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شــرکت تجهیــزات ابــزار آزمــا در ســال 1387، بــا تکیــه بــر ســال ها تجربــه در حــوزه فعالیت هــای دانشــگاهی و صنعتــی تأســیس گردیــد. 

ایــن شــرکت هــم اکنــون بــه یکــی از معتبرتریــن شــرکت های داخلــی مجــری پروژه هــای صنعتــی و تولید کننــده تجهیــزات آزمایشــگاهی 

تبدیــل شــده اســت. تجهیــز بیــش از پنجــاه دانشــگاه و مرکــز آموزشــی معتبــر کشــور و همچنیــن تولیــد تجهیــزات خــاص و سفارشــی در 

حــوزه مهندســی بــرق و الکترونیــک بــرای مراکــز تحقیقاتــی، پژوهشــکده هــا، وزارت دفــاع و شــرکت های بــرق منطقــه ای، نمایانگــر تنهــا 

بخشــی از تــوان فنــی شــرکت می باشــد. بــا گســترش مجموعــه محصــوالت آموزشــی آزمایشــگاهی، ایــن شــرکت هــم اکنــون در حوزه هــای 

مهندســی پزشــکی، مکانیــک، عمــران، فیزیولــوژی و فیزیــک نیــز فعالیــت می نمایــد. طراحــی و ســاخت منابــع تغذیــه، اتوماســیون صنعتــی 

ــزار آزمــا می باشــند. ــرای هنرســتانها نیــز از دیگــر زمینه هــای فعالیــت اب و ابزار دقیــق و تجهیــزات آموزشــی آزمایشــگاهی ب

تنــوع تخصــص، تجربــه و دانــش فنــی و همچنیــن ســاماندهی منســجم ایــن گــروه باعــث گردیــده تــا تــوان فنــی گســترده ای جهــت اجــرای 

پروژه هــای متنــوع حــوزه مهندســی در دســترس باشــد.

کلیــه تجهیــزات آموزشــی - آزمایشــگاهی شــرکت بــر اســاس ســرفصل های جدیــد مصــوب وزارت علــوم طراحــی گردیــده، دارای 

دســتورکارهای مــدون می باشــد. امــکان طراحــی و ســاخت سفارشــی، طراحــی مــاژوالر، قابلیــت کنتــرل و مانیتورینــگ از طریــق نمایشــگر 

ــند. ــزات می باش ــن تجهی ــرد ای ــر بف ــن و منحص ــای نوی ــی ه ــر ویژگ ــر از دیگ ــی و کامپیوت لمس

تجهیــزات ابــزار آزمــا، بــا ارائــه و ســاخت تجهیزاتــی بــا کیفیــت مناســب و نیــز خدمــات گســترده پــس از فــروش همــواره در تــاش اســت 

نظــر مســاعد مشــتریان را تامیــن نمایــد

• کسب عنوان کارآفرین برتر دانشگاهی در استان خراسان رضوی، 1395.
• تایید صاحیت و کسب عنوان دانش بنیان از کارگروه ارزشیابی و تشخیص صاحیت شرکت های دانش بنیان، 1394.

• تقدیر شده از سوی سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، 1394.
.1393 ،)PEDSTC( تقدیر شده از سوی ششمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت •

• تقدیر شده و برگزیده چهارمین جشنواره ملی علم تا عمل 1392. 
• تقدیر شده و کسب عنوان برترین واحد فناور در نمایشگاه هفته پژوهش از سوی مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد، 1390.

.1390 ،)PEDSTC( تقدیر شده از سوی سومین نمایشگاه بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت •
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 آزمایشگاه های الکترونیک دیجیتال

این مجموعه از دستگاه های آموزنده، جهت انتقال مفاهیم الکترونیک آنالوگ و دیجیتال طراحی و ساخته شده اند. 

 FPGA و پروسسورهای AVR و ARM ،PIC در طراحی آزمایشگاه های سیستم های دیجیتال از میکروکنترلرهای

و   DSP استفاده شده است. انواع قطعات جانبی و پر کاربرد از قبیل دات ماتریکس، مولد پالس مربعی، نمایشگر 

هفت قسمتی )سون سگمنت( و... بر روی آموزنده های سیستم های دیجیتال پیش بینی شده اند.

Digital Electronic Labs

معرفی:
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بورد راه انداز FPGA با تراشه دیجیتال3S400-PQ208 جهت اتصال 
به کامپیوتر و انتقال برنامه مورد استفاده قرار می گیرد. همه پایه های 

تراشه از طریق این بورد قابل دسترسی می باشند. 

درگاه  طریق  از   PIC16F887A میکروکنترلر  با   PIC انداز  راه  بورد 
USB و پورت سریال قابل اتصال به کامپیوتر می باشد. 

نرم افزار PIC Basic Pro به سادگی امکان برنامه نویسی این تراشه 
را فراهم می سازد.

بورد راه انداز DSP با میکروکنترلر TMS320F2812 از طریق درگاه 
USB و پورت سریال قابل اتصال به کامپیوتر جهت انتقال برنامه از 

 Code Composer نرم افزار، مورد استفاده قرار می گیرد. نرم افزار
مبتنی بر زبان برنامه نویسی ++C جهت برنامه ریزی تراشه به کار 

می رود.
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قابلیتها:
• پیاده سازی جدول کارنو 

• پیاده سازی انواع مدارهای  نیم جمع کننده و تمام جمع کننده
• پیاده سازی انواع مدارهای ترتیبی و ترکیبی

• پیاده سازی مدارهای منطقی به صورت نرم افزاری 

مشخصات:
AND ،OR ،NAND ،NOR ،XOR ،XNOR 1( انواع گیت های منطقی

PULSE SWITCH و  DIP SWITCH 2( انواع
3( فیلیپ فاپ های JK  و D، دیکدر و مالتی پلکسر

4( مولدهای پالس فرکانس متغیر در فرکانس های پایین و باال
5( الجیک پروب و ولت متر

6( منابع ولتاژ 5± ، 12± و3/3 ولت
7( المان های کنترل شونده LED و سون سگمنت و دات ماتریکس

مشخصات:
3S400-PQ208با تراشه دیجیتال FPGA )1

2( مولدهای پالس فرکانس متغیر در فرکانس های پایین و باال
3( الجیک پروب و ولت متر

4( منابع ولتاژ 5± ، 12± و3/3 ولت
5( المان های کنترل شونده LED  و سون سگمنت و دات ماتریکس

قابلیتها:
• پیاده سازی انواع مدارهای ترتیبی و ترکیبی

• پیاده سازی مدارهای منطقی به صورت نرم افزاری 

)DL-101( آموزنده مدارهای منطقی

)DL-102( 1آموزنده سیستم های دیجیتال

آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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مشخصات:
USB 2.0 به همراه کانکتور AVR 1( پروگرامر میکروکنترلر

2( مولدهای پالس فرکانس متغیر در فرکانس های پایین و باال
3( الجیک پروب و ولت متر

4( منابع ولتاژ 5± ، 12± و3/3 ولت
5( المان های کنترل شونده LED  و سون سگمنت و دات ماتریکس

قابلیتها:
• پیاده سازی انواع الگوریتم های کنترلی به صورت نرم افزاری 

 

قابلیتها:
• پیاده سازی انواع الگوریتم های کنترلی به صورت نرم افزاری 

 

مشخصات:
LPC1768 1( بورد راه انداز میکروکنترلرا

USB 2.0 2( کانکتور
3( مولدهای پالس فرکانس متغیر در فرکانس های پایین و باال

4( الجیک پروب و ولت متر
5( منابع ولتاژ 5± ، 12± و3/3 ولت

6( المان های کنترل شونده LED  و سون سگمنت و دات ماتریکس

)DL-103( AVR آموزنده میکروکنترلر

)DL-104( ARM آموزنده میکروکنترلر

Digital Electronic Lab

Abzarazma Instrument



)DL-105( PIC آموزنده میکروکنترلر
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مشخصات:
PIC16F887A با میکروکنترلر PIC )1

2( مولدهای پالس فرکانس متغیر در فرکانس های پایین و باال
3( الجیک پروب و ولت متر

4( منابع ولتاژ 5± ، 12± و3/3 ولت
دات  و  سگمنت  سون  و   LED شونده  کنترل  المان های   )5

ماتریکس

قابلیتها:
• پیاده سازی انواع الگوریتم های کنترلی به صورت نرم افزاری 

قابلیتها:
• پیاده سازی انواع مدارهای ترتیبی و ترکیبی

• امکان پیاده سازی مدارهای منطقی به صورت نرم افزاری 
• پیاده سازی انواع الگوریتم های کنترلی  به صورت نرم افزاری 

مشخصات:
3S400-PQ208 با تراشه دیجیتال FPGA )1

  LPC1768 ا )ARM( بورد راه انداز میکروکنترلر )2
AVR 3( پروگرامر میکروکنترلر

PIC16F887A بامیکروکنترلر PIC )4
5( الجیک پروب و ولت متر

6( منابع ولتاژ 5± ، 12± و3/3 ولت
دات  و  سگمنت  سون  و   LED شونده  کنترل  المان های   )7

ماتریکس

)DL-106( 2آموزنده سیستم های دیجیتال

آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال
شرکت تجهیزات ابزار آزما



)DL-107( آموزنده پردازش سیگنال های دیجیتال
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قابلیت ها:
 150MHz تراشه قدرتمند کنترلی با فرکانس •

• توسعه همه ی پایه های پردازشگر جهت کاربری آسان
• پیاده سازی مدارهای دیجیتال به صورت نرم افزاری 

مشخصات:
TMS320F2812 با پردازنده DSP )1

2( مولدهای پالس فرکانس متغیر در فرکانس های پایین و باال
3( الجیک پروب و ولت متر

4( منابع ولتاژ 5± ، 12± و3/3 ولت
5( المان های کنترل شونده LED و سون سگمنت و دات ماتریکس

Digital Electronic Lab

Abzarazma Instrument

مشخصات:
1( منبع تغذیه DC  یک کاناله

AC 2( منبع تغذیه
3( اسیلوسکوپ آنالوگ  

4( سیگنال ژنراتور آنالوگ-دیجیتال
5( دو عدد مولتی متر 

6( برد بورد

قابلیتها:
• امکان انجام آزمایش های مدارهای الکتریکی 1 و اندازه گیری 

الکتریکی 

)CI-101( آموزنده آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری
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قابلیتها:
الکترونیک  قبیل  از  آنالوگ  الکترونیک  آزمایشگاه های  برای  • مناسب 
فرکانس پایین، الکترونیک فرکانس باال و سیستم های پالس و دیجیتال

مشخصات:
1( منبع تغذیه DC  دو کاناله

2( یک عدد اسیلوسکوپ دیجیتال  
3( یک عدد سیگنال ژنراتور

4( یک عدد مولتی متر 
5( برد بورد

)CI-102( آموزنده آزمایشگاه الکترونیک

آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال
شرکت تجهیزات ابزار آزما

مشخصات:
1( محل قرارگیری استاندارد منبع تغذیه DC  یک کاناله

2( محل قرارگیری استاندارد اسیلوسکوپ آنالوگ  
3( محل قرارگیری استاندارد سیگنال ژنراتور آنالوگ-دیجیتال

4( برد بورد

قابلیتها:
• امکان انجام آزمایش های مدارهای الکتریکی 1 و اندازه گیری الکتریکی 

)CI-103( میز آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

www.abzarazma.com



 جدول راهنمای
آزمایش ها



برخی از مشتریان
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برخی از مشتریان
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 نقشه پراکندگی مشتریان




