ظرفیت مقدار نوغتن – 1
 عددڳ رمسهبڳ – 2
 
 

 عددی رمسهای روش

 
دارند که ظرفیت همه ڳ آنهب ثر روڳ ثدنه غبن نوغته غده که ظرفیت ثطیبر ثبالیڳ  در خبزنهبڳ الکترولیتڳ

این نوع خبزنهب قطجڳ هطتند یعنڳ داراڳ ضر مثجت و ضر منفڳ هطتند که  میکرو فبراد( اضت)ثر حطت

معموالً ضر منفڳ ثر روڳ ثدنه خبزن مػخؽ غده اضت و ثبید دقت کرد که ضر منفڳ و مثجت اغتجبه وؾل 

الکترولیت داخل آن ثه گبز تجدیل مڳ غود و احتمبالً ثبعث منفجر غدن خبزن مڳ  نػوند چون در این ؾورت مبیع

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


غود و یب از خبزن خبرج مڳ غود در این ؾورت ظرفیت خبزن تب حد زیبدڳ کم خواهد غد و دیگر خبزن ثه درد نمڳ 

 .خورد

دار ظرفیت این نوع رقمڳ ثر روڳ ثدنه آنهب درج غده اضت که مق 3یب  2، 1در خبزن هبڳ عدضڳ معموالً عدد 

رقمڳ ثر روڳ ثدنه این  2یب  1خبزن را مػخؽ مڳ کنند و نحوه تػخیؽ ظرفیت ثدین ؾورت اضت: اگر عدد 

رقمڳ ثر روڳ ثدنه  3پیکو فبراد( ، و اگر عدد ) pF خبزنهب درج غده ثود همبن عدد مقدار ظرفیت خبزن ثر حطت

( و ثه جبڳ غمبره رقم ضمت 22مڳ نویطیم )یعنڳ  ( دو رقم ضمت چپ را223آنهب نوغته غده ثود، )مثالً 

 .اضت pF ( و این عدد ثیبنگر مقدار خبزن ثر حطت22000راضت ؾفر مڳ گذاریم )یعنڳ 

مقدار ثر روڳ ثدنه ثعضڳ از خبزنهب)ترجیحبً قدیمڳ( اعداد رنگڳ مبنند مقبومت هب چبپ مڳ غود که نکته: 

 .دظرفیت خبزن را مػخؽ مڳ کنن

 

 ها:روش تست خازن 

خبزن الکترولیت : معموال مولتڳ مترهب توانبیڳ اندازه گیرڳ ظرفیت خبزن هبڳ الکترولیت را ندارند و از مولتڳ 

 –متر مڳ توان فقط جهت تطت ضبلم ثودن قطعه اضتفبده کرد . ثدین ترتیت که مولتڳ متر را روڳ رنج دیود 

متؿل مڳ کنیم ، که ثوق لحظه اڳ غنیده مڳ غود ثبزر ) ( قرار داده دو پراة مولتڳ متر را ثه دو ضر خبزن 

و اگر جبڳ پراة هب را ثر عکص کنیم دوثبره ثوق لحظه اڳ غنیده مڳ غود و فورا قطع مڳ گردد . در ؾورت 

خراثڳ این قطعه ثوق یکطره غنیده خواهد غد و یب اؾال ثوق لحظه اڳ نمڳ غنویم . فقط ذکر این نکته 

ه دو ضر خبزن الکترولیت متؿل کرده و ثوق نػنیدید ، اثتدا جبڳ دو پراة را الزم اضت که اگر پراة هب را ث

  عوـ کنید ، ثبز هم اگر هیچ عکص العملڳ نػبن داده نػد خبزن ضوخته اضت و گرنه ضبلم اضت
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 (diodes)دیود ها  3-3

 انواع دیود

  . دیودهب انواع مختلفڳ دارند که در ادامه ثه ثررضڳ آنهب مڳ پردازیم

 دیود معمولی-1

ولت جریبنڳ را از خود  0.5دیودهبڳ معمولڳ ضیلیطیمڳ در ثبیبش مطتقیم و ثه ازاڳ ولتبڇهبڳ کمتر از 

ولت غود ، جریبن ضعیفڳ در دیود ثرقرار مڳ غود و  0.65تب حدود  0.5عجور نمڳ دهند . اگر ولتبڇ ثبیبش ثین 

  . دیود ثه طور نبگهبنڳ افسایع مڳ یبثداگر ولتبڇ ثبیبش ثیػتر از این مقدار غود جریبن 

 تب   1N4001عدادڳ از دیودهبڳ معمولڳ که کبرثرد زیبدڳ دارند دیودهبڳ ت

1N4007  هطتند . این دیودهب در مدارهبڳ مختلف از جمله در مدارهبڳ

این دیودهب از  زیریکطوضبز ثه وفور مورد اضتفبده قرار مڳ گیرند . در جدول 

 . یکدیگر مقبیطه غده اند نظر مقبدیر حد ، ثب

 

 دیود های زنر-2

ضبخته مڳ غود . جنص نیمه هبدڳ هبڳ این  N و P دیود زنر هم مبنند دیود معمولڳ از اتؿبل دو کریطتبل

 .دیود از ضیلیطیم ثوده و در ثبیبش موافق مبنند یک دیود معمولڳ ضیلیطیمڳ عمل مڳ کند

ثر خالف دیود هبڳ معمولڳ که در ثبیبش مخبلف ، در منطقه غکطت آضیت  

مڳ ثینند ، دیودهبڳ زنر ثه گونه اڳ ضبخته مڳ غوند تب ثتوانند در منطقه 

غکطت کبر کنند . وقتڳ ولتبڇ ثبیبش مخبلف دیود زنر را ثه تدریج افسایع دهیم 

ه دیود زنر ثه ازاڳ ، در یک ولتبڇ خبؼ دیود غروع ثه هدایت مڳ کند. ولتبڇڳ ک

آن در ثبیبش معکوش هبدڳ مڳ غود ثه ولتبڇ غکطت زنر معروف اضت . در 

کبرخبنه هبڳ ضبزنده دیود زنر ، ثب تنظیم میسان نبخبلؿڳ در این دیودهب ، 

 دیودهبیڳ ثب ولتبڇهبڳ غکطت مختلف ضبخته مڳ غوند . 
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 :  استاندارد ولتاژهای زنر

 ضبخته مڳ غود . دو ضرڳ اضتبندارد E مختلف مطبثق اضتبندارد ضرڳدیود زنر در ولتبڇهبڳ غکطت 

E12 و E24 ضرڳ .ولت ضبخته مڳ غود 200ولت تب  2.4متداول تر اضت . ولتبڇ زنر معموالً از E12  داراڳ

درؾد اضت . معموالً تلرانص همراه ثب ولتبڇ غکطت ثر روڳ  5داراڳ تلرانص  E24 درؾد و ضرڳ 10تلرانص 

 . درؾد ثه کبر مڳ رود 10ثراڳ تلرانص  D درؾد و حرف 5ثراڳ تلرانص  C مڳ غود . حرف دیود نوغته

 :روش تست 

اهم را نػبن دهد و در ثبیبش معکوش نجبید  30الڳ  20مولتڳ متر در وضعیت اهمڳ ثبید در ثبیبش مطتقیم 

ثبال تر از ولتبڇ غکطت قرار امب جهت تطت کبمل دیود زنر ثبید دیود را توضط ولتبڇ   هیچ اهمڳ را نػبن دهد.

  . داده و ولتبڇ غکطت آن را اندازه گیرڳ نمود . تب از درضتڳ ولتبڇ غکطت دیود مطمئن غویم

 دیود های نوردهنده-3

 :    LED دیود نور دهنده یا

ثه معنبڳ دیود منتػر کننده نور گرفته غده اضت . هرگبه این  Light Emitting Diode از عجبرت LED واڇه 

دیود در ثبیبش مطتقیم قرار گیرد و جریبن ثه اندازه کبفڳ ثبغد ، دیود از خود نور تولید مڳ کند. رنگ نور 

تولیدڳ ثه جنص نیمه هبدڳ هبڳ اضتفبده غده در دیود ثطتگڳ دارد و این دیودهب معموالً داراڳ نورهبیڳ ثه 

هبڳ آثڳ ، قرمس ، زرد ، نبرنجڳ ، ضفید و ضجس هطتند . نور تولید غده ، نتیجه ثعضڳ از ترکیجبت ثین رنگ 

الکترونهب و حفره هب مڳ ثبغد که ثه ؾورت پبلص هبڳ نور ظبهر مڳ غود . الزم ثه تذکر اضت که این عمل 

لید غده ثه اندازه اڳ اضت که ثراڳ دیودهبڳ معمولڳ نیس اتفبق مڳ افتد ولڳ در این دیودهب فرکبنص نور تو

 نور قبثل رؤیت نمڳ ثبغد . 

 

 

 

 

اضتفبده از دیود نور دهنده مسایبڳ زیبدڳ دارد از جمله کوچک ثودن اندازه آن ، داغتن عمر کبرکرد ثبال ) حدود 

 1.7ثین یکؿد هسار ضبعت ( ، داغتن ضرعت ثبال در قطع و وؾل نور ، تلفبت حرارتڳ کم ، داغتن ولتبڇ کبر کم ) 

 ) میلڳ وات 150تب  10ولت ( ، مؿرف جریبن کم ) حدود چند میلڳ آمپر ( و داغتن توان کم ) حدود  3.3تب 

 

 

 

و  هطتند  RGBدیود هبڳ  نوع دیگرڳ از این دیود هب معروف ثه 

ضبخته مڳ غوندو مڳ  در دو نوع آند مػترک و کبتد مػترک 

-RED-GREEN)تولید کنند توانند ضه رنگ قرمس ،ضجس وآثڳ را 

ضیطتم هبڳ کنترلڳ و  BLUE)  و ثب توجه ثه پیػرفت
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 هب گطترظ یبفته اضت.  LEDنیبز ثه نمبیع ضیگنبلهبڳ مختلف کنترلڳ کبرثرد این 

 

 

 

 

 

 

 TVSدیود های -4

 

 های شاتکیدیود -5

ثبغد.  یک دیود نیمه هبدڳ ثب افت ولتبڇ پبیین در حبلت ثبیبش مطتقیم و ضرعت کلید زنڳ ثطیبر ضریع مڳ

غود. در دیودهبڳ ضیلیکونڳ  هنگبم عجور جریبن الکتریکڳ از دیود مقدارڳ افت ولتبڇ در دو ضر دیود ظبهر مڳ

الڳ  0٫15که در دیود غبتکڳ افت ولتبڇ حدود  ولت اضت در حبلڳ 1٫7تب  0٫6معمولڳ مقدار افت ولتبڇ حدود 

توان مدارهبیڳ ثب ضرعت کلید زنڳ ثبال و  ولت اضت. ثه دلیل افت ولتبڇ پبیین در این نوع دیود مڳ 0٫45

 .کبرایڳ ثهترڳ طراحڳ کرد

ڳ نیمه هبد –دیود غبتکڳ ثوضیله پیوند یک نیمه رضبنب و یک فلس ایجبد میػود که ثه این پیوند،پیوند فلس 

 .(نیمه هبدڳ مڳ ثبغند –گفته میػود )ثر خالف دیود هبڳ معمولڳ که داراڳ پیوند نیمه هبدڳ 

   MBR360ه کبرثرد هبڳ زیبدڳ دارد دیود غبتکڳ کیکڳ از انواع دیود 

 پل دیود  -6

را  AC دیود هبڳ پل ثه منظور یکطوضبزڳ ولتبڇ متنبوة ثه کبر مڳ روند و ثب کمک آنهب مڳ توان ولتبڇ

 .دیود داخلڳ تػکیل غده اضت 4تجدیل نمود . پل دیدود از  DC ثه
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ثدین ؾورت اضت که در زمبن مثجت ثودن  طرز کبر پل دیود

و جریبن  d ثه a جریبن یب ضیکل مثجت، جریبن مثجت از نقطه

مثجت و  3ثر قرار مڳ غود و خروجڳ  c ثه b منفڳ از نقطه

 منفڳ نیس جریبن مثجت ازمنفڳ مڳ گردد. در ضیکل  4خروجڳ 

b ثه d و جریبن منفڳ از a ثه c  و  3جبرڳ غده و مجدداً نقبط

 را ثه ترتیت مثجت و منفڳ نگه مڳ دارند 4

 

 

 

 

 ترانسیستورها 3-4

علم الکترونیک ثب اختراع ترانسیطتور وارد فبز جدیدڳ از تحقیق و اختراع غد. هر روز اخجبرڳ را مجنڳ ثر اختراعبت 
الکترونیک مڳ غنویم که مطمئنب در کبلجد غکبفڳ این اختراعبت ثه نقع پر اهمیت ترانسیطتور جدید در زمینه 
 .پڳ خواهیم ثرد

ترانسیطتور یک قطعه ضه پبیه اضت که ضبختبر فیسیکڳ آن ثر اضبش عملکرد نیمه هبدڳ هب مڳ ثبغد. 
عمومب در یک تقطیم ثندڳ ترانسیطتور ترانسیطتور را از دو نوع نیمه هبدڳ ثب نبم ضلطیوم و ڇرمبنیوم مڳ ضبزند. 

ثب نبم ترانسیطتور هبڳ  BJT تقطیم مڳ کنند. ترانسیطتور هبڳ FET و BJT هب را ثه دو دضته ترانسیطتور هبڳ
هب داراڳ ضرعت FET .اندثب نبم ترانسیطتور هبڳ اثر میدان غنبخته غده FET پیوند دو قطجڳ و ترانسیطتور هبڳ

 .ندهطت BJT ضوئیچینگ کمتر از

 

 

 

 

معموال ترانسیطتور را ثب دو دیود مدل ضبزڳ مڳ کنند از این مدل ثراڳ تػخیؽ ضبلم ثودن ترانسیطتور اضتفبده 
مڳ کنند. عملکرد ترانسیطتور هبثه عنوان یک طجقه در مدار ثطتگڳ ثه نظر طراح دارد امب در ؾورتڳ که 

ورودڳ و دو خروجڳ اضت ثب توجه ثه اینکه ترانسیطتور ترانسیطتور را یک جعجه ضیبه در نظر ثگیریم که داراڳ دو 
داراڳ ضه پبیه اضت ثبید یکڳ از پبیه هب را ثه عنوان پبیه مػترک ثین ورودڳ و خروجڳ در نظر ثگیریم. این پبیه 

 .مػترک اضبش آرایع هبڳ مختلف ترانسیطتور اضت

تر )تسریق کننده( و پبیه آخر ثب نبم کبلکتور )جمع و پبیه دیگر ثب نبم امی Base یکڳ از پبیه هبڳ ترانسیطتور ثب نبم
کننده ( غنبخته غده اضت. ثطته ثه اینکه کدامیک از پبیه هبڳ مذکور ثه عنوان پبیه مػترک در نظر گرفته 

 Common امیتر مػترک -Common Collectorکبلکتور مػترک – Common Baseغود آرایع هبڳ ثیص مػترک
Emitter – .هر کدام از این آرایع هب داراڳ یک خؿوؾیت خواهند ثود که متفبوت ثب دیگر آرایع  ممکن خواهد ثود

 . . .هب اضت مثال امیتر مػترک داراڳ ثهره توان ثطیبر زیبد اضت و یب ثهره ولتبڇ ثیص مػترک زیبد اضت و
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 :انواع ترانسیستور ها   

 FET و (Bypolar Junction Transistors) رانسیطتور دوقطجڳ پیوندڳBJTرهب دو دضته مهم از ترانسیطتو
 Junction Field) هبJfet هب نیس خود ثه دو دضته  FET .هطتند (Field Effect Transistors) (ترانسیطتور اثر میدانڳ
Effect Transistors) و MOSFETهب (Metal Oxide SemiConductor Field Effect Transistor) غوند تقطیم مڳ. 

 
 

 ترانسیستور دوقطبی پیوندی   
 

در ترانسیطتور دو قطجڳ پیوندڳ ثب اعمبل یک جریبن ثه پبیه ثیص جریبن عجورڳ از دو پبیه کلکتور و امیتر کنترل 
غوند. ثطته ثه حبلت ثبیبش این  ضبخته مڳ pnp و npn غود. ترانسیطتورهبڳ دوقطجڳ پیوندڳ در دونوع مڳ

، فعبل و یب اغجبع کبر کنند. ضرعت ثبالڳ این ترانسیطتورهب و ثعضڳ ترانسیطتورهب ممکن اضت در نبحیه قطع
 .هبڳ دیگر ثبعث غده که هنوز هم از آنهب در ثعضڳ مدارات خبؼ اضتفبده غود قبثلیت

 
 (JFET)ترانسیستور اثر میدانی   
 

ضورش و درین کنترل در ترانسیطتور اثر میدانڳ ثب اعمبل یک ولتبڇ ثه پبیه گیت میسان جریبن عجورڳ از دو پبیه 
از دیدگبهڳ دیگر این  .P-Type یب p و نوع N-Type یب n غود. ترانسیطتور اثر میدانڳ ثر دو قطم اضت: نوع مڳ

غوند.نواحڳ کبر این ترانسضتورهب غبمل "فعبل" و  اڳ ضبخته مڳ ترانسیطتورهب در دو نوع افسایػڳ و تخلیه
اڳ ندارند چون جریبن دهڳ آنهب محدود اضت و ثه  ریجبً هیچ اضتفبده"اغجبع" و "ترایود" اضت این ترانسیطتورهب تق

 .غوند ضختڳ مجتمع مڳ
 

 (MOSFET)ترانسیستور اثر میدانی   
 

کنند ثب این تفبوت که جریبن ورودڳ گیت آنهب ؾفر اضت. همچنین  هب عمل مڳJfet این ترانسیطتورهب نیس مبنند
هطتند که تکنولوڇڳ  NMOS و PMOS این ترانسیطتورهب داراڳ دو نوعراثطه جریبن ثب ولتبڇ نیس متفبوت اضت. 

نبم دارد. این ترانسیطتورهب امروزه ثطیبر کبرثرد دارند زیرا  CMOS اضتفبده از دو نوع آن در یک مدار تکنولوڇڳ
کنند. همچنین مؿرف توان ثطیبر نبچیسڳ دارند. ثه  غوند و فضبڳ کمترڳ اغغبل مڳ ثراحتڳ مجتمع مڳ

گویند.  مڳ Bicmos کنند در آن واحد اضتفبده مڳ Mosfet هبیڳ که از دو نوع ترانسیطتورهبڳ دوقطجڳ و ولوڇڳتکن
کند. ثنبثراین ثیػتر در ضوئیچینگ ثکبر  الجته نقطه کبر این ترانسیطتورهب نطجت ثه دمب حطبش اضت وتغییر مڳ

 .روند  مڳ
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  :کاربرد ترانسیستورها در مدارها
  

منجع ولتبڇ یب منجع جریبن و یب تقویت کننده ولتبڇ و. .  -ترانسیطتور در هر مدارڳ مڳ تواند متفبوت از قجل ظبهر غود
این تفبوت را المبنهبڳ همراه ترانسیطتور که اکثرا مقبومت و خبزن )دیود و. . . ( هطتند تعیین مڳ کنند نحوه  -. . 

سیطتور و منجع تغذیه را ثبیبش ترانسیطتور گویند. در مدار هبڳ ثبیبش ثراڳ قرار گیرڳ این المبنهب ثه همراه تران
ترانسیطتور یک ولتبڇ مثجت ثه همراه زمین یب یک ولتبڇ مثجت ثه همراه ولتبڇ منفڳ را ثراڳ ترانسیطتور ثطته ثه 

 .در ضه نبحیه تعریف مڳ غود (BJT)کبرثرد در نظر مڳ گیرند. عملکرد ترانسیطتور هب
  

 بحیه قطعن   *
 نبحیه فعبل   *
 نبحیه اغجبع   *

 
 

ترانسیطتور در مدارات عمدتب  غودیطتور و ولتبڇ آن هب تعریف مڳ این ضه نبحیه ثر اضبش ثبیبش پبیه هبڳ ترانس
 :ثه ؾورت زیر ظبهر مڳ غود

 
 
 ثه عنوان کلید ثه منظور قطع و وؾل قطمتڳ از مدار -1
 

 ثه عنوان کلید دیجیتبل و ضوئیچ اضتفبده مڳ کنند.از ترانسیطتور در نبحیه قطع و اغجبع 
 
 ثه عنوان تقویت کننده ولتبڇ -2
 
 ثه عنوان تقویت کننده جریبن -3
 
 ثه عنوان منجع جریبن ثبثت -4
 
 ثه عنوان منجع ولتبڇ ثبثت -5
 

اضتفبده مڳ مورد ثعدڳ ثبال از ترانسیطتور در نبحیه فعبل که همبن نبحیه خطڳ عملکرد ترانسیطتور اضت  4در 
 .غود

 
ثراڳ پیدا کردن پبیه هبڳ ترانسیطتور اثتدا مولتڳ متر را روڳ حبلت تطت دیود قرار مڳ دهیم ضپص پبیه اڳ    

هر دو پبیه ڳ دیگر راه ثدهد پبیه ثیص اضت و هر پبیه که عدد کمترڳ نوغت پبیه ڳ کلکتور و دیگرڳ امیتر  که ثه
توجه داغته ثبغید که در  ثودن ترانسیطتور نیس اضتفبده مڳ غود.از این روظ ثراڳ تطت ضبلم  مڳ ثبغد.
 .ضیم ضیبه مڳ ثبغد  pnp ضیمڳ که روڳ پبیه ثیص قرار مڳ گیرد ضیم قرمس و در ترانسیطتور  npn ترانسیطتور
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 انواع ترانسیطتور هبڳ پر کبرثرد:

 2N5551  -  BD136 -  A733 – BC547- C945 - BC556  – 2N2222-2N5401 - STP 4N50 

 ترانسیطتور هبڳ قدرت:

TIP127- IRF3710 - IRFP250- HRF3205 -   IRF954 

 

 

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

 

 

 

 رگوالتور ها 3-5

 

: خروجڳ آنهب یک عدد ثبثت و غیر قبثل تغییر مڳ ثبغد که مثجت رگوالتور هبڳ ولتبڇ خروجڳ ثبثت -1

نػبن داده  XXرقم ضمت راضت که ثؿورت 2مڳ ثبغد. M78XXیب  l78xxیب  78xxنبمگذارڳ آنهب ثؿورت 

 ولت اضت./ 5،   7805غده نػبن دهنده ڳ ولتبڇ خروجڳ اضت.مثالً ولتبڇ خروجڳ رگوالتور

          L  یبM ( هم نػبن دهنده ڳ حداکثر جریبن دهڳ آن اضتL   آمپر  ،  1تبM   1.5تب )آمپر 

 

 

 

 

 

 

خروجڳ آنهب یک عدد ثبثت منفڳ و غیر قبثل تغییر مڳ ثبغد که  :منفڳ رگوالتور هبڳ ولتبڇ خروجڳ ثبثت -2

 مڳ ثبغد. 79XXنبمگذارڳ آنهب ثؿورت 

 

مڳ توان ولتبڇ خروجڳ را کنترل کرد.معروفترین و  ثوضیله این رگوالتورهب رگوالتورهبڳ ولتبڇ متغیر: -3

 مڳ ثبغد. LM337آنهب  –وخروجڳ  LM338و  LM317 ،LM138 ، LM2576پرکبرثردترین نوع خروجڳ+ آنهب 
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ولت ثیػتر از خروجڳ آنهب ثبغد. حداقل  3الڳ  2ولتبڇ ورودڳ ثبید حداقل  78XXدر رگوالتور هبڳ ضرڳ 

 ولتبڇ ورودڳ و همچنین ولتبڇ خروجڳ آنهب در جدول زیر آمده اضت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   LF33CV ولت 3.3رگوالتور 

 . ولت اضتفبده مڳ غود 3.3ز این رگوالتور ثراڳ تولید و تثجیت ولتبڇ ا
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 :  LM2576رگوالتور 

در پبیبن اضم آڳ ضڳ درج غده  ADJاین رگوالتور در دو نوع ثبثت و متغیر تولید مڳ غود.در نوع متغیر کلمه 

 ولتبڇ خروجڳ درج مڳ غود.و در نوع ثبثت مقدار اضت 

 

  

 1پبیه 

 

 

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

 

 

 

 

 هالچ  3-6

 

 تغذيه 20 و پبيه (GND) زمین 10پبيه دارد كه پبيه  20اضت.اين آي ضي  هبTTL از خبنواده 74573آي ضي 

(VCC)  ورودي هبي 1تب  2اضت. پبيه هبي D0 تب D7  خروجي هبي 12تب  11و پبيه هبي Q0 تب Q7  مي ثبغند.از

ي كه فعبل ضبز خروج OE كه همبن فعبل ضبز لچ و LE طرفي اين آي ضي داراي دو پبيه كنترلي ثه نبم هبي

 .هطتند مي ثبغد

در خروجي ظبهر  D7 تب D0 را در ضطح يك نگه داريم مقبدير ورودي هبي LE در اين آي ضي تب زمبني كه ورودي

خواهد غد. در اين وضعیت اؾطالحبً  Q7 تب Q0 میػوند ، و هر تغییري در ورودي ثبعث تغییر در خروجي هبي

 .ثینید وروديهبي آي ضي را ميمیگويند آي ضي غفبف اضت يعني غمب در خروجي 

كنند و آخرين  را دوثبره ثه ضطح ؾفر ثرگردانیم ديگر اطالعبت خروجي از ورودي تجعیت نمي LE حبل اگر پبيه

 ضي اطالعبت ورودي را لچ كرده اضت.  كنند. ثه اؾطالح در اين حبلت میگويند كه آي وضعیت خود را حفظ مي
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 فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 تافشْا......................................................................................................... 

 ............................................................ )OP-amp( 1-2 تقٕیت کُُذِ ْای ػًهیاتی

 ......................................................  Hybridتشکیثی یا ٔROM ,RAM 1-3 زافظّ ْای

1-4 يثذل ْا..................................................................................................... 

1-5 يیکشٔ کُتشنشْا............................................................................................. 

 ............................................................. (7 Segment-LCD) 1-6 ًَایؼ دُْذِ ْا
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 بافر ىا)راه انذازىا( 1-1

ْاي ديدیتاني، قاتهیت خشياٌ دْي يسذٔدي داسَذ ٔ قطؼاتي  IC غیاسی اص انًآَای انکتشَٔیکی ٔ تّ خقٕؿت

 .تٕاٌ يغتقیى تّ آٌ ْا يتقم ًَٕدياَُذ يٕتٕس، اليپ ، سنّ ٔ ... کّ يقشف خشياٌ صيادي داسَذ سا ًَي 

 

 IC ديگش دادِ ؽٕد. تشاي ْش IC تّ ٔسٔدي چُذ IC ػالِٔ تش ايٍ دس تؼضي يذاسات يًکٍ اعت خشٔخي يک   

يي تٕاَذ دادِ  IC تّ ٔسٔدي چُذ IC تؼشيف يي ؽٕد کّ يؾخـ يي کُذ خشٔخي Fan-Out پاسايتشي تّ َاو

 ؽٕد. 

ًَي تٕاَذ خشياٌ الصو تشاي تغزيّ ي تًاو  ICآي عي تاؽذ،  Fan-out یؾتش اصدس تؼضي يٕاسد کّ تؼذاد اتقاالت ت

ْای تافش اعتفادِ IC خشٔخی ْایؼ سا فشاْى کُذ ٔ خشٔخي اػ افت يي کُذ. دس چُیٍ يٕاسدي يي تايغت اص

 .تافش ْا تغیاس صياد اعت Fan-out ًَٕد. تّ ػثاست ديگش

 

 :ٔظیفّ ی يٓى سا اَداو يی دُْذ 2تافشْا 

 

قشاس گشفتّ ٔ  0ٔنت تاؽذ، تش سٔی خشٔخی يشتٕطّ ٔنتاژ  0-2.5يُطقی کشدٌ ٔنتاژ ٔسٔدی: اگش ٔنتاژ ٔسٔدی تیٍ -1

 5یا  0ٔنت سٔی آٌ قشاس يی گیشد. دس زقیقت تش سٔی پایّ ْای خشٔخی ًْٕاسِ ٔنتاژ  5ٔنت تاؽذ،  2.5-5اگش تیٍ 

  دادِ ؽذ.ٔنتاژ يُطقی دس تخؼ دیدیتال تٕضیر ٔنت )ٔاتغتّ تّ ٔنتاژ ٔسٔدی( قشاس يی گیشد.)دستاسِ ی 

 

 

 تقٕیت خشیاٌ ٔسٔدی ْا تش سٔی خشٔخی ْا-2

 

تافش يدضا تؼثیّ  8پایّ تٕدِ ٔ دس آٌ  20يی تاؽذ کّ یک آی عی  54245پشکاستشدتشیٍ تافش دس کاس يا آی عی    

 .ؽذِ

  . سِْى يّ آيغي تافش عّ زانتّ اعت كّ كاستشد ديدیتاني دا  74HC244آيغي 

 

 

 

 

 

 

 . يیتَّٕ تاؽّ high impedance ياLow ، High   ْا OE خشٔخي تغتّ تّ ٔسٔدي ٔ كُتشل

 يا دس ٔاقغ اص تافش تشای کاْؼ اثش تاسگزاسی اعتفادِ يیکُیى ٔداسای خقٕفیاتی صیش اعت

 خشیاٌ کًی يیکؾذ -انف

 ػهت يٕسد تاال ]ايپذاَظ ٔسٔدی تاال[ خٕدػ تقٕیت کُُذِ خشیاَّ - ب

 ٔنتاژ ٔسدی ٔ خشٔخی سا تغییش ًَیذْذ -ج 
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 :ULNآی سی ىای سری 

  : طشص کاس آٌ تّ ایٍ ؽشذ اعت

اعت، يؼُي ؽًا  ( Open collector)داسد، تا ايٍ تفأت کّ افطالزا   54245ايٍ آي عي ػًهکشدي ؽثیّ تافش 

ي )زذاکثش  ٔنتاژ ٔنت َیغت. يؼُي ْش5انضايا   54245خشٔخي سا خٕدتاٌ تؼییٍ کُیذ ٔ يثم  ٔنتاژ يي تٕاَیذ عطر

ٔسٔدي  ٔنتاژ طرعض قشاس يیگیشد.ايأنت( کّ ؽًا تّ پايّ ي تغزيّ ي آي عي تذْیذ، تش سٔي خشٔخي ْا َی50تا 

 ٔنت اعت 5تا 0ًْاٌ 

  خشٔخی يیثاؽذ 5ٔسٔدی ٔ  5ایٍ آی عی داسای 

 تّ ٔنتاص تغزیّ .  16تّ صيیٍ ٔ پایّ  8پایّ 

 . ٔنت اػًال کُیذ . خشٔخی ؽًا صيیٍ خٕاْذ ؽذ 5يُطقی زذاکثش  1زاال کافیّ تّ ٔسٔدی ْای آی عی 

يیثاؽذ ٔ ؽًا تایذ يثثت دعتگاْی سا کّ يیخٕاْیذ سٔؽٍ کُیذ  gnd خشٔخیایٍ آی عی فقظ قادس تّ ایداد 

  . يغتقیًا ٔفم کُیذ 

 : َقؾّ داخهی آیغی

 

 

 

 

 

 

 

 

    (Operational amplifier)تقٌیت کننذه ىای عولیاتی 1-2

طشازی ٔ عاختّ ؽذ ٔ تا زدى،  يذاس يدتًغ أنیٍ تاس تقٕیت کُُذِ ػًهیاتی تّ فٕستيیالدی  1۶60دس عال  

سی ٔ يطشذ ؽذٌ َیاصْای يتُٕع تش ٔ ٔصٌ ٔ قیًت تّ يشاتة کًتش تّ تاصاس يقشف اسائّ گشدیذ. پیؾشفت فُأ

ْای ػًهیاتی خاؿ فشاْى ًَٕد. تقٕیت کُُذِ ػًهیاتی دس ٔاقغ  تخققی تش، صيیُّ سا تشای ػشضّ تقٕیت کُُذِ

تغیاس تاالعت ٔ يؼًٕال  داسای یک عش خشٔخی ٔ دٔ عش ٔسٔدی اعت کّ  ٔنتاژ تا تٓشِ ٔنتاژ یک تقٕیت کُُذِ

 کُُذ.  عشْای ٔسٔدی تّ فٕست تفاضهی ػًم يی

 

( یا -کُذ. یکی اص دٔ عش، ٔسٔدی يُفی ) تیٍ ٔسٔدی سا تقٕیت يی ٔنتاژ تّ ػثاست دیگش ایٍ تقٕیت کُُذِ اختالف

ْای اػًال ؽذِ تّ ایٍ عش داسای تٓشِ يُفی خٕاْذ تٕد.  يؼکٕط کُُذِ َاو داسد، صیشا تقٕیت کُُذِ تشای ٔسٔدی
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ْای ٔسٔدی تّ ایٍ عش، دس خشٔخی تا تٓشِ يثثت  اعت ٔ عیگُال گش ٔسٔدی يثثت )+( یا غیش يؼکٕط کُُذِعش دی

 ؽَٕذ.  ظاْش يی

 

 

 

 

 

 

 چنذ کاربرد هين:

 يی تشسعی سا ْا آٌ يٓى کاستشد چُذ قغًت، دسايٍ .داسَذ يتُٕػی کاستشدْای ػًهیاتی ْای کُُذِ تقٕيت
 .کُیى

 
 کننذه)ًارًنگر(: هعکٌش کننذۀ تقٌيت -1

 
 

 
 

 

 

 

 کننذه )ناًارًنگر(: غیرهعکٌش کننذۀ تقٌيت -2
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 صفر از عبٌر آشکارساز -3

 

 

 

 

 

 

 يثُا تا تايذ کّ ٔنتاژی .اعت ؽذِ اػًال ( Vi) تّ (-) يُفی ٔسٔدی تّ ففش پتاَغیم يا صيیٍ يذاس ايٍ دس
 تٕخّ تا ٔ کُذ يی يقايغّ ٔنت ٔنتاژ يذاس، .ؽٕد يی دادِ (+) ٔسٔدی Vi ففش يثُای ٔنتاژ تا سا ؽٕد يقايغّ

ّ   تّ ّ   َثٕدٌ ٔ ٔسٔدی پالسيت  .سٔد يی اؽثاع تّ عی آی فیذتک، ؽثک
 

 :خشٔخی ٔ ٔسٔدی يٕج ؽکم

 

 ففش غیش ٔنتاژ عطٕذ عاص آؽکاس -4

 يُظٕس ايٍ تشای .ًَٕد تثذيم ٔنت ففش غیش ٔنتاژ عاص آؽکاس تّ تٕاٌ يی سا ففشٔنت عطٕذ عاص آؽکاس يذاس
 دس يثال   .کُیى يی اَتخاب (يثُا( يقايغّ ٔنتاژ ػُٕاٌ تّ سا ٔنتاژی يُفی، يا يثثت ٔسٔدی کشدٌ صيیٍ خای تّ

 )يثُا(يقايغّ ٔنتاژ سا ٔنتاژ ايٍ .دْیى يی يُفی ٔسٔدی تّ ٔ گیشيى يی َظش دس ٔنت +2 سا ٔنتاژيثُاصیش  ؽکم
 ((refrence voltage يی َايیى.
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 اؽثاع تّ يذاس خشٔخی يُفی، ٔسٔدی دس ٔنت +2 ٔنتاژ ٔخٕد دنیم تّ اعت، ففش يثثت ٔسٔدی ٔنتاژ کّ زانتی دس
دس اؽثاع  Op-ampخشٔخی  (Vi < Vref)کًتش اعت يثُا ٔنتاژ اص يثثت ٔسٔدی ٔنتاژ کّ صياَی تا .سٔد يی يُفی

َغثت تّ ٔسٔدی  Op-ampتیؾتش  ؽٕد ؽٕد ؽٕد ٔسٔدی يثثت  Vrefاص   Viدس زانتی کّ .يُفی قشاس يی گیشد
 تّ اؽثاع يثثت يی سٔد.  Op-ampيُفی آٌ يثثت تش يی ؽٕد ٔ خشٔخی 

 
 

 

 

 

 

Op-amp  :ىای پر کاربرد 

LM741-LM324-OP07-LM339-TL062-LF356 JFET 

 تشای اطالع اص کاستشد ْش یک اص يٕاسد تاال يی تٕاَیذ تّ دیتا ؽیت ْش کذاو يشاخؼّ فشياییذ.

 Hybrid ترکیبی یا ً  ROM ,RAMحافظو ىای   1-3

 

دس یک دعتّ تُذی کهی زافظّ ْایی کّ دس عیغتى ْای انکتشَٔیکی اعتفادِ يی ؽَٕذ تّ دٔ َٕع زافظّ 

ْای يغُاطیغی )يثم فالپی دیغک ْا ٔ دیغک ْای عخت( ٔ َیًّ ْادی تقغیى يی ؽَٕذ. دس ایُدا 

ْادی کّ تش خالف زافظّ ْای ْذف يا تشسعی زافظّ ْای َیًّ ْادی اعت. زافظّ ْای َیًّ 

يغُاطیغی فاقذ اخضای يتسشک ٔ يکاَیکی ْغتُذ اص آسایّ ْایی اص عهٕل ْای زافظّ تؾکیم ؽذِ اَذ کّ 

 .ایٍ آسایّ ْا تغتّ تّ َٕع زافظّ اص تؼذادی ػُقش انکتشَٔیکی يثم تشاَضیغتٕس ٔ خاصٌ تؾکیم ؽذِ اَذ

 

 

 

 

 : RAMحافظو 

RAM عشَاو Random Access Memory  یا زافظّ ی تا دعتیاتی تقادفی اعت کّ انثتّ ایٍ َاو گزاسی

زافظّ ْا تا زذٔدی خُثّ ی تاسیخی داسَذ ٔ تا تٕخّ تّ ایُکّ دٔ َٕع زافظّ ی دیگش ْى داسای ایٍ ٔیژگی 

ى تشیٍ ْغتُذ ایٍ َاو ْا تا زذٔدی يخذٔػ ؽذِ اَذ ٔنی ًْچُاٌ اص ایٍ اعايی اعتفادِ يی ؽٕد. يٓ

ْا َاپایذاس تٕدٌ اطالػات يٕخٕد دس آٌ ْاعت یؼُی تا صياَی کّ تغزیّ تّ آٌ ْا ٔفم تاؽذ  RAM ٔیژگی

تقغیى يی ؽَٕذ کّ اص نساظ انکتشَٔیکی  DRAM ٔ SRAM ْا تّ دٔ َٕع RAM .اطالػات َگٓذاسی يی ؽَٕذ

پٕیا يی تاؽذ کّ دنیم  RAM یا Dynamic RAM يخفف DRAM .تفأت آٌ ْا دس اخضای عاصَذِ ی آٌ ْا عت

آٌ اعتفادِ اص خاصٌ دس عاختًاٌ ایٍ َٕع زافظّ يی تاؽذ تُاتشایٍ تشای زفع اطالػات دس آٌ تایذ اطالػات 

 Static RAM یا SRAM يٕخٕد دس عهٕل ْای زافظّ َٕعاصی ؽَٕذ تا خاصٌ ْا ؽاسژ ؽَٕذ. ايا زافظّ ْا ی
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ٔ تشای زفع اطالػات فقظ َیاص تّ تغزیّ داسَذ. ٔاضر اعت  اص اخضایی تّ َاو فهیپ فالپ ْا تؾکیم ؽذِ اَذ

ْا تشخٕسداسَذ صیشا ْش فهیپ  SRAM اص پیچیذگی کًتشی دس يقایغّ تا DRAM کّ اص نساظ يذاسی زافظّ ْا

تّ دنیم ٔخٕد خاصٌ، تش DRAM فالپ خٕد اص چُذیٍ تشاَضیغتٕس تؾکیم ؽذِ اعت. اص طشف دیگش زافظّ ی

یی َگٓذاسی اطالػات سا دس غیاب تغزیّ دس زذٔد چُذ يیهی ثاَیّ داسا يی تاؽذ. ايا خالف َٕع دیگش تٕاَا

دس يذت  DRAM تشاتش( آٌ اعت صیشا 4عشػت تاالتش )زذٔد  DRAM دس يقایغّ تا SRAM يٓتشیٍ ٔیژگی

 پشداصَذِ ْا Cache ْا يؼًٕال دس SRAM َٕعاصی قادس تّ َٕؽتٍ یا خٕاَذٌ اطالػات َیغت. تُاتشایٍ اص

ْا قیًت آٌ ْا پاییٍ تش يی  DRAM اعتفادِ يی ؽٕد. اص عٕیی دیگش تّ دنیم عادِ تش تٕدٌ عاختًاٌ

 تاؽذ

 

 

ْا تقغیى  DRAM ْا اعتفادِ يی ؽٕد. دس يٕسد DRAM تُاتشایٍ يؼًٕال دس عیغتى ْای کايپیٕتشی اص 

ٔ  PCMCIA memory card ,EDO DRAM ,FPM DRAM ,SDRAM, DDR AM, RDRAM تُذی ْای دیگشی َظیش

غیشِ ٔ خٕد داسَذ کّ دس زال زاضش ایٍ اعايی تیؾتش خُثّ تداسی داسَذ ٔ تشای يطانؼّ دس يٕسد آٌ ْا يی 

 تٕاَیذ تّ عایت ْای ؽشکت ْای عاصَذِ ی آٌ ْا يشاخؼّ کُیذ

 

 :ROM حافظو

ROM عشَاو Read Only Memory زافظّ ی فقظ خٕاَذَی اعت یا. ROM  ٍْا تشاعاط سٔػ َٕؽت

ْا اص آسایّ ای اص تشاَضیغتٕس ْا  ROM اطالػات خذیذ ٔ تؼذاد تاصَٕیغی، تقغیى تُذی يی ؽَٕذ. افٕال

تؾکیم ؽذِ اَذ کّ ْش کذاو اص عهٕل ْا داسای یک فیٕص رٔب ؽذَی اعت کّ دس صياٌ پشٔگشاو ؽذٌ دس 

ففش يُطقی تاؽذ فیٕص آٌ عهٕل رٔب يی ؽٕد ٔ دس غیش ایُقٕست آٌ خاَّ زأی یک فٕستی کّ َیاص تّ ٔخٕد 

ْا غیش فشاس تٕدِ ٔ دس غیاب تغزیّ زفع يی ؽَٕذ ٔ  ROM يُطقی يی تاؽذ. تُاتشایٍ اطالػات يٕخٕد دس

 .يؼًٕال تشای َگٓذاسی کذ َشو افضاسْا دس عیغتى ْای يیکشٔپشٔعغٕسی اعتفادِ يی ؽَٕذ

 

ROM ّدعتّ تقغیى يی ؽَٕذ کّ یک َٕع آٌ ْا تّ ع ROM پٕؽؾی یا Masked ROM  ّيی تاؽذ ک

ْا پظ اص َٕؽتٍ قاتم پاک ؽذٌ  ROM يؼًٕال تٕعظ کاسخاَّ عاصَذِ تشَايّ سیضی يی ؽٕد. ایٍ َٕع

ْای پٕؽؾی،  ROM َیغتُذ ٔ يؼًٕال دس تیشاژ تٕنیذی تاال تغیاس اسصاٌ قیًت ْغتُذ. یک يشزهّ تاالتش اص

PROM ْا یا ROM  ْای قاتم تشَايّ سیضی يی تاؽُذ کّ تٕعیهّ دعتگاْی تّ َاو پشٔگشايش اطالػات يٕسد

 OTP Device) ْا فقظ یک تاس تشَايّ سیضی يی ؽَٕذ اص ایٍ سٔ آٌ ْا PROM .َیاص دسٌٔ آٌ ْا قشاس يی گیشد

(On-Time Programmable .َیض يی َايُذ 

ْا قاتم تشَايّ سیضی ْغتُذ ايا اطالػات يٕخٕد  PROM ّ ًْاَُذْا قشاس داسَذ ک EPROM ْا PROM پظ اص 

تٕعیهّ ی اؽؼّ ی فشاتُفؼ  EPROM کشدٌ Reset دس آٌ ْا قاتم پاک ؽذٌ اعت. پاک کشدٌ اطالػات یا

آٌ قشاس داسد دس  Package اَداو يی ؽٕد تذیٍ فٕست کّ تشاؽّ عیهیکَٕی تٕعیهّ ی پُدشِ ای کّ سٔی

ؼ قشاس دادِ يی ؽٕد ٔ اطالػات يٕخٕد دس آٌ پاک يی ؽٕد. انثتّ دس تؼذاد دفؼات يؼشك اؽؼّ يأسای تُف

پاک ؽذٌ ایٍ زافظّ ْا يسذٔدیت ٔخٕد داسد کّ تشای اطالع اص ایٍ تؼذاد تایذ تّ تشگّ اطالػاتی آٌ يشاخؼّ 

 .کشد
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 Hybrid حافظو ىای ترکیبی یا

 

يسٕ ؽذِ اعت. تذیٍ فٕست کّ  RAM ْا ROM تیٍتا پیؾشفت تکُٕنٕژی زافظّ ْا دس عال ْای اخیش، يشص 

زافظّ ْایی عاختّ ؽذِ اَذ کّ اص یک عٕ اطالػات يٕخٕد دس آٌ ْا دس غیاب تغزیّ زفع يی ؽٕد ٔ اص 

عٕیی دیگش تٕعیهّ ی عیگُال ْای انکتشیکی قاتم تاصَٕیغی ْغتُذ. تُاتشایٍ اص ایٍ زافظّ ْا تّ َاو 

تقغیى يی  EEPROM, Flash ٔ NVRAM ّ ْای تشکیثی تّ عّ َٕعیاد يی ؽٕد. زافظ Hybrid تشکیثی یا

 .ْا عت RAM َٕع تغییش یافتّ ای اص NVRAM ْا ْغتُذ ٔ ROM ؽَٕذ کّ دٔتای أنی اص َغم

 

EEPROM کّ عشَاو Electrically Erasable and Programmable ROM اعت، ًْاَُذ EPROM  ّقاتم تشَاي

یاصی تّ اؽؼّ ی يأسا تُفؼ داسد ٔ تقٕست انکتشیکی قاتم پاک ؽذٌ سیضی يدذد اعت ايا تشای پاک ؽذٌ َ

 .اعت

 

 

زأی تشکیثی اص تٓتشیٍ يؾخقات زافظّ ْایی کّ تاکٌُٕ تشسعی ؽذ ْغتُذ. ایٍ  Flash زافظّ ْای

زافظّ ْا داسای چگانی تاال، قیًت پاییٍ، غیش فشاس، عشػت تاال )دس خَٕذٌ( ٔ َٕؽتٍ انکتشیکی ْغتُذ اص ایٍ 

ؽذِ اَذ. اص دیذگاِ َشو افضاسی زافظّ  EEPROM ایٍ زافظّ ْا دس تغیاسی اص يٕاسد خایگضیٍ زافظّ ْای سٔ

دس  Flash ْا ْغتُذ ايا تفأت آٌ ْا دس ایٍ اعت کّ دس زافظّ ْای EEPROM تغیاس ؽثیّ Flash ْای

کاٌ پاک ؽذٌ تایت تّ ْا اي EEPROM نسظّ ايکاٌ پاک ؽذٌ یک عکتٕس ٔخٕد داسد َّ یک تایت. دس زانی کّ

 EEPROM کیهٕ تایت سا داسَذ. تا ٔخٕد ایٍ يضیت 16تایت تا  256تایت سا داسَذ. يؼًٕال عکتٕس ْا اَذاصِ ای تیٍ 

اص يسثٕتیت تیؾتشی تشخٕسداسَذ ٔ ًْاٌ طٕس کّ اؽاسِ ؽذ خایگضیٍ  Flash ، زافظّ ْایFlash ْا َغثت تّ

 .ْا ؽذِ اَذ ROM تغیاسی اص

 

 

ْا غیش فشاس ْغتُذ ايا اص  ROM ْا ْغتُذ. ایٍ َٕع زافظّ يثم NVRAM اص زافظّ ْای تشکیثیعٕيیٍ َٕع 

ْغتُذ کّ داسای یک  SRAM ْا داسَذ. دس ٔاقغ ایٍ َٕع زافظّ یک َٕع ROM نساظ عاختًاَی تفأت صیادی تا

سا تشای زفظ اطالػات تاتشی ایٍ اعت کّ دس صياٌ قطغ تغزیّ خشیاٌ الصو  تاتشی پؾتیثاٌ ْغتُذ. ٔظیفّ ایٍ

دس زافظّ تايیٍ کُذ. اگشچّ ایٍ َٕع زافظّ ْا تذنیم ٔخٕد تاتشی گشاٌ قیًت ْغتُذ ايا اعتفادِ اص آٌ ْا 

 .يسذٔد اعت ٔ تشای زفظ يقذاس کًی اطالػات اعتفادِ يی ؽَٕذ
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 هبذل ىا 3-11

Max232(ST232) 

دس يیكشٔ ٔ كايپیٕتش يتفأت اعت تشاي تثذيم ايٍ عطٕذ ٔنتاژ اص يك  1ٔ 0تّ دنیم ايُكّ عطٕذ ٔنتاژ تشاي يُطق 
 ْغت.(Maxim)کًپاَی  max232يثذل عطر ٔنتاژ اعتفادِ يي كُیى .كّ يكي اص ايٍ يثذل ْا 

يؼادل  0يُطق  RS232ش دسگاِ اعت.ٔني دس كايپیٕت 5يؼادل ٔنتاژ 1ٔ يُطق  0يؼادل تا ٔنتاژ  0دس يیكشٔ يُطق 
ٔنت غیش يداص اعت.  3تا  -3ٔنت اعت ٔ يسذٔدِ  -25تا  -3يؼادل تا ٔنتاژ  1ٔنت اعت ٔ يُطق  25تا  3تا ٔنتاژ 

Max232 پٕست عشیال تّ صيیٍ يتقم يی ؽٕد. 5ٔنت تشای تغزیّ اعتفادِ يی کُذ.پایّ  5اصٔنتاژ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FT232(USB to RS232) 

طشازی  FTDIchipاعت کّ تٕعظ ؽشکت   USBخٓت استثاط تا پٕست  USB USARTعک تشاؽّ   FT232تشاؽّ 

 ؽذِ اعت. اص خقٕفیات ایٍ تشاؽّ يی تٕاٌ تّ يٕاسد صیش اؽاسِ کشد:

 تا عشػت تاال  ٔ ػًهکشد کايال  خٕدکاس USARTداسای ساتظ  -1

 ّکیهٕ تیت تش ثاَث 1000تا  300اص   RS232َشش اَتقال تا نیُک  -2

 کیهٕ تیت تش ثاَثّ 3000تا  RS485َشش اَتقال تا نیُک  -3

 تاال یت تافش اسعال تشای اسعال تا زدىتا 128تایت تافش دسیافت ٔ  384 -4

 RS485اَتقال خٕدکاس تافش کُتشل تشای  -5

 ٔنت 3.3يدٓض تّ سگٕالتٕس داخهی  -6

تٕعهّ   48Mhzٔ افضایؼ فشکاَظ داخهی تا  6Mhz اعتفادِ اص کشیغتال  -5

 ضشب کُُذِ داخهی

 يدٓض تّ خشٔخی ًَایؾگش ْای اسعال ٔ دسیافت -8

 USB1.1   ٔ USB2.0عاصگاس تا َغخّ ْای  -۶
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 هیکرً کنترلر 3-11

کٕچک ٔ اخضای دیگشی َظیش َٕعاٌ عاص  CPU کٕچکی اعت کّ اص یک يذاس يدتًغ کُتشنش،یک يیکشٔ

 .اعت ٔ زافظّ تؾکیم ؽذِ دیدیتالٔ آَانٕگ ْای ٔسٔدی ٔ خشٔخی کشیغتانی، تایًش، دسگاِ

 تخؾٓای يختهف يیکشٔکُتشنش :
 ْا اص تخؾٓای صیش تؾکیم ؽذِ اَذ يیکشٔکُتشنش       

Cpu                                ٔازذ پشداصػ 
Alu                                 عثاتٔازذ يسا 

I /O                                ٔسٔدی ْا ٔ خشٔخی ْا 
Ram                               ٔزافظّ افهی يیکش 
Rom                               زافظّ ای کّ تشَايّ سٔی آٌ رخیشِ يی گشدد 
Timer                             تشای کُتشل صياٌ ْا 

           . . ٔ. 
 

 ْاخإَادِ ْای يیکشٔکُتشنش
  ARM -  Pic   -  AVR  -  8051  تطٕس کهی         

  
 ؟یک هیکرًکنترلر چگٌنو برناهو ریسی هیشٌد 

يی  Assembly basic, cيختهف اص خًهّ  يیکشٔ کُتشنش ْا داسای کايپایهشْای خافی يی تاؽذ کّ تا صتاٌ ْای
کّ دس ایٍ  programmer   َٕؽتّ ؽذِ سا تٕعظ دعتگاْی تّ َاوتٕاٌ تشای آَٓا تشَايّ َٕؽت عپظ تشَايّ 

قشاس يی گیشد ٔ تٕعظ یک کاتم تّ یکی اص دس گاِ ْای کايپیٕتش ٔفم يی ؽٕد تشَايّ َٕؽتّ   ای عی  دعتگاِ
 .اَتقال پیذا يیکُذ  ذِ سٔی آی عیؽ
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 ؟با هیکرً کنترلر چو کارىایی هی تٌاى انجام داد 
ایٍ آی عی ْا زکى یک کايپیٕتش دس اتؼاد کٕچک ٔ قذست کًتش سا داسَذ تیؾتش ایٍ آی عی ْا تشای کُتشل ٔ  

 تقًیى گیشی اعتفادِ يی ؽٕد 
  

 اهکانات هیکرً کنترلرىا :
ايکاَات يیکشٔ کُتشنشْا یکغاٌ َیغت ٔ ْش کذاو ايکاَات خافی سا داسا يی تاؽُذ ٔ دس قیًت ْای يختهف 

 . ػشضّ يی ؽٕد
  

 هقایسو خانٌاده ىای هختلف هیکرً ًکنترلرىا:
 : 8051 خانٌاده     

يؼشٔف تشیٍ کايپایهش تشای .ا یی تٕد کّ سایح ؽذایٍ خإَادِ اص يیکشٔ کُتشٔنش ْا خضٔ أنیٍ َٕع يیکشٔ کُتشٔنش ْ
ْغتُذ ٔ دسيقاتم يی تاؽذ يیکشٔ ْای ایٍ خإَادِ تّ َٕعاٌ عاص َیاص يُذ   franklin یا keilایٍ َٕع يیکشٔ

اص ايکاَات کًتشی تشخٕس داس يی تاؽذ يؼشٔف تشیٍ آی عی ْا ایٍ   AVR یا   pic خإَادِ
 يی تاؽذ .  89C51 یا  89S51 خإَادِ

 
  : AVR خانٌاده     

)يثذل آَانٕگ تّ  ADC سا داسا يی تاؽذ ٔ ايکاَاتی چٌٕ 8051 ایٍ خإَادِ اص يیکشٔ کُتشنشْا تًايی ايکاَات
)زافظّ( اص خًهّ يضایای ایٍ خإَادِ يی   EEPROM –َٕعاٌ عاص داخهی ٔ قذست ٔ عشػت تیؾتش  –یتال( دید

 اعت.  Tiny  ، Mega ٔXmega تاؽذ يٓى تشیٍ آی عی ایٍ خإَادِ
 :  pic خانٌاده     

 يیثاؽذ ٔ دس کم فُؼتی تش اعت . AVR ایٍ خإَادِ اص َظش ايکاَات ياَُذ           
 
 
 
 
 :  ARM خانٌاده 
 

تیتی تا ؽذت تغیاس صیادی دس زال فشاگیش ؽذٌ اعت ٔ اص سؽذ تغیاس صیادی دس تاصاس  32ایٍ يیکشٔکُتشنشْای 
تٕنیذ يی ؽَٕذ، کّ دس  ST ٔ اتمل ،NXP تشخٕسداس اعت . يیکشٔکُتشنشْای آسو يٕخٕد دس ایشاٌ تٕعظ عّ ؽشکت

 . ٔ اتًم تیؾتش اعت NXP ایٍ يیاٌ عٓى يیکشٔکُتشنشْای

 
 
 
 
 
 
 
 

 يیثاؽُذ کّ تّ تؼضی اص آَا اؽاسِ يیکُى avr ٔ pic يیکشٔ کُتشنش ْای اسو داسای يضیت ْای تغیاسی َغثت تّ
 
تیتی .ایٍ تذاٌ يؼُی اعت کّ عشػت AVR  8 تیتی ْغتُذ ايا يیکشٔ کُتشنش ْای 32يیکشٔ کُتشنش ْای اسو  -1

 تیتی ْغتُذ. 32پیُّ ٔ سخیغتش ْای اٌ َیض  32تشاتش اعت ٔ ػالِٔ تش اٌ پٕست ْای اٌ  4يیکشٔ کُتشنش اسو 
  

يگا  110تغشیثا تا  cortex m0-m4 يگا ْشتض دس 55َضدیک تّ  arm7 فشکاَظ کاسی يیکشٔ کُتشنش ْای اسو دس -2
تّ چُذ گیگا ْشتض يیتٕاَذ  cortex a8-a15 َضدیک تّ یک گیگا ْشتض arm 11.يگا ْشتض 540تا  arm 9 ْشت .تشای

 يگا ْشتض تیؾتش ًَیتٕاٌ اعتفادِ کشد 24تا  avr ٔ pic تشعذ ایٍ دسزانی اعت کّ

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=NXP&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=NXP&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
  پایّ تا چُذ فذ پایّ يٕخٕد يیثاؽُذ. 64د اعت .ایٍ يیکشٔ کُتشنش ْا اص تُٕع يیکشٔ کُتشنش ْای اسو تغیاس صیا -3
 . …,usb,can,emac,mmc pwm 6 phase,dac,rtx تغیاس کايم اعت.ايکاَات خاَثی ایٍ يیکشٔ کُتشنش  -4
 

 ( nxp) دس تاسِ اَتخاب اسو ْى تایذ َکاتی تگى.اسو ْای تٕی تاصاس ایشاٌ فقظ اص ؽشکت اتًم ٔ ؽشکت فیهیپظ
 !ْغتُذ.تایذ تگى کّ ايکاَات خاَثی فیهیپظ اص اتًم تیؾتّ ايا قیًتؼ کًتشِ

دس ػٕك اتًم يُاتغ ايٕصؽی تیؾتش داسِ ٔ خٕد عایت اتًم يثال ْا ٔ ايٕصػ ْا ٔ کتاتخاَّ ْای يتؼذدی تشای 
 ٍتشاؽّ ْاػ گزاؽتّ.کّ دس يقاتم تا فیهیپظ تیؾتشِ.يٍ تشای کغاَی کّ يیخٕاٌ تا اتًم کاس کُ

at91sam7x256 ّسٔ پیؾُٓاد يیکُى.ک arm7  ْغت.تّ صٔدی يیتَٕیذ ياژٔل ايذؽٕ اص عایت خٕديٌٕ تا قیًت
 lpc1768 ْغت ٔ arm7 کّ lpc2368 يُاعثی خشیذاسی کُیذ.تشای کغاَی ْى کّ يیخٕاٌ تا فیهیپظ کاس کٍُ

 ْغتٕ پیؾُٓاد يیکُى cortex m3 کّ
 
 

 ىای هنطقی :بو هذار  نسبت هیکرً کنترلر هسایای
 یک يیکشٔ کُتشنش سا يی تٕاٌ طٕسی تشَايّ سیضی کشد کّ کاس چُذیٍ گیت يُطقی سا اَداو دْذ. -1    
 تؼذاد آی عی ْایی کّ دس يذاس تّ کاس يیشٔد تّ زذاقم يیشعذ . -2    
تشَايّ ْای خذیذ   يیکشٔتّ سازتی يی تٕاٌ تشَايّ يیکشٔ کُتشنش سا تغییش داد ٔ تا ْضاساٌ تاس يیتٕاٌ سٔی  -3    

 َٕؽت ٔ یا پاک کشد .
تّ سازتی يیتٕاٌ اص سٔی یک يذاس يُطقی کپی کشد ٔ يؾاتّ آٌ سا عاخت ٔنی دس فٕستی کّ اص يیکشٔ  -4    

 کُتشنش اعتفادِ ؽٕد ٔ تشَايّ يیکشٔ سا قفم کشد تّ ْیچ ػُٕاٌ ًَی تٕاٌ اص آٌ کپی گشفت .
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 (Segment-LCD 7) نوایش دىنذه ىا  3-12

 

7Segment  : 

ال ای دی تؾکیم ؽذِ اعت ٔ دس  5دس افطالذ ایٍ ٔاژِ یؼُی ْفت تخؼ ،قطؼّ ای انکتشَٔیکی اعت کّ اص 

خیهي اص ٔعايم انكتشَٔیكي ٔخٕد داسد. اص يضیت ْای ایٍ ٔعیهّ يی تٕاٌ تّ قاتهیت دیذ اص فٕافم تغیاس دٔس ٔ 

 .غثت تّ ال عی دی کاسکتٕسی اؽاسِ کشدقیًت تغیاس پاییٍ َ

  

 

 

 

 

 

 : دٔ َٕع ْفت عگًُت داسیى

 َٕع أل آَذ يؾتشک :کّ دس ایٍ َٕع آَذ)يثثت( تًايی دیٕد ْا تّ ْى يتقم ؽذِ اعت

 َٕع دٔو کاتذ يؾتشک:دس ایٍ َٕع کاتذ )يُفی( تًايی دیٕد ْا تّ ْى يتقم ؽذِ اعت
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LCD: 

 گرافیکی  LCD -کاراکتری      ب  LCD –لف ا

LCD  :    کاراکتری 

عطش ٔ  2آٌ اعت.)  16*2ْا َٕع  LCDیکی اص پشکاستشدتشیٍ ایٍ َٕع 

 عتٌٕ( 16

 

 تشتیة پایّ ْا:

 پایّ داسدتّ ؽشذ صیش: 16

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔ VSSی ْاژنتأتّکًک  LCDی سا سْٔاکتشساؽُايی کااٌ سٔعت کّتُظیىيیضاعت اکُتشژ نتأ VOژ نتأ

VDD  ٔيت يتغیش ٔيک يقاK10 ْذديی وَدا, ا. 
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يیثاؽذ ایٍ  lcd ٔفم ؽذِ اعت کّ تشای تغییش کُتشاعت 3دس َقؾّ تاال يیثیُیذ کّ یک پُاعیٕيتش تّ پایّ 

صيیٍ ٔفم  سا تّ 5ٔ8ٔ۶ٔ10کیهٕ اَتخاب کُیذ ًْٔچُیٍ دس ایٍ َقؾّ پایّ ْای 20کیهٕ یا 10پُاعیٕيتش سا يیتٕاَیذ 

ًْچُیٍ پایّ  سا ساِ اَذاصی يیکُُذ( LCD)يؼًٕال  تا چٓاس پایّ ایٍ 6کشدِ ٔنی اگش ْى ٔفم َکُیذ يؾکهی َیغت 

يیثاؽُذ کّ ًٌْٕ طٕس کّ دس تاال گفتى تایذ ٔفم  led دس ایٍ َقؾّ َؾاٌ دادِ َؾذِ کّ آَذ ٔکاتذ 16ٔ15ْای 

 .ؽَٕذ

 

LCD  گرافیکی: 
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 به میکرو کنترلر: LCDطریقه اتصال 
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