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» به نام خدا«

 ... عزيز دوستايي همه خدمت مجدد سالم عرض با

كم: يك خبر خوب☺ تا. جلسات آزمايشگاه خواهيم داشتما كم ي كار با قطعاتي كه حاال در اين جلسات ما نحوه

ت باوئبه صورت دوستاني كه عالقه مند هستند تا اين. شديم رو به صورت عملي توضيح خواهيم دادنها آشناآري

وسايلي كه براي. در منزل فراهم كنندآزمايشها را در منزل خودشون تكرار كنند بايد يك سري وسايل اوليه براي كار 

. كار نياز هست نيز در جلسات آينده معرفي خواهيم كرد

و انواع اين رگوالتورنيكي به نام الكتروي قطعهيكبه پيش جلسات در ، مي خواهيم در مورد كاركرد اشاره كرديم

. قطعه در اين جلسه توضيح دهيم

وررگوالت

 مثل نوسان، بدونو ثابت ولتاژيكبه نياز مدارها، الكترونيكي هاي مانالو قطعاتاز بسياري اندازي راه براي ما

5v ي پنجم ديود زنر را به صورت سطحي معرفي كرديم كه اين ديود توسط. داريم ما براي اين منظور در جلسه

مدارهاي جانبي مي توانست اين عمل را براي ما انجام دهد، اما گفتيم به خاطر محدوديت هايي كه اين قطعه دارد، 

و همچين مدارهاي جانبي آن كه موجب پي چيدگي كار مي شود، به جاي آن از قطعه اي به از جمله محدوديت جريان،

. نام رگوالتور استفاده مي كنيم

.، نوعي از نيمه رساناها هستند كه براي تنظيم ولتاژ طراحي شده اند رگوالتورهاي ولتاژ

مي3رگوالتورها در يك دسته بندي كلي به :د شون بخش زير تقسيم

و غير قابل تغييرآكه خروجي: رگوالتورهاي ولتاژ خروجي ثابت مثبت-1 مي باشد كه نام گذاري+ نها يك عدد ثابت

نشان داده شدهXXرقم سمت راست كه به صورت2. مي باشد M78XXيا L78XXيا78XXنها هم به صورتآ

ي ولتاژ خروجي است يMياL. ولت مي باشد5، 7805مثالً ولتاژ خروجي رگوالتور. نشان دهنده  هم نشان دهنده

) مپرآ 1.5تاMو آمپر1تا،L( حداكثر جريان دهي آن است
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كه باشدمييفنم غير قابل تغيير

كار كردن با اين.ي طراحي مي شود

. شده است

حداقل ولتاژ ورودي ولتاژخروجي  مدل

7.3 5

11.5 9

14.6 12 

21 18 

27.1 24 

س د ن ه م ه  ت ي م ك

و:ي ثابت منفي كه خروجي آنها يك عدد ثابت منفي

79Xمي باشد.

ي اين:ي متغير به وسيله

.ژ خروجي را كنترل كرد

آنها+ كاربردترين نوع خروجي

LMنهاآ– خروجيعونو 

ر بها قطعه براي ه اندازي نياز

 كه در جلسات آزمايشگاه

. داده مي شود

، خروجي،+ مثبت. دارند

مي نيز زمينرا تغذيهع

. نگاه كنيد

ولت بيشتر 2.3ولتاژ ورودي بايد حداقل

و همچنين ولتاژ خروجي حداقل ولتاژ ورودي

:ت

)تقويت كننده هاي تفاضلي OP-AMP): 

و ICصورت با مدارهاي مجتمع ترانزيستوري ساخته شده

و همين موضوع باعث استقبال فراوان از اين قطعه د

شماره مد

7805

7809

7812

7818

7824

رگوالتورهاي ولتاژ خروجي-2

XX صورتبه انها گذاري نام

رگوالتورهاي ولتاژ خروجي-3

رگوالتورها مي توان ولتاژ

و پر كاربردت معروف ترين

LM317 وLM138 وM338

LM337 اين قطع. مي باشد

يك مدار جانبي مختصر دارد

در اين مورد توضيح كامل دا

د3 رگوالتورها اين پايه

منبع– قطب(-زمين يا

به شكل نگ.))Gnd( گوييم

78XX سري رگوالتورهاي در

حداق. از خروجي آنها باشد

آنها در جدول زير آمده است

صوبه معموالً قطعه اين

قطعه نسبتاً ساده مي باشد
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، فيلترينگ، تقويت، مقايسه جملهاز فراواني كاربردهاي قطعه اين

نآ كنندگي مقايسه بحثبه فقط اينجادرماكه دارد....و اسيالتور

 ترانزيستورهااز ترجيحاًما كنندگي تقويت بحثدر. پردازيم مي

-OPازتر ساده مراتببههانآبا كردن كار زيرا كنيممي استفاده

AMP مي باشد.

مقايسه كنندگي

OP-AMP ي2داراي ي تغذيه .باشدمي خروجيي پايهيكو–و+ وروديي پايه2و–و+پايه

ي پايه رويبر، باشد بيشتر+ ورودي ولتاژ اگرو شده مقايسههمبا وروديي پايه2 ولتاژ، كنندگي مقايسهمد در

ي خروجي ولتاژ رويبر صورت اين غيردرو+ ولتاژ خروجي . گرفت خواهد قرار– پايه

.شد خواهد داده توضيح كامل صورتبه، آزمايشگاه جلساتدر نيز قطعه ايناز استفادهي نحوه

زش رباتيك در طرح ساماندهي آمو( nrec.ir/ آموزشهاي رباتيك طبقه بندي شده توسط كميته مهندسي رباتيك

 سال25تا13برگرفته از سايت رشد مخصوص رده سني) اينترنت

و ويرايش اوليه  خانم فرناز عطاءالهي: گردآوري

و گرافيكي  زهره دارابيان: نهايي ويرايش علمي


