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سخنی با همکاران محترم

تحقق اهداف آموزشي و رسیدن به نتایج مطلوب نیاز به منابع مختلف از جمله فضاي آموزشي، نیروي انساني و تجهیزات 
دارد. استفاده ي بهینه از تجهیزات و امکانات آموزشي و اجرایي یکي از مواردي است که باید به آن توجه ویژه شود. یکي از 
موارد بسیار مهمي که عمر تجهیزات آزمایشگاهي و کارگاهي را تحت تاثیر قرار مي دهد و تاریخ مصرف آن را محدود مي سازد، 
تغییرات فناوري در صنعت و تغییر سریع نسل تجهیزات است. استفاده از نرم افزار هاي شبیه ساز در آموزش مباحث نظري و 
عملي مي تواند در این زمینه به ما کمك کند و قسمتي از مباحث اجرایي دروس نظري و کارهاي عملي و آزمایشگاهي را تحت 

پوشش قرار دهد.
این شبیه سازها عالوه بر این که میزان استهالك تجهیزات را کاهش مي دهند، به دلیل امکان تکرار فرآیندهاي آزمایش در 

حد نامحدود، اجراي آموزش را آسان مي کند و بر عمق آن نیز مي افزاید.
کتاب آزمایشگاه مجازي جلد اول، از سري کتاب هایي است که با توجه به محتوي آموزشي کلیه ي کتاب هاي درسي سال 
دوم رشته ي الکترونیك تهیه شده است و به عنوان یك کتاب جنبي و کمك آموزشي مورد استفاده قرار مي  گیرد. از مزایاي این 

کتاب مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
امکان تجزیه و تحلیل تئوري مدارهاي الکتریکي و الکترونیکي با استفاده از مدارهاي عملي در فضاي مجازي شبیه ساز.  -1
امکان شبیه سازي مدارهاي عملي پیچیده توسط نرم افزار و استفاده از نتایج به دست آمده در اثبات مباحث مرتبط با تئوري.  -2

اجراي آزمایش هایي که نیاز به تجهیزات خاص دارند و امکان تهیه ي آن ها وجود ندارد.  -3
امکان اجراي آزمایش هایي که براي هنرجویان خطرآفرین است.  -4

امکان ایجاد عیب در فضاي نرم افزاري و مشاهده ي نتایج آن بدون آسیب رساندن به تجهیزات واقعي.  -5
کاهش هزینه هاي مرتبط با مواد مصرفي، قطعات و تجهیزات.  -6

   یادآور مي شود زماني کتاب مي تواند جنبه ي اجرایي داشته باشد و مفید واقع شود که هنرآموزان عزیز به آموزش و کاربرد 
نرم افزار ها تسلط کامل داشته باشند. لذا توصیه مي کنیم قبل از اقدام به تدریس مباحث، با استفاده از نرم افزار، کلیه ي آزمایش ها 
را یك بار تجربه کنید و فایل هاي مربوطه را آماده نمایید تا در خالل آموزش با مشکل مواجه نشوید. هم چنین ضرورت دارد که 
هنگام تدریس دروس نظري مانند مباني برق، الکترونیك عمومي 1 و اصول اندازه گیري، آزمایش هاي مرتبط با موضوع را در 

فضاي نرم افزاري آماده کنید و براي هنرجویان نمایش دهید.
بدین ترتیب هنرجویان با فضاي نرم افزاري آشنا مي شوند و شما مي توانید آنان را به اجراي نرم افزار در ساعات خارج از ساعات 

درسي ترغیب نمایید.
   در ارتباط با محتوي استفاده از کتاب آزمایشگاه مجازي به نکات اجرایي که در ادامه مي آید مراجعه کنید.

با آرزوی موفقیت 
 مؤلفان



سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجویان عزیز، ورود شما را به فضاي آزمایشگاه مجازي خیر مقدم مي گوییم. حتماً همه ي شما با کامپیوتر کار کرده اید و 

تا حدودي بر مهارت هاي هفت گانه ICDL تسلط دارید. شما با استفاده از مهارت هاي خود مي توانید به آساني از نرم افزار هاي 

شبیه ساز استفاده کنید. قبل از شروع کار توصیه مي کنیم حتماً بخش اول را به طور دقیق مطالعه و اجرا نمایید. به طور کلي 

این کتاب به صورت گام به گام و خودآموز تهیه شده است. شما با کمي صبر و حوصله و تالش قادر خواهید بود نرم افزارهاي 

مرتبط را براي ارتقاء سطح آموزشي خود به کار ببرید.

     معلمین شما در کالس هاي دروس تخصصي مختلف نمونه هاي اجرا شده ي نرم افزار را ارائه مي کنند و نحوه ي استفاده از 

آن ها را آموزش مي دهند. پس از این آموزش مقدماتي، این شما هستید که باید کار را دنبال کنید و در خارج از ساعات درسي و در 

اوقات فراغت به این مباحث بپردازید. بدیهي است مربیان هنرستان شما را در رسیدن به اهداف تعیین شده کمك خواهند کرد.

    توجه داشته باشید که کلیه ي موارد مندرج در کتاب قابل اجراست و در صورتي که با مشکلي مواجه شدید، این 

مشکل، مربوط به سامانه ي کامپیوتر شما و یا لوح فشرده ي نرم افزاري است. بنابراین اگر در خالل اجراي کار از ابعاد 

مختلف به خصوص نصب نرم افزار با مشکل مواجه شدید با افرادي که مهارت الزم را در این زمینه دارند، مشورت کنید. 

   پیشنهاد مي کنیم قبل از شروع کار، نکات اجرایي را به طور دقیق مطالعه کنید، آن ها را به خاطر بسپارید و در نهایت 

هنگام اجراي نرم افزار عماًل پیاده کنید.

با آرزوی موفقیت 

 مؤلفان



نکات اجرایی کتاب

قبل از شروع کار این قسمت را به طور دقیق مطالعه نمایید:
از آن جا که کتاب کاماًل به صورت خودآموز، گام به گام و مصور تهیه شده است، نصب و راه  اندازي و اجراي آزمایش ها توسط   -1

افرادي که آشنایي با مهارت هاي هفت گانه ICDL دارند، امکان پذیر است.
کتاب 4 بخش جداگانه دارد که هر بخش به کتاب هاي خاصي در سال دوم رشته ي الکترونیك مرتبط مي شود. اجراي فصول   -2
مختلف تابع یك زمان بندي خاص نبوده و با توجه به پیشرفت دروس مربوطه قابل اجرا خواهد بود. به عبارت دیگر هر مبحث درسي که 

در کالس تدریس مي شود، به طور هم زمان، پس از تدریس بخش نرم افزاري آن قابل اجرا خواهد بود.
در بخش چهارم به طراحي مدار چاپي با استفاده از نرم افزار Pad2Pad پرداخته ایم که مي تواند زمینه ي مقدماتي را براي   -3

احراز شغل در بازار کار فراهم کند. لذا توصیه مي کنیم این مباحث را به طور دقیق و کامل بیاموزید.
هنرآموزان عزیز، اجراي بخش نرم افزاري به کامپیوتر و ویدئو پروژکتور نیاز دارد. لذا مي توانید مباحث نرم افزاري را در کالس   -4
درس )در صورتي که امکانات کامپیوتر و ویدئو پروژکتور را داشته باشد (، کالس سمعي بصري، آزمایشگاه و کارگاه الکترونیك یا سایت 

کامپیوتري اجرا نمایید.
در صورتي که امکانات کامپیوتر و ویدئو پروژکتور به طور مستمر در اختیار باشد، مي توانید نرم افزار را به صورت منقطع و با   -5

توجه به پیشرفت دروس اجرا نمایید.
عزیز  هنرآموزان  نیست،  پذیر  امکان  دروس  پیشرفت  با  متناسب  افزار  نرم  اجراي  تجهیزات  کمبود  دلیل  ه  ب که  در صورتي   -6
مي توانند پس از تدریس مباحثي از هر درس، یك جلسه خود را به سایت کامپیوتر اختصاص دهند و با هماهنگي با مدیران اجرایي 

هنرستان، نرم افزار را به صورت فشرده براي فصول تدریس شده در سایت کامپیوتر اجرا کنند.
اجراي نرم افزار براي هنرجویان معموالً در خارج از ساعات درسي و به صورت تکلیف منزل صورت مي گیرد. چنان چه پیشرفت   -7
در دروس آزمایشگاهي و کارگاهي سریع باشد و زمان اضافه داشته باشند، مربیان کارگاهي و آزمایشگاه مي توانند قسمتي از ساعات خود 
را به استفاده از نرم افزار اختصاص دهند و با توجه به امکانات، بخش نرم افزار را در سایت کامپیوتر یا کارگاه و یا آزمایشگاه اجرا نمایند.

گزارش مربوط به اجراي نرم افزار باید به صورت فایل کامپیوتري به مربي کارگاه ارائه شود.  -8
9-     در کتاب آزمایشگـاه مجازي قسمت هـایي بـراي پاسخ به سواالت اختصاص داده شده است کـه تـوسط هنرجو پس از اجراي 

نرم   افزار کامل مي شود.
توصیه مي شود هنرآموزان عزیز قبل از اجراي تدریس مباحث نظري، متناسب با موضوع، مبحث مربوطه را به صورت نرم افزاري   -10

براي هنر جویان به نمایش درآورند.
در آزمون هاي کارگاهي و آزمایشگاهي از مباحث نرم افزاري سؤال پرسیده مي شود.  -11

به منظور کنترل پیشرفت در اجراي نرم افزار، در مقاطع مختلف، هنرآموزان از هنرجویان درباره ي نحوه ي نصب، راه اندازي و   -12
اجراي نرم افزار و آزمایش هاي آن پرسش نمایند.

چون بخش نرم افزاري بسیار جذاب است، معموالً هنرجویان با اشتیاق کامل به دنبال آن مي روند و الزم است هنرآموزان در   -13
این زمینه هنرجویان را تشویق نمایند.

                                                                                                                                        مؤلفان 



مقدمه
با توجه به گسترش کامپیوتر و فراگیر شدن آن در سطوح مختلف جامعه، استفاده از کامپیوتر در برنامه هاي درسي نیز 
همواره مطرح بوده است. این موضوع در ارتباط با رشته هاي فني از اهمیت بیشتري برخوردار است، زیرا براي آموزش مباحث 
فني نیاز به آزمایشگاه ها و تجهیزات مختلف مي باشد که هزینه زیادي را نیز طلب مي کند. امروزه سعي بر این است که با 
استفاده از نرم افزار هاي شبیه ساز بتوانند آزمایش هاي مرتبط با موضوع درسي را شبیه سازي کنند. در رشته هاي الکترونیك 
به دلیل ماهیت رشته، کاربرد نرم افزارهاي مختلف جهت اجراي آزمایش هاي تخصصي در مقایسه با سایر رشته ها ضروري تر 

و امکان پذیرتر است. 
 ،)Multisim( نرم افزارهاي متنوعي براي رشته ي الکترونیك در بازار صنعت وجود دارد که از جمله مي توان نرم افزار مولتي سیم
ادیسون )Edison(، پروتل )Protel(، لب ویو )Lab view(، پروتئوس )Proteus( را نام برد. هم چنین نرم افزارهایي به صورت 
نمایشي تبلیغاتي )Demo( یا به صورت وابسته )Tutorial( وجود دارد که مي تواند به صورت زمان محدود یا زمان نامحدود ارائه شود. 
این نرم افزارها به آساني قابل دان لود شدن از طریق اینترنت هستند. به طور کلي نرم افزارهاي شبیه ساز این توانایي را دارند که مي توانند 
مدارهاي  الکتریکي و الکترونیکي را مشابه یك مدار واقعي شبیه سازي کنند. در این حالت کاربر قادر است عملکرد مدار را دقیقاً مشابه 
یك مدار عملي مشاهده و نتایج آن را دریافت نماید. در نرم افزارهاي صنعتي مانند نرم افزارهاي تولید مدار چاپي، کاربر مي تواند خروجي 
به دست آمده را به عنوان یك خروجي صنعتي قابل قبول، مورد استفاده قرار دهد و توسط آن یك مدار چاپي واقعي را تولید کند. الزم 
به یادآوري است که این گونه شبیه ساز ها براي سایر رشته هاي فني از جمله رشته مکانیك، ماشین ابزار و جوشکاري نیز وجود دارد.
کتاب آزمایشگاه مجازي از جمله کتاب هایي است که به این مقوله پرداخته است. مولفان کتاب سعي کرده اند محتواي کتاب 
را به گونه اي تهیه کنند که با محتواي کتاب هاي درسي هنرستان در شاخه ي فني و حرفه اي رشته ي الکترونیك انطباق داشته 
باشد. جلد اول کتاب مربوط به کتاب هاي درسي سال دوم و جلد دوم کتاب مربوط به کتاب هاي سال سوم رشته ي الکترونیك است.

کتابي که هم اکنون در اختیار شما قرار دارد، کتاب آزمایشگاه مجازي جلد اول است که منطبق بر کتاب هاي مباني برق، 
اصول اندازه گیري الکتریکي، آزمایشگاه اصول اندازه گیري الکتریکي، الکترونیك عمومي1 و کارگاه الکترونیك مقدماتي تهیه 

شده است. این کتاب مشتمل بر چهار بخش به شرح زیر است :
بخش اول: نصب و راه اندازي نرم افزارها

فصل اول: نرم افزار ادیسون  
فصل دوم: نرم افزار مولتي سیم  

بخش دوم : مبتني بر كتاب مباني برق
فصل اول: مطابق فصل هشتم )قانون اهم(   

فصل دوم: مطابق فصل نهم )کار و توان الکتریکي(  
فصل سوم: مطابق فصل دهم )اتصال سري مقاومت هاي اهمي(  

فصل چهارم: مطابق فصل یازدهم )اتصال مقاومت هاي اهمي به صورت موازي(  



فصل پنجم: مطابق فصل دوازدهم )اتصال پیل ها(  
فصل ششم: مطابق فصل سیزدهم )جریان متناوب(  
فصل هفتم: مطابق فصل چهاردهم )بوبین یا سلف(  

فصل هشتم: مطابق فصل پانزدهم )خازن در جریان مستقیم (  
فصل نهم : مطابق فصل شانزدهم ) خازن در جریان متناوب (  

بخش سوم : مبتني بر كتاب الكترونیك عمومي 1
فصل اول : مطابق فصل اول )خالصه اي از مفاهیم و قطعات اساسي الکترونیك(   

فصل دوم : مطابق فصل سوم )دیود(  
فصل سوم : مطابق فصل چهارم )کاربرد دیود(  

فصل چهارم : مطابق فصل پنجم )ترانزیستور و تقویت کننده هاي ترانزیستوري(  
بخش چهارم : مبتني بر كتاب كارگاه مقدماتي الكترونیك

Pad2Pad فصل اول: آموزش نرم افزار  
فصل دوم: استفاده از نرم افزار Pad2Pad در طراحي مدار چاپي  

نکات متعددي براي استفاده ي مطلوب از کتاب آزمایشگاه مجازي مورد توجه مولفان بوده است که در قسمت هاي سخني با 
همکاران، سخني با هنرجویان و نکات اجرایي مطرح شده است. مولفان کتاب تاکید دارند که قبل از شروع کار حتماً موارد فوق را 
مطالعه نمایند. همراه با کتاب یك عدد لوح فشرده ضمیمه شده است. در این لوح فشرده، نرم افزارهاي ادیسون، Pad2Pad و فایل  
آزمایش هاي اجرا شده توسط نرم افزار مولتي سیم در سرتاسر کتاب قرار دارد.  این فایل ها کاماًل قابل اجرا است و کاربر مي تواند 
مدارهایي که اجرا کرده است را با آن ها مقایسه نماید. نرم افزار مولتي سیم نیز به آساني از طریق بازار قابل تهیه است. ضمن این که 
نمونه ي آزمایشي آن را مي توانید از طریق اینترنت دانلود کنید. از آنجایي که هر کار جدید و تازه به طور قطع داراي اشکاالت و ابهاماتي 
است که پس از قرار گرفتن در فرایند اجرا، بروز مي نماید، بسیار خوشحال خواهیم شد تــا از رهنمود ها و پیشنهاد هاي مدیران، 

هنرآموزان و هنرجویان بهره مند شویم.

مؤلفان




