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فصل اول
نرم افزار ادیسون

هدف کلی: آموزش، نصب، راه اندازی و کار با نرم افزار ادیسون

هدف های رفتاری: در پایان این فصل که توس��ط نرم افزار ادیس��ون اجرا می ش��ود، از فراگیرنده انتظار 
می رود:

1- نرم افزار ادیسون را نصب کند.
2- نرم افزار ادیسون را راه اندازی کند.

3- محیط کار نرم افزار ادیسون را تشخیص دهد.
4- انواع قطعات و دستگاه ها را بر روی میز کار آزمایشگاه 

مجازی بیآورد.

5- مشخصات قطعات را تغییر دهد.
6- با انواع دستگاه های اندازه گیری کار کند.

7- یک مدار ساده ی الکترونیکی را ببندد.
8- مدارهای موجود در نرم افزار را آزمایش کند.

ــدوز کـــه هـــمـان  ــتم عــامل ویــنـ مـرورگـر سیـــس
Internet Explorer  است، کلیک کنید تا پنجره ی 

شکل 1-1 را مشاهده کنید.

شكل1-1  صفحه ی آدرس سایت

5-1-1  در کادر  نشان داده شده ی شکل 1- 1، آدرس 
زیر را تایپ کنید تا وارد سایت نرم افزار ادیسون شوید.

http://www.edisonlab.com/English/edison/

1-1  آزمایش 1: نصب نرم افزار ادیسون

1-1-1  نرم افزار ادیسون یکي از نرم افزارهاي الکترونیکي 
ــیار  ــت که براي فهم مفاهیم الکترونیک و مباني برق بس اس

سودمند است.

2-1-1  دو نسخه از این نرم افزار در اینترنت وجود دارد. 
نسخه ی اول آن مجاني و به صورت Demo است،  در این 
ــاده ی اولیه که قطعات و دستگاه های  نسخه آزمایش هاي س
ــد. هم چنین  در این  ــدودي دارد، را مي توانید اجرا کنی مح

نسخه نمي توانید فایلي را ذخیره کنید.

ــت و  ــخه ی دیگر این نرم افزار خریدنی اس 3-1-1  نس
براي تهیه ی آن باید از کارت هاي اعتباري استفاده کنید. در 

این کتاب  بر روي نسخه ی مجاني آن تکیه مي کنیم.

4-1-1  براي دانلود )دریافت( این نرم افزار ابتدا بر روي 
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ــردن آدرس در مکان مرورگر،  ــس از وارد ک 6-1-1  پ
صفحه اي مشابه شکل 2-1  ظاهر مي شود.

شكل 2-1  صفحه ی دریافت نرم افزار

ــمت راست دو گزینه وجود  7-1-1  در باالي صفحه س
ــن  ــت، ای ــه ی اول  Download Demo  اس دارد. گزین

ــت و گزینه ی دوم مربوط به  ــی اس ــخه ی آزمایش گزینه نس
ــخه ی اصلي است. روي گزینه ی  خرید و دانلود )دریافت( نس

اول مطابق  شکل 3- 1  کلیک کنید.

شكل 3-1  صفحه ی انتخاب نسخه های نرم افزار

8-1-1  بــر روی گزینه ی مـورد نــظر
ــد.  منوي  ــپ کنی ــک چ )Download Demo( کلی

شکل 4-1 ظاهر مي شود.

شكل  4 -1  پرسشنامه ی دانلود نرم افزار ادیسون 

IRAN
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ــنامه روي کلید  ــن پرسش ــل ای ــس از  تکمی 9-1-1  پ
ــتن( کلیک چپ کنید.  Submit )ارائه کردن – تقدیم داش
ــابه صفحه ی شکل 5- 1 را مشاهده می کنید.  صفحه اي مش

ــک نامه ی الکترونیکي، به   ــت که، ی این صفحه بیانگر آن اس
پست الکترونیکي شما ارسال شده است.

شكل 5-1  صفحه ی نمایش داده شده پس از تكمیل پرسشنامه

توج�ه: اگر تا کنون پس��ت الکترونیکی نداشته اید، با 
مراجع��ه به س��ایت هایی از قبی��ل Yahoo،  Google و...  

اقدام به ساخت آن نمایید.

ــدوق الکترونیکي خود  ــن مرحله به صن 10-1-1  در ای
ــط موسسه ی مربوطه براي  مراجعه کنید و نامه اي را که توس
ــت،  باز نمایید. پس از باز کردن نامه   ــده اس ــما ارسال ش ش

شکل 6-1 را مشاهده می کنید.

شكل 6-1  صفحه ی مربوط به دریافت نامه ی الكترونیكی
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ــک چپ کنید.  ــه ی Edison کلی 11-1-1  روي گزین
  )English( ــه ی ــود. بر روي گزین ــکل7-1 ظاهر می ش ش

نشان داده شده در شکل 7-1 کلیک چپ کنید.

شكل 7-1  صفحه ی دریافت نرم افزار ادیسون

ــکل  12-1-1  با کلیک چپ روي گزینه ی English ش
8-1 را مشاهده می کنید.

شكل 8-1  صفحه ی مربوط به ذخیره کردن نرم افزار 
ادیسون

ــره کردن فایل(  ــه ی Save file )ذخی 13-1-1  گزین
ــي )Drive( که مي خواهید  ــد. آدرس مکان ــاب کنی را انتخ
ــخص کنید  و منتظر  ــون ذخیره شود، را مش برنامه ی ادیس
ــود )در صورت نیاز مي توانید به  بمانید که تا برنامه دانلود ش
جاي دانلود نرم افزار، نرم افزار مربوطه را از مربي خود دریافت 
کنید یا از لوح فشرده ی ضمیمه ی این کتاب استفاده کنید(. 
ــکل  ــي که دانلود کردید کلیک کنید. پنجره ی  ش روي فایل

9-1 باز می شود.

توجه: در صورت دسترسي به آدرس هاي دیگر مانند:  
http://www.verdiem.com/edison/

مي توانید نرم افزار ادیسون را به طور مستقیم و بدون استفاده از 
پست الکترونیکي دانلود کنید.

شكل 9-1  صفحه ی مربوط به نصب نرم افزار

نکته: مناسب تر اس��ت برای نصب نرم افزار از مکانی 
غیر از محلی که سیس��تم عامل نصب ش��ده اس��ت، اس��تفاده 
 Drive C: ک�ن��ید. م��عمواًل سیس��تم عام��ل را بر روی

نصب می کنند.

س�وال 1: آیا تا این مرحله به مشکلی بر خورد کرده اید؟ 
توضیح دهید.



6

ــود راهنمایی  ــکل از مربی خ ــرای رفع مش 14-1-1  ب
ــی کار می کنید، مراحل را  ــی که به تنهای ــد. در صورت بگیری

مجدداً انجام دهید.

ــره ی  ــک کنید.پنج ــد  Next کلی 15-1-1  روي کلی
ــکل10-1  باز می شود. کلید  Browse را انتخاب کنید.  ش
مکاني از حافظه که مي خواهید برنامه روي آن نصب شود را 

مشخص کنید.

شكل 10-1  انتخاب محل نصب نرم افزار

  Next 16-1-1  پس  از انتخاب محیط نصب، روي کلید
کلیک کنید. صفحه ی شکل 11-1 باز می شود. مجدداً روي 

کلید Next، کلیک کنید.

شكل 11-1  قسمتی از مراحل نصب نرم افزار

17-1-1  پس از کلیک کردن روي کلید Next مراحل 
ــب پایان یابد،   ــود. تا زمانی که مراحل نص ــب آغاز مي ش نص

ــده به طور  ــزار در محل انتخاب ش ــر کنید. اکنون نرم اف صب
ــما می توانید با نرم افزار ادیسون  ــده است و ش کامل نصب ش

آزمایش های دل خواه را انجام دهید.

ــی   ــه ی آزمایش ــتفاده از نمون ــر اس ــاوه ب 18-1-1  ع
ــون، می توانید از  ــرای نرم افزار ادیس ــده ب )Demo( ذکر ش
نمونه ی آزمایشی موجود در بازار استفاده کنید. این نمونه به 

آسانی قابل دسترس است.

ــه ی  ــن نوع نرم افزار ابتدا پوش ــرای نصب ای 19-1-1  ب
ــون را باز کنید و گزینه ی Setup را  مربوط به نرم افزار ادیس

مطابق شکل 12-1 فعال کنید.

دوبار کلیک 
)دوبل(

شكل 12-1  شروع به نصب نرم افزار ادیسون

ــان داده  20-1-1  چند دقیقه صبر کنید، صفحه ی نش
ــکل 13-1 ظاهر می شود. پس از نمایش صفحه،  شده در ش

کلید Next را فعال کنید.

Left Click

شكل 13-1  ادامه ی برنامه ی نصب نرم افزار ادیسون
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21-1-1  پس از فعال کردن دکمه  ی Next شکل 1-14 
ــت. در این شکل  ــاهده اس روی صفحه ی کامپیوتر قابل مش
برای نصب نرم افزار یک مسیر مشخص را معرفی می کند. در 
صورتی که می خواهید مسیر نصب را تغییر دهید از دکمه ی  
ــان داده شده در شکل  ــتفاده کنید. مسیر نش Browse اس

14-1 درایو C و پوشه ی ادیسون )Edison( است.

شكل 14-1  مسیر پیش نهادی نرم افزار ادیسون
 برای نصب

 22-1-1  در شکل 15-1، نحوه ی تغییر مسیر را مشاهده 

  )Folder( و پوشه ی )Drive( می کنید. با انتخاب درایو
مورد نظر مسیر دل خواه خود را انتخاب کنید.

انتخاب پوشه

انتخاب درایو

شكل 15-1  نحوه ی تغییر مسیر برای نصب نرم افزار 
ادیسون

23-1-1  در شکل 16-1 مسیر تــغیــیـر یـافته ی

ــه  ــه  E:\Program File ماحظ  C:\Edison را ب
می کنید.

 e به درایو Cشكل 16-1  مسیر نصب نرم افزار در درایو
تغییر کرده است

نکته ی مهم: در صورتی که در نرم افزارهای موجود 
در بازار مسیر ناشناخته ای معرفی شده است، آن مسیر را حذف 

کنید و مسیر نصب را خودتان انتخاب کنید.

24-1-1  دکمه ی Ok را فعال کنید، طبق شکل 1-17 
مسیر انتخاب خواهد شد.

شكل 17-1  مسیر جدید در برنامه  انتخاب شده است

 25-1-1  در شکل 1-17 دکمه ی Next را فعال کنید 
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تا شکل 18-1 ظاهر شود. در این شکل از شما می خواهد که 
ــده ی )Folder( مورد نظر را برای نصب برنامه انتخاب  پرون
 Accesory  ــه ی کنید. معموالً به صورت پیش فرض پوش
ــت. توصیه می کنیم همین مسیر را انتخاب  انتخاب شده اس

کنید.

شكل 18-1  انتخاب پوشه برای نصب برنامه

26-1-1  پس از این مرحله، شکل 19-1 روی کامپیوتر 
ــود و کامپیوتر به صورت خودکار شروع به نصب  ظاهر می ش
ــد تا برنامه به طور کامل  ــه می کند. باید کمی صبر کنی برنام

نصب  شود.

شكل 19-1  تصویر مربوط به نصب برنامه ادیسون

ــر  ــه روی کامپیوت ــه ای را ک ــن صفح 27-1-1  آخری
ــن مرحله  ــت. در ای ــکل 20-1  اس ــد، ش ــه می کنی ماحظ
تعدادی از برنامه های اجرا شده ی ادیسون به صورت نمایشی 

)Demo( نصب می شود.

شكل 20-1  نصب تعدادی از برنامه های نمایشی 
)Demo( ادیسون

ــکل 21-1  نصب برنامه  ــدن ش ــا ظاهر ش 28-1-1  ب
ــه دکمه     ی Finish را فعال  ــد. در این مرحل به اتمام می رس

کنید.

شكل 21-1  مرحله ی نهایی نصب نرم افزار ادیسون

ــده  ــان داده ش  29-1-1  پس از نصب میان برهای نش
ــما به طور کامل نصب  ــکل 21-1 برنامه ی ادیسون ش در ش
شده است. برای دسترسی به برنامه می توانید به طور مستقیم 
ــر  ــور غی ــا به ط ــوی Start→All Programs ی من
ــیری که از قبل تعیین کرده اید نرم افزار را از  مستقیم از مس

طریق دو بار کلیک کردن فعال کنید.
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طبق شکل 22-1 برای نرم افزار دو نماد وجود دارد، نماد 
ــون را فعال می کند و  ــی ادیس المپ زرد برنامه اصلی نمایش
نماد پوشه ی Edison 4  برنامه های اجرا شده را به صورت 
ــاهده ی برنامه های موجود  ــی نمایش می دهد. با مش آموزش
ــه ی Edison 4  به آسانی می توانید نحوه ی کار  در پوش

کردن با این برنامه را یاد بگیرید.

شكل 22-1  نحوه ی باز کردن نرم افزار ادیسون

ــک کنید تا  ــپ دو بار کلی ــت الم 30-1-1  روی عام
ــدن کند. سپس کمی صبر کنید تا  ــروع به باز ش نرم افزار ش
ــود. شکل 23-1 مرحله ی باز  صفحه ی اصلی ادیسون باز ش

شدن نرم افزار ادیسون را نشان می دهد.

شكل 23-1  مرحله ی باز شدن نرم افزار ادیسون

31-1-1  قبل از باز شدن نرم افزار ادیسون پیامی مبنی 
ــی بودن آن مطابق شکل 24-1 روی صفحه ظاهر  بر نمایش
می شود. در این پیام یادآوری می شود که این نسخه نمایشی 
ــود ندارد. هم چنین  ــازی وج بوده و امکان چاپ یا ذخیره س

متذکر می شود که فقط مدارهای کوچک قابل اجرا است.

شكل 24-1  پیام نرم افزار ادیسون قبل از باز شدن

32-1-1  پس از مشاهده ی پیام دکمه ی OK را فعال 
ــمت چپ و راست صفحه  کنید. صفحه ی نرم افزار در دو قس

طبق شکل 25-1 ظاهر می شود.

صفحه ی 
سمت چپ

صفحه ی سمت 
راست

شكل 25-1  صفحات سمت چپ و راست نرم افزار 
ادیسون

در سمت چپ صفحه می توانید مدارهای عملی را ببندید 
و در سمت راست صفحه نقشه ی فنی مدار به صورت خودکار 

رسم می شود .

33-1-1  در صورتی که در قسمت باالی صفحه ی سمت 
ــکل 26-1 روی عامت نشان  ــت یا سمت چپ طبق ش راس

داده شده کلیک کنید صفحه  ی مورد نظر بزرگ می شود.

روی این عالمت کلیک کنید

شكل 26-1  نحوه ی بزرگ کردن صفحات سمت راست و 
سمت چپ

ــمت چپ را  ــه ی س ــکل 27-1 صفح  34-1-1  در ش
ــاهده می شود، یکی از  ــاهده می کنید. همان طور که مش مش
ــون که مربوط به  ــده در نرم افزار ادیس ــای اجرا ش آزمایش ه

قانون اهم است را نشان داده ایم.
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شكل 27-1  صفحه ی سمت چپ نرم افزار ادیسون در 
حال نشان دادن قانون اهم

35-1-1  نرم افزار ادیسون را چندین بار نصب کنید تا 
کامًا بر فرآیند نصب آن مسلط شوید.

نکته ی مهم: ب��رای Uninstall  کردن نرم افزار 
ادیسون باید از Control Panel استفاده کنید.

سوال 2: مراحل نصب را به طور خاصه بنویسید.

2-1  آزمای�ش 2: آش�نایی با محی�ط نرم افزار 
ادیسون

ــون مانند سایر نرم افزارها دارای  1-2-1  نرم افزار ادیس
نوار عنوان و نوار منو است. توجه داشته باشید که در نرم افزار 
نمایشی موجود تعداد منوها بسیار محدود و در حد آشنایی 

با نرم افزار است.

ــکل28-1 نوار منوی نرم افزار را مشاهده می کنید.  در ش
ــت و دارای  ــایر نرم افزارها اس ــابه س منوی فایل )File( مش
ــت. در مورد  ــی مانند New، Open و Save اس گزینه های

سایر منوها در جای خود صحبت خواهیم کرد.

شكل 28-1  نوار منوی نرم افزار ادیسون

ــد و صفحه ی  ــون را باز کنی ــوار منوی ادیس 2-2-1  ن
ــمت چپ را مورد مطالعه قرار دهید. در سمت چپ )باال(  س
ــه های قطعات و تجهیزات  ــت )پایین( قفس و در سمت راس
ــز کار در بین این دو قرار  ــرار دارد. صفحه ی مربوط به می ق
ــه ی میز کار و  ــمتی از صفح ــکل 29-1 قس می گیرد. در ش

قفسه های قطعات و تجهیزات را ماحظه می کنید.  

قفسه های قطعات 
و تجهیزات )پایین 

سمت راست(

قسمتی از صفحه ی 
میزکار

قفسه های قطعات و 
تجهیزات )باال سمت 

چپ(

شكل 29-1  قسمتی از صفحه ی میز کار، قفسه های 
قطعات و تجهیزات
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3-2-1  با چپ کلیک کردن روی فضای خالی موجود 
ــه جا به جا می شود  ــه های قطعات و تجهیزات، قفس در قفس
ــرار می گیرد. در  ــزات در اختیار ق ــات و تجهی ــایر قطع و س
ــمت چپ نرم افزار انواع باتری ها، المپ،  ــه های باال و س قفس
ــیومتر، خازن، سیم پیچ، موتور، اسیلوسکوپ،  مقاومت، پتانس
ــتور،  ــیگنال ژنراتور AF، بلندگو، ترانزیس تحلیل گر مدار، س

دیود، LED و IC وجود دارد.

در قفسه های پایین و سمت راست صفحه ی میز کار چند 
نمونه کلید، شستی فشاری، ترمینال اتصال، رله، مولتی متر، 
ولت متر، آمپرمتر و اهم متر قرار دارد. در شکل 30-1- الف – 

ب – ج و د تعدادی از این قفسه ها را مشاهده می کنید.

الف -مولتی متر، ولت متر 
و...

 د – بلندگو، 
اسیلوسكوپ و....

ب - مقاومت، 
پتانسیومتر، بوبین و...

ج – دیود، ترانزیستور 
LED و

شكل 30-1  قفسه ی تجهیزات در نرم افزار ادیسون

ــه های  ــا کلیک کردن روی فضای خالی قفس 4-2-1  ب
ــتگاه ها را  ــی و پایینی نرم افزار، انواع ابزار، قطعات و دس باالی

شناسایی کنید و به سواالت زیر پاسخ دهید.

ــمت چپ و باالی صفحه ی میز  س�وال 3: در قسمت س
ــرح دهید و ولتاژ  ــد نوع باتری و پیل وجود دارد؟ ش کار چن

کار آن ها را بنویسید.

ــمت چپ و باالی میز کار  س�وال 4: چه قطعاتی در س
وجود دارد؟ نام ببرید.

س�وال 5: آیا تمام قطعاتی که در سمت راست میز کار 
قرار دارد را می شناسید؟ توضیح دهید و نام تعدادی از آن ها 

را بنویسید.

3-1  آزمایش 3: بستن مدارهای ساده

ــن کردن یک المپ  ــن آزمایش را با روش 1-3-1  اولی
شروع می کنیم. برای کار با نرم افزار ادیسون الزم است که با 
ــویم. برای این منظور در طی  ــنا ش منوهای آن به تدریج آش
اجرای آزمایش ها به منوهای مربوطه نیز می پردازیم. مجدداً 
ــازی و  یادآوری می کنیم که در این نرم افزار امکان ذخیره س
 )Demo( چاپ وجود ندارد، زیرا نرم افزار به صورت نمایشی

است.

2-3-1  پس از انتخاب قفسه ی مناسب در سمت چپ 
ــمت راست پایین می توانید هر یک از قطعات یا  باال یا در س
ــه ی کار بیآورید. به عنوان مثال  ــا را بر روی میز صفح ابزاره
ــر روی میز کار روي المپ در  ــه ب برای آوردن المپ از قفس
ــه ی سمت چپ  و باالی صفحه ی میز کار کلیک کنید.  قفس
ــپس موشواره را روي میز بیآورید و با کلیک مجدد المپ  س

را روي میز قرار دهید.



12

ــی را از  ــی کوچک 1/5 ولت ــری قلم ــک بات 3-3-1  ی
ــمت چپ انتخاب کنید و روی آن کلیک نمایید.  قفسه ی س
ــواره حرکت  ــت دهید، باتری با موش ــواره را حرک حال موش
می کند. باتری را بردارید و با کلیک مجدد در محل دل خواه 
روی میز کار بگذارید. به همین ترتیب، یک المپ، یک فیوز 
ــه های باالیی و پایینی انتخاب کنید و  و یک کلید را از قفس
ــکل 31-1 این قطعات را  آن ها را روی میز کار قرار دهید. ش

نشان می دهد.

شكل 31-1  آوردن قطعات روی صفحه ی میز کار

ــواه روی میز کار  ــکان دل خ ــات را در م 4-3-1  قطع
ــپ باتری کلیک  ــمت چ ــپس روی پایانه های س بگذارید، س
ــکل 1-32  کنید. روی این پایانه دایره  ی کوچکی مطابق ش
ــرایط پایانه برای سیم بندی آماده  ــود. در این ش ظاهر می ش

است.

ب- اجرای سیم کشی الف – شروع سیم کشی

نماد شروع کار
شكل 32-1  ظاهر شدن نماد دایره روی پایانه ی باتری و 

اجرای سیم کشی

ــت خود را بر روی موشواره  5-3-1  در حالی که انگش
ــواره را حرکت دهید. عمل سیم بندی  ــته اید، موش نگه داش
ــروع می شود. سیم را به پایانه ی سمت چپ فیوز برسانید.  ش
ــود. مجدداً کلیک  در آن جا نیز دایره ای کوچک ظاهر می ش

کنید، سیم وصل خواهد شد، شکل 32-1- ب.

6-3-1  سیم کشی را مطابق شکل 33-1 کامل کنید.
 

شكل 33-1  تكمیل سیم کشی

ــک کنید.  ــپ یک بار کلی ــچ الم ــر پی 7-3-1  روی س
ــود. این  ــچ ظاهر می ش ــر پی ــبز رنگی در اطراف س خط س
ــان دهنده ی انتخاب قطعه برای جا به جایی یا تغییر  خط نش

مشخصات آن است، شکل 1-34.

شكل 34-1  تغییرمشخصات قطعات

ــه دو بار کلیک کنید. در پایین میز  8-3-1  روی قطع
کار طبق شکل 35-1 صفحه ای ظاهر می شود. در داخل این 
صفحه می توانید مشخصات قطعه را تغییر دهید. از آن جایی 
ــد، المپ  ــاز المپ کم تر از ولتاژ منبع باش ــه اگر ولتاژ مج ک
ــد المپ روشن نمی شود  ــوزد یا اگر بیش تر از آن باش می س
ــن می شود، برای راه اندازی مدار باید حتماً  یا با نور کم روش
مشخصات قطعه را بررسی کنید. هم چنین اگر جریانی زیادتر 
از جریان مجاز، از فیوز عبور کند، فیوز خواهد سوخت. همان 
طور که مشاهده می شود تـوان المپ  P=3W و ولـتاژ آن 

V=5/6V   است.
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شكل 35-1  صفحه ی تغییرات مشخصات قطعه

روی    1-36 ــکل  ش ــق  طـب را  ــواره  مـوش   1-3-9
ــدد 3 در  ــک کنید، ع ــد و کلی ــرار دهی Power:3W ق
قسمت پایین ظاهر می شود. موشواره را روی عدد 3 بیآورید 
ــپس روی  OK دو باره  و آن را به عدد یک تغییر دهید. س

کلیک کنید تا توان المپ با مقادیر جدید تغییر کند.

شكل 36-1  تغییر توان المپ از 3W به یک وات

ــواره را روی Voltage:5.6 V قرار  10-3-1  موش
ــدد 5/6 را به 1/5ولت تغییر  ــپس ع دهید و کلیک کنید. س
ــد. روی دکمه ی Ok دو بار کلیک کنید، در این حالت  دهی
ــکل 37-1 این  ولتاژ المپ به 1/5 ولت تغییر می کند. در ش

تغییرات را ماحظه می کنید.

 1/5V 5/6 بهV  شكل 37-1  تغییر ولتاژ المپ از

11-3-1  پس از این تغییرات طبق شکل 38-1 با قرار 
دادن موشواره روی کلید و کلیک کردن آن مدار را راه اندازی 

کنید. المپ روشن می شود.

شكل 38-1  روشن شدن المپ               

ــیمی را حذف  ــه بخواهید س ــی ک 12-3-1  در صورت
ــط موشواره روی  کنید، ابتدا فلش مربوط به انتخاب را توس
ــت  روی آن ظاهر می شود. در این  ــیم ببرید. عامت دس س
حالت راست کلیک کنید، طبق شکل 39-1رنگ سیم تغییر 

می کند و کلمه ی Delete روی آن ظاهر می شود.

شكل 39-1  نحوه ی پاک کردن یا برداشتن سیم رابط

ــکل 39-1 روی کلمه ی  13-3-1  در صورتی که در ش
ــود. در  ــیم رابط حذف می ش Delete چپ کلیک کنید، س
شکل 40-1  سیم رابط حذف شده و المپ به حالت خاموش 

در آمده است.

نکته ی مهم: ت��وجه داش����ته باش��ید که راه ها و 
"میان بره��اي" مختلفي براي درج، ح��ذف، جابه جایي و موارد 
دیگ��ر وجود دارد که به مرور زمان و در خالل کار با نرم افزار با 

آنها آشنا خواهید شد.
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شكل 40-1  سیم متصل شده به باتری و کلید قطع شده 
و المپ به حالت خاموش در آمده است.

ــد قطعه ای را حرکت  ــی که بخواهی 14-3-1  در صورت
ــط  ــذف کنید فلش انتخاب قطعه را توس ــد یا آن را ح دهی
ــوال )؟( روی آن  ــت س ــد. عام ــه ببری ــواره روی قطع موش
ــود. حال روی قطعه راست کلیک کنید طبق  مشاهده می ش
ــگ و در پایین قطعه  ــبز رن ــکل 41-1 دور قطعه خط س ش
ــود. با انتخاب هر  ــات Delete  و Move ظاهر می ش کلم
ــا حرکت قطعه  ــدن )Delete( و ی ــک از کلمات حذف ش ی

)Move( را تجربه کنید.

شكل 41-1  حذف و یا حرکت قطعه

 ،Move 15-3-1  در شکل 42-1  با استفاده از کلمه ی
المپ را جا به جا کرده ایم.

نکت�ه ی مهم: استفاده از Help ه��ر ن��رم افزاري 
مي تواند کمک موثري در کاربري آن باشد.

شكل 42-1  جا به جایی قطعه

نکته ی مه�م: هنگام جا به جای��ی قطعه در صورتی 
که قطع��ه ی مورد نظر روی قطعه ی دیگری قرار بگیرد، قطعه 

جا به جا نخواهد شد.

16-3-1  مدار شکل 41-1 را با قطعات زیر ببندید.
المپ 9 ولت یک وات  	•

باتری کتابی 9 ولتی  	•

فیوز  	•

 )I( و )O( ــن که دارای عامت کلید خاموش روش 	•
است.

ــدار را راه اندازی کنید. باید المپ خاموش  17-3-1  م
و روشن شود.

ــخصات باتری و فیوز را به دست آورید و  18-3-1  مش
بنویسید.

مشخصاتنام قطعه

باتری

فیوز
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19-3-1  هر یک از قطعات را پاک کنید و مجدداً روی 
صفحه بیآورید.

ــته باشید  20-3-1  قطعات را جا به جا کنید. توجه داش
ــد و پس از  ــیم ها را قطع کنی ــی، س ــل از جا به جای ــد قب بای

جا به جایی مجدداً سیم کشی کنید.

ــیم ها از نوار منو گزینه ی  21-3-1  برای تغییر رنگ س
ــیم  ــپس گزینه ی رنگ س ــد. س ــاب کنی Option را انتخ
ــکل 43-1 مسیر فعال  )Wire Color( را فعال نمایید.  ش
ــیم« را نشان می دهد. در این شکل  ساختن تغییر »رنگ س
ــوی  Option را  ــوط به من ــایر اطاعات مرب ــه  ی س ترجم

مشاهده می کنید.
    

 باز تاب صدا

 نشان دادن عیوب

رنگ زمینه ی قفسه ها
 رنگ سیم

قرار دادن سیم ها در حال حرکت
ذکر ویژگی های قفسه ها

ذکر ویژگی های مدار
پیش اتصال پایه های آی سی
مخفی کردن اتصال های مدار

مخفی کردن اتصال های بردبرد

 ذخیره ی نقشه ی فنی
ذخیره ی مدارها قبل از خروج 

شكل 43-1  مسیر فعال ساختن رنگ سیم

ــزار موجود در بازار  ــه از نرم اف ــی ک 22-3-1  در صورت
ــتفاده می کنید و می خواهید در مدار  ــخه ی 4( اس ایران )نس
مورد آزمایش، طبق شکل 44-1  رنگ سیم را تغییر دهید، 
ــده به پایانه ی باتری را انتخاب و روی  ــیم متصل ش ابتدا س
ــوط به انتخاب  ــد تا جدول مرب ــک چپ کنی ــار کلی آن دو ب
ــــکل مشاهده  ــود. همان طور که در ش ــیم ظاهر ش رنگ س
 ”Wire Width“ :می شود این جـدول دارای دو قــسمت
 ”Wire Width“ ــمت ــت. در قس و “Wire Color” اس

ــه نقطه  ــیم را به اندازه ی یک، دو یا س می توانید ضخامت س
ــیم را  ــمت “Wire Color” رنگ س انتخاب کنید و در قس
ــرایط  انتخاب کنید و کلمه ی OK را فعال نمایید. در این ش
سیم ها به رنگ انتخاب شده در می آید. در شکل 44-1 رنگ 

سیم ها را نارنجی انتخاب کرده ایم.

شكل 44-1  تغییر رنگ سیم ها

نکته ی مهم:  توجه داشته باشید در نرم افزار نسخه ی 
4 آزمایشی ادیسون رنگ سیم ها محدود به 12 رنگ است.

ــروع کار،  ــیم  قبل از ش ــرای تغییر رنگ س 23-3-1  ب
Startمی توانید از مسیر زیر استفاده کنید. All Programs Electronic WorkBench

Edit Background Picture

Select Background PictureChange to

Edit Select Shelf

Select a Component Indicator Virtual

Basic

(                 )(    )

ــکل های 43-1 و 1-44  ــرای درک بهتر موضوع به ش ب
مراجعه کنید.
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ــکل 44-1 را به گونه ای ببندید که  ــدار ش 24-3-1  م
سیم  متصل شده به مثبت باتری با رنگ قرمز و سیم متصل 
ــده به منفی باتری، رنگ سیاه و سایر سیم ها به رنگ آبی  ش
ــد. نتایج حاصل از این تغییرات را به طور خاصه  روشن باش

بنویسید.
        

4-1  آزمای�ش 4: آش�نایی ب�ا س�ایر منوهای 
نرم افزار

ــما می توانید رنگ زمینه ی قفسه ها را تغییر  1-4-1  ش
دهید. برای این منظور از مسیر زیر استفاده کنید.

Start All Programs Electronic WorkBench

Edit Background Picture

Select Background PictureChange to

Edit Select Shelf

Select a Component Indicator Virtual

Basic

(                 )(    )

در شکل 45-1 جدول رنگ مربوط به قفسه ها را مشاهده 
می کنید.

شكل 45-1  جدول رنگ مربوط به انتخاب رنگ زمینه ی 
قفسه های قطعات

ــمت چپ باال به رنگ  ــکل 46-1 رنگ قفسه ی س در ش
قرمز تغییر کرده است.

شكل 46-1  تغییر رنگ قفسه

2-4-1  در نمونه ی آزمایشی نرم افزار ادیسون نسخه ی 
ــت. شما  4 رنگ زمینه ی صفحه ی میز کار نیز قابل تغییر اس
می توانید با استفاده از مسیر زیر رنگ زمینه ی صفحه ی میز 

کار را تغییر دهید.

Start All Programs Electronic WorkBench

Edit Background Picture

Select Background PictureChange to

Edit Select Shelf

Select a Component Indicator Virtual

Basic

(                 )(    )

نکته ی مه�م: گزینه ی Change to در نمونه ی 

آزمایشی )Demo(  نرم افزار فعال نمی شود.

 در شکل 47-1 جدول تغییر رنگ زمینه ی صفحه ی میز 
کار را مشاهده می کنید.
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شكل 47-1  تفییر رنگ زمینه ی صفحه ی کار

در شکل 48-1 رنگ زمینه ی میز کار قفسه را در مقایسه 
با مدارهای قبلی تغییر داده ایم.

شكل 48-1  تغییر رنگ زمینه ی صفحه ی میز کار و قفسه

ــماره ی 46-1 را ببندید و سپس رنگ  3-4-1  مدار ش
ــه و رنگ زمینه ی صفحه ی میز کار را تغییر دهید. این  قفس
ــوید. به طور  ــلط ش مرحله را آن قدر تکرار کنید تا کامًا مس
ــه ی قطعات و  ــر رنگ زمینه های قفس ــه مراحل تغیی خاص

صفحه ی میز کار را شرح دهید.

4-4-1  در مسیر زیر می توانید تابلویی را انتخاب کنید 
و روی آن متن مورد نظر خود را بنویسید.

Start All Programs Electronic WorkBench

Edit Background Picture

Select Background PictureChange to

Edit Select Shelf

Select a Component Indicator Virtual

Basic

(                 )(    )

در شکل 49-1 این مسیر را مشاهده می کنید.

شكل 49-1  مسیر انتخاب تابلو

5-4-1  برای انتخاب تابلو برای نوشتن کافی است که 
از روی قفسه تابلوی مورد نظر را با کلیک چپ انتخاب کنید 
ــد و مجدداً کلیک چپ کنید تا  ــز کار بیآوری و آن را روی می
در محل مورد نظر قرار گیرد. سپس روی تابلو دو بار کلیک 
ــود. در آن صفحه متن  ــپ کنید تا صفحه ی دیگری باز ش چ
ــته شده  ــید و OK را فعال نمایید. متن نوش خود را بنویس

طبق شکل 50-1 آماده می شود.

شكل 50-1  انتخاب تابلو و درج نوشته در آن
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 )Demo( نکته ی مهم: غالبًا در نمونه های آزمایشی

نرم افزار ادیس��ون نمی توان فونت فارس��ی را مورد استفاده قرار 

داد. ولی در برخی از نسخه ها این امر امکان پذیر است.

ــداری را روی صفحه ی میز کار  6-4-1  هنگامی که م
آماده می کنید، به طور هم زمان در سمت راست، در صفحه ی 
ــیم  ــی مدار ترس ــه ی فن Schematic Analayzer،  نقش
ــکل 1-52  ــدار عملی و در ش ــکل 51-1 م ــود. در ش می ش

نقشه ی فنی مدار با دو المپ را ماحظه می کنید .
 

شكل 51-1  مدار عملی دو المپ با فیوز و کلید

شكل 52-1  نقشه ی فنی مدار عملی دو المپ با فیوز و 
کلید

ــاب قطعات و  ــواره و انتخ ــتفاده از موش 7-4-1  با اس
سیم ها در نقشه ی فنی مدار می توانید نقشه را اصاح کنید. 
ــط موشواره طبق شکل  ــیم مکان نما را توس برای انتخاب س
53-1 روی سیم ببرید و چپ کلیک کنید. رنگ سیم تغییر 

ــیر آن با تعدادی مربع تو پر مشخص می شود.  می کند و مس
ــواره را روی مربع های وسط هر خط قرار  در صورتی که موش
ــیم   ــواره س دهید و کلیک کنید و نگه دارید، با حرکت موش
جا به جا می شود. با این روش می توانید قطعه ها را نیز جا به جا 

کنید و نقشه ی مدار را به شکل دل خواه خود در آورید .

این سیم تغییر یافته است

شكل 53-1  اصالح نقشه ی فنی مدار از طریق جا به جایی 
خطوط و قطعات

نکت�ه ی مه�م: چون نرم افزار ادیس��ون نس��خه ی 
آزمایش��ی فق��ط به ص��ورت نمونه در اختیار ش��ما ق��رار دارد، 
مداره��ای  محدودی را می توانی��د اجرا کنید. در صورتی که در 
حی��ن اجرای کار، عملکرد نرم افزار متوقف ش��د.آن را خاموش 

کنید و مجدداً فعال نمایید.

8-4-1  تعدادی مدار دیگر با نرم افزار ادیسون ببندید و 
نقشه ی فنی آن ها را بررسی کنید و در مورد نتایج به دست 

آمده توضیح دهید .
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5-1  آزمایش 5: عیب یابی مدار

ــتفاده از 6 پیل 1/5 ولتی  1-5- 1- مدار المپ را با اس
ــا تغذیه ی 9 ولتی  ــکل 54-1 مدار المپ را ب ــد. در ش ببندی
ــاهده می کنید. چرا در این مدار المپ می سوزد؟ توضیح  مش

دهید.

شكل 54-1  مدار المپ با 6 پیل 1/5 ولتی

2-5-1  همان طور که در شکل 55-1 مشاهده مي کنید 
ــوزد. تعداد پیل ها را  به دلیل ولتاژ بیش از اندازه المپ مي س
کاهش می دهیم و3 باتري 1/5 ولتی را به دو سر المپ وصل 
ــتفاده از سه پیل  ــکل 55-1 مدار المپ را با اس می کنیم. ش

نشان می دهد.

شكل 55-1  اصالح مدار شكل 54-1 با استفاده از سه 
پیل

ــکل 55-1 با وجود  ــه دلیل در مدار ش س�وال 6: به چ
ــده  ــه عدد پیل قرار داده ش ــه به جای 6 عدد پیل  س این ک

است، المپ هم چنان سوخته باقی می ماند؟ شرح دهید.

ــه تعمیر دارد. برای  ــکل 55-1 نیاز ب 3-5-1  مدار ش
تعمیر از گزینه ی Repair در منوی اصلی استفاده می کنیم. 
ــواره روی گزینه ی Repair ببرید  ــط موش مکان نما را توس
ــاهده  ــواره، مش و چپ کلیک کنید. با کمی جا به جایی موش
ــه جای مکان نما قرار  ــتی ب می کنید که تصویر یک پیچ گوش
می گیرد. پیچ گوشتی را روی المپ ببرید و چپ کلیک کنید، 

مدار شما تعمیر و المپ روشن می شود. شکل 1-56.

پیچ گوشتی را روی المپ 
ببرید و کلیک کنید المپ روشن 

می شود

روی گزینه ی Repair کلیک 
کنید عالمت پیچ گوشتی ظاهر 

می شود

شكل 56-1  تعمیر المپ سوخته

4-5-1  مدارهای دیگری را ببندید و قطعات را بسوزانید 
ــپس تعمیر کنید. به عنوان مثال جریان فیوز را کم تر از  و س
ــوزد. این مرحله را آن  جریان المپ تنظیم کنید تا فیوز بس
ــوید. در مورد مشکات و  ــلط ش قدر تکرار کنید تا کامًا مس

نحوه ی عملکرد گزینه ی Repair توضیح دهید.
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6-1  آزمایش 6: آش�نایی ب�ا آزمایش های اجرا 
شده ی ادیسون        

1-6-1  از نوار منو، گزینه ی Experiment را انتخاب 
نمایید. شکل 57-1 گزینه ی  Experiment  را  نشان   می دهد.

ــیم ولتاژ    ــده گزینه ی تقس ــره ی باز ش 2-6-1  از پنج
ــده  ــاب کنید. مدار اجرا ش )Voltage Division( را انتخ

طبق شکل 58-1 روی صفحه ی میز کار ظاهر می شود.

شكل 58-1  مدار تقسیم ولتاژ بین دو مقاومت

ــه ی عملیاتی که تا کنون  ــما می توانید کلی 3-6-1  ش
ــون  ــده ی ادیس آموزش داده ایم را روی آزمایش های اجرا ش
تمرین کنید. مثًا می توانید منبع ولتاژ را عوض کنید، رنگ 
ــا را عوض کنید. این  ــیم را تغییر دهید. مقدار مقاومت ه س
عملیات را روی مدار تقسیم ولتاژ اجرا کنید و در مورد نتایج 

به دست آمده توضیح دهید.

ــي دیگری را از  ــد موارد آموزش ــما مي توانی 4-6-1  ش
ــد و آزمایش های  ــه ی Experiment  انتخاب نمایی گزین

مربوط به آن ها را مشاهده کنید یا انجام دهید.

ــه ی  گزین ــای  آزمایش ه از  ــداد  تع ــه  چ  :7 س�وال 
ــد و درباره ی   ــد؟ نام ببری ــام داده ای Experiment  را انج

نتایج به دست آمده توضیح دهید.
شكل 57-1  آشنایی با آزمایش های اجرا شده در 

نرم افزار  ادیسون
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5-6-1  در شکل 27-1 کدام یک از آزمایش های اجرا 
ــاهده می کنید. در مورد آن توضیح  ــون را مش شده ی ادیس

دهید.

شكل 27-1- مدار اجرا شده ی نرم افزار

ــدادی از منوهای  ــید که تع ــته باش 6-6-1  توجه داش
 )Demo( مربوط به نرم افزار ادیسون به دلیل آزمایشی بودن
ــود و عمًا قابل استفاده نیست. این گزینه ها  آن فعال نمی ش

را شناسایی کنید و آن ها را نام ببرید.

7-1  آزمایش 7: استفاده از بِردبُرد

1-7-1  در نرم افزار ادیسون بِردبُرد نیز وجود دارد. برای 
این منظور هنگام شروع کار و بعد از باز کردن نرم افزار روی 
ــپس )New( چپ کلیک کنید.  گزینه ی  فایل )File( و س
ــود. در این صفحه، کنار  ــکل 59-1 ظاهر می ش صفحه ی ش
ــه ی  Bread board مربع توخالی وجود دارد، آن را  گزین

فعال کنید. عامت  روی مربع ظاهر می شود.

شكل 59-1  انتخاب ِبردُبرد

2-7-1  با فعال شدن مربع، می توانید تعداد بِردبُردها را 
جهت افقی )Row( و عمودی )Column(  انتخاب کنید. 
در شکل 60-1 تعداد بِردبُرد درجهت عمودی و افقی "یک" 

انتخاب شده است.

شكل 60-1  تعیین تعداد ِبردُبردها در جهت افقی و عمودی



22

 Ok ــا روی ــاب تعداد بِردبُرده ــس از انتخ 3-7-1  پ
کلیک کنید.

ــود. حال  ــز کار ظاهر می ش ــرد روی می ــه ی بِردبُ صفح
ــاس آن چه که در  ــورد نظر خود را بر اس ــد مدار م می توانی

قسمت های اصلی گفته شده است ببندید، شکل 1-61.

شكل 61-1  بردبرد روی میز کار 

4-7-1  در شکل 62-1- مدار یک المپ با فیوز و کلید 
که روی بردبرد بسته شده است را مشاهده می کنید.

شكل 62-1  مدار یک المپ، کلید و فیوز روی بردبرد

ــرد را تمرین کنید و  ــتفاده از بردب 5-7-1  نحوه ی اس
مدارهای متفاوتی را روی آن ببندید و در مورد نتایج حاصل 

توضیح دهید.

8-1  آزمایش 8: آموزش ادیسون با استفاده از 
مدارهای اجرا شده به صورت پویانمایی

1-8-1  همان طور که در شکل 22-1 توضیح داده شد، 
شما می توانید از دو طریق به نرم افزار ادیسون دسترسی پیدا 

کنید.

ازطریق نماد المپ  •
 Edison 4 از طریق پوشه ی  •

ــون4 را باز کنید صفحه ای  ــه ی ادیس در صورتی که پوش
ــود که در آن 17 نماد وجود  ــکل 63-1 باز می ش مطابق ش
ــون و نماد  دارد. نماد المپ مربوط به باز کردن نرم افزار ادیس
Uninstall مربوط به حذف و پیاده کردن برنامه ی ادیسون 
از کامپیوتر است. سایر نمادها مدارهای آماده ای هستند که 
به صورت فیلم و پویانمایی و گاهی توام با صوت آموزش داده 
 Charging می شوند. به عنوان مثال نماد میان بر مربوط به

Capacitor، نحوه ی شارژ خازن را آموزش می دهد.

توج�ه: ب��ا  مراجعه ب��ه اینترنت مي توانی��د به انواع 
فایل ه��اي آموزش��ي مرتبط ب��ا موضوع هاي علم��ي مختلف 

دسترسي پیدا کنید.
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شكل 63-1  نمادهای مربوط به مباحث آموزشی نرم افزار 
ادیسون 

ــان داده شده در شکل  2-8-1  هر یک از نمادهای نش
ــاهده نمایید سپس نتایج حاصله را  63-1 را باز کنید و مش

به طور خاصه با ذکر نام موضوع آموزشی توضیح دهید.




