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 پل وتستون

 

 

 گيشي يه سٍد. ايي هذاس دس تؼياسي اص خاّايي وِ اًذاصُ ّا تِ واس هي گيشي دليك هماٍهر خل ٍزؼسَى دس هذاساذ الىسشيىي تشاي اًذاصُ

  تيي دٍ ؿاخِ هَاصيگيشي ٍلساط  ٍ يه ٍػيلِ اًذاصُ فوَهيايي هذاس ؿاهل يه هٌثـ زغزيِ  سٍد. ًياص اػر تِ واس هيفاوسَس هسغيش 

 آهذُ( ٍ Rxدس هثال تا ًام اػر وِ ؿاهل چْاس هماٍهر ّؼسٌذ. يه ؿاخِ ؿاهل يه هماٍهر هـخق ٍ يه هماٍهر هدَْل اػر )

 ش سا عَسي زٌؾين وٌين وِّاي ديگ تايذ هماٍهر هقلَم،گيشي هماٍهر ًا فذد هماٍهر ؿٌاخسِ ؿذُ اػر. تشاي اًذاصُ 2ؿاخِ ديگش دس 

 اػر،تشاتش . ٌّگاهيىِ ٍلساط دس دٍ ؿاخِ واّؾ ياتذتِ همذاس كفش ( V Bridgeگيشي ٍلساط )دػسگاُ اًذاصُ گزسًذُ اص خشياى

V Bridge آيذ. هدَْل اص فشهَل صيش تذػر هي هماٍهر حالر همذاسدس ايي ًاهٌذ.  آًگاُ ٍضقير خل سا تاالًغ هي .ؿذخَاّذ  كفش 

RX = RN x (R3 /R4) 

زغييش گيشي  زَاى تشاي اًذاصُ اص ايي خاكير هيزغييشاذ وَچه هماٍهر اػر ٍ ّوچٌيي گيشي  خل ٍزؼسَى تْسشيي ٍػيلِ تشاي اًذاصُ

افوال ؿذُ تِ آى وـؾ  همذاسػٌح داًين وِ وـؾ ايي هغلة سا هياػسفادُ وشد.  (strain gauge) ػٌحهماٍهر دس دػسگاُ وـؾ

 ذ.وٌ هيالىسشيىي زثذيل هماٍهر  اذزغييش ِتسا 
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 سنجكشش

 

، ػٌؼاَس  ًياشٍ ػٌؼاَس  س، اص لثيل ػٌؼَس فـاا ّا واستشد داؿسِ ٍ تِ فٌَاى الواى اكلي حؼگش دس تؼياسي اص ػٌؼَسّا وـؾ ػٌح ػال

سػاًاي خالق سا تىـاين، عاَل    ًَاسي اص يه فلض. اػاع فولىشد آًْا تِ لشاس صيش اػر: اگش اػرسفسِ اس تى گـساٍس، ػٌؼَس هَلقير ٍ ...

دس هماتل ّشگاُ اياي لغقاِ    ؿَد.صياد هي ػشزاػش سػاًاالىسشيىي ًسيدِ همذاس هماٍهر دس ؿذ وِ خَاّذ آى تيـسش ٍ ضخاهر آى ووسش 

ا دس ّزٌؾؿَد. اگش ايي  آى هيالىسشيىي عَلؾ ووسش ٍ ضخاهسؾ تيـسش خَاّذ ؿذ وِ خَد تافث واّؾ هماٍهر  ،سػاًا سا فـاس دّين

اػاسفادُ واشد واِ اياي اهاش تاا       ٍ ًياشٍ   خواؾ اص آى تِ فٌَاى اتضاس ػاٌدؾ   زَاى هي، افوال گشدد لغقِ فلضهحذٍدُ هداص االػسيه تِ 

داساي ّااي  وِ ؿاهل ٍسلِ تَدُ)ٍسلِ ٍسلِ(  ًَؿ فَيل هماٍهسيّا اص  . اوثش وـؾ ػٌحگشددآى هحاػثِ هيگيشي زغييشاذ هماٍهر  اًذاصُ

هماٍهر هسغيش )زواام خال(    4ػٌح تِ يه خل ٍزؼسَى تا زشويثي اص . وـؾذًؿَهحافؼ ًگْذاسي هي خَؿؾ دس داخل ٍّؼسٌذ  هماٍهر

هذاساذ ًاين خال   هسلل ؿذُ اػر. دس  )يه چْاسم خل( گيش ػيگٌال تِ يه اًذاصُغيش هقوَل عَس ِ )ًين خل( ٍ يا تهماٍهر هسغيش  2ٍ يا 

زغزيِ ؿذُ ٍ تِ هذاس الىسشًٍيىاي ديگاشي    ثاتر DCيه ٍلساط . هذاس خل تا ؿَداػسفادُ هي االي تا دلر تّا هماٍهرٍ يه چْاسم خل، اص 

همذاس هماٍهار   ،گيشد فـاس لشاس هي زحرػٌح ٌّگاهيىِ وـؾ .تاؿذخَد واليثشُ ؿَد هدْض هيخَدتِگيشي اًذاصُ صهاىزَاًذ دس هيوِ 

  .ػيگٌال خشٍخي ٍاتؼسِ تِ هيضاى فـاس ٍاسدُ اػرآى ًسيدِ  وِ خَسد ٍ تاالًغ خل ٍزؼسَى تِ ّن هي وشدُآى زغييش 
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 ديود

 
 

خشيااى   يزٌْا دس ؿشايغي خاك ّاّا. ًيوِ ّادي ّادي دػسِ ػَم ديگشي ًيض ٍخَد داسد : ًيوِ، ّاٍ غيش ّادي ّادٍ گشٍُ ّاديدس وٌاس 

تؼاياسي اص اٍلااذ    گيشًاذ. لاشاس هاي   ّاا  ّاا ٍ غياش ّاادي    ّاادي هاَاد  هااتيي  تِ ّويي فلر ايي دػسِ اص هَاد دٌّذ.  سا اص خَد فثَس هي

ّاا   اص زىٌَلاَطي ًيواِ ّاادي   تِ ػاثة اػاسفادُ    ،وٌسشل دس خَدسٍّاي هذسى لاتليراص ػٌؼَسّا ٍ  ؿذُ ّاي ديديسالي اسػال ػيگٌال

 ،تاِ فاوسَسّاايي هاًٌاذ دهاا     تؼياس حؼاع ،خاكير هَاد ًيوِ ّادي دس فثَس خشياى اًذاصين. ّؼسٌذ. اص ايي سٍ ًگاّي تِ ًيوِ ّادي هي

ّا تِ كَسذ عثيقاي )خاالق( ياا    ًيوِ ّادي ػاخسواى ايي هَاد اػر. ،زشيي فاوسَس ٍاتؼسِ دس هَاد ًيوِ ّاديٍ... اػر. هْن ، ًَسفـاس

 ؿاذ. هاي اػاسفادُ  دس زدْيضاذ الىسشًٍيىي فٌَاى ًيوِ ّادي اص هَاد فول آٍسي ًـذُ ٍ خالق تِ خيؾ اص ايي  .ّؼسٌذهَخَد  ًاخالق

ادي تِ هقٌي اضاافِ واشدى هاَاد    هَاد ًيوِ ّ خالق ػاصيًا ػاصي تايذ كَسذ تدزيشد. تشاي اغلة هَاد، فولياذ خاكي تا فٌَاى خالق

ّاي آصاد آى ووسش ياا تيـاسش    الىسشٍى ،هَاد ًيوِ ّاديوشدى  ًاخالق اػر. تاّا ًيوِ ّادييه ي تشاي تذػر آٍسدى خلَكياذ شديگ

ّا تيـاسش   حفشُگَيٌذ وِ زقذاد  ّاي آصاد ون ؿًَذ اكغالحاً هي ٍ اگش الىسشٍى Nّاي آصاد تيـسش ؿًَذ آى سا لغة  شٍىؿًَذ. اگش الىس هي

سا تاِ   N  ٍPوٌٌذ. ّشگاُ دٍ لغاة   هي سا تا يىذيگش زشوية N  ٍPلغة  ّاي كٌقسي دًٍاهٌذ. تشاي اػسفادُ هي Pؿذُ ٍ آى سا لغة 

ّااي   الىسشٍىوِ  چشا ،لاتلير سػاًايي تؼياس ون اػر P  ٍN دٍ لغة سِ هي ؿَد. دس هحل ازلالآًگاُ يه ديَد ػاخ ،ّن هسلل وٌين

وٌٌذ. ايي واس هَخة تِ ٍخَد آهذى يه الياِ خٌثاي   ّا سا خش هيوشدُ ٍ آىحشور  Pّاي لغة  حفشُتِ ػور   Nلغة اضافي دس  آصاد

هسلال    Nٍ خالسيسِ هثثار تااعشي تاِ لغاة      Pهٌفي تاعشي تِ لغة خالسيسِ دس خْر هقىَع) گشدد ٍ حسي تا افوال ٍلساط تيـسشهي

تٌاتشايي ّيچ خشياًي خاسي ًخَاّذ ؿذ. ايي اهش زا ػغح ٍلساط خاكي كادق اػر ٍ اگش ٍلسااط اص حاذي    ُ،زش ؿذايي اليِ هحىن (ؿَد هي

ؿَد. ٍلي اگش ديَد دس خْر خشياى دس َب هييًاگْاى ؿىؼر سخ دادُ ٍ خشياى صيادي فثَس خَاّذ وشد. خغ اص آى ديَد هق تاالزش تشٍد،

 ؿَد.هذاس لشاس گيشد، تذٍى آػية ديذى آى خشياى خاسي هي
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  هاديودها و كاربرد آن

 

تشاي خشياى ّؼسٌذ. اص ايي سٍ ديَدّا واستشدّاي فشاٍاًي ديَدّا ّوچَى يه ؿيش يه عشفِ  ،چٌاًىِ اص زَضيحاذ خيـيي هسَخِ ؿذين

تاِ   ،زغزياِ الىسشيىاي  دّاذ.   داسًذ. زلَيش تاال ػور چح ؿوازيه وٌسشل ًَفي فولگش الىسشًٍيىي سا ًـااى هاي   دس هذاساذ الىسشًٍيىي

ِ زغيياشاذ ايدااد ؿاذُ دس     ،ديَد تِ واس سفسِ دس ايي سلِ خزيشد.كَسذ هي ،ؿَدوِ زَػظ يه زشاًضيؼسَس وٌسشل هي ايٍػيلِ سلِ  لحؾا

هحافؾار اص   ايي اهش تشاي وٌذ. آيٌذ سا خٌثي هي تِ حؼاب هي )خَد المايي(ٍ اص اثشاذ ػلفٍلساط اػر  ًَػاىلغـ ٍلساط سا وِ هقشٍف تِ 

تاِ دليال اثاش    ؿَد  اگش هلشف وٌٌذُ يه هذاس الىسشًٍيىي تاؿذ. ٌّگاهيىِ سلِ لغـ هي تِ ٍيظُ، اػر خشياى الصملغقاذ هلشف وٌٌذُ 

ِ اًشطي زَليذ ؿذُ  خيچ تاصگشداًذُ ؿذُ ٍهدذد تِ ػين خشياى ،اها تِ ٍاػغِ ايي ديَد .سٍدٍلساط هذاس تاال هي ،ػلف زثاذيل   گشهاايي  سا تا

اهاا اياي زٌْاا ًاَؿ ٍ وااستشد       خيچ سلِ تاؿذ.ؿشايظ دس كَسزي هوىي اػر وِ هماٍهر هلشف وٌٌذُ دس هذاس تيـسش اص ػينيي ا. ذوٌهي

يىي ديگاش اص واستشدّااي    .داؿسِ تاؿٌذ لىسشيىي هخسلف ادس هذاساذ واستشدّاي هسفاٍزي ديَدّا اهىاى داسد ؿَد. ديَدّا هحؼَب ًوي

ّاا  تاِ ػاثة خلَكاياذ ًيواِ ّاادي     سٍد. ؿىي تِ واس هيتِ فٌَاى هثال دس هذاس وٌسشل وٌٌذُ چشاك هِ .سايح آى ازلال هذاساذ اػر

خشياى دس خْر هؼاسمين هاذاس ًيااص    تشاي تِ ساُ افسادى  (ٍلر 0.4زا  0.3تشاي ديَدّاي ًَؿ طسهاًيَم ٍلر ) 0.7 طي الىسشيىي هقادلاًش

زا صهاًي وِ ٍلساط اص حذ هقيٌاي تااالزش ًشفساِ ياا دياَد       )تاياع هقىَع( هذاسهقىَع خْر دس ّواًغَس وِ دس گزؿسِ آهَخسين، اػر. 

ِ ّوايي  تاا زَخاِ تا   دّذ، خغ اص آى خشياى دس ّش دٍ خْر هذاس خاسي خَاّذ ؿذ. ويديَد خشياى سا اص خَد فثَس ً آػية ًذيذُ تاؿذ،

اػاسفادُ  ؿاَد ًياض   ّاي هسٌاٍب وِ زَػظ آلسشًاازَس دس خاَدسٍ زَلياذ هاي     ي خشياىهـخلِ ديَد اػر وِ آًْا سا دس هذاساذ يىؼَػاص

 دياَد ياه   زلاَيش  ،ػور ساػار ي كفحِ تاالفىغ  .(زَضيح دادُ خَاّذ ؿذهَزَس الىسشيىال خضٍُ  دس خضئياذ ايي هَضَؿوٌٌذ. ) هي

 دّذ. ًـاى هي اساذ الىسشيىي ساهذ دسٍ ؿوازيه آى  ٍالقي
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 هاديود بررسيديود زنر/ 

 

 

اًاذ.  صًش دس هاذاس عشاحاي ؿاذُ    فولىشديا  دس هحذٍدُ ؿىؼر ،هقىَع تِ كَسذاص ديَدّا ّؼسٌذ وِ تشاي فقالير صًش ًَفي ّاي ديَد

 هاذاس سا ٍلسااط صًاش    دس اط هقىاَع ؿىؼار   تشػذ. ايي ٍلس وٌذ وِ ٍلساط هذاس تِ ٍلساطي اص خيؾ زقييي ؿذُ ٌْا ٌّگاهي فثَس هيخشياى ز

ٍلر هسفاٍذ تاؿاذ. تاش خاالف ديَدّااي هقواَلي، افواال ٍلسااط ؿىؼار دس خْار           200زا  2.4هقادل اي زَاًذ دس تاصُگَيٌذ ٍ هيهي

ِ  سػاًذ.تِ ديَد آػية ًوياًذ، اص آًدائيىِ ديَدّاي صًش تِ ايي هٌؾَس عشاحي ؿذُ ،هقىَع اياي ًاَؿ   ايي تاشاي ؿٌاػا   يفااٍز هس  ًـااً

ٍ  اص ايي خلَكير ديَدّاي صًش تاشاي زٌؾاين ٍلسااط ياا     . دس ًؾش گشفسِ ؿذُ اػري ديَدّا دس ًمـِ هذاساذ الىسشيى  هحافؾار اص هاذاس 

 دس هذاس تااليي زلَيش فَق، ديَد صًش تِ فٌَاى ّذاير وٌٌذُ يه ٍلسااط هقايي   ؿَد.اػسفادُ هيهذاس اػوي هقيي دس  ًگْذاسي يه ٍلساط

ديَد صًش  تيـسش ؿَد،اگش ٍلساط اص همذاس هـخلي  سفسِ اػر.هذاس خاييٌي تشاي زثثير ٍلساط هلشف وٌٌذُ تِ واس ٍ دس  شف وٌٌذُتشاي هل

تاا اػاسفادُ اص ياه هاَلسي هساش       ديَدّاا سا  ّواًٌذ زلَيش تااال زَاى  هيتِ عَس ولي وٌذ.  هي تِ فٌَاى يه هؼيش فشفي خشياى سا ّذاير

الن تاؿذ هماٍهسي ًخَاّذ داؿر ٍ دس كَسزي وِ تِ عَس هقىَع دس هذاس تؼسِ ؿَد هماٍهر تيٌْايار سا ًـااى   اگش ديَد ػوشد. تشسػي 

 .دّذهي

 متر ديجيتالنحوه تست به وسيله يك مولتي

 ٍضقير ػلىسَس دػسگاُ سا دس حالر زؼر ديَد يا هماٍهر لشاس دّيذ. -1

( دياَد هسلال واشدُ ٍ دػاسگاُ هماذاس هماٍهار       -سا تِ خاياِ واازَد)   دس كَسزي وِ خشاب لشهض سا تِ خايِ آًَد)+( ٍ خشاب ػياُ -2

 وَچىي سا ًـاى دّذ، ديَد ػالن اػر.

 ّذ، ديَد ػالن اػر.ّوچٌيي دس حالي وِ ديَد تِ عَس هقىَع هسلل ؿذُ ٍ دػسگاُ همذاس هماٍهر تاالزشي سا ًـاى د -3

 ٍ هقىَع هماٍهسي ًضديه كفش ًـاى دادُ ؿَد.: اگش تا زؼر ديَد دس ّش دٍ حالر هؼسمين ديَد ازلال وَزاُؿشايظ  •

 : اگش تا زؼر ديَد دس ّش دٍ حالر هؼسمين ٍ هقىَع هماٍهر تيٌْاير ًـاى دادُ ؿَد.ديَدلغـ ؿشايظ  •
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 متر آنالوگنحوه تست به وسيله يك مولتي

 لشاس دّيذ. 100 ×ٍضقير ػلىسَس دػسگاُ سا دس حالر زؼر هماٍهر تا سًح  -1

( دياَد هسلال واشدُ ٍ دػاسگاُ هماذاس هماٍهار       -شهض سا تِ خايِ آًَد)+( ٍ خشاب ػياُ سا تِ خاياِ واازَد)  دس كَسزي وِ خشاب ل -2

 وَچىي سا ًـاى دّذ، ديَد ػالن اػر.

 ّوچٌيي دس حالي وِ ديَد تِ عَس هقىَع هسلل ؿذُ ٍ دػسگاُ همذاس هماٍهر تاالزشي سا ًـاى دّذ، ديَد ػالن اػر. -3

 تا زؼر ديَد دس ّش دٍ حالر هؼسمين ٍ هقىَع هماٍهسي ًضديه كفش ًـاى دادُ ؿَد. ؿشايظ ازلال وَزاُ ديَد: اگش •

 ؿشايظ لغـ ديَد: اگش تا زؼر ديَد دس ّش دٍ حالر هؼسمين ٍ هقىَع هماٍهر تيٌْاير ًـاى دادُ ؿَد. •
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: وَؿ دٍ ًَؿ زشاًضيؼسَس ٍخَد داسدغة اػر ٍ دس هدل 3ّاي هْن الىسشًٍيىي زشاًضيؼسَس اػر. يه زشاًضيؼسَس هسـىل اص  اص ديگش الواى

NPN ٍ PNPزا صهاًيىِ آب وٌذ.  ول هيفدسيچِ تاصوٌٌذُ دّذ، وِ ّواًٌذ يه  . زلَيش ػور چح فولىشد زشاًضيؼسَس سا ًـاى هي

اگش آب اص واًال فثَس وٌذ. دّذ زا آب اص واًال تضسگسش  هاًذ ٍ اخاصُ ًوي دسيچِ تضسگسش تؼسِ هي ،دس دسيچِ وَچىسش خشياى خيذا ًىٌذ

عشيك ايي اص وٌذ.  دس ًسيدِ آب اص واًال تضسگسش فثَس هي گشدد ٍهيتافث تاص ؿذى دسيچِ تضسگسش  ،ُتاص ؿذ آىدسيچِ وَچىسش فثَس وٌذ، 

لاتل  زشاًضيؼسَسيه زَػظ  ىشدايي فولوشد )زمَير ػيگٌال(. وٌسشل زَاى خشياى تؼياس تضسگسشي اص آب سا خشياى ووي هي تا اػسفادُ اص

لىسَس. ٍؽيفِ ؿًَذ. ّش زشاًضيؼسَس ػِ ًمغِ ازلال داسد : اهيسش، تيغ ٍ و خا هيِتّا خاالىسشٍى ايي تاساػر، تا ايي زفاٍذ وِ  دػسشػي

اى اص هٌثـ زغزيِ خشي دسيافر خشياى اكليولىسَس ٍؽيفِ سا تشفْذُ داسد ٍ  اكليخشياى تيغ وٌسشل  ،اػراكلي  زحَيل خشياى اهيسش

تاؿذ هيتا فولىشد لغـ هذاس  PNازلال ًاحيِ ايي زشاًضيؼسَس ؿاهل دٍ  زَخِ وٌيذ.  NPNتِ فٌَاى هثال تِ يه زشاًضيؼسَس  اػر.

تش اثش  )ديَاس ػذ( ًاحيِ زخليِ زمَيرؿَد، خشياى تِ فلر  افوال اگش يه ٍلساط تيي اهيسش ٍ وَلىسَسدس لؼور ديَدّا تشسػي ؿذ. وِ 

، ؿَدافوال تِ تيغ )يا تيـسش( ٍلر  0.7ٍلساطي افضٍى تش  اها اگش زَاًذ اص زشاًضيؼسَس فثَس وٌذ. ويًتِ لغة هثثر،  ّاحشور الىسشٍى

وٌٌذ. تٌاتشايي ايي همذاس ون اص خشياى وِ تِ خايِ تيغ ّاي هَخَد دس خايِ تيغ سا خش هياًذ، حفشُّا وِ تِ ايي هٌغمِ ٍاسد ؿذُالىسشٍى

تا زَخِ تِ  ؿىؼسِ ؿذُ ٍ ػذّا دس ًاحيِ تيغ ديَاسُ حفشُواّؾ تِ ػثة دّذ. سا واّؾ هيي هَخَد ّاد حفشٍُاسد ؿذُ اػر، زقذا

زَاى اص تا زَخِ تِ ايي، ًِ زٌْا هيؿَد. خاسي هيلىسَس تيي اهيسش ٍ و ّاي اص الىسشٍىتضسگخشياى  ٍاسدُ تِ ايي خايِ، خشياىؿذذ 

اص اػسفادُ تا ّاي صياد  تشاي وٌسشل خشياىادُ وشد، تلىِ دس خايگاُ يه زمَير وٌٌذُ ٍ ّوچٌيي اػسف ػَئيچزشاًضيؼسَسّا تِ فٌَاى يه 

 . يه خشياى ون ًيض واستشد داسًذ
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ا لغـ يا ٍكل زَاًذ هذاس الىسشيىي سزَاى اص زشاًضيؼسَس تْشُ تشد. يه زشاًضيؼسَس هيدس هَاسدي وِ تِ فول ػَئيچ وشدى ًياص تاؿذ، هي

تِ ّويي ٍ ًثَدُ لغقاذ هسحشن  ايي اػر وِ زشاًضيؼسَس ؿاهلدس وليذ لغـ ٍ ٍكل هىاًيىي يه زشاًضيؼسَس ٍ يه  زفاٍذ تيي وٌذ.

وٌٌذ ٍ ًِ اص عشيك ًيشٍي  خشياى الىسشيىي فول هييه زشاًضيؼسَسّا تِ ٍػيلِ ّوچٌيي  وٌذ.دليل دس صهاى فولىشد كذايي ايداد ًوي

ؿَد وِ زشاًضيؼسَسّا تؼياس ػشيقسش اص وليذّاي هىاًيىي فول لغـ ٍ ٍكل  تافث هي هاًٌذ ًيشٍي فـاس اًگـر. ايي خاكير ،هىاًيىي

 سا اًدام دٌّذ.

 وِ تِ ييزَاًٌذ ػيگٌال ٍسٍدي سا زمَير وٌٌذ. يه ًوًَِ آى زمَير ػيگٌال كذا اػر. كذا زمَير وٌٌذگي هيتِ فٌَاى زشاًضيؼسَسّا 

 زمَير ؿَد. ايي ػيگٌال زثذيل هيالىسشيىي   ؿَد اص عشيك زشاًضيؼسَس زمَير ؿذُ ٍ تِ يه ػيگٌالٍاسد هيهيىشٍفَى يه 

كذاي خاسج ؿذُ اص تلٌذگَ  وٌذ. كَذ زثذيل هي الىسشيىي كذا سا دٍتاسُ تِ تلٌذگَ ػيگٌالايي  ذ.ػس هي تلٌذگَِ تهذاس عشيك اص  ُؿذ

 تِ هيىشٍفي تَدُ تا ايي زفاٍذ وِ زمَير ؿذُ اػر.ّواًٌذ كذاي ٍسٍدي 
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)زشاًضيؼسَسّاي اثش هيذاًي( هسفاٍذ تا  MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)زشاًضيؼسَس 

ًَ  ّااي اليِاص  ؼسَس هاػفرؿثيِ آًْا ّؼسٌذ. زشاًضيولي ، ٍلي اص ًؾش فولىشد ؿًَذػاخسِ هي يزشاًضيؼسَسّاي هقوَل تاا    واِ   يػايليى

تشلشاسي خشياى  ًام داسًذ. زشاًضيؼسَس گير، ػَسع ٍ دسييًَؿ ايي  يىيالىسشّاي لغة. ؿَدهيػاخسِ ؿذُ ّاي هسفاٍزي ًاخالق سٍؽ

گير تشاي ايٌىاِ تسَاًاذ   . ؿَد وٌسشل هي، ػاخسِ ؿذُ اػراص فلضي تا خاكير سػاًايي تاال وِ  زَػظ خايِ گيرػَسع تِ دسيي خايِ  اص

ِ آى سا فاشا گشفسا  اف وِ اعاش زشاًضيؼسَس فايك تاؿذ. ايي فايك تشاي گير اص اوؼيذ ػيليىَى ًؼثر تِ واس وٌسشل خَد سا اًدام دّذ تايذ 

ٍ ػاَسع   دسياي ّاي واًال. اگش ًاخاللي تاؿذهي Nاص ًَؿ واًال  هاػفر ًـاى دادُ ؿذُ دس هثال تاالزشاًضيؼسَس  .ؿَداػر زـىيل هي

دس اياي حالار،    خَاّين داؿر. Pآًگاُ زشاًضيؼسَس اص ًَؿ واًال وٌين،  Nساخايگضيي اليِ  Pاص ًَؿ  اليِزغييش دّين ٍ  Pتِ  Nص ًَؿ اسا 

 خزب اياي  Pاليِ تيـسش يا ووسشي اص ّاي  ، الىسشٍى)ؿاسط( گير ٍلساطتا زغييش  گشدد.ّا خاتدا هيفولىشد آى زغييشي ًىشدُ ٍ زٌْا لغة

. ٌّگاهيىاِ  ٍخَد داسد ٍ ٌَّص همذاسي الىسشٍى دس ايي ًاحيِ تاِ خااي هاًاذُ اػار(     P)اگشچِ زقذاد صيادي حفشُ دس اليِ  ؿَدخايِ هي

افاضايؾ  زشاًضيؼاسَس   ، سػااًايي دَ. ّش چِ خشياى گير تيـسش ؿا ؿَد زشاًضيؼسَس ّادي هي ،گير تيـسش ؿَد ًاحيِّا دس  هيضاى الىسشٍى

گزسًذُ اص ػَسع تِ دسيي )ػيگٌال خشٍخاي( سا افاضايؾ ياا وااّؾ     خشياى زَاى هيػيگٌال ٍسٍدي تِ گير،  وٌسشل . تا افضايؾياتذهي

 اػر. زَْيِ وٌسشل دٍس في هاػفر،يه ًوًَِ اص واستشدّاي زشاًضيؼسَس داد. 
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زغزيِ ( هسلل ؿذُ اػر. Nٍ وازذ )لغة  (Pاػر. ازلاالذ اكلي تِ آًذ )لغة  PNPN تا آسايؾچْاس اليِ يه ًيوِ ّادي زشيؼسَس 

ّا اص آًاذ ٍ   حفشُ ،اگش آًذ تِ لغة هثثر ٍ وازذ تِ لغة هٌفي هسلل ؿَد .خزيشدكَسذ هيوازذ ٍ دس ًضديىي  Pخشياى وٌسشل تِ اليِ 

فايك  2اليِ  كَسزي وِ دس ؿًَذ حزف هي 3ٍ  1 ػذّاي  اليِدس ايي ؿشايظ  آيٌذ. زشيؼسَس تِ حشور دس هي داخل وازذ دسّا اص الىسشٍى

ٍ )ّواًٌاذ ؿاشايظ زشاًضيؼاسَس(     ًُياض حازف ؿاذ    2تشلشاس ؿَد، اليِ ػذ دّذ. اگش خشياى وٌسشل  ٍ اخاصُ فثَس خشياى سا ًوي ُتالي هاًذ

ل، حسي تا لغـ خشيااى وٌساش   تشلشاس اػرتِ هحض خاسي ؿذى خشياى اكلي، زشيؼسَس زا صهاًيىِ ايي خشياى زَاًذ فثَس وٌذ.  خشياى هي

تِ ؿشايظ فايك زغييش حالر دادُ ٍ زا ٍكل هدذد خشياى وٌسشل دس اياي حالار    تا لغـ خشياى اكلي، دٍتاسُ زشيؼسَس .هاًذسػاًا تالي هي

  زشهيؼاسَس دس همايؼاِ تاا زشاًضيؼاسَس     سٍد.  تاِ وااس هاي    تا لاتلير وٌساشل  ىؼَوٌٌذُيا يػَئيچ تِ فٌَاى  زشيؼسَس دس هذاس هاًذ.تالي هي

زَاًذ دس ؿشايظ خلَگيشي اص خشياى، دسهماتال ٍلساطّااي تااالزشي    تاالزشي سا لغـ ٍ ٍكل وشدُ ٍ ّوچٌيي هيّاي خشياىؿذذ زَاًذ  هي

 .هماٍهر وٌذ
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تاِ ّوايي    ،دؿَ ػاعـ هيًَس  ّاآىاص  ( ٍخَد داسد وِ دس كَسذ فثَس خشياى)ديَدّاي ػاعـ وٌٌذُ ًَس LEDتا ًام  خاكيديَدّاي 

ذ. لغفااً تاِ يااد    وااستشد داسًا  ـگشّا وايدس ً ػاعـ وٌٌذُ ًَس گَيٌذ. تِ فٌَاى هثال ديَدّاي هي ػاعـ وٌٌذُ ًَسدليل تِ آًْا ديَدّاي 

 LEDاص ديگاش خاَاف   . گيشًاذ دس خْر خاكي دس هذاس لشاس هاي ّواًٌذ ديَدّاي هقوَلي  ػاعـ وٌٌذُ ًَسديَدّاي داؿسِ تاؿيذ وِ 

 تِ عَس ولاي داسًذ. خاسخي ًياص تِ هماٍهر ّا دس تشاتش ػَخسي اص آىتشاي حفاؽر  اص ايي سٍهمذاس هماٍهر داخلي آًْا اػر،  خاييي تَدى

LED ّا داسًاذ دس اياي اػار واِ ّواًٌاذ       . اها زفاٍزي وِ تا چشاكگيشًذلشاس هيتِ ساحسي دس هذاس الىسشًٍيىي ّايي ّؼسٌذ وِ الهحّا

 ٍ ادُ ًيواِ ّاادي سٍؿاي ؿاذُ    هّا دس تا حشور الىسشٍىزٌْا ّا LED .ؿًَذ گشم ًويػَخسي اػر ًذاؿسِ ٍ  وِ لاتلّا فيلواى  چشاك

ّااي وَچاه حااٍي    اًشطي اػر ٍ اص رسازي ّواًٌذ تؼسِ اػر. ًَس حالسي اصعَالًي يه زشاًضيؼسَس اػساًذاسد تِ اًذاصُ  ّاعَل فوش آى

ًاَس تاِ   ػااخساس  زاشيي ٍاحاذّاي   ؿًَذ، اكالي هي ايي رساذ وِ فَزَى ًاهيذُ ؼسٌذ.تِ ٍخَد آهذُ اػر وِ فالذ خشم ّخٌثؾ اًشطي ٍ 

ّاا دس   ، الىساشٍى يه ازن ػاخساسداًيذ، دس ّواًغَس وِ اص لثل هيّا اػر.  ّا تِ فلر حشور الىسشٍى اًسـاس يافسي فَزَى آيٌذ.حؼاب هي

ٌذ. تِ عَس ولاي الىساشٍى   اص اًشطي ّؼس يهمذاس هـخلهخسلف داساي  ّايي ّا دس اليِ ذ. الىسشٍىّؼسٌ دس حشورتِ دٍس ّؼسِ ّايي  اليِ

زش تِ يه اليِ تاالزش تاياذ اًاشطي   تشاي خشؽ الىسشٍى اص يه اليِ خاييي ّاي دٍسزشي اص ّؼسِ دس حال حشور اػر.تا اًشطي تيـسش دس اليِ

اًاشطي تاِ    وٌذ. اياي ي زغييش هىاى دّذ اص خَد اًشطي آصاد هيزشخَد سا افضايؾ دّذ ٍ تش فىغ اگش الىسشًٍي اص اليِ تاالزش تِ اليِ خاييي

ّاي آصاد وِ دس حال حشور الىسشٍى .وٌذزَليذ هي يتيـسشَزَى تا اًشطي فتيـسش تاؿذ ّشچِ اًشطي آصاد ؿذُ  .ؿَدؿىل فَزَى آصاد هي

زش ؿذُ ّاي خايييتِ اليِ ّااليِ حشوسي الىسشٍىافسٌذ وِ ايي اهش هَخة زغييش هيتِ دام  Pّاي اليِ  حفشُداخل  دسّؼسٌذ ديَد  دسٍى

ديَدّاي اص خٌغ هـخلي زٌْا دس ّا فَزَىافسذ ٍلي  ايي ازفاق دس ّوِ ديَدّا هي گشدد.هي   ٍ دس ًسيدِ اًشطي تِ حالر فَزَى ػاعـ

 ّؼسٌذ. سؤيرلاتل 
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 LEDوِ ًؼاثر تاِ   ي يّؼسٌذ: ًيوِ ّاد LDRٍف تِ دٌّذ وِ هقش تشخي اص ديَدّاي خاف ًؼثر تِ ًَس اص خَد حؼاػير ًـاى هي

ّاا سا  اص اياي سٍ آى  وٌاذ.  ًَس هماٍهسـااى زغيياش هاي   زَخِ تِ ؿذذ ّا تا  LDR دٌّذ.سفساس هسفاٍزي دس ٍاوٌؾ تِ ًَس اص خَد ًـاى هي

َ  اص ايي لغقاذ هيًاهٌذ. هي LDR(Light Depended Resistor)هماهر ٍاتؼسِ تِ ًَس  سّايي واِ هياضاى   زَاى تِ فٌَاى ػٌؼا

زَاى ايي لغقااذ   هي تِ فالٍُ .اػسفادُ وشد ،ّا چشاكازَهازيه تِ فٌَاى هثال دس ػيؼسن وٌسشل سٍؿي ؿذى ، وٌٌذ گيشي هي ًَس سا اًذاصُ

كافحِ  اص  اػسفادُتشاي هثال تا  سا، دٍساى يا حشور لغقاذ ،زَاى اػسفادُ وشد. اص ايي سٍؽ هيًيض   LEDّوشاُ تا يه هٌثـ ًَس هاًٌذ  سا

زَاى ػشفر حشور ٍ هَلقير لغقاذ هىاًيىي تاِ فٌاَاى هثاال دس ياه     تا اػسفادُ اص ّش دٍ الواى دس وٌاس ّن هي .زـخيق داد ،هذسج

صهااًي   :داًؼار  LDRلغقِ هـاتِ تا زَاى اص لحاػ ػاخسواى ٍ ًَؿ واستشد سا هي( Photo Diode)ديَد ًَسي  دلىَ سا زـخيق داد.

 يىؼاى اػر. LDRتا  وٌذ وِ واستشدّاي آىگيشد، اًشطي الىسشيىي زَليذ هيهماتل ًَس لشاس هييه ديَد ًَسي دس وِ 
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 دي سي ال

 

ّااي   ّاا اص وشيؼاسال   LCDسًٍاذ.   ػافر ٍ... تِ واس هي ،ّا ًيض تِ هٌؾَس ًوايؾ اعالفازي هاًٌذ ػشفر خَدسLCDٍ ،ّاLEDدس وٌاس 

وشيؼاسال هاايـ    ّاي. ًـااًگش وٌاذ ّا زغييش هاي ، سفساس تاصزاب ًَس دس آىّاتِ آىالىسشيىي ياى خشتا افوال اًذ وِ  ؿذُػاخسِ هخلَكي 

(Liquid crystal displays(LCD))  وٌٌذ ٍلاي   ػاعـ ًوي س. ايي تذاى هقٌا اػر وِ اص خَد ًَّؼسٌذ ًوايـگش غيش فقالزىٌَلَطي

 تؼياس اًاذوي اًشطي صهيٌِ تشاي اػسفادُ تِ فٌَاى ًوايـگش، ًياصهٌذ ًَس خيؾ تش سٍي  يٌذ. تا ايداد زغييشازوٌ صهيٌِ ًَسي واس هي ؾيتا خ

زاشخيح دادُ ؿاَد.    LCDخَاٌّذ تَد. ايي اهش هَخة ؿذُ اػر زا ّش ودا وِ هلشف اًشطي ٍ وَچه تَدى اتقاد اّوير داؿسِ تاؿاذ،  

دس اياي هاايـ،   تاؿاذ.  ػاخساس هَلىَلي وشيؼسالي هاي اي اػر ؿيويايي وِ تِ عَس ّوضهاى داساي فشم هايـ ٍ هادُ (LCوشيؼسال هايـ )

اي فثَس وشدُ ٍ زَػظ خيؾ صهيٌاِ ًماشُ   ّااًذ وِ ًَس اص هياى آىدس چيذهاًي هَاصي ًؼثر تِ ّن لشاس گشفسِؿىل اي ّاي هيلِهَلىَل

ياه ػايگٌال زحشياه هٌاػاة تاِ      تا افوال ّا زَػظ هيذاى الىسشيىي لاتل وٌسشل ّؼسٌذ. هَلقير وشيؼسالؿَد. ًوايـگش تاصزاب هي

ّاي وشيؼسال هايـ دس خْار هياذاى الىسشيىاي    ؿَد وِ هَخة چشخؾ هَلىَلػشاػش آى هيذاى الىسشيىي ايداد هي ،ّاي ػلَللغة

اي گشدًذ. هـاّذُ وٌٌذُ يه زلَيش ػياُ دس خايؾ صهيٌاِ ًماشُ   ّا خزب هيحال ًَس هَخَد دس خيؾ صهيٌِ زَػظ هَلىَل خَاّذ ؿذ.

ٍ تيٌٌذُ دٍتاسُ  وٌٌذچشخؾ هيدسخِ  90اٍليِ خَد تاصگـسِ ٍ ػاخساس ّا تِ وٌذ. تا لغـ هيذاى الىسشيىي، هَلىَلهـاّذُ هيسًگ سا 

ّاي گًَاگَى ٍ لاتل اًسخاب اػر وِ تا زقييي ٍلساط افواالي  داساي لغة LCDاي سًگ سا هـاّذُ خَاّذ ًوَد. هقوَالً يه زلَيش ًمشُ

 ّاي هخسلفي لاتل دػسشع خَاّذ تَد.ّا، ًوايؾ عشحتِ لغة
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 ترميستور

 

 

 

 

اص وٌذ. ايي زغييشاذ ٍاتؼسِ تِ ًَؿ هادُ اػر.  زغييش هيهماٍهسـاى دس يه داهٌِ دهايي هـخق ، ّوِ سػاًاّا تا زغييش دها  تِ عَس ولي

هاادُ  دها، هماٍهار  افضايؾ تا يش ٍخَد داسد: . دٍ ًَؿ زغيسفسِ اػرواس ِ ّاي خَدسٍ ت دس تؼياسي اص ػٌؼَسّا ٍ فولگشايي زغييش هماٍهر 

وااّؾ   هماٍهرتا افضايؾ دها همذاس  ياگَيٌذ ٍ اغلة سػاًاّا  چٌيي سفساسي داسًذ.  دها هيضشية هثثر تِ ايي حالر  وِ ياتذ هيافضايؾ 

 زشهيؼاسَس سا  آياذ واِ آى  تذػار هاي  ًيواِ ّاادي    تِ واس تاشدى ياه  تا ايي خاكير ًاهٌذ.  هيدها هٌفي ضشية ايي هَاد سا وِ ياتذ  هي

ّاا تاشاي   NTCٍ ّاي گشهايـي دػسگاُتشاي  ّا هقوَالPTCًزفاٍذ دس ايي دٍ ؿاخلِ تِ واتشدّاي هسفاٍذ آًْا اؿاسُ داسد. ًاهٌذ.  هي

افاضايؾ  خشيااى   NTCخشياى فثَسي واّؾ يافسِ ٍ دس حالار   ،تا تاال سفسي دها PTCؿًَذ. دس حالر   ػٌؼَسّاي دهايي اػسفادُ هي

   ياتذ. يه
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 اثر پيسو

 

 

ِ تاؿذ. هَادي ٍخَد داسًذ وِ ت ًؾيش تىاس سفسِ اثش خيضٍ هي اص ديگش خَاف تي خاَد  ِ ٍسٍي ػغحـااى ٍلسااط تا   تاش  ، ّاا آى ا افوال ًيشٍ تا

 زغيياش  ( تِ ػثة)زمشيثا هـاتِ فولىشد خاصى، اها زحشيه ؿذُ اص عشيك فـاسؿاسط زدضيِ هثٌي تش ٍ  گَيٌذ ايي اثش سا اثش خيضٍ هيآيذ.  هي

افضايؾ يافساِ  عشف  هٌفي دس يهالىسشيىي ؿاسط ؿَد، ٍاسد هيًيشٍّاي خاسخي اػر. ٌّگاهيىِ وِ ًيشٍ ًاؿي اص تؼياس وَچه  ؽاّشي

ٍ دس كَسزي واِ ياه هلاشف    ذُ آهٍخَد  تِ خساًؼيلاخسالف  ر،دس ايي حالياتذ:  افضايؾ هيعشف ديگش دس ى صهاى ؿاسط هثثر ادس ّو ٍ

اص آى تاشاي ػاٌدؾ   زاَاى   هيٍ تَدُ گيشي  ًذاصُاؿَد. ايي خشياى لاتل الىسشيىي ايداد هيياى خشالواى خيضٍ هسلل ؿذُ تاؿذ وٌٌذُ تِ 

 تاِ هٌؾاَس  ( Knock Sensorاػسفادُ اص آى دس ػٌؼَس ضشتِ)  ،. يىي اص واستشدّاي ايي اثشاػسفادُ وشدهيضاى فـاس يا لشصؽ هَخَد 

. تِ ايي هقٌي واِ اگاش ياه ٍلسااط     تشد داسدّوچٌيي اثش خيضٍ دس خْر فىغ ًيض واستاؿذ.  س هي( دس هَزKnockingَزـخيق وَتؾ)

 .ؿاَد اسزفاؿ آى ون يا صياد هي ،تا زَخِ تِ خْر خشياى . تِ عَسي وِوٌذهيآى زغييش  ؿىل ؽاّشي ،دادُ ؿَد ى خيضٍازغزيِ تِ يه الو

 .ُ اػراػسفادُ ؿذ common rail ّايػيؼسندس  ّااًذاصي اًظوسَس ساُ خلَكير تشايايي تِ فٌَاى هثال اص 
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 اثر هال

 

 

 

تاِ ًيواِ سػااًا    ٍلسااط افواالي   خْر تش ( 90 )صاٍيِفوَد  آىٍلساطي افوال گشدد ٍ دس هيذاى هغٌاعيؼي وِ خْر  سػاًا ًيوِتِ يه اگش 

افوالي تِ ًيواِ سػااًا   َد تش خْر هيذاى هغٌاعيؼي ٍ ٍلساط ايي ٍلساط فو آيذ.تِ ٍخَد هي دسٍى ًيوِ سػاًا د، ٍلساطي زاصُشياػر لشاس گ

ّا سا هٌحشف وشدُ ٍ اخسالف خساًؼيل ايداد خَاّذ تَد. فلر تِ ٍخَد آهذى ايي ٍلساط ايي اػر وِ هيذاى هغٌاعيؼي زقذادي اص الىسشٍى

ٍ وااستشد   اسػااخس اي دس  ش ّاال تاِ عاَس گؼاسشدُ    َد. اثؿ ايي اخسالف خساًؼيل، ٍلساط ّال ٍ اثش هشتَط تِ آى، اثش ّال گفسِ هي وٌذ.هي

تشاي ؿٌاػايي ًـاى دادُ ؿذُ اػر ٍ هثال دلىَ( دس  -يىي اص واستشدّاي آى دس هذيشير هَزَس )زَصيـ خشلِؿَد.  ػٌؼَسّا اػسفادُ هي

ي آًْاا ياه فاكالِ ّاَايي     . دس تاي دشيگهيدائوي لشاس  آٌّشتايؿَد. لغقِ اثش ّال سٍتشٍي يه  لٌگ اػسفادُ هي هَلقير ٍ ػشفر هيل

لٌگ هسلال اػار.    عَس هىاًيىي تِ هيلِ ت چشخ گشداى. ايي سآيذدؾ چشخِ زَاًذ ت هيچشخ گشداى وِ دسٍى ايي فاكلِ يه ٍخَد داسد 

ؿاَد، سٍزاَس    دس زلَيش ديذُ هي . ّواًغَس وِوٌذحشور هيدس فاكلِ َّايي تِ چشخؾ دس آهذُ ٍ چشخذ، سٍزَس ًيض  صهاًي وِ هَزَس هي

ى ًيوِ ازَاًذ تِ الو ى اثش ّال لشاس گشفسِ اػر، هيذاى هغٌاعيؼي هيااػر. دس ٍضقيسي وِ ؿىاف خلَي الوكفحِ  4ٍ  ؿىاف 4 داساي

ُ گيشد، هيذاى هغٌاعيؼي خَؿؾ دادُ ؿاذ  ى اثش ّال لشاس هيادس خلَي الوكفحِ سػاًا سػيذُ ٍ ٍلساط ّال ايداد ؿَد. اها دس حالسي وِ 

اص ؿاَد.   تشاي زقيايي ػاشفر هَزاَس اػاسفادُ هاي      ٍخَد يا فذم ٍخَد ٍلساط،تيي اذ ّال ايداد ًخَاّذ ؿذ. هيضاى زغييشتٌاتشايي ٍلساط  ٍ

سا تا زَخِ تِ ايٌىِ هيذاى هغٌاعيؼي زَػظ كفحِ خَؿايذُ ؿاذُ   لٌگ  هَلقير هيلزَاى هي، هسلل اػرلٌگ  هيلسٍزَس تِ  آًدايي وِ

يىؼااى  ّاا  دس ّوِ آىىشد فولاها اكَل  داسد،ّال ٍخَد ّاي اثش ػٌؼَسّاي هسفاٍزي اص . عشحزقييي وشداي اػر يا خيش، تِ عَس لحؾِ

  .اػر
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 سازگاري امواج الكترومغناطيس

 
 

، زـقـاقاذ اهاَاج   (تِ فٌَاى هثال هَتايل) لغقاذ الىسشيىي دس خَدسٍ ٍ ّوچٌيي افضايؾ ادٍاذ الىسشيىي دس صًذگي سٍصهشُتا افضايؾ 

ّاي هٌسـش ؿذُ  زَاًذ زاثيش هٌفي تش زدْيضاذ خَدسٍ داؿسِ تاؿذ. تغَس هثال ًَيض ايي اهَاج هييض افضايؾ يافسِ اػر.  الىسشٍهغٌاعيغ ً

. اها اهَاج الىسشٍهغٌاعيغ تا فشواًغ تااال حساي زااثيش    خَدسٍ تِ گَؽ تشػذ كَزيدس كذاي ػيؼسن صًي، هوىي اػر  اص ػيؼسن خشلِ

 ESPياا   ABSّااي ايوٌاي ًؾياش     فولىشد كحيح ٍاحذّاي وٌسشل يا ػيؼسن دس. آًْا هوىي اػر زَاًٌذ داؿسِ تاؿٌذ تذزشي ًيض هي

ّااي هسفااٍزي تاشاي آى ٍخاَد داسد:      . ساُتگيشدل كَسذ هسماتلي تشاي خلَگيشي اص ايي هـى الذاهاذتايذ اص ايي سٍ ٌذ. اخسالل ايداد وٌ

لاشاسدادى ياه   ّا،  ٍلساط، لشاس دادى خاصى دس خظ زغزيِ وَيل ًَػاى شي اصلِ تشاي خلَگيتشاي هثال لشاس دادى يه ديَد دس خظ زغزيِ س

 ًاَؿ چٌذ سٍؽ. فولي تَدى تقضي اص ايي سٍؿْا ٍاتؼسِ تِ هٌثـ ًاَيض،  اػسفادُ اص لفِ ٍ يا دسكَسذ اهىاى ؤهماٍهر دس خظ زغزيِ يه ه

ي الىسشٍهغٌااعيغ ّواِ واسخاًدااذ ػااصًذُ هحلاَالذ      لاًَى ػااصگاس تشلشاسي اسزثاط تيي هٌثـ ًَيض تا هلشف وٌٌذُ داسد.  حَُآى، ً

اص زَلياذ لغقااذ ياا     ايي تذاى هٌؾَس اػار واِ:   اتك داؿسِ تاؿذ. زغEMC ّاي آئيي ًاهِوٌذ، زا زدْيضازـاى تا  الىسشيىي سا هلضم هي

هَاج الىسشٍهغٌاعيغ آػية خزيشًاذ  زحر زاثيش اوِ  هحلَالزييا اص داسًذ ٍ اهَاج ساديَيي اص حذ هداص زَليذ ًَيض تيؾ ايي وِ ّ ػيؼسن

  .ؿَد خلَگيشي هي
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 و خازنمركب ولتاش 

 

 

 

هثال  دستشاي خلَگيشي اص ًَيض اػسفادُ وشد.  يزَاى تِ فٌَاى فيلسش اص آى هي ،خاصى دس هذاساذ زايوش ٍ خغَط زغزيِ دس وٌاس واستشدّاي

. زاثيش هٌفي آى تش سٍي ضثظ چٌااى اػار   افوال ؿذُ اػركَزي  دػسگاُدػسگاّي هاًٌذ يؼسن زغزيِ ػِ ( تAC)ػيگٌال  يًَيضتاال 

. تا كذا هواًقر تِ فوال آٍسد ًَيض اي اص زذاخل تايذ تِ گًَِ ،تشاي خلَگيشي اص آى زَاًذ كذاي خشٍخي اص تلٌذگَّا سا زغييش دّذ. وِ هي

هماٍهر خاصى تيٌْاير َؿ خشياى هؼسمين تاؿذ، . چٌاًچِ خشياى زغزيِ اص ًكَسذ خزيشفسِ اػر ه خاصىدس هثال تاال ايي فول زَػظ ي

تااال  ّااي هسٌااٍب تاا فشوااًغ     تِ دليل ايٌىِ خاصى دس هماتال خشيااى  اها يه خشياى هسٌاٍب خزيشد. تَدُ ٍ فول ؿاسط خاصى كَسذ هي

ًاَيض هاذاس   )تِ تذًِ(  تِ صهيي آىازلال ٍ تا خاصى  اصخشياى هسٌاٍب تا فثَس  زَاًذ اص خاصى فثَس وٌذ. هيدّذ، هماٍهسي اص خَد ًـاى ًوي

 ؿَد. هي حزف
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 انواع مختلف تذاخل

 

 

ساُ ديگاش  تاؿاذ.  گاالَاًيىي( هاي   سزثااط ازلال هؼسمين زَػظ ػين ٍ سػااًاّا )ا  ،اُاٍليي سّاي هخسلفي تشاي اًسـاس ًَيض ٍخَد داسد.  ساُ

تاا  دس اياي حالار ًَيضّاا    هٌثـ ٍ دسيافر وٌٌذُ ًَيض ٍخاَد ًاذاسد.    ؿَد وِ دس آى ّيچ اسزثاط هؼسميوي هياىًاهيذُ هيي ًخاص اسزثاط

تِ هاذاس دسيافار   هيذاى هغٌاعيؼي زَػظ . دس ايي حالر ًَيض  اػرالمائي  اسزثاط ي ساُؿًَذ. ػَهي هي هٌسملهيذاى الىسشيىي زغييشاذ 

زـقــ اػر وِ دس اياي  ًَؿ ديگش . يوي ٍخَد ًذاسدؿَد. دس ايي حالر ّواًٌذ ًَؿ اسزثاط خاصًي، ّيچگًَِ اسزثاط هؼسموٌٌذُ الماء هي

ػيؼاسن  تاا ٍخاَد ايٌىاِ دس اياي خاا       ؿًَذ.هيدسيافر ّا يافسِ ٍ زَػظ فَاهلي هاًٌذ آًسي اًسـاس دس َّا اهَاج الىسشٍهغٌاعيؼيحالر 

 وٌذ.يّاي وٌسشل وٌٌذُ ٍ... ًيض كذق هايي هَضَؿ تشاي وليِ هذٍل تِ فٌَاى هثال هغشح ؿذُ اػر ٍليكَزي 
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 پول داون آپ/ پول مقاومت

 

 

 

 

 اعالؿ سػاًي،زشيي ساُ تشاي . ػادُؿَدهيتِ هٌؾَس اعالؿ هذٍل وٌسشلش اص لغـ يا ٍكل تَدى هىشس يه ػَئيچ، ٍلساطي تِ ػَئيچ افوال 

حؼاع تَدُ ٍ هٌدش تِ تاشٍص خغاا   تاؿذ. اها دس ايي سٍؽ، هذاس الىسشيىي ًؼثر تِ ًَيضّا تؼياس هي ECUازلال يه ػين اص ػَئيچ تِ 

زضاويي   تاا ّاذف   آج،ؿَد. هماٍهر خاَل  آج اػسفادُ هيتشاي خلَگيشي اص ايي هـىل اص هماٍهر خَل دس اعالفاذ دسيافسي خَاّذ ؿذ.

اػار.   ؿَد، تىاس گشفسِ ؿذُهي ECUوِ هَخة تِ خغا افسادى ٍلساط ًاخَاػسِ تِ دليل ًَيض ػغح ٍلساط ٍ خلَگيشي اص تِ ٍخَد آهذى 

داسد.  تِ ٍاػغِ هذاس ػاَئيچ تاِ تذًاِ ازلاال    زغزيِ ٍ اص ػور ديگش هٌثـ يه هماٍهر خَل آج هماٍهسي اػر وِ دس اًسْا اص يه ػش تِ 

ِ . وٌاذ  هي هـاّذٍُلر سا  12ٍلساط  ش،يًَير وٌسشل، تا فثَس خشياى اص هماٍهر ٍ سػيذى آى تِ ٌّگاهيىِ ػَئيچ تاص اػر ػاَئيچ   صهاًيىا

 ؿَد. تِ ّويي دليل ٍلساطي وِ زَػظ هاذٍل وٌسشلاش  دسٍى هماٍهر فثَس وشدُ ٍ تِ عَس هؼسمين ٍاسد تذًِ هياص خشياى  ،ؿَد تؼسِ هي

داٍى اػسفادُ ؿذُ اػر وِ ّذف اص تىاسگيشي آى هـاتِ لثل تاَدُ  ّاي خَلدس هَاسد اًذوي اص هماٍهرؿَد كفش خَاّذ تَد. هـاّذُ هي

 د.خَاّذ تٍَلر  12ػَئيچ ٍلساط ٍ دس صهاى تؼسِ تَدى ػَئيچ تاص كفش ٍلساط دس حالر تاؿذ. هيتشفىغ ٍلي فولىشد آى 
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 اصول كاري اسيلوسكوپ

 

 

زشي تِ ًاام  زَاى تغَس دليك تا هَلسي هسش اًذاصُ گيشي وشد ٍ ًياص تِ دػسگاُ اًذاصُ گيشي دليك داًين ػيگٌال ديديسال سا ًوي چٌاًچِ هي

هـااّذُ   الىسشيىي سا سٍي كفحِ ًوايـاگش آى  ّايػاصد زا ػيگٌال اي اػر وِ ها سا لادس هيلَػىَج ٍػيلِ. يه اػيداسيناػيلَيىَج 

ٌحاشف  ياه خشزاَ الىسشًٍاي ه   ؿاَد   گياشي هاي   ّاي هـخق اص ػيگٌال اًاذاصُ   تش اػاع آًچِ دس صهاى ،وٌين. تشاي فولي ؿذى ايي واس

زَاًاذ اعالفااذ    چٌاًچِ لثالً اؿاسُ ؿذ يه هاَلسي هساش ًواي    وشد. تشسػيسا ٍلساط  ٍػيگٌال  سفساس ٍ حشورزَاى  هيساُ . اص ايي گشدد هي

ّاي ّايي اص ػيگٌالًوًَِ تاالزلَيش سٍد. تِ ؿواس هيياتي يه اػيلَػىَج اتضاس تؼياس هفيذي تشاي فية، تٌاتشايي دليمي تِ ها اسائِ وٌذ

دس  ّا تا ّن هسفاٍذ ّؼسٌذ لزا ؿاوا تاياذ تاا فولىاشد اػيلَػاىَج     هي آىزوا دّذ. ّا سا ًـاى هي اػيلَػىَجزَػظ اًذاصُ گيشي ؿذُ 

تيـسش آؿٌا ؿَيذ )تاشاي اعالفااذ تيـاسش تاِ     يا يه دػسگاُ اػيلَػىَج اػساًذاسد  Hi-Scan pro  ٍGDSياب ّاي فيةدػسگاُ

ّاا ّواَاسُ تاِ ساٌّوااي زقوياشاذ خاَدسٍ       تِ هٌؾَس هـاّذُ ًوًَِ ػيگٌال ،ياتي. دس صهاى فيةتخؾ اتضاس ٍ زدْيضاذ هشاخقِ ًوائيذ(

 هشاخقِ ًوائيذ.
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