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گاه الکترونیک  آزمایش

 : گردددر آزمایشگاه الکترونیک دروس آزمایشگاهی زیر برگزار می

 گیری الکتریکیآزمایشگاه اندازه-1

 دیجیتال  سیستم آزمایشگاه-2

 آزمایشگاه الکترونیک -3

 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی )گروه کامپیوتر( -4

 آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی)گروه کامپیوتر( -5

 منطقی)گروه کامپیوتر( آزمایشگاه مدار -6

 آزمایشگاه سیستم کنترل خطی-7

 آزمایشگاه مدار مخابراتی -8

 گیری الکتریکی آزمایشگاه اندازه 

ی کالیبره کردن دستگاه ها  را مورد  دهد و نحوهدر این آزمایشگاه ابتدا کار با دستگاه اسیلوسکوپ را آموزش می

گیری و آشنا شدن با کالیبراسیون آنها که  وسایل اندازه  دهد در آزمایش دوم الی پنجم طراحی بررسی قرار می 

پله به  گیرد در آزمایش ششم الی هشتم بررسی پاسخ  ولتمتر واهم متر است مورد بررسی قرار می- شامل آمپرمتر

 . گیردانجام می    RC-RL-RLC    مدارهای

 گیرد.می  ر در آزمایش نهم و دهم بررسی پاسخ ضربه به این نوع مدارها مورد بررسی قرا

 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی)گروه کامپیوتر( 

 .باشد گیری الکتریکی گروه برق میهمانند آزمایشگاه اندازه
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 لآزمایشگاه سیستم دیجیتا 

شویم  های منطقی آشنا میها و برخی از کاربردهای ساده گیتدر این آزمایشگاه در آزمایش یک با برخی تراشه

سگمنت و نحوه    7کنیم در آزمایش سه آشنایی با   های منطقی را راه اندازی میاین گیتودر آزمایش دو برخی از  

شود در  کدر و انکدر بررسی و راه اندازی مییگیرد در آزمایش چهار مدارات دراه اندازی آن مورد بررسی قرار می

ها مورد  شش شمارندهدر آزمایش    شودمالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر آموزش داده می  آزمایش پنج مدارات

اندازها و نحوگیرد و در آزمایش شماره هفت فیلیپ فالپبررسی قرار می  شود در  آنها آموزش داده میی  ه راه 

 .شود زمایش نیز شیفت ریجسترها آموزش داده میآآخرین 

 آزمایشگاه مدار منطقی )گروه کامپیوتر( 

 .همانند آزمایشگاه سیستم دیجیتال است

 آزمایشگاه  الکترونیک 

گیرد در آزمایش دوکاربردهای  در این آزمایشگاه در آزمایش یک دیود و منحنی مشخصه  آن مورد بررسی قرارمی

از کاربردهای    گیرد در آزمایش سوم یکی دیگر باشد انجام میدیود که شامل یکسو کننده نیم موج وتمام موج می

گیرد در آزمایش چهارم  بررسی قرار میجهشی و چند برابر کننده است مورد  -دیود که شامل مدارهای برشی  

  - فعال  - گیرد و در آزمایش پنجم ترانزیستور در سه ناحیه قطعمنحنی مشخصه ترانزیستور مورد بررسی قرار می

گیرد  مورد بررسی قرار می  JFETگیرد در آزمایش ششم منحنی مشخصه ترانزیستور اشباع مورد بررسی قرار می

شود در آزمایش هشتم کاربردهای تقویت  های سورس مشترک آموزش داده میهو در آزمایش هفتم تقویت کنند 

ها و  گیرد در آزمایش دهم تثبیت کنندهانجام می های تفاضلی  نهم تقویت کننده  های عملیاتی و در آزمایشکننده

 .شودها آموزش داده مییازدهم فیدبک

 آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی)گروه کامپیوتر( 

 .شودگروه برق آموزش داده می  کالکترونیاز آزمایشگاه قسمتهایی 

    آزمایشگاه سیستم کنترل خطی

 . باشد آزمایش می  12مایشگاه سیستم  کنترل خطی شامل  آز

 .گیردو معرفی ست آزمایشگاهی انجام می در آزمایش صفر مقدمات وآشنایی با تجهیزات 

 .باشد می 1آزمایش یک شامل استخراج مشخصات پالنت  
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 .باشد می 2آزمایش دو شامل استخراج مشخصات پالنت 

 .باشد می  1آزمایش سه شامل کنترل تناسبی سرعت 

 .باشد می 2آزمایش چهار شامل کنترل تناسبی سرعت 

 .باشد می 1آزمایش پنج شامل کنترل تناسبی موقعیت 

 .باشد می 2آزمایش شش شامل کنترل تناسبی موقعیت 

 .باشد می 1عیت با فیدبک اضافیآزمایش هفت شامل بهبود کنترل موق

 .باشد می 2آزمایش هشت شامل بهبود کنترل موقعیت با فیدبک اضافی

 .باشد می PIDآزمایش نه شامل کنترل 

 .باشد می متغیر سرعت  PIDآزمایش ده شامل کنترل 

 .باشد میمتغیر موتور  PIDآزمایش یازده شامل کنترل  

 مدارهای مخابراتی آزمایشگاه 

 .باشد میشامل سیزده آزمایش  آزمایشگاه این 

 AM-DSBتولید موج -1 آزمایش شماره

 DSBگیرنده- فرستنده- 2 آزمایش شماره

 (AGCعملکرد مدار کنترل بهره اتوماتیک) -3 آزمایش شماره

 SSBفرستنده- 4آزمایش شماره

 SSBدریافت سیگنال -5 آزمایش شماره

 AMگیرنده   -عیب یابی در یک فرستنده -6  آزمایش شماره

 مدوالتور ورکتوری -7 آزمایش شماره

 مدوالتور رآکتانسی  -8 آزمایش شماره

 آشکار ساز مدار تشدید تیون -9 آزمایش شماره



4 
 

 آشکار ساز ربع موجی -10 آزمایش شماره

 ( PLLآشکار ساز حلقه قفل فاز)-11 آزمایش شماره

 سیلی و نسبتی -فاسترآشکار سازهای -12 آزمایش شماره

 FMعیب یابی در یک سیستم فرستنده   - 13 آزمایش شماره

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


