
  
  ي باسمه تعال

                           ك الكتروني كار آزمايشگاه    دستور 

  28شماره دستوركار:  

  موضوع آزمايش : 

  
  آن وترسيم منحنی مشخصه   ديود نورانیآشنايی با 

 

                  

              هماهنگي با توجه به تاريخ انجام آزمايش :

  :نمره                      زاده شيرين   مربوطه  :   داستا

  ايش : هدف آزم 

ومقايسه ال اي دي ها در رنگ  نوراني جيتالي ورسم منحني مشخصه ديود با مولتي متر دي  آنوتست    نوراني آشنايي با ديود
  ياس هاي مختلف در مدار با

  : اين آزمايش  مورد نياز   تجهيزاتو  قطعات 

 ي سيم بردبور- نوراني در سه رنگ ديود – كيلو اهم  10مولتي ترن 

  هت تنظيم مولتي ترنپيچ گوشتي ج- dcمنبع تغذيه - پراپ-مولتي متر ديجيتال- ورد بردب

  تئوري آزمايش : 

  : 1مرحله

  دي قرمز رنگ .ابتدا با ال اي  نماييد مدار زير راروي بردبورد مونتاژ -1       

(قبل از   ماكزيمم مقاومت تنظيم كنيد با توجه به مقادير جريان هاي ارائه شده در جدول ابتدا مولتي ترن را رو ي - 2     
كم كم مقدار آنرا كم كنيد تا به مقادير جريان هاي جدول برسيد ودر هر  اتصال آن به مدار)ووقتي آنرا درمدار قرار داديد 

  راني را قرائت ودر جدول ثبت كنيد..مرحله ولتاژدوسر ديود نو

  با ال اي دي ها با رنگ هاي زرد وسبز هم انجام دهيد. اين آزمايش را -  3     

  



  

  

  

  را رسم نماييد.نوراني منحني مشخصه ديودنمودار ، با توجه به مقادير ثبت شده درجدول حال -    4      

  

  : مدار وشماتيكروش انجام آزمايش 

  

  

  



  

  

  

  :  بايد در نتيجه گيري لحاظ شودي كه موارد و پرسش ها 

  يم شود. د مولتي ترن بصورت ماكزيمم تنظچرا ابتدا باي-1

نتايج حاصل شده در آزمايش  ژقابل تحمل ديود ها ي نوراني با رنگ هاي مختلف در سايت امده است مقادير را با ولتا- 2
 ودر كنار هم بنويسيد.  مقايسه كنيد 

تفاوت مقادير  و وضيح دهيد وبصورت عملي با مولتي متر ديجيتال اين كار را آنجام دهيد را تنوراني   روش تست ديود  - 3
  نماييد وعلت را توضيح دهيد. بررسي1N4007ت با تست ديود حالمولتي متر در اين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


