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  نیشده اند، ا یمهندس  یوارد رشته ها ی که به تازگ  انی اغلب دانشجو یبرا
اطالعات از آن   افتیدر وهنح  و ستیچ datasheet سوال وجود دارد که 

  اریاست که با در اخت یدرواقع سند تیتاشید .باشد ی به چه صورت م
 یر یگ میمحصول به تصم  کی ی گذاشتن اطالعات در مورد مشخصات فن

 .کند ی در مورد محصول کمک م یمشتر 

 .دیمقاله همراه ما باش نیها در ا تیتاشیبا د یی آشنا یبرا

 

1# datasheet ست؟یچ 

الزم است   ستیچ datasheet سوال که  نی جواب ا افتنیدر یراستا در
 ای  ی چاپ یسند تا،یصفحه د   ای (datasheet) ت یتاشید که دیبدان

  یاجزا وتر،یمحصول مانند کامپ کیمربوط به  ات یجزئ است که  ی ک یالکترون
 تیتاشید کی  .دهد ی و... را ارائه م یبرنامه نرم افزار  وتر،یمختلف کامپ

چه  قیبه صورت دق ی کیدهند که هر جز از قطعه الکترون حیتوض قا  یدق دیبا
 .توان از آن استفاده کرد ی م  چگونه دهد و ی انجام م یکار 

نوشته   گریمهندسان د یاسناد معموال  توسط مهندسان برا نیا متأسفانه
که دانش  یافراد  یبرا ژهیخواندن آن ها، به و لیدل ن یهم به شود و ی م

وجود، همچنان  نیا با .در رابطه با آن ندارند، اغلب دشوار است ی کاف
 ی طراح  یبرا  هستند که ی اتیجزئ  افتنی یمنبع برا نی ها بهتر تی تاشید

 .دیدار ازیموردنظر ن لهیکار با وس ایمدار 
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  ی و استفاده از آن چه ضرورت ستی چ datasheet که ن یا دنیاز فهم پس
آشنا شده تا هرچه  تیتاشید اتیمحتو  با است کهدارد حال نوبت آن 

  کی  ات یمحتو  .آسان تر بتوان اطالعات مدنظر را از آن استخراج کرد
به صورت  اما متفاوت خواهد بود؛ اریبس لهیوابسته به نوع وس تی تاشید
باشند که در ادامه به آن ها  ی م ریز یبخش ها یاغلب آن ها دارا ی کل

 .پرداخت میخواه
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 خالصه عملکرد 2#

 

 ی م انیقطعه را ب یها ی ژگیاز عملکرد و و یاول معموال  خالصه ا صفحه
به سرعت در رابطه با نحوه عملکرد قطعه  دیتوان  ی جاست که م نیا در .کند
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اوقات عملکرد   ی گاه  ی حت  .دیآن اطالعات به دست آور هیو مشخصات اول
 شما .شود  ی داده م شی نما ی بلوک اگرامید  کیقطعه به صورت  ی داخل

  یقطعه انتخاب شده برا ایکه آ نی از ا ی صفحه به درک مناسب نیتوسط ا 
 .دیابی ی دست م ر،یخ ایشما مناسب است  پروژه

 

 ی اتصال یها نیاز پ  یستیل 3#

 

 تیتاشید کی  م،یاشاره کرد  ستی چ datasheet طور که در بخش همان
نحوه استفاده   دیدر رابطه با عملکرد قطعه، با قیعالوه بر ارائه اطالعات دق
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  تیتاشیدر د  شتری مورد ب نیا .شرح دهد زیقطعات را ن ریو ارتباط با سا
 انگریب درواقع  قابل مشاهده است که ی کیمربوط به قطعات الکترون یها

ه قطع یآن ها رو ی ک یزیف تیمختلف قطعه و موقع  یها نیعملکرد پ
که قطعه ممکن است در آن موجود باشد( را  ی مختلف ی ها جیدر پک ی )حت
 .کند ی م  ستیل

 دیبا تی تاشیها با استفاده از د نیمحل پ   نییتع یبه ذکر است که برا الزم
 :دینکته توجه داشته باش نیبه چند

 ی معموال قرار داده م  یا ژهی و یعالمت ها 1 نیمحل پ نیی تع یبرا .1
 .شود

 یها که گاها در خالف جهت عقربه ها نیپ یشماره گذار  نحوه .2
 .شوند ی م ی ساعت شماره گذار 

است   نی شود که روند معمول ا ی استفاده م  یاز کلمات اختصار  غالبا .3
 انیبه کار رفته ب یعبارت کامل کلمه اختصار  تی تاشیادامه د  در که

گوگل استفاده  ای ای پد ی کیاز و  دیتوان ی صورت م  نی ا ریغ در گردد؛
 .دیینما

خط بر   کی ایعالمت ستاره وجود داشته باشد  نیپ کیدر کنار  اگر .4
 نیپ یفعال ساز  یکند که برا ی م  انینشانگر ب نیا نام آن باشد، یرو

 .متصل گردد  نییبه ولتاژ پا دیمربوطه با
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 در یکیجداول مشخصات الکترون 4#
datasheet ست؟ یچ 

 

  بیتواند قبل از آس ی قطعه م کیرا که  ی جداول اغلب حداکثر رنج نیا در
در   رایز د؛یاز محدوده فراتر نرو هرگز .دهد ی مقاومت کند، نشان م دنید
را  متیقسمت احتماال  گران ق کی دیشو  ی صورت مجبور م نیا ریغ

 !دیکن ضیتعو 
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 یشنهادیپ  یاتیعمل طی شرا 5#

 

 منیو ا نی که بهتر دیمواجه شو ی با جدول  تیتاشیممکن است در د گاها
طور مثال  به .دهد ی ارائه م  ی کیقطعه الکتر یرا برا ی اتیعمل طیشرا نی تر
مختلف، اطالعات   یعملکردها یبرا  انیتواند شامل دامنه ولتاژ و جر  ی م

  ازیصورت ن در .باشد دیاطالعات مف ریمحدوده دما و سا  ،یزمان بند
 بیآس هرگونه از یر یو جلوگ یمشتر  شتریدقت ب یبرا یی هشدارها 

  .شود ی داده م  شی جدول نما نیا ر یدر ز  یها ادداشتی به قطعه،  ی احتمال 
  یجمله ا نیممکن است با چن  ی کیقطعه الکترون کی یعنوان مثال برا به

 :دیمواجه شو

استفاده نشده  یها یقطعه، تمام ورود حی از عملکرد صح نانیاطم یبرا»
 « .ه شوندنگه داشت GND ای VCC در حالت دیقطعه با
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منظور که از حالت شناور بودن ولتاژ   نیبد .است یادآور ی کیجمله  نیا
تواند مدار شما را از کار   ی که م  چرا شود؛ یر یبالاستفاده جلوگ یها یورود

 .آن دشوار باشد ی ابی بیع  ی و از طرف ندازدیب

 

 تیتاشی گراف ها در د 6#

 

شده است  می چند نمودار ترس ای  کی تی تاشید یاز قسمت ها ی بعض در
دما و  ه،یمختلف از جمله ولتاژ تغذ یارهایقطعه را در مقابل مع عملکرد که
 .دهد  ی نشان م رهیغ
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 تیتاشی د ی زمان بند ینمودارها  7#

 

 انیقابل مالحظه است ب ری ز ریاز آن ها در تصو ینمودارها که نمونه ا نیا
شود و با چه   افتیدر ایبه قطعه ارسال و  دیداده با چگونه کند که ی م

به طور معمول  یزمان بند ینمودارها .ردیصورت گ دی عمل با نیا ی سرعت 
  یها ی و خروج یورود یکه با گذشت زمان ممکن است برا ی روند منطق 

 .دهند ی م  شی نما ی را به صورت خطوط افق فتد یمختلف اتفاق ب

ها  کانیاز پ یعملکرد قطعه با استفاده از مجموعه ا ی زمان مشخصات 
 .گردد ی مشخص م
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 تیتاشی در د  کیشمات  یمدارها 8#

 

 باشند که ی مختلف م   یاز مدارها یی ها شامل مثال ها تی تاشیاز د ی برخ
توانند در اطراف قطعه   ی داده شده اند و م شینما  ی کیصورت شمات  به

متنوع و ساخت پروژه   یمدار  یبلوک ها جادیشما در ا به ساخته شوند و
 .جذاب کمک کنند یها

 

 مالحظات نصب  9#

  شوند حساس هستند و ی م هیکه در مدار تعب  ی از قطعات به روش ی برخ
موارد شامل  نی ا .کند ی م انیمالحظات مربوطه را به طور کامل ب تی تاشید

مالحظات نصب   ،یبه مسائل حرارت  ی دگ یکاهش صدا، رس یها کیتکن
 ی ها سبب م هیتوص  نی ا تیرعا .است رهیمانند شتاب سنج و غ  ی کیمکان

مانند   قا  یها هم دق تی تاشید .دچار مشکل نشود ندهیشود تا مدار شما در آ
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قبل از  موارد،   نیکاهش ا یبرا .هستند یی خطاها یدارا  یگر یهر مورد د 
 اریرا در اخت تی تاشی نسخه د نیکه آخر دیمطمئن شو یانجام هر کار جد

 . دیدار


