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سخنی با همکاران 
همکاران عزیز، کتاب حاضر براساس مصوبات کمیسیون تخصصی رشتٔه الکترونیک، مطابق با هدف های رفتاری پیش بینی شده 

تألیف شده است. 
همان طور که می دانید، یکی از نقاط ضعف هنرجویان رشتٔه برق و الکترونیک، در کلیٔه آزمایشگاه ها و کارگاه ها، آشنا نبودن آن ها 
با دستگاه های اندازه گیری و کاربرد صحیح آن هاست درحالی که مهم ترین مسئله در آزمایشگاه و کارگاه ها، همین اندازه گیری کمیت های 
الکتریکی است. لذا ضروری است که کلیٔه هنرجویان در یک آزمایشگاه اختصاصی، دستگاه های اندازه گیری متداول را بشناسند و کاربرد 
صحیح آن ها را عمالً در آزمایشگاه مجازی و آزمایشگاه واقعی تجربه کنند. این امر، جزِء یکی از نخستین هدف های درِس حاضر است. 

در تدریس و استفاده از این کتاب باید به این نکات توجه نمود: 
١ــ به منظور عمق بخشیدن به آموزش و تسهیل آن، توصیه می شود قبل از اجرای آزمایش ها روی مدار واقعی، ابتدا آن ها را در 
آزمایشگاه مجازی به صورت شبیه سازی نرم افزاری اجرا کنید و برای هنرجویان به نمایش درآورید. هم چنین نحوهٔ استفاده از نرم افزار 
مولتی سیم و ادیسون برای دروس اندازه گیری و آزمایشگاه آن در کتاب جداگانه ای با عنوان آزمایشگاه مجازی جلد اول کد 358/3 تألیف 

شده است. 
٢ــ در این کتاب سعی شده است،  جهت تسهیل کار، برای انجام آزمایش های مختلف از وسایل مشابه استفاده شود؛ به عنوان مثال، 
هرجا که نیاز به ولتاژ AC است از ترانسفورماتور 9V * 220/٢ یا سیگنال ژنراتور AF و هرجا به ولتاژ DC نیاز است از یک منبع تغذیٔه 
30V ــ ٠ استفاده کرده ایم. توصیه می شود به منظور دسترسی آسان به تجهیزات، وسایل آزمایشگاهی را روی میز آزمایشگاه نصب کنید. 
٣ــ آزمایش ها طوری تدوین شده اند که به سادگی می توان آن ها را در آزمایشگاه الکترونیک عمومی و در فضای آزمایشگاه مجازی 

اجرا کرد، از این رو عمالً فضای جداگانه ای به نام آزمایشگاه اندازه گیری مورد نیاز نیست. 
٤ــ آزمایش ها بر مبنای کتاب درسی مبانی برق، اصول اندازه گیری و الکترونیک عمومی ١ تدوین شده است. 

٥ــ توصیه می شود که مربی درس نظری اصول اندازه گیری و آزمایشگاه اصول اندازه گیری یک نفر باشد، تا تطبیق مطالب تئوری 
و عملی به نحو مطلوب صورت گیرد. 

٦ــ در بعضی از آزمایش ها، برحسب ضرورت نیاز به محاسبات ریاضی است؛ لذا توصیه می شود هنرجویان را راهنمایی کنید تا 
عادت کنند قبل از ورود به آزمایشگاه، دستور کار آزمایش را مطالعه کنند و در صورت نیاز به محاسبات، این کار را در منزل انجام دهند؛ 

بدین ترتیب از اتالف وقت آنان در آزمایشگاه جلوگیری می شود. 
٧ــ در ابتدای هر سال تحصیلی، کلیٔه وسایل مورد نیاز کلیه آزمایش ها را تهیه کنید و آن ها را تحویل انبار آزمایشگاه دهید، تا در 
خالل انجام آزمایش ها، به علت کمبود قطعه، یا وسایل، دچار مشکل نشوید. هم چنین هنرجو موظف است یک جعبٔه ابزار برای خود تهیه 

کند و آن را به آزمایشگاه بیاورد و مورد استفاده قرار دهد. 
٨ــ در حال حاضر چون اکثر هنرستان های کشور بیش از ٩٠ درصد از دستگاه ها و قطعات مورد نیاز خود را در اختیار دارند، 



لذا الزم است در ابتدای سال، کلیٔه دستگاه ها مورد بازبینی قرار گیرد و آماده کار شود. 
٩ــ در تدوین آزمایش ها سعی شده است دستگاه هایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند که از نظر فراوانی و کاربرد عمومیت داشته 

باشند. 
١٠ــ با توجه به این که توان مصرفی دستگاه های اندازه گیری کم است، در حدامکان سعی شود برق اصلی آزمایشگاه توسط 

ترانسفورماتور V 220/220 از شبکٔه اصلی جدا گردد تا خطر برق گرفتگی احتمالی، به حداقل برسد. 
١٢ــ در متن کتاب هریک از آزمایش ها با عنوان آزمایش شمارٔه…  مشخص شده اند. مراحل انجام آزمایش ها نیز به ترتیب و به 

صورت مرحله به مرحله بیان شده است. 
١٣ــ سؤاالت داده شده، در ارتباط با تحلیل آزمایش های انجام شده توسط هنرجویان است؛ لذا آنان را در این مورد راهنمایی 

کنید تا در هر آزمایش، مراحل را با دقت کافی اجرا کنند. 
١٤ــ جلسٔه اول آزمایشگاه را به امور آشنایی هنرجویان با آزمایشگاه، مسائل ایمنی، چگونگی دریافت وسایل از انبار، آشنایی با 

ِبِرد بُرد یا بُرد آزمایشگاهی و از همه مهم تر تهیٔه گزارش کار و نحوهٔ نوشتن آن اختصاص دهید. 
١٥ــ در بعضی از آزمایش ها، به دلیل آشنا نبودن هنرجویان با برخی از وسایل و دستگاه ها، قید شده است که »با کمک مربی 

آزمایشگاه انجام گیرد«؛ رعایت این مسئله نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
١٦ــ از آن جا که مسایل مرتبط با ایمنی و نظم و ترتیب در آزمایشگاه می تواند به عنوان یک اصل امور تربیتی هنرجویان مؤثر باشد 

لذا در جریان اجرای آزمایش ها به این مهم توجه نمایید. 
١٧ــ در فرآیند اجرای آزمایش ها توصیه شده است که از نرم افزارهای مرتبط با موضوع آزمایش به صورت آزمایشگاه مجازی 
استفاده نمایند. اجرای این مسئله می تواند عالوه بر سوق دادن هنرجویان به سمت فناوری اطالعات، سرعت و دقت را در اجرای آزمایش ها 
افزایش دهد و موجب عمیق تر شدن آموزش و فرآیند آموزشی شود. محتوای آزمایشگاه مجازی در کتاب آزمایشگاه مجازی جلد اول آمده 

است. این کتاب همراه با لوح فشرده عرضه می شود. 
بنابراین الزم است از هنرجویان  ١٨ــ به اقتضای نوع آزمایش، سؤاالتی در متن آزمایش و یا در پایان آن آورده شده است. 
بخواهید تا در کتاب گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی )جلد دوم( پاسخ دهند. درضمن گزارش کار را در حضور هنرجو و با بحث 

و گفت وگو با وی تصحیح نمایید. 
با تشکر مؤلفان 

از آن جا که انرژی یک سرمایٔه ملی است و صرفه جویی در آن سبب بقای این انرژی 
برای نسل های بعدی می شود. هنگام ترک کارگاه کلیٔه دستگاه ها و روشنایی ها را خاموش کنید 

تا این سرمایه به هدر نرود. 



سخنی با هنرجویان 
هنرجویان گرامی! درس »آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی« یکی از درس های مهم شما در رشتٔه الکترونیک است الزم است بدانید 
که موفقیت شما در رشتٔه الکترونیک بستگی به تسلط شما بر دستگاه های اندازه گیری دارد. زیرا در هر آزمایشگاه یا کارگاه برای انجام 

آزمایش ها نیاز به اندازه گیری کمیت های الکتریکی مانند مقاومت اهمی، جریان و ولتاژ دارید. 
به منظور بهره برداری هرچه بیش تر از کتاب نکات زیر را مورد توجه قرار دهید: 

١ــ در انجام آزمایش ها، بسیار دقیق باشید و سعی کنید مطالب را کامالً درک کنید تا تسلط کافی پیدا کنید. 
٢ــ قبل از ورود به آزمایشگاه متن کامل آزمایش ها را دقیقاً مطالعه کنید و چنانچه نیاز به محاسبٔه بعضی از پارامترها باشد، سعی 
کنید آن ها را در منزل انجام دهید تا وقتی وارد آزمایشگاه می شوید بدانید که موضوع  آزمایش چیست، چه هدفی را دنبال می کند و به کجا 

ختم می شود.
٣ــ در آزمایشگاه به توصیه های مربی، توجه کامل داشته باشید. 

٤ــ قبل از شروع آزمایش وسایل مورد نیازی را که در ابتدای هر آزمایش نوشته شده است با وسایل موجود تطبیق دهید و 
کسری  های آن را تأمین کنید. 

٥ــ دستگاه های اندازه گیری بسیار حساس اند، مواظب باشید در هنگام حمل و نقل به آن ها ضربه وارد نشود و صدمه نبینند، زیرا 
اگر یک مولتی متر عقربه ای از روی میز و یا از دست شما به زمین بیفتد ممکن است به شدت آسیب ببیند و دیگر قابل استفاده نباشد. 

٦ــ سعی کنید پاسخ سؤاالت مطرح شده در آزمایش را در خالل آزمایش به دست آورید. 
٧ــ بعد از انجام هر آزمایش به طور مرتب گزارش کار را در جلد دوم )کتاب گزارش کار( در منزل بنویسید و در جلسٔه بعدی 

تحویل مربی آزمایشگاه دهید. 
٨ــ به شعار »اول ایمنی، بعد کار« در آزمایشگاه توجه کنید. چنانچه وسایلی را به برق وصل می کنید نهایت احتیاط را بکنید تا 

حادثٔه ناگواری برای شما رخ ندهد. 
٩ــ در بعضی از آزمایش ها، قید شده است که آزمایش را به کمک مربی انجام دهید. توصیه می شود این موارد را جدی بگیرید. 
١٠ــ سعی کنید با توجه به ارائٔه آزمایش ها، با استفاده از نرم افزارها توسط معلم، آزمایش های این کتاب را در خارج از ساعات 
آزمایشگاه، روی شبیه ساز )آزمایشگاه مجازی( به اجرا درآورید. محتوای آزمایش ها در کتاب آزمایشگاه مجازی جلد اول کد 358/3 

آمده است. 
١١ــ قبل از اجرای هر آزمایش نکات ایمنی و دستورالعمل اجرایی کارگاه ها را حتماً مطالعه کنید. 

١٢ــ حتماً برای خودتان یک کیف ابزار تهیه کنید و آن را مورد استفاده قرار دهید. 
با تشکر ــ مؤلفان



فهرست مطالب

صفحه عنوان  

1 آزمایش شمارۀ ١ــ میزکار، تجهیزات و قطعات اساسی  
2 ١ــ١ــ اطالعات اولیه  
2 ٢ــ١ــ نکات ایمنی  
7 ٣ــ١ــ کار با نرم افزار  
7 ٤ــ١ــ قطعات، ابزار، تجهیزات و مواد مورد نیاز  
7 ٥ــ١ــ مراحل اجرای آزمایش میز کار 

35 ٦ــ١ــ نتایج آزمایش  
36 ٧ــ١ــ الگوی پرسش  
37 ٨  ــ1ــ ارزشیابی  

کلیه مراحل مندرج در آزمایش شماره ١ در سایر آزمایش ها، تکرار شده است

38 آزمایش شمارۀ ٢ــ مولتی متر و کاربرد آن  

58 آزمایش شمارۀ ٣ــ مقاومت  متغیر  

70 آزمایش شمارۀ ٤ــ کار با سیگنال ژنراتور صوتی و فرکانس متر  

83 آزمایش شمارۀ ٥ــ اندازه گیری اختالف فاز با اسیلوسکوپ 

106 آزمایش شمارۀ ٦ــ مشاهدۀ منحنی مشخصۀ دیود و ترانزیستور به وسیلۀ اسیلوسکوپ  

121 آزمایش شمارۀ ٧ــ آزمایش دیود و محاسبۀ پارامترهای آن 

128 آزمایش شمارۀ ٨ــ یکسوسازهای نیم موج، تمام موج و صافی خازنی  

139 آزمایش شمارۀ ٩ــ کار با چند نمونه سنسور  

148 منابع و مآخذ 



 

 هدف کلی 

کار با قطعات و دستگاه های اندازه گیری پایه در رشتٔه الکترونیک
)سخت افزاری و نرم افزاری(

 

جدول بودجه بندی زمانی پیشنهادی 

زمان اختصاص داده عنوان شمارۀ آزمایش 
شده به ساعت آموزش 

٩میز کار، تجهیزات و قطعات اساسی١

١٢مولتی متر و کاربرد آن ٢

٦مقاومت های متغیر ٣

٤ )AF( ٣کار با سیگنال ژنراتور صوتی

١٢اندازه گیری با اسیلوسکوپ ٥

مشاهدٔه منحنی مشخصٔه دیود و ترانزیستور با ٦
١٨اسیلوسکوپ

١٥آزمایش دیود و محاسبٔه مشخصه های آن٧

٩یکسوسازهای نیم موج، تمام موج و صافی خازنی٨

معرفی و کار با نمونه هایی از حسگرها )سنسورهاــ ٩
 )Sensors٦


