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هدف های فصلهدف های فصل

فصل

تنظيم کننده های ولتاژ

نگرشیمهارتیدانشی
۱ــ آشنايی با ايدٔه استفاده شده برای افزايش 

جريان خروجی تنظيم کننده های ثابت 
۲ــ آشنايی با عوامل اساسی که ميزان تثبيت 
به  وابسته  رگوالتور  خروجی  ولتاژ  تغيير  يا 

آنها است 
۳ــ آشنايی با نحؤه عمل مدارهای محافظ 

رگوالتور
به   DC مبدل  اساسی  ايدٔه  با  آشنايی  ۴ــ 

 DC

۱ــ توانايی مقايسٔه ويژگی های  رگوالتورهای 
خطی و مجتمع 

از  يک  هر  عمل  نحؤه  توضيح  توانايی  ۲ــ 
 DC به DC اجزای مبدل

۳ــ توانايی توضيح بلوک دياگرام رگوالتور 
هر  عملکرد  مختصر  توصيف  و  فيدبک  با 

يک از اجزای آن
ولتاژ  تنظيم  درصد  محاسبٔه  توانايی  ۴ــ 

رگوالتور

منبع  يک  مختلف  بلوک های  شناخت  ۱ــ 
  DC  تغذئه

در  دارلينگتون  زوج  نقش  شناخت  ۲ــ 
رگوالتورها 

منبع  يک  مختلف  بلوک های  شناخت  ۳ــ 
تغذئه کليدزنی

۸
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   سرفصل ها و عناوين اصلی
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

مفاهيم اساسی فصلمفاهيم اساسی فصل
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

مراحل پيشنهادی برای تدريس 
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

دانستنی ها و پيش نياز های مورد نياز برای آسان شدن يادگيری مطالب فصل
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

مهارت های اصلی معرفی شده در فصل که يادگيری آنها برای دانش آموزان ضروری است.
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

نحوۀ ارزشيابی و مقدار زمان اختصاص داده شده به هر قسمت از فصل
همکاران محترم می توانند با توجه به وضعيت درسی دانش آموزان در ميزان زمان در نظر گرفته شده برای هر قسمت يا روش 
ارزشيابی، به صالحديد خود تجديد نظر کنند. زمان بندی با توجه به بودجه بندی ارائه شده در کتاب الکترونيک عمومی ۲، سطح کالس 

و نظر معلم انجام می شود.

سرفصل 
مطالب

هدف ها در قلمرو دانش، 
مهارت 
و نگرش

محتوا و 
فعاليت های 
يادگيری

روش های 
پيشنهادی 

برای 
ارزشيابی

ابزارهای 
اندازه گيری 
پيشنهادی

زمان 
پيشنهادی 

برای 
تدريس 
(ساعت)

توضيحات

رگوالتور ولتاژ

آشنايی با ضرورت استفاده از رگوالتور 
ولتاژ در مدارهای الکتريکی و همچنين 
توانايی  تغذيه.  منبع  مدار  در  آن  جايگاه 

محاسبٔه درصد تنظيم ولتاژ 

بحث، مطالعه، 
حل تمرين

تکوينی، 
مجموعی

تشريحی، 
۱محاسباتی

و  ولتاژ  رگوالتور  از  استفاده  فوايد  مورد  در  سؤال 
صورت  به  تغذيه  منبع  مدار  در  مختلف  بلوک های  نقش 

تشريحی 
طرح سؤاالت محاسباتی در رابطه با درصد تنظيم ولتاژ 

ضرايب تثبيت  
رگوالتور ولتاژ

آشنايی با عوامل اساسی مؤثر در تثبيت 
يا تغيير ولتاژ رگوالتور و توانايی محاسبٔه 

ضرايب تثبيت رگوالتور

مطالعه، حل 
تشريحی، مجموعیتمرين

۰/۵محاسباتی

صورت  به  ولتاژ  تثبيت  ضرايب  تعاريف  مورد  در  سؤال 
تشريحی

رگوالتور  تثبيت  ضرايب  محاسبٔه  برای  سؤاالتی  طرح 
ولتاژ 

آشنايی با چگونگی بکارگيری ديود زنر رگوالتور زنری  
سؤال در مورد ساختار رگوالتور زنری و نقش ديود زنر ۰/۵تشريحیتکوينیمطالعه، بحثبه منظور تنظيم و تثبيت ولتاژ 

در آن در قالب سؤاالت تشريحی
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ولتاژ  رگوالتور 
تقويت کنندٔه  با 

جريان

آرايش  استفادٔه   نحؤه  با  آشنايی 
برای  مشترک  کلکتور  تقويت کنندٔه 

افزايش جريان رگوالتور
۱تشريحی تکوينیبحث

ز  ا ه  د ستفا ا ليل  د د  ر مو ر  د پرسش 
همچنين  و  مشترک  ر  کلکتو ٔه  کنند يت  تقو

ن  لينگتو ر ا د ج  و ز ز  ا ه  د ستفا ا يت  مز

ولتاژ  رگوالتور 
با فيدبک

با  رگوالتور  دياگرام  بلوک  با  آشنايی 
فيدبک و توانايی توضيح نقش هر يک 

از اجزای آن
تکوينی، بحث، مطالعه

۲تشريحیمجموعی

فيدبک  راهکار  از  استفاده  چگونگی  مورد   در  سؤال 
هر  نقش  و  رگوالتور  خروجی  ولتاژ  تثبيت  و  کنترل  در 

يک از بلوک های 
تشکيل دهندٔه آن 

رگوالتور 
جريان

به کارگيری  چگونگی  با  آشنايی 
رگوالتور ولتاژ برای توليد يک جريان 

ثابت در خروجی
تکوينی، بحث، مطالعه

مجموعی
تشريحی، 
۰/۵محاسباتی

طرح پرسش های تشريحی در مورد عملکرد کلی مدار 
و  ولتاژها  ميزان  مورد  در  محاسباتی  سؤاالت  طرح 

جريان های قسمت های مختلف مدار  

تنظيم کننده های 
مجتمع 

دياگرام  بلوک  ويژگی ها،  با  آشنايی 
داخلی و انواع تنظيم کننده های مجتمع

بحث، مطالعه، 
حل تمرين

تکوينی، 
مجموعی

تشريحی، 
۳محاسباتی

بلوک های  ويژگی ها و  مورد  تشريحی در  طرح سؤاالت 
سازندٔه تنظيم کننده های مجتمع

رگوالتور  کمی  ويژگی های  و  ولتاژها  مورد  در  پرسش 
مجتمع در قالب سؤاالت محاسباتی

مبدل DC به 
DC

آشنايی با ايدٔه اساسی استفاده شده در 
تکوينی، بحث، مطالعهاين مبدل

۱/۵تشريحیمجموعی
تشکيل  بلوک های  از  يک  هر  نقش  مورد  در  پرسش 

دهندٔه مبدل در قالب سؤاالت تشريحی

اساس کار 
رگوالتورهای 

کليدزنی

رگوالتورهای  مزايای  با  آشنايی 
بــا  مــقــايسه  در  کــليـدزنــی 
رگوالتورهای خطی و توانايی محاسبٔه 
پارامترهای مرتبط با اين تنظيم کننده 

مطالعه، حل 
تمرين

تکوينی، 
مجموعی

تشريحی، 
۲محاسباتی

طرح سؤاالت تشريحی در مورد ويژگی های رگوالتورهای 
کليدزنی  و بلوک های سازندهٔ آن

سؤاالت محاسباتی در رابطه با ولتاژ خروجی رگوالتورهای 
کليد زنی و چرخٔه کار آنها

۸  ـ۱ـ پيشگفتار (صفحۀ ۱۷۵ از کتاب درسی)
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

آزمونک ١
ب
آ

ولتاژ خروجی يک منبع تغذيه تحت تأثير چه عواملی ممکن است تغيير کند؟ 
پاسخ: جريان بار، ولتاژ ورودی منبع تغذيه يا شرايط محيطی نظير درجه حرارت از جمله عواملی هستند که ممکن است در 

ولتاژ خروجی يک منبع تغذيه تغيير ايجاد کنند. 

۸   ـ۲ـ رگوالتور ولتاژ (صفحۀ ۱۷۶ از کتاب درسی)
 به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

آآزمونک ۲
نقش ترانسفورماتور در مدار منبع تغذئه DC چيست و آيا می تواند فرکانس سيگنال ورودی را تغيير دهد؟ 

پاسخ: ترانسفورماتور در مدار منبع تغذئه DC در طبقٔه اول و برای کاهش دامنٔه ولتاژ AC استفاده می شود. اين قطعه قادر به 
تغيير فرکانس سيگنال ورودی نيست. 

        فرصت ياددهی ـ يادگيری
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.
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۸  ـ۳ـ رگوالتور زنری (صفحۀ ۱۷۹ از کتاب درسی)
 به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

آآزمونک ۳
هنگام استفاده از ديود زنر در مدار رگوالتور زنری به چه مشخصاتی از ديود بايد توجه کرد؟ توضيح دهيد. 

پاسخ: هنگام استفاده از ديود زنر بايستی به مقدار توان مجاز و مقاومت سری با آن توجه داشت. اگر توان اعمالی به ديود بيشتر 
از مقدار بيشينٔه قابل تحمل آن باشد ديود آسيب ديده و نمی تواند نقش مورد انتظار را در مدار ايفا کند. همچنين اگر مقدار مقاومت 

سری با ديود زنر به درستی انتخاب نشود نمی تواند جريان اضافی ورودی به ديود را محدود کند.  

۸   ـ۴ـ رگوالتور با مدار فيدبک (صفحۀ ۱۸۲ از کتاب درسی)
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

      پاسخ به سؤاالت الگوی پرسش ۹ـ۸ (صفحه ۱۸۸ از کتاب درسی)
ـ   ۸   ــ پاسخ: غلط ۱ــ۹ـ

ـ   ۸   ــ پاسخ: صحيح ۲ــ۹ـ
ـ   ۸   ــ پاسخ: در رگوالتور با فيدبک نمونه گير قسمتی از ولتاژ خروجی را به مدار مقايسه کننده برمی گرداند.  ۳ــ۹ـ

ـ  ۸   ــ پاسخ: مدار رگوالتور جريان شامل يک رگوالتور ولتاژ است که جريان مصرف کننده را ثابت نگه می دارد.  ۴ــ۹ـ
ـ   ۸   ــ پاسخ: با نوشتن يک KVL در حلقٔه شامل ديود زنر، پيوند بيس ــ اميتر و مقاومت بار داريم: ۵  ــ۹ـ

KVL: VZ  VBE  RLIL  ۰ /۷V  (۲۵Ω×۰ /۲A)  ۵ /۷V  
و گزينٔه ۳ پاسخ صحيح است.

IL  Vou ، ظاهرًا با دو برابر شدن مقدار مقاومت بار مقدار جريان  /RL ـ   ۸   ــ پاسخ: از آنجا که برای جريان بار داريم ۶  ــ۹ـ
بار نصف می شود. از آنجا که جريان بار تقريباً همان جريان اميتر ترانزيستور است به نظر می رسد افت ولتاژ دو سر مقاومت RE نيز بايد 
نصف شود، ولی چون مقدار ولتاژ دو سر ديود زنر ثابت است ولتاژ پيوند اميتر ــ بيس افزايش می يابد. اين افزايش موجب افزايش 

جريان اميتر و در نتيجه جريان بار می شود و جريان بار در همان حد قبلی ثابت می ماند، لذا گزينه ۲ صحيح است.
ـ   ۸   ــ پاسخ: با جايگذاری مقادير داده شده در رابطٔه تنظيم ولتاژ داريم: ۷ــ۹ـ

ONL OFL
R

OFL

(V V ) ( )V [ ] /
V

− −= = × =100 95
100 5 26

95
 ٪

ـ   ۸   ــ پاسخ:  ۸   ــ۹ـ
V

mAL
L K

L

V /I /
R Ω= = =9 3

9 3
1

        VL  VZ  VBE  ۱۰  ۰ /۷  ۹ /۳V                 (الف
ب) از آنجا که در سؤال ذکر شده IC  IE و جريان اميتر همان جريان بار است جريان کلکتور نيز برابر ۹/۳mA است. 

پ) با نوشتن معادلٔه ولتاژ در حلقٔه شامل منبع ولتاژ ورودی، مقاومت R و ديود زنر، می توان ولتاژ دو سر مقاومت R و جريان 
Vآن را محاسبه کرد:

V K V mA
i R Z R R KKVL : V RI V (I ) IΩ

Ω= + → = + → = =10
20 5 10 2

5

ت) با نوشتن معادلٔه جريان در گره شامل مقاومت R ، کلکتور ترانزيستور و منبع ولتاژ ورودی می توان جريان منبع را محاسبه کرد:                                          
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  IS  IC  IR  ۹/ ۳mA  ۲ mA  ۱۱ /۳mA 
ـ   ۸   ــ پاسخ:  ۹ــ۹ـ

 VL  VZ  VBE  ۱۰ /۷V                                                                                             (الف
IL  VL/RL  ۱۰ /۷V/۴ KΩ  ۲ /۶۷۵ mA                                                                            (ب

پ) اين جريان با نوشتن معادلٔه ولتاژ در حلقٔه ورودی قابل محاسبه است:
KVL: V   RSIS  VZ VBE → ۲۰V  ۲ KΩIS  ۱۰ /۷V→ 

V
mA

S K
( / )I /Ω

−= =20 10 7
4 65

ت)  جريان زنر با نوشتن معادلٔه جريان در حلقٔه ورودی قابل محاسبه است. در نوشتن اين معادله بايد به اين نکته توجه کرد که 2
جريان IS، جريان های ديود زنر، جريان بار و جريان کلکتور ترانزيستور را تأمين می کند. 

KCL :IS  IZ  (IC  IL) 
: CI

β
جريان ديود همان جريان بيس ترانزيستور است که برابر است با 

IS  IZ  ( IC  IL  )  CI
β

  ( IC  IL  ) 

→ ۴/ ۶۵ mA  IC(۱ 
β
1 )  ۲ /۶۷۵ mA → IC  (۴ /۶۵  ۲ /۶۷۵)/(۱ 1

50
)  ۱ /۹۳۶ mA

→ IZ  IC    / β  ۱/۹۳۶ mA/۵۰  ۳۸ /۷۲µA

ـ   ۸   ــ پاسخ: ۱۰ــ۹ـ
A B C D

ولتاژ مبنا عنصر کنترل کننده و 
عبور دهندٔه جريان

آشکارساز خطا مدار نمونه گير

    Lmax S A
S

/ /I R /
R

Ω= → = =0 6 0 6
0 3

2 ـ   ۸   ــ پاسخ:                                                                             ۱۱ــ۹ـ
ـ   ۸   ــ پاسخ: برای تثبيت ولتاژ خروجی رگوالتور روی ۱۲ ولت بايستی مقادير مقاومت های مدار نمونه گير به نحوی  ۱۲ــ۹ـ

انتخاب شوند که ولتاژ نمونه گيری شده در حالت تعادل برابر با ولتاژ مرجع باشد که در اينجا ولتاژ ديود زنر است:
VO

Z
V R R RV / / ( )

(R R ) (R R ) R
= → = → = +

+ +
3 3 2

2 3 2 3 3

12
6 2 12 6 2 1  →  

R /
R

=2

3
0 935

ـ  ۵  ـ تنظيم کننده های مجتمع سه سر (صفحۀ ۱۸۹ از کتاب درسی)   ۸
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

آزمونک ۴
ب
آ

عيوب اصلی تنظيم کننده های مجتمع اولئه را نام برده و آنها را با جديدترين نسل تنظيم کننده ها مقايسه کنيد. 
پاسخ: عيوب اصلی تنظيم کننده های مجتمع اوليه، نياز به اجزای خارجی زياد و همچنين تعبئه تعداد پايه های زياد در ساختار 
آنها است در حاليکه نسل جديد تنظيم کننده ها فقط دارای سه پائه اتصال بوده و به جز يک جفت خازن بای پس به جزء خارجی ديگری 

احتياج ندارند. 



١٠٤ ی ٢
موم

ک ع
وني
کتر
م ال
معل

ی 
نما
راه

آآزمونک ۵ 
عيب اصلی تنظيم کننده های معمولی چيست؟ 

پاسخ: اتالف توان در ترانزيستورهای عبوری و نياز به گرماگير بزرگ 
در جدول ۱ چند نوع از رگوالتوهای مجتمع از خانوادٔه LM۳۰۰ با يکديگر مقايسه شده اند. 
جدول ۱ــ ويژگی های چند نمونه از رگوالتورهای ولتاژ مجتمع رايج

نام قطعهعملکردجريان خروجی (آمپر)ولتاژ خروجی (ولت)
LM ۳۳۸ولتاژ مثبت قابل تنظيم۱/۲۵ تا ۳۲
LM ۳۵ولتاژ مثبت قابل تنظيم۱/۲۳ تا ۳۲
LM ۳۱۷ولتاژ مثبت قابل تنظيم۱/۲۱/۵ تا ۳۷

LM ۳۳۳ولتاژ منفی قابل تنظيم۱/۲۳- تا ۳۲-
LM ۳۳۷ولتاژ منفی قابل تنظيم۱/۲۱/۵ــ تا ۳۷ــ

LM ۳۲۳ولتاژ مثبت ثابت۵۳
LM ۳۴ولتاژ مثبت ثابت۵۱، ۱۲، ۱۵

LM ۳۴۵ولتاژ منفی ثابت۵۳-
LM ۳۲ولتاژ منفی ثابت۵۱/۵- ،  ۱۲- ، ۱۵-

      پاسخ به سؤاالت الگوی پرسش ۱۳ـ۸ (صفحۀ ۱۹۴ از کتاب درسی)
ـ   ۸  ــ پاسخ: صحيح ۱ــ۱۳ـ
ـ   ۸   ــ پاسخ: غلط ۲ــ۱۳ـ

ـ   ۸   ــ پاسخ: گزينٔه ۱ صحيح است ۳ــ۱۳ـ
ـ  ۸ از کتاب درسی برای جريان I داريم: ـ   ۸   ــ پاسخ: طبق مطالب گفته شده در بخش ۱۲ـ ۴ــ۱۳ـ

A A
reg

RI I ( ) / ( )
R

= = =2

1
0 5 2 1

IL  I  Ireg  ۱ /۵ A

ـ   ۸  ــ پاسخ: وقتی R۲ مقدار ماکزيمم خود را دارد مقدار ولتاژ خروجی حداکثر می شود: ۵  ــ۱۳ـ
K

V A K V
out(max) REF ADJ

RV V ( ) I R / ( ) ( ) /
R

Ω
µ Ω

Ω= + + = + + =2
2

1

3
1 1 25 1 100 3 16 55

250

ـ  ۸   ــ پاسخ: ولتاژ خروجی برابر مجموع ولتاژ تنظيم شدٔه ۵ ولتی و ولتاژ دو سر مقاومت ۱ کيلو اهمی است: ۶  ــ۱۳ـ
V

mA
OI Ω= =5

10
500

VO  ۵ V  (۱۰mA×۱ KΩ) ۱۵ V

ـ  ۸  ــ پاسخ: ولتاژ خروجی برابر مجموع ولتاژ رگوله شده و ولتاژ ديود زنر است: ۷ــ۱۳ـ
VO  Vreg ــ Vz  ۵  ۱۲  ۱۷v 
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اهم)   ۳۰) ماکزيمم  و  اهم)  (صفر  می نيمم  مقادير  با  ترتيب  به  خروجی  ولتاژ  حداکثر  و  حداقل  مقادير  پاسخ:  ـ  ۸  ــ  ۸   ــ۱۳ـ
مقاومت R۲ حاصل می شود:

Vou (m n)  VRE (۱  R۲/R۱)  IADJR۲  ۱۲V(۱  ۰)  ۱۲V

Vou (max)  VRE (۱  R۲/R۱)  IADJR۲  ۱۲V(۱  ۳۰/۲۴۰)  ۱۳ /۵ V

ـ   ۸   ــ پاسخ:  ۹ــ۱۳ـ
الف) چون رگوالتور داده شده جز خانوادٔه ۷۸XX است ولتاژ خروجی ۹ در خروجی آن توليد می شود.

ب) مقادير حداقل و حداکثر ولتاژ خروجی به ترتيب با مقادير می نيمم (صفر اهم) و ماکزيمم (۱ کيلو اهم) مقاومت R۲ حاصل 
می شود. با در نظر گرفتن IQ ۰ داريم:

Vou (m n)  VREG(۱  R۲/R۱)  ۹ V (۱ ۰)  ۹ V

Vou (max)  VREG(۱  R۲/R۱)  ۹ V (۱ ۱۰۰۰/۳۳۰)  ۳۶ /۲۷ V  
از آنجا که ولتاژ ورودی آی سی رگوالتور ۷۸۰۹ در اين مدار ۳۲/۶ ولت است، لذا ولتاژ خروجی ماکزيمم بيشتر از ۳۲/۶ 

ولت نخواهد شد.

۸   ــ۶ــ مبدل dc به dc (صفحۀ ۱۹۵ از کتاب درسی)
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

آزمونک ۶ 
ب
آ

ـ  ۸ کتاب درسی توسط چه عاملی تعيين می شود.  فرکانس موج مربعی توليد شده توسط نوسان ساز به کارگرفته شده در مدار شکل ۵۳  ـ
پاسخ: در اين مدار، فرکانس نوسان ساز توسط خازن و مقاومت بين پائه وارونگر و خروجی (R۳) تعيين می شود. 

۸  ـ۷ـ تنظيم کننده های کليدزنی (صفحۀ ۱۹۶ از کتاب درسی)
۸   ــ۷ــ۱ــ تنظيم کنندۀ کاهنده

مباحث ٨  ـ٧ و ٨  ـ٧ـ١ در لوح فشرده ضميمه کتاب آمده است.

۸  ــ۷ــ۲ــ تنظيم کنندۀ افزاينده (دانش افزايی): اين مبحث جهت دانش افزايی است و در لوح فشرده ضميمه کتاب 
آمده است.

۸ــ۷ــ۳ــ تنظيم کنندۀ معکوس کننده: اين مبحث جهت دانش افزايی است و در لوح فشرده ضميمه کتاب آمده است.
۸  ــ۷ــ۴ ــ تنظيم کنندۀ بازگشتی۱:  اين مبحث جهت دانش افزايی است و در لوح فشرده ضميمه کتاب آمده است.

      پاسخ به سؤاالت الگوی پرسش ۱۶ـ۸ (صفحۀ ۲۰۱ از کتاب درسی)
ـ   ۸   ــ پاسخ: بهترين فرکانس کار نوسان ساز در مدار مبدل DC به DC برابر ۲۰ کيلو هرتز است. ۱ــ۱۶ـ

Flyback regulatorـ۱       
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ـ   ۸   ــ پاسخ: غلط ۲ــ۱۶ـ
ـ   ۸   ــ پاسخ: گزينٔه ۲ صحيح است. ۳ــ۱۶ـ

ـ   ۸   ــ پاسخ: با استفاده از رابطٔه بين ولتاژ ورودی، چرخٔه کار و ولتاژ خروجی داريم: ۴ــ۱۶ـ
Vou   DV n →  Vou   ۰/ ۷۵×۲۰V  ۱۵V

و گزينٔه ۱ پاسخ صحيح است.
ـ   ۸   ــ پاسخ: برای چرخٔه کار داريم: ۵  ــ۱۶ـ

D ( )= = 1
3

و گزينٔه ۳ پاسخ صحيح است.
ـ   ۸  ــ پاسخ: اشکال اساسی اين نوع از رگوالتورها توان تلفاتی باالی آنها است. برای کاهش اثرات ناشی از افزايش  ۶ــ۱۶ـ

درجٔه حرارت بايستی از گرماگيرهای بزرگ استفاده کرد که باعث حجيم شدن اين نوع از تنظيم کننده ها می شود.
۲۰KHz ـ  ۸   ــ پاسخ: حدود ۷ــ۱۶ـ

ـ   ۸   ــ پاسخ: نحؤه عمل اين مدار يک تنظيم کنندٔه کاهنده است در بخش ۸   ــ۷ــ۱ از کتاب حاضر شرح داده  ۸   ــ۱۶ـ
شده است.

ـ   ۸   ــ پاسخ: در اين مدار وقتی که کليد باز است جريان کاهشی سلف موجب روشن شدن ديود می شود. در  واقع   ۹ــ۱۶ـ
ديود در هنگام باز بودن کليد موجب حفظ سلف در مدار شامل خازن و بار می شود و به اين ترتيب يک جريان کاهشی به بار می رسد.

        نکتۀ آموزشی
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

موضوعات پيشنهادی برای تحقيق و ارائۀ آن به صورت سمينار
۱ــ ساخت رگوالتور ولتاژ با تقويت کنندٔه جريان به صورت تک ترانزيستوری و با استفاده از زوج دارلينگتون 

۲ــ ساخت مدارهای محافظ ديودی و ترانزيستوری برای يک رگوالتور نوعی 
۳ــ ساخت يک نمونه مدار رگوالتور جريان

LM۳۱۷ ۷۹ وxx ، ۷۸xx ۴ــ ساخت مدارهای رگوالتور ولتاژ با استفاده از رگوالتورهای مجتمع از خانواده های

موضوعات پيشنهادی برای تحقيق و ارائه آن به صورت سمينار در لوح فشرده ضميمه کتاب آمده است.

اجرای نرم افزار
برای اجرای دقيق آموزش و عمق دادن به مفاهيم تشريح شده الزم است کليه فرآيندهای آموزش که با استفاده از نرم افزار مولتی 
سيم قابل اجرا است را از قبل اجرا کنيد و آن را برای هنرجويان در کالس به نمايش درآوريد، همچنين از آنان بخواهيد که در خارج 
از ساعات کالسی به اجرای موارد مطرح شده به صورت نرم افزاری بپردازند. اشاره ای هم داشته باشيد به کتاب کارگاه الکترونيک 
عمومی که در آن اجرای عملی و نرم افزاری توصيه شده است. در کتاب آزمايشگاه مجازی جلد ۲ با کد ۴۶۶/۶ تمام مراحل اجرا شده 

و فايل های اجرا شده در لوح فشرده در ضميمه کتاب وجود دارد.

زمان تناوب
پهنای پالس
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هدف های فصلهدف های فصل

فصل

الکترونيک صنعتی

نگرشیمهارتیدانشی

و  روشن  برای  نياز  مورد  شرايط  فراگيری  ۱ــ  
ذکر  صنعتی  الکترونيک  قطعات  شدن  خاموش 

شده در کتاب
قطعات  اصلی  کاربردهای  از  برخی  با  آشنايی  ۲ــ 

الکترونيک صنعتی 

۱ــ توانايی شرح کار قطعات الکترونيک صنعتی ذکر 
مدارهای  و  ساختمان  از  استفاده  با  کتاب  در  شده 

معادل آن ها 
۲ــ توانايی توضيح نحؤه عملکرد و علت استفاده از 
هر يک از قطعات مورد استفاده در مدارهای عملی 

ذکر شده در کتاب
در  شده  ذکر  قطعات  ويژگی های  مقايسٔه  توانايی  ۳ــ 

کتاب 
۴ــ توانايی توضيح نحؤه عملکرد قطعات مختلف با 

استفاده از منحنی ولت ــ آمپر آن ها 
يک  به  توجه  با  مناسب  قطعٔه  انتخاب  توانايی  ۵ــ 

کاربرد خاص 

در  استفاده  مورد  اصلی  قطعات  شناخت  ۱ــ 
کاربردهای الکترونيک صنعتی 

۲ــ درک مزيت های قطعات الکترونيک صنعتی 
در مقايسه با ترانزيستور در برخی از کاربردهای 

عملی 

۹
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   سرفصل ها و عناوين اصلی
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

مفاهيم اساسی فصلمفاهيم اساسی فصل
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

دانستنی ها و پيش نياز های مورد نياز برای آسان شدن يادگيری مطالب فصل
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

مهارت های اصلی معرفی شده در فصل که يادگيری آنها برای دانش آموزان ضروری است.
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

ارتباط مباحث مطرح شده در فصل با فناوری های رايج
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

نحوۀ ارزشيابی و مقدار زمان اختصاص داده شده به هر قسمت از فصل
همکاران محترم می توانند با توجه به وضعيت درسی دانش آموزان در ميزان زمان در نظر گرفته شده برای هر قسمت يا روش 
ارزشيابی، به صالحديد خود تجديد نظر کنند. زمان بندی با توجه به بودجه بندی ارائه شده در کتاب الکترونيک عمومی ۲، سطح کالس 

و نظر معلم انجام می شود. 

هدف ها در قلمرو دانش، سرفصل مطالب
مهارت و نگرش

محتوا و 
فعاليت های 
يادگيری

روش های 
پيشنهادی 

برای 
ارزشيابی

ابزارهای 
اندازه گيری 
پيشنهادی

زمان پيشنهادی 
برای تدريس 

(ساعت)
توضيحات

آشنايی با مشخصات کلی ديود چهار ديود چهار اليه 
چهاراليه ٢تشريحی تکوينیمطالعهاليه  ديود  اساسی  ويژگی های  مورد  در  پرسش 

در قالب سؤاالت تشريحی   

يکسوساز کنترل شدٔه 
  SCR  سيليکونی

مدار  کار،  طرز  ساختمان،  با  آشنايی 
معادل ترانزيستوری، مشخصه 

کاربردهای  از  برخی  و  آمپر  ــ  ولت 
 SCR اصلی

مطالعه، بحث، 
حل تمرين

تکوينی، 
٦تشريحیمجموعی

پرسش در مورد ساختمان، شرايط الزم برای روشن 
و خاموش کردن و نقش SCR در مدارهای عملی در 

قالب سؤاالت تشريحی 

برخی SCR نوری و  کار  طرز  نماد،  با  آشنايی 
پرسش در مورد نحؤه عملکرد اين قطعه و نقش آن در ١تشريحیمجموعیمطالعه، بحثکاربردهای SCR نوری

مدارهای عملی در قالب سؤاالت تشريحی

کليد قابل 
سلـيـکـونی  کـنـتـرل 

(SCS)

معادل  مدار  نماد،  با  آشنايی 
ترانزيستوری، طرز کار و کاربردهای 

SCS
٢تشريحیمجموعیمطالعه، بحث

پرسش در مورد نحؤه عملکرد اين قطعه، روش های 
سؤاالت  قالب  در  آن  کاربردهای  و  کردن  خاموش 

تشريحی



١٠٩

مدار داياک   کار،  طرز  ساختمان،  با  آشنايی 
تکوينی، مطالعه، بحثمعادل و مشخصه ولت ــ آمپر دياک

٢تشريحیمجموعی
الزم  شرايط  و  مزيت ها  ساختمان،  مورد  در  پرسش 
برای به کارگيری دياک در مدارات مختلف در قالب 

سؤاالت تشريحی

مدار تراياک کار،  طرز  ساختمان،  با  آشنايی 
تکوينی، مطالعه، بحثمعادل و مشخصه ولت ــ آمپر دياک

الزم ٢تشريحیمجموعی شرايط  و  مزيت ها  ساختمان،  مورد  در  پرسش 
برای به کارگيری تراياک در قالب سؤاالت تشريحی

ترانزيستور تک 
اتصالی

مدار  کار،  طرز  ساختمان،  با  آشنايی 
از  برخی  و  مشخصه  منحنی  معادل، 
کاربردهای ترانزيستور تک اتصالی

مطالعه، بحث، 
حل تمرين

تکوينی، 
مجموعی

تشريحی و 
٢/٥محاسباتی

پرسش در مورد ساختمان، نحؤه عمل و شرايط الزم 
قالب  در  مختلف  نواحی  در   UJT از استفاده  برای 

سؤاالت تشريحی
جريان  و  ولتاژ  يافتن  برای  محاسباتی  سؤاالت  طرح 
عملکرد  شرايط  در  قطعه  اين  مختلف  پايه های 

مختلف

ترانزيستور تک قطبی 
قابل برنامه ريزی

آشنايی با ساختمان، طرز کار، منحنی 
کاربردهای  از  برخی  و  مشخصه 

ترانزيستور تک قطبی قابل 
برنامه ريزی

مطالعه، بحث، 
حل تمرين

تکوينی، 
مجموعی

تشريحی و 
٢/٥محاسباتی

پرسش در مورد ساختمان، نحؤه عمل و شرايط الزم 
قالب  در  مختلف  نواحی  در   PUT از استفاده  برای 

سؤاالت تشريحی
جريان  و  ولتاژ  يافتن  برای  محاسباتی  سؤاالت  طرح 
عملکرد  شرايط  در  قطعه  اين  مختلف  پايه های 

مختلف

۹ـ۱ـ پيشگفتار (صفحۀ ۲۰۲ از کتاب درسی)

۹ـ۲ـ يکسوساز کنترل شدۀ سيليکونی (SCR) (صفحۀ ۲۰۷ از کتاب درسی)

مباحث ٩  ـ١ و ٩ـ٢ در لوح فشرده ضميمه کتاب آمده است.

آآزمونک ۱ 
تفاوت اساسی عملکرد SCR با ديودهای معمولی چيست؟ 

پاسخ: تفاوت اصلی اين قطعه با ديود های معمولی در چگونگی انتقال از حالت قطع به حالت وصل است. در اين قطعه تنها 
باياس مستقيم آند به کاتد برای روشن شدن SCR کافی نيست و بايستی يک پالس با دامنٔه مثبت نيز به گيت آن اعمال شود. 

        نکتۀ آموزشی
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

        فرصت ياددهی ـ يادگيری
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

آزمونک ۲ 
ب
آ

روش های خاموش کردن SCR را نام ببريد. 
پاسخ: چهار راهکار اصلی برای خاموش کردن SCR وجود دارد که عبارت است از صفر کردن لحظه ای ولتاژ آند، قطع 
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.SCR جريان آند، اتصال کوتاه کردن آند به کاتد و ايجاد جريانی بر خالف جهت جريان عبوری از
        فرصت ياددهی ـ يادگيری 

به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.
مثال ۱: مدار شکل ۱ــ ۹ را در نظر بگيريد. مادامی که کليد SW۱ باز است، RL هيچ توانی از منبع AC دريافت نمی کند زيرا 

SCR در هيچ کدام از نيم سيکل های منبع هدايت نخواهد کرد. 
بسته  آن  گيت  به  پيوسته  مثبِت  سيگنال  يک  اعمال  با   SW۱ اگر 
در  می رسد.  بار  به   AC منبع توسط  تأمينی  توان  از  نيمی  شود، 
اين شرايط SCR مشابه يک ديود عمل می کند و جريان را تنها 
در طی نيم سيکل مثبت و وقتی که به صورت مستقيم باياس شده 
است عبور می دهد. از مقاومت RG برای محافظت گيت در برابر 

افزايش بيش از اندازٔه جريان استفاده شده است.
شکل ۱ــ۹

اگر کليد SW۱ بتواند به سرعت باز و بسته شود به نحوی که يک پالس مثبت به گيت SCR در زمانی اعمال شود که سيگنال نيم 
سيکل مثبت دارای مقدار بيشينٔه خود باشد، SCR تنها در نيمی از نيم سيکل مثبت هدايت می کند و در اين حالت بار يک چهارم کل 
توان تأمينی توسط منبع  ACرا دريافت می کند. در اين مرحله می توان از دانش آموزان خواست تا در مورد اين موضوع با يکديگر به 

بحث و تبادل نظر بپردازند.
با تغيير دقيق رابطٔه زمانی بين پالس های اعمالی به گيت و نيم سيکل هايی که SCR در آنها به صورت مثبت باياس شده است 
می توان از آن برای تأمين مقادير مختلف از توان (حداکثر تا ۵۰ درصد) برای بار استفاده کرد. می توان اين سؤال را مطرح کرد که چرا 
بيشتر از ۵۰ درصد از توان منبع نمی تواند به بار برسد؟ پاسخ اين است که SCR حداکثر کل يک نيم سيکل را می تواند روشن باشد و 

با اعمال باياس معکوس به آن قطع می شود.

۹ـ۳ـ SCR نوری (صفحۀ ۲۱۸ از کتاب درسی)      
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

مثال ۲: مدارهای الف و ب از شکل ۲ــ۹ به ترتيب مدار عملگرهای منطقی OR و AND را نشان می دهند که با استفاده از 
LASCR  ساخته شده اند.

شکل ۲ــ۹

بار

الف

منبع تغذيه
منبع تغذيه

بار

ب
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در مدار الف دو LASCR با يکديگر موازی شده اند و با تابانيدن نور به هر يک از آنها و فعال شدنشان،  ولتاژ منبع تغذيه به 
بار اعمال می شود. در مدار ب بر خالف مدار الف که فعال شدن يکی از LASCR ها به تنهايی باعث برقراری جريان در مدار می شد، 
LASCR ها با يکديگر به صورت سری استفاده شده اند و برای برقرای جريان در مدار بايد به هر دو LASCR نور تابانيده شود. در هر 

دو مدار نقش مقاومت بين گيت و کاتد LASCR ها کاهش حساسيت اين قطعات به نور است.

۹ـ۴ـ کليد قابل کنترل سليکونی SCS (صفحۀ ۲۱۸ از کتاب درسی)      
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

      پاسخ به سؤاالت الگوی پرسش ۷ـ۹ (صفحۀ ۲۲۰ از کتاب درسی)
۱ــ۷ــ۹ــ پاسخ: تريستور به مفهوم در است.

۲ــ۷ــ۹ــ پاسخ: FLD و LASCR ، SCS ، SCR و تراياک به عنوان عناصر قدرت و داياک و UJT به عنوان عناصر 
مدار فرمان به کار می روند.  

۳ــ۷ــ۹ــ پاسخ: غلط
۴ــ۷ــ۹ــ پاسخ: صحيح
۵   ــ۷ــ۹ــ پاسخ: صحيح

۶ــ۷ــ۹ــ پاسخ: ساختار کريستالی نشان داده شده مربوط به SCR است و گزينٔه ۲ باشد.
۷ــ۷ــ۹ــ پاسخ: منحنی مشخصٔه نشان داده شده مربوط به ديود چهار اليه و  SCR در حالت گيت تحريک نشده است، 

لذا صحيح ترين گزينه می تواند گزينٔه ۲ باشد.
۸   ــ۷ــ۹ــ پاسخ: گزينٔه ۴ صحيح است.

۹ــ۷ــ۹ــ پاسخ: در مدار شکل ۵۷  ــ۹ از کتاب درسی ابتدا ديود چهاراليه قطع است و خازن از طريق مقاومت شروع به 
شارژ شدن می کند. وقتی ولتاژ دو سر خازن به مقدار ولتاژ شکست موافق ديود يعنی ۱۰ ولت رسيد ديود هدايت کرده و باعث دشارژ 
سريع خازن می شود. در اين حالت ولتاژ ديود کاهش می يابد و خازن از طريق آن به دشارژ خود ادامه می دهد. دشارژ خازن و کاهش 
جريان ديود به مقداری کمتر از جريان نگهدارنده (IH) باعث خاموش شدن ديود می شود و خازن دوباره شروع به شارژ می کند. اين 

فرآيند تکراری در شکل مربوط به گزينٔه ۲ نشان داده شده است.
۱۰ــ۷ــ۹ــ پاسخ: مدار نشان داده در شکل ۵۸  ــ۹ کتاب درسی دارای آرايشی مشابه با مدار ۵۷  ــ۹ است که طرز کار آن 

در سؤال قبل شرح داده شد. شکل موج توليدی در شکل ۳ــ۹ نشان داده شده است.   

شکل ۳ــ۹



١١٢ ی ٢
موم

ک ع
وني
کتر
م ال
معل

ی 
نما
راه

۱۱ــ۷ــ۹ــ پاسخ: با تغيير مقدار مقاومت پتانسيومتر، ثابت زمانی شارژ خازن و در نتيجه فرکانس شکل موج توليد شده 
تغيير می کند. 

۱۲ــ۷ــ۹ــ پاسخ: با وصل کليد K، پالس جريانی به گيت اعمال می شود. المپ در صورتی روشن می شود که پالس اعمالی 
به گيت دارای دامنٔه کافی برای روشن شدن تريستور باشد. پتانسيومتر به اين منظور به کار گرفته شده است تا با تنظيم آن تا جريان، 

تحريک گيت را به حدی برساند که بتواند ترانزيستور را روشن کند.
۱۳ــ۷ــ۹ــ پاسخ: برای جريان عبوری از SCR داريم: 

v v v
AKV /I

R R
− −= =30 30 0 7

با توجه به رابطٔه باال مقدار حداقل مقاومت R که به ازای جريان نگهدارنده به دست می آيد عبارت است از:
v v

mA K/ R /
R

Ω−= ⇒ =30 0 7
10 2 93

با افزايش مقدار مقاومت R از اين مقدار، مقدار جريان عبوری از SCR کمتر از IH شده و SCR قطع می شود.
۱۴ــ۷ــ۹ــ پاسخ: نماد SCS به همراه پايه های نام گذاری شدٔه آن در شکل ۵۱  ــ۹ از کتاب درسی نشان داده شده است.

۱۵ــ۷ــ۹ــ پاسخ: روش های خاموش کردن SCS در بخش ۲ــ۶ــ۹ از کتاب درسی شرح داده شده است.
۱۶ــ۷ــ۹ــ پاسخ: در اين مدار اگر ولتاژ دو سر بار که همان ولتاژ دو سر SCR و مجموعٔه سری شدٔه ديود زنر و مقاومت 
بار است تا حدی افزايش پيدا کند که ديود زنر وصل شود، پالس تحريکی به گيت SCR وارد شده و آن را روشن می کند. به اين روش 

بار اتصال کوتاه شده و منبع تغذيه را خاموش می کند.
 SCR ،به گيت VG در شکل ۴ــ۹ نشان داده شده است. پس از اعمال پالس VR ۱۷ــ۷ــ۹ــ پاسخ: شکل موج دو سر

روشن شده و جريان در مدار برقرار می شود. ولتاژ VA پس از افتی معادل VAK در دو سر بار ظاهر می شود. 

شکل۴ــ۹

۱۸ــ۷ــ۹ــ پاسخ: ديودهای D۱ تا D۴ يک، يکسوساز تمام موج را تشکيل می دهند و يک موج يکسوشدٔه تمام موج را در 
دو سر تريستور قرار می دهند. در صورت اعمال پالس جريان با دامنٔه کافی به گيت، از آنجا که تريستور به صورت مستقيم باياس شده 
است می تواند هدايت کند. زمان روشن شدن تريستور و در نتيجه زاوئه برش تريستور به ثابت زمانی شارژ خازن بستگی دارد و توسط 
پتانسيومتر R۲ تنظيم می شود. هر چه مقدار مقاومت پتانسيومتر بيشتر باشد زمان مورد نياز برای تأمين ولتاژ مورد نياز برای آتش کردن 

تريستور و در نتيجه زاوئه برش بيشتر می شود.  
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ـ  ۵  ـ داياک (صفحۀ ۲۲۳ از کتاب درسی) ۹

۹ـ۶  ـ تراياک (صفحۀ ۲۲۴ از کتاب درسی)

مباحث ٩  ـ٥ و ٩ـ٦ در لوح فشرده ضميمه کتاب آمده است.

       پرسش ۱
  هدف

بررسی نحؤه عملکرد تراياک در مدار کنترل فاز (توان)
نقش هر يک از قطعات استفاده شده در شکل ۵  ــ۹ــ الف را توضيح دهيد و شکل موج سيگنال خروجی را رسم کنيد.

??

شکل۵ــ۹ الف) مدار کنترل توان،ب) شکل موج سيگنال خروجی

الفب

عملکرد مدار نشان داده در شکل ۵  ــ۹ــ الف شباهت زيادی به مدار نشان داده شده در شکل ۸۳   ــ۹ کتاب درسی دارد. يک 
تراياک به همراه يک مقاومت متغير و يک خازن، مدار کنترل توان را تشکيل داده اند. مقاومت متغير، زمان روشن شدن تراياک را 
تنظيم می کند. با افزايش مقدار مقاومت، ثابت زمانی شارژ خازن افزايش يافته و مدت زمان بيشتری طول می کشد تا ولتاژ خازن به حد 
آستانٔه مورد نياز برای تريگر کردن گيت تراياک برسد. پس از تريگر گيت، تراياک وصل شده و ولتاژ ورودی را دو سر بار قرار می دهد. 
خروجی  موج  شکل  اگرچه  که  شود  توجه  بايستی  می دهد.  نشان  را  خروجی  موج  شکل  منبع و  سينوسی  سيگنال  ۹ــ ب  ۵ ــ  شکل 

سينوسی نيست (به علت روشن بودن تراياک تنها در بخشی از هر نيم سيکل) اما فرکانس آن با فرکانس سيگنال منبع يکسان است.   
       پرسش ۲

  هدف
ــ بررسی نحؤه کنترل زاوئه هدايت تراياک در مدار ديمر 

با  المپ  روشنايی  شدت  آن  در  که  می دهد  نشان  را  ديمر  يک  مدار  ۶  ــ۹  شکل 
استفاده از يک تراياک تنظيم می شود. نحؤه عملکرد مدار را برای سه شدت روشنايی کم، 

متوسط و زياد با نشان دادن شکل موج هر يک از اجزای آن توصيف کنيد.

??

شکل۶ــ۹ مدار يک ديمر 
با استفاده از تراياک

AC

تراياک

المپ

منبع تغذيه

قطعۀ کنترل کننده گيت
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تراياک  کنندٔه  فعال  پالس  اين که  به  بسته  دانيم  می  پاسخ: 
در چه زمانی به گيت آن اعمال شود مقدار توان ورودی که به بار 
می رسد متفاوت است. ابتدا حالتی را بررسی می کنيم که نور المپ 
دارای کمترين مقدار خود است. شکل ۷ــ۹ سيگنال مربوط به 

قطعات مختلف در مدار ديمر را در اين حالت نشان می دهد.

کنترلی  پالس  است  مشخص  ۷ــ۹  شکل  از  که  همان طور 
گيت نزديک به زمان تغيير عالمت شکل موج ورودی از مثبت به 
منفی به آن اعمال می شود. در اين حالت تراياک وصل شده و به 
صورت اتصال کوتاه عمل می کند. پيش از آن تراياک قطع بوده و 
شکل موج دو سر آن همان شکل موج منبع ورودی است. همانطور 
که از شکل موج دو سر المپ مشخص است هيچ ولتاژی پيش از 
اعمال پالس به گيت تراياک به آن نمی رسد و پس از آن شکل موج 

دو سر آن همان شکل موج منبع است.
مدار  در  مختلف  قطعات  به  مربوط  سيگنال  ۸   ــ۹  شکل 
مقدار  دارای  المپ  نور  که  می دهد  نشان  حالتی  در  را  ديمر 
متوسطی است. در اين حالت پالس کنترلی گيت در نيمٔه هر نيم 
آن  هدايت  زاوئه  و  است  شده  اعمال  آن  به  ورودی  موج  سيکل 
برای هر نيم سيکل ۹۰ درجه است. بنابراين تراياک نيمی از هر 
نيم سيکل را هدايت می کند و نور المپ بيشتر از حالت پيشين 

است.

        فرصت ياددهی ـ يادگيری 
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.  

را  ديمر  مدار  مختلف  قطعات  سر  دو  سيگنال  ۹ــ۹  شکل 
در حالتی نشان می دهد که نور المپ دارای بيشترين مقدار خود 
از  يک  هر  ابتدای  در  گيت  کنترلی  سيگنال  اين حالت  در  است. 
نيم سيکل های سيگنال ورودی به آن اعمال شده است. در نتيجه 
تراياک در بيشتر از نيمی از يک نيم سيکل روشن است و بخش 

عمدٔه توان منبع ورودی به بار می رسد.  

شکل۷ــ۹

شکل۸ــ۹

شکل۹ــ۹

AC

AC

AC

منبع توان

پالس کنترلی گيت

شکل موج دو سر تراياک

شکل موج دو سر المپ

منبع توان

پالس کنترلی گيت

شکل موج دو سر تراياک

شکل موج دو سر المپ

منبع توان

پالس کنترلی گيت

شکل موج دو سر تراياک

شکل موج دو سر المپ
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        فرصت ياددهی ـ يادگيری 
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

       پرسش ۳
  هدف

ــ بررسی نقش قطعات مختلف مدار يک ديمر و تأثير هر يک از آنها بر عملکرد مدار
از  يکی  تنها  بار  هر  می شود.  وارد  خللی  چه  مدار  عملکرد  در  زير،  مشکالت  از  يک  هر  بروز  صورت  در  که  کنيد  بينی  پيش 

مشکالت اتفاق می افتد.    
Rpo     ب) اتصال کوتاه شدن خازن C۱   پ) مدار باز شدن داياک الف) مدار باز شدن پتانسيومتر 

ت) اتصال کوتاه شدن تراياک    

??

پاسخ:
الف) در صورت مدار باز شدن پتانسيومتر، ارتباط داياک با منبع تغذيه قطع شده و پالس مثبت الزم برای روشن شدن تراياک 

به آن نمی رسد و المپ خاموش می ماند.
ب) يکی از آندهای داياک به گيت تراياک و آند ديگر به خازن C۱ متصل شده است. اتصال کوتاه شدن خازن C۱ باعث متصل 
به زمين کردن آندی از داياک می شود که به خازن وصل بود. از اين رو امکان اعمال ولتاژ به اين آند از بين رفته و پالس مورد نياز برای 

روشن شدن تراياک فراهم نمی شود و المپ خاموش می ماند. 
پ) با مدار باز شدن داياک پالس الزم برای تحريک تراياک فراهم نمی شود و تراياک و در نتيجه المپ خاموش است.

ت) با اتصال کوتاه شدن تراياک، المپ و منبع تغذيه موازی شده و همواره با بيشترين مقدار روشنايی وصل است و در نتيجه 
کنترلی بر مقدار روشنايی آن نمی توان داشت.   

 خالصه ای از مشخصات تريستورهای اصلی بررسی شده در کتاب درسی در جدول ۱ گردآوری شده است.

جدول ۱ــ خالصۀ ويژگی های تريستورهای اصلی

نامنماد مداریتعداد ترمينال هاجهت های هدايتشرايط روشن شدنراهکارهای خاموش شدن
تا  ديود  سر  دو  ولتاژ  کاهش 
از  عبوری  جريان  که  حدی 
آن کمتر از جريان نگهدارنده 

شود

رسيدن ولتاژ دو سر ديود به 
مقداری بيش از ولتاژ عبور 

از شکست 
در يک جهت و از آند 

ديود چهار اليه۲به کاتد

شکل۱۰ــ۹

المپ

ACمنبعتراياک داياک
C۱
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ولتاژ  لحظه ای  کردن  صفر 
عبور  آند،  جريان  قطع  آند، 
جهت  خالف  در  جريانی 
کردن  کوتاه  اتصال  و  اصلی 

آند به کاتد

مثبت بودن ولتاژ آند نسبت 
پالس  يک  اعمال  و  کاتد  به 

مثبت به گيت 
در يک جهت و از آند 

۳SCRبه کاتد 

مقداری  به  جريان  کاهش 
کمتر از جريان نگهدارنده 

بين  ولتاژ  اختالف  رسيدن 
از  بيش  مقداری  به  آند  دو 
ولتاژ عبور از شکست

جهت  دو  در  هدايت 
و   ۲ آند  به   ۱ آند  از 

بالعکس
داياک۲

کاهش جريان آند ۱ به آند ۲ 
جريان  از  کمتر  مقداری  به 

نگهدارنده

ولتاژ  اختالف  بودن  مثبت 
پالس  يک  اعمال  و  آند  دو 
ترتيب   به  منفی  و  (مثبت 
ولتاژهای  اختالف  برای 
مثبت و منفی) با دامنٔه کافی 

به گيت

جهت  دو  در  هدايت 
و   ۲ آند  به   ۱ آند  از 

بالعکس
تراياک۳

  
      پاسخ به سؤاالت الگوی پرسش ۱۰ـ۹ (صفحۀ ۲۲۷ از کتاب درسی)

۱ــ۱۰ــ۹ــ پاسخ:  DIAC اول کلمات انگليسی Diod Alternating Current است.
می توان تراياک را معادل دو SCR که به طور موازی و در جهت مخالف به هم وصل شده اند  ۲ــ۱۰ــ۹ــ پاسخ: اساساً 

در نظر گرفت.
۳ــ۱۰ــ۹ــ پاسخ: 

بالف

داياک

تراياک

۴ــ۱۰ــ۹ ــ پاسخ: غلط
۵   ــ۱۰ــ۹ ــ پاسخ: صحيح

۶   ــ۱۰ــ۹ ــ پاسخ: نماد نشان داده شده مربوط به داياک است و از آنجاکه اين قطعه در هر دو جهت هدايت می کند، پس 
منحنی مشخصٔه ولت ــ آمپر آن متقارن است. در نتيجه گزينٔه ۲ صحيح است.

۷ــ۱۰ــ۹ ــ پاسخ: اين منحنی برای هر دو جهت هدايت مشابه بوده و ولتاژ شکست داياک با کمی تغيير برای هر دو جهت 
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يکسان است. رابطٔه دقيق ولتاژهای شکست دياک عبارت است از:
VB۱  VB۲ ± ۱۰٪ VB۲  

R۲) شروع به شارژ می کند. در اين حالت شکل موج ولتاژ  R۱) C ۸   ــ۱۰ــ۹ــ پاسخ: در اين مدار ابتدا خازن با ثابت زمانی
خروجی همان منحنی شارژ خازن است (شکل ۱۱ــ۹). هنگامی که ولتاژ خازن به ولتاژ شکست داياک رسيد باعث هدايت آن شده و 
خود از طريق مقاومت سری با داياک دشارژ می شود. در اين حالت ثابت زمانی دشارژ برابر R۳C است. وقتی جريان داياک به مقدار 
کمتر از جريان نگهدارندٔه آن برسد داياک قطع شده و خازن دوباره شروع به شارژ می کند. با تغيير مقدار پتانسيومتر R۱ می توان زمان 

رسيدن ولتاژ خازن به ولتاژ شکست داياک و در نتيجه فرکانس شکل موج توليد شده را کنترل کرد.

شکل۱۱ــ۹

۹ــ۱۰ــ۹ ــ پاسخ: 
الف) در صورت بسته شدن کليد S۲ ولتاژ مثبت منبع تغذئه ۶ ولتی در دو سر تراياک قرار می گيرد. با بسته شدن کليد S۱ پالس 
جريانی به گيت تراياک اعمال می شود و با فرض کافی بودن دامنٔه اين پالس، تراياک هدايت کرده و باعث روشن شدن المپ می شود.

ب) اگر کليد S۲ باز شود چون ارتباط المپ با منبع تغذيه قطع می شود جريانی از آن نمی گذرد و المپ خاموش می شود. حال 
اگر کليد S۲ بسته باشد، با باز کردن کليد S۱ و قطع پالس اعمالی به گيت، تراياک کماکان هدايت می کند والمپ روشن باقی می ماند.

پ)  در اين حالت يک ولتاژ منفی در دو سر تراياک قرار می گيرد و برای روشن شدن آن بايستی يک پالس منفی با دامنٔه کافی 
به گيت آن اعمال شود. با معکوس شدن پالريتٔه V۱ اين پالس فراهم می شود و با بسته شدن کليد S۱  المپ روشن می شود. حال اگر 

کليد S۲ بسته باقی بماند و S۱ باز شود المپ روشن باقی خواهد ماند.
۱۰ــ۱۰ــ۹ ــ پاسخ: تفاوت اصلی بين اين دو قطعه، شرايط باياسينگ الزم برای هدايت آنها است. SCR تنها در باياس 

موافق و در نيم سيکل مثبِت يک موج متناوب می تواند هدايت کند در حاليکه تراياک در هر دو نيم سيکل قابليت هدايت دارد.
۱۱ــ۱۰ــ۹ــ پاسخ: در اين مدار تراياک برای روشن شدن به يک پالس جريان با دامنٔه کافی نيازمند است که توسط داياک 
تأمين می شود. برای هدايت داياک بايستی ولتاژ دو سر خازن به ولتاژ شکست داياک برسد. وقتی اين ولتاژ به ولتاژ شکست داياک 
تراياک  رسيد باعث هدايت آن شده و مقاومت دياک به شدت کاهش می يابد و اين امر موجب افزايش جريان داياک و روشن شدن 
داياک قطع می شود اما  نگهدارنده،  جريان  کمتر از  ميزانی  داياک به  جريان  داياک و کاهش  دشارژ خازن از طريق  می شود. پس از 
تراياک به هدايت خود ادامه می دهد. با ايده آل در نظر گرفتن تراياک و صرفنظر کردن از جريان گذرنده از مقاومت ۸۲ کيلو اهمی، 

  IR  ۷۵V/۲۲Ω   ۳. ۴A  :برای جريان عبوری از مقاومت ۲۲ اهمی داريم
۱۲ــ۱۰ــ۹ــ پاسخ: در اين مدار تراياک برای روشن شدن نيازمند يک پالس با دامنه و عالمت مناسب در هر يک از نيم 
سيکل های مثبت و منفی است. اين پالس توسط داياک به گيت تراياک داده می شود. داياک برای روشن شدن احتياج به ولتاژی بزرگتر 
از ولتاژ عبور از شکست آن دارد که اين ولتاژ توسط خازن تأمين می شود. در نيم سيکل مثبت خازن شروع به شارژ می کند و هنگامی 
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که ولتاژ آن برای راه اندازی داياک به اندازٔه کافی افزايش يافت موجب وصل شدن آن و اعمال يک پالس مثبت به گيت تراياک خواهد 
شد. حال بسته به اينکه اين پالس در چه زمانی در طی نيم سيکل مثبت به گيت اعمال می شود زمان روشن بودن المپ معين می شود. 
در نيم سيکل منفی ابتدا تراياک قطع می شود و خازن شروع به دشارژ می کند. هنگامی که در نيم سيکل منفی مقدار ولتاژ منفی تأمين 
شده توسط خازن به اندازٔه کافی افزايش يافت  و موجب هدايت داياک شد دوباره تراياک روشن می شود. با تغيير مقدار پتانسيومتر 

می توان سرعت شارژ و دشارژ خازن و زاوئه برش تراياک را کنترل کرد.
معنی  به  مقاومت  کاهش  می يابد.  کاهش  آن  مقاومت  فوتورزيستور  يک  به  شده  تابيده  نور  افزايش  با  پاسخ:  ۱۳ــ۱۰ــ۹ــ 
کاهش ثابت زمانی شارژ خازن است. در نتيجه ولتاژ الزم برای هدايت داياک و روشن شدن تراياک در هر نيم سيکل زودتر فراهم شده 
و تراياک در مدت زمان بيشتری از يک تناوب روشن خواهد بود. در نتيجه نور المپ در اين حالت بيشتر از حالتی است که نور تابيده 

شده به فوتورزيستور مقدار کمتری داد.

۹ـ۷ـ ترانزيستور تک اتصالی (UJT) (صفحۀ ۲۲۸ از کتاب درسی)
(UJT) ۹ــ۷ــ۱ــ ساختمان و نحوۀ عملکرد ترانزيستور تک اتصالی

مباحث ٩  ـ٧ و ٩ـ٧ـ١ در لوح فشرده ضميمه کتاب آمده است.

مثال ۳
  هدف

UJT ــ بررسی يک مدار عملی مبتنی بر
شکل ۱۳ــ۹ مدار يک مولد موج دندانه اره ای به همراه يک تقويت کنندٔه جريان را نشان می دهد. نحؤه عملکرد مدار و نقش 

هر يک از اجزای آن را توضيح داده و دربارٔه طريقٔه کنترل خروجی های مختلف آن بحث کنيد.
برای  می دهند.  تشکيل  را  ساز  نوسان  يک   UJT خازن و همراه  به   R۳ R۲ و   ،  R۱ مقاومت های  ترکيب  مدار  اين  در  پاسخ: 

روشن است.

بيس ۲

بيس ۱

تعداد کمی از الکترون هاتعداد زيادی الکترون به اميتر وارد می شود.

خاموش است.
اميتر اميتر

بيس ۱

بيس ۲

الف ب
شکل ۱۲ــ۹ــ ساختمان يک UJT نوعی. الف) مسير حرکت الکترون ها در حالتی که UJT خاموش است. الف) مسير حرکت الکترون ها در حالتی که ولتاژی بيشتر از 

ولتاژ تريگر به اميتر UJT اعمال شده و موجب روشن شدن آن می شود.

جهت قراردادی جريان
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۹۴ــ۹  شکل  مدار  دوبارٔه  مرور  به  درسی،  کتاب  به  مراجعه  با  تا  خواست  دانش آموزان  از  می توان  مدار  اين  عملکرد  نحؤه  توضيح 
بپردازند. در اين مدار يک شکل موج دندانه اره ای بر روی اميتر UJT توليد می شود که فرکانس آن توسط مقاومت R۱ و خازن تعيين 

می شود. در مدار شکل ۱۳ــ۹ اين موج به عنوان ورودی به بيس ترانزيستور داده شده است. 
در اين مرحله می توان از دانش آموزان خواست تا در مورد آرايش مدار ترانزيستوری و ويژگی اصلی آن گفتگو کنند. در اين 
مدار ورودی به بيس ترانزيستور داده شده و خروجی از اميتر آن گرفته شده است. لذا ترانزيستور در آرايش کلکتور مشترک استفاده 

شده است که يک تقويت کنندٔه جريان است. 

شکل ۱۳ــ۹ــ مدار يک مولد موج دندانه اره ای به همراه يک تقويت کنندۀ جريان

آآزمونک ۳ 
علت اساسی استفاده از UJT در مدارهای الکتريکی چيست؟ 

پاسخ: مصرف کم اين قطعه در زمان کار عادی علت استفاده از آن در دستگاه های الکتريکی است. 
مثال ۴ 

  هدف
          ــ بررسی کارايی SCR و UJT در يک کاربرد عملی

۱۴ــ۹  شکل  در  شده  داده  نشان  مدار  در  که  دهيد  توضيح 
چگونه سرعت موتور DC کنترل می شود.

يک  مقاومت،  تعدادی  همراه  به   SCR يک  پاسخ: 
يک  تا  شده  متصل  يکديگر  به  می توانند   UJT يک و  خازن 
مدار کنترل سرعت متغير را همانند آنچه در شکل ۱۴ــ۹ نشان 
دورهای  تعداد  وسيله  اين  به  و  دهند  تشکيل  است  شده  داده 
در  شده  داده  نشان  مدار  کنند. از  کنترل  موتور DC را  يک 
خازن   ،UJT که دريافت  می توان  درسی  کتاب  ۹۴ــ۹  شکل 
سيگنال  می دهند.  تشکيل  را  نوسان ساز  يک  مقاومت ها  و 
شکل ۱۴ــ۹ــ مدار کنترل سرعت موتور DC با استفاده از SCR و UJTخروجی توليد شده توسط نوسان ساز، پالس مورد نياز گيت 
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برای روشن شدن SCR را تأمين می کند. وقتی که ولتاژ اعمالی به گيت از حد آستانٔه روشن شدن SCR بيشتر باشد، تريستور روشن 
می شود و به جريان اجازه می دهد که مسير خود را از طريق موتور DC ببندد.

 حال بايستی به بررسی اين مسئله پرداخت که چگونه سرعت موتور توسط تريستور کنترل می شود. پاسخ به اين سؤال را می توان 
با در نظر گرفتن الگوی روشن شدن SCR تعيين کرد. هر چه در يک بازٔه زمانی معين ميانگين تعداد پالس های مثبت اعمالی به گيت 
تريستور بيشتر شود جريان بيشتری از موتور گذشته و سرعت آن بيشتر می شود. اگرچه موتور يک سری از پالس های مثبت و منفی را 
دريافت می کند اما دارای يک الگوی روشن شدن پيوسته است. از اينجا می توان فهميد که در واقع فرکانس سيگنال توليدی توسط 
نوسان ساز نقش اصلی را در کنترل سرعت موتور دارد. در مدار شکل ۱۴ــ۹ ظرفيت خازن ثابت است ولی با تغيير مقدار مقاومت 

پتانسيومتر R۱ می توان فرکانس را تنظيم کرد.      
در ادامه می توان به دانش آموزان گوشزد کرد که با استفاده از اين راهکار و با توجه به اين نکته که موتور تنها در بخشی از يک 

تناوب کامل روشن است، به ميزان قابل توجهی از تلفات توان جلوگيری می شود. 

WWW
معرفی سايت 

htm.thyris١/http://www.technologystudent.com/elec١ ــ١
http://www.allaboutcircuits.com/vol ــ٢ ٣/chpt ٧/٥.html
http://encyclobeamia.solarbotics.net/articles/scr.html ــ٣
http://www.wisc  online.com/Objects/ViewObject.aspx?ID ــ٤ SSE٧٧٠٦
ـ  ٥ http://www.wisc ـ online.com/Objects/ViewObject.aspx?ID SSE٧٤٠٦

        نکتۀ آموزشی
به لوح فشرده ضميمه کتاب مراجعه کنيد.

      پاسخ به سؤاالت الگوی پرسش ۱۴ـ۹ (صفحۀ ۲۳۴ از کتاب درسی)
۱ــ۱۴ــ۹ــ پاسخ: UJT اول کلمات انگليسی Uni Junction Transistor است.

۲ــ۱۴ــ۹ــ پاسخ: UJT را می توان معادل يک ديود و دو مقاومت درنظر گرفت.
۳ــ۱۴ــ۹ــ پاسخ:

۴ــ۱۴ــ۹ــ پاسخ: صحيح
۵  ــ۱۴ــ۹ــ پاسخ: گزينٔه ۴ صحيح است.
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۶  ــ۱۴ــ۹ــ پاسخ: با جايگذاری ولتاژ هدايت در رابطٔه زير می توان ضريب تقسيم را محاسبه کرد:
VP ηVBB VPn ⇒ ۴ /۷  ۰/۷  ۱۰η ⇒ β ۰ /۴

لذا گزينٔه ۱ پاسخ صحيح است.
۷ــ۱۴ــ۹ــ پاسخ: شکل ۸۸  ــ۹ از کتاب درسی پاسخ اين سؤال است.

۸   ــ۱۴ــ۹ــ پاسخ: اين مطلب در بخش ۳ــ۱۱ــ۹ از کتاب درسی شرح داده شده است.
۹ــ۱۴ــ۹ــ پاسخ: 

B

B B

R / /
R R /
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ظاهر  اميتر  روی   V ولتاژ و  نيست  برقرار  مدار  در  جريانی  است،  قطع   UJT که وقتی  و  ابتدا  در  پاسخ:  ــ  ۱۰ــ۱۴ــ۹ 
V قابل محاسبه است:  ηVBB  Vnp از رابطٔه UJT می شود. ولتاژ آستانٔه مورد نياز برای روشن نشدن

V   ۰/۶۳×۲۰V ۰ /۷V  ۱۳ /۳V

انتخاب   v از  بزرگتر  را  منبع  ولتاژ  مقدار  و  گرفت  نظر  در  نيز  را  اهمی  کيلو   ۱ مقاومت  روی  ولتاژ  افت  بايد  که  است  واضح 
کرد. 

۱۱ــ۱۴ــ۹ــ پاسخ: منظور ناحيه ای است که در آن PUT همانند يک مقاومت منفی عمل کرده و به يکی از حاالت پايدار 
روشن يا خاموش منتقل می شود. در حالت قطع، PUT دارای ولتاژ بزرگ و جريانی کوچک است و طبق رابطٔه  V/Iهمانند يک 
مقاومت بسيار بزرگ و يا مدار باز عمل می کند. وقتی ولتاژ آند به کاتد به ولتاژ شکست VP می رسد قطعه روشن شده و وارد ناحئه 
ناپايدار می شود. در اين حالت ولتاژ دارای مقداری کمتر از مقدار جريان است که باعث می شود همانند يک مقاومت بسيار کوچک 
عمل کند که می تواند با يک مدار اتصال کوتاه مدل شود. بنابراين قطعه از حالت مدار باز به حالت اتصال کوتاه تغيير وضعيت می دهد 

و نقطٔه پايدار عملکرد آن با RB۲ ، RB۱ و VBB مشخص می شود.      
V

v v
A P BB pn

RV V V V / /
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18
0 7 9 7 ۱۲ــ۱۴ــ۹ــ پاسخ: برای ولتاژ وصل PUT داريم: 

۱۳ــ۱۴ــ۹ــ پاسخ: 
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الف) 

ب) در نيم سيکل منفی چون VAK منفی است با توجه به منحنی مشخصٔه ولت ــ آمپر PUT اين قطعه خاموش می شود. 
۱۴ــ۱۴ــ۹ ــ پاسخ: يکی از اصلی ترين تفاوت های اين دو قطعه ساختمان آنها است. UJT يک قطعٔه تک پيوندی است 
 PUT دارد و از چهار اليه تشکيل شده است. عالوه بر اين جريان های پيک و دره در SCR ساختمانی شبيه به يک PUT در حالی که

عموماً کمتر از مقادير مشابه برای UJT است.

 موضوعات پيشنهادی برای تحقيق و ارائه آن به صورت سمينار در لوح فشرده
 ضميمه کتاب آمده است.
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۱ــ بررسی چند مدار کاربردی که در آنها از قطعات الکترونيک صنعتی معرفی شده در اين فصل استفاده شده است.
۲ــ بررسی برگٔه اطالعات قطعات الکترونيک صنعتی معرفی شده در اين فصل  

موضوعات پيشنهادی برای تحقيق و ارائه آن به صورت سمينار در لوح فشرده ضميمه کتاب آمده است.

اجرای نرم افزار
برای اجرای دقيق آموزش و عمق دادن به مفاهيم تشريح شده الزم است کليه فرآيندهای آموزش که با استفاده از نرم افزار مولتی 
سيم قابل اجرا است را از قبل اجرا کنيد و آن را برای هنرجويان در کالس به نمايش درآوريد، همچنين از آنان بخواهيد که در خارج 
از ساعات کالسی به اجرای موارد مطرح شده به صورت نرم افزاری بپردازند. اشاره ای هم داشته باشيد به کتاب کارگاه الکترونيک 
عمومی که در آن اجرای عملی و نرم افزاری توصيه شده است. در کتاب آزمايشگاه مجازی جلد ۲ با کد ۴۶۶/۶ تمام مراحل اجرا شده 

و فايل های اجرا شده در لوح فشرده در ضميمه کتاب وجود دارد.
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