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 معرفی مجموعه 

قدرت متوسط و کيفيت عالی است با صحبت کردن در يک ميکروفن و اتصال کيت به يک بلندگوی شيپوری  اين مدار يک آمپلی فاير صوتی با

 در يک محيط پخش کنيد .ميتوانيد صدای خود را 

شود، مغز انسان اين لرزشها را بصورت در درون گوش آدمی پرده بسيار نازکی به نام پرده صماخ وجود دارد، هنگامی که اين پرده مرتعش می

 که با آن شود، تغيرات فشار هوايی استترين عواملی که باعث تحريک و مرتعش شدن اين پرده میصوت تفسير خواهد کرد. يکی از عمده

 .کنددهد و سيگنالهای الکتريکی را به صوت تبديل میهمانطور که گفته شد، بلندگو عمل عکس يک ميکروفون را انجام می .کندبرخورد می
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متصل شده مرکز ديافراگم به مرکز بلندگو که سيم پيچ قرار دارد  .شود تا بتواند به راحتی تحرک کندديافراگم بلندگو غالباً از کاغذ ساخته می

 .است و از اطراف نيز از طريق ثابت کننده به بدنه بلندگو متصل شده است

جاورت گردد که در اثر مکند، باعث بوجود آمدن ميدان مغناطيسی میپيچ بلندگو عبور میهنگامی که جريان الکتريکی از طريق سيمهای سيم

ی و درپوش محافظ شده و در نتيجه کاغذ ديافراگم را به داخل کشيده يا به خارج با آهنربای بلندگو، باعث باالرفتن يا پايين آمدن هسته مرکز

ان پيچ، کاغذ ديافراگم بصورت پيوسته نوسفشار خواهد داد. در اثر حرکت سريع اين هسته و تغيرات پيوسته جريان الکتريسيته در داخل سيم

 .خواهد کرد که خود باعث توليد صوت خواهد شد

دانيم که اگر از سيمهای پيچيده شده به دور يک هسته آهنی، جريان عبور کند، باعث بوجود آمدن ميدان مغناطيسی می از الکترومغناطيس

 .شودمی

 گردد و در صورت غيراگر اين ميدان هم قطب با قطب آهنربای ثابتی باشد که در بلندگو وجود دارد، باعث دفع شدن هسته آهنی از آهنربا می

 .دگردباعث جذب آهنربا میهم قطب بودن آن، 

 

 

 لیست تجهیرات  
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   (PCB) : برد مدار چاپی

دو اليه مس و يا حتی چند اليه باشد؛ ) دو طرفه، (يک اليه مس) يک طرفه(تواند بوده و می مدارهای الکتريکی ای ازشامل مجموعه

مونتاژ شده و جهت استفاده در تجهيزات الکترونيکی بکار  آن روی بر … و سی آی الکترونيکی مانند مقاومت، خازن،بطوريکه قطعات 

 ۰٫۲ هایضخامت با و شده ساخته …و  فلکسی بل ،راجرز، فايبرهای مختلفی مانند از متريالماده خام تشکيل دهنده اين بردها . رودمی

بوده و جهت طراحی اين بردها   IPCو UL استاندارد اساس بر چاپی مدار توليد بردهایاستاندارد جهانی  گردند. می عرضه ميليمتر ۳٫۲ تا

 .گردداستفاده می Protel افزاررمنعموماً از 

 
 : سیلک اسکرین

بر مدار ا روی فيسيلک اسکرين معموال محل قرار گيری قطعات الکترونيک و نقاط تست و شماره فنی ، لوگوی شرکت و عالئم هشدار ر

آن استفاده ميشود. برای سيلک اسکرين از جوهر مخصوصی استفاده ميشود که معموال سفيد و مشکی روی  .دچاپی مشخص ميکنن

 .رنگ غير معمولی مثل زرد روی هزينه و زمان تاثير خواهد گذاشت

 در برد مذکور نيز از سيلک اسکرين جهت سهولت کاربری استفاده شده است.
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 : یکیمقاومت الکتر

اند در اگر چيزی يا ماده ای بتوو  در الکترونيک وقتی ميگوييم نيروی الکتريکی يعنی نيرويی که از حرکت الکترون ها ايجاد ميشود

مقاومت الکتريکی که معموال از جنس کربن است در برابر عبور  .برابر عبور الکترونها مقاومت کند به آن مقاومت الکتريکی ميگوييم

 متفاوت سرعت کنند عبور جسم ان هر ماده ای مقاومت الکتريکی دارد يعنی وقتی الکترون ها بخواهند از .ها مقاومت می کند الکترون

 6يا ) وقتی ميگوييم جسمی يک اهم مقاومت الکتريکی دارد يعنی وقتی يک باطری يک ولتی به ان وصل ميکنيم يک آمپر. است

 . از ان بگذرد( ميليون الکترون در ثانيه

 
 

 :خازن چیست

 د.بعدا آزاد ميکن کرده وست که در مدارها مقداری انرژی الکتريکی رو ذخيره ای اخازن قطعه 

 

 (:) تخلیه یک خازن )پر کردن یک خازن( و دشارژ شارژ

اگر خازنی را در يک مدار قرار بديم يا به يه منبع ولتاژ وصل کنيم ، بعد از مدتی خازن پر شده )حداکثر ولتاژ خودش رو ذخيره کرده( 

ولتاژ رو قطع کنيم بعد مدتی خازن تخليه برای دشارژ کردن خازنی که در مدار است اگه منبع  .و ديگر جريانی از خود عبور نميدهد

را به راحتی عبور می دهند ولی مانع عبور  ACاز خازن ها به عنوان فيلتر نيز استفاده می کنند زيرا سيگنال های متناوب يا  .ميشود

 .می شوند DC يا  سيگنال های مستقيم

 

 انواع خازن:

 عدسی 

 سراميکی 

 (الکتروليتی)آلومينيومی، تانتاليوم 

 (خازن ورقه ای)کاغذی و پالستيکی 

 ميکا 

 روغنی و گازی 

 خازن های متغير 

http://www.qeshmvoltage.com/
http://www.qeshmvoltage.com/


                                                              

 
 41، واحد 41تهران، خيابان انقالب، الله زار نو، بين کوشک و منوچهری، کوی مصباح کريمی، ساختمان شماره 

 40416-4106صندوق پستی تهران: ( 124) 00501264( فکس: 124) 00500111 -00501761 -00501666تلفن: 
  E-Mail:as1.support@Qeshmvoltage.com            WWW.Qeshmvoltage.com 

 
 

 

 

 :يا شيميايی خازن الکتروليتی

فاراد می  ميکرو رنج در معموال  خازن های الکتروليتی يا شيميايی بر خالف خازن های عدسی دارای قطب مثبت منفی ميباشند و

 یا ويژه توجه خازن جهت به بايد مدار در استفاده هنگام  باشند. ظرفيت خازن و ولتاژ قابل تحمل خازن بر روی آن نوشته شده است و

کاربردهای اين خازن در مدار يکسو کننده ديودی  مهمترين از  خازن های الکتروليتی، آلومينيومی و تانتاليومی می باشد. انواع. داشت

برای  "منفی"بر روی بدنه خازن نواری با رنگ مخالف و حاوی عالمت  .بعنوان فيلتر و کوپلينگ در مدار باياس ترانزيستور ها ميباشد

يم ی ميکند که زمان لحمشخص شدن پايه منفی ميباشد. بر روی بردها نيم دايره مشکی رنگی را برای مشخص شدن پايه منفی طراح

 .کاری اشتباهی رخ ندهد
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 خازن عدسی:

خازن عدسی دارای ابعاد کوچک همانند عدس ! بدون پالريته مثبت و منفی)خازن های بدون قطب( هستند که دارای محدوده پيکو 

خازن عدسی اعدادی نوشته شده که از  بر روی .فاراد و نانو فاراد هستند. و هرچه ميزان خازن باالتر رود سايزش نيز بزرگتر ميشود

 .روی آن ميتوان ظرفيت آن را بدست آورد

( و به اندازه رقم سوم صفر جلوی دو عدد اول بگذاريد 37نوشته شده باشد دو رقم اول را برداشته) 374بطور مثال اگر بر روی خازن 

 . 37nFنانو فاراد يا  37بعبارت ديگر  37444pFاين مقدار ظرفيت خازن برحسب پيکو فاراد است يعنی  37444ميشود 

 .متر تست کنيد LCR در صورت مشخص نبودن عدد بر روی خازن ظرفيت آن را توسط خازن سنج يا مولتيمتر خازن سنج و يا

 

 
 ترانزيستور:

اما (الکتريسيته را نسبتا خوبترانزيستور از عناصری به نام نيمه هادی مانند سيليکون و ژرمانيوم ساخته می شود نيمه هادی ها جريان 

 (نه به اندازه ای خوب که رسانا خوانده شوند مانند مس و آلومنيوم و تقريبا بد اما نه به اندازه ای که عايق نامگذاری شوند مانند شيشه

نست که می تواند عمل جادويی که ترانزيستور می تواند انجام دهد اي .هدايت می کنند به همين دليل به آنها نيمه هادی می گويند

مقدار هادی بودن خود را تغيير دهد . هنگامی که الزم است يک هادی باشد می تواند هدايت خوبی دشته باشد و هنگامی که الزم 

 .است تا به عنوان عايق عمل کند جريان بسيار کمی را از خود عبور می دهد که می توان آن را ناچيز شمرد

 

 ناحیه کاری ترانزیستور:

 قطعناحيه 

 (ناحيه فعال)کاری يا خطی

 ناحيه اشباع

 

 .دهدحالتی است که ترانزيستور در آن ناحيه فعاليت خاصی انجام نمی  :ناحیه قطع

 

شود در حالت فعال ترانزيستور را افزايش دهيم ترانزيستور از حالت قطع بيرون امده و به ناحيه فعال وارد می B اگر ولتاژ : ناحیه فعال

 .کندتقريباً خطی عمل میمثل يک عنصر 

 

ديگر شاهد افزايش  B رسيم که با افزايش جريان ورودی درای میرا همچنان افزايش دهيم به ناحيه B اگر ولتاژ   :حالت اشباع

ر زياد تر شود امکان سوختن ترانزيستو B گويند حالت اشباع و اگر جريان ورودی بهنخواهيم بود به اين حالت می E و C جريان بين

 .وجود دارد
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 کاربرد ترانزیستور:

 .ترانزيستور هم در مدارات الکترونيک آنالوگ و هم در مدارات الکترونيک ديجيتال کاربردهای بسيار وسيعی دارد

 …وتوان از آن به عنوان تقويت کننده يا تنظيم کننده ولتاژ )رگوالتور( کند و میدر مدارات آنالوگ ترانزيستور در حالت فعال کار می

توان از اين حالت ترانزيستور در پياده کند که میو در مدارات ديجيتال ترانزيستور در دو ناحيه قطع و اشباع فعاليت می کرد استفاده

 .کرد استفاده …سازی مدار منطقی، حافظه، سوئيچ کردن و

 )تقويت جريان(در تقويت کننده ها  -

 در تثبيت کننده ها -

 )سوئيچ = کليد(ميشود.  به عنوان سوييچ استفاده -

 )در مدارات اسيالتور(در نوسان سازها -

 در مدارات آشکارساز -

 )مدارات ميکسر(در مخلوط کننده ها  -

 درمدارات مدوالتور -

 

 

 

 میکروفن خازنی:

حساسيت بسيار يک ميکروفن کوچک است که دارای دو يا سه پايه می باشد و معموال در راديو ضبط ها از آن استفاده می شود و 

بااليی دارد ، اين ميکروفن مانند خازن می باشد يعنی با تغيير صوت فاصله صفحات آن کم و زياد شده و يک جريان الکتريکی بوجود 

 . می آيد

 

 :طریقه تست میکروفن خازنی

 . سالم است دو سر اهم متر را به دوسيم ميکروفن ) مفتولی و زره دار ( می زنيم ، اگر مقاومتی را نشان ده د،
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