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 المقدمة

ن أي خلل فً إدامة إهذا التخصص بحٌاة اإلنسان حٌث  الرتباطتؤتً أهمٌة صٌانة األجهزة الطبٌة        

ن ٌكون الجهاز الطبً عوناً للمرضى فً شدتهم أأو صٌانة الجهاز الطبً قد ٌهدد حٌاة المرٌض وبدال من 

 ن ٌعرض حٌاتهم للخطر.أمن الممكن 

القدرة، المكبرات  إلكترونٌاتمثل دراسة  باإللكترونٌاتإن مفردات الكتاب المتنوعة تشمل ما ٌتعلق       

، ودراسة اإللكترونٌةالتً هً جزء مهم فً األجهزة الطبٌة، وكذلك كٌفٌة فحص العناصر  الكهر وحٌاتٌة

الدوابر الرقمٌة والمتكاملة، فضال عن عدد من األجهزة الطبٌة المختبرٌة التً تم اختٌارها بعناٌة ضمن 

 -المفردات لتخدم األهداؾ اآلتٌة:

 تسلسل علمً ٌسهل فهم واستٌعاب الطالب للمفردات العلمٌة للكتاب. – 1

 لزٌادة استٌعاب الطالب وزٌادة مهارته الٌدوٌة. ملٌةتالزم المادة النظرٌة مع المادة الع – 2

البدء باألجهزة الطبٌة البسٌطة والمتوفرة فً مإسسات الدولة الصحٌة وفً العٌادات والمراكز  – 3

تحت الحمراء وفوق البنفسجٌة وجهاز  األشعةجهاز المجهر،جهاز الطرد المركزي، جهاز  -الصحٌة مثل:

واة لدارسة األجهزة الطبٌة األخرى مع حرصنا على درج طرٌقة ( لتكون نHB) الهٌموكلوبٌن قٌاس

 وأسلوب صٌانة كل جهاز.

طلبتنا األعزاء طالب الصؾ الثانً كتابنا هذا ونسؤل هللا تعالى أن نكون قد وفقنا فً  أٌدينضع بٌن       

المهنً التً  دعابمه وخاصة مدٌرٌة التعلٌم إرساءبالشكل الالبق، ونشكر جمٌع من ساهم فً  إنجاز هش

 كانت سباقة فً استحداث هذا الفرع المهم والحٌوي واإلنسانً.

المادة رفدنا بآرابهم ومقترحاتهم السدٌدة حول  ًوأخٌرا نطلب من السادة ذوي االختصاص ومدرس     

الكتاب لنتمكن من تطوٌره وتجاوز الهفوات التً نكون قد وقعنا فٌها خدمة لطلبتنا األعزاء ولعراقنا 

 الحبٌب. 

 .ومن هللا التوفٌق

 المؤلفون                                                                                                           
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 رقم الصفحة اىَؾز٘ٝبد

 3 اىَقذٍخ

 8 اىضْبئٜ ػيٚ  رطجٞقبد  اىفظو االٗه

ّظف ٍ٘عخ   دائشح ر٘ؽٞذ  9 

 9   ٍ٘عخ مبٍيخ دائشح ر٘ؽٞذ

(1 ) رَشِٝ  11 

(2 )رَشِٝ   13 

 16 دائشح ٍضبػف اىغٖذ

( 3 )  رَشِٝ  16 

دائشح رقيٌٞ اىف٘ىزٞخ     18 

(4 ) رَشِٝ  19 

ٗاعزؼَبالرٖب اىضْبئٞبد أّ٘اع اىفظو اىضبّٜ  22 

 23 اىضْبئٜ اىجبػش ىيض٘ء 

(5رَشِٝ )   24 

 25 اىضْبئٜ اىض٘ئٜ 

(6رَشِٝ )   27 

ساىزشاّضعز٘ اىفظو اىضبىش  29 

 30 اىزشاّضعز٘س صْبئٜ اىقطجٞخ رشمٞت

 31 ػَو اىزشاّضعز٘س

يزشاّضعز٘ساىذخو ىخ٘اص   (1-7رَشِٝ )   31 

يزشاّضعز٘ساىخشط ى خ٘اص  (7-2رَشِٝ )  33 

 35 فؾض اىزشاّضعز٘س

اعزؼَبالد اىزشاّضعز٘س                                                                    اىفظو اىشاثغ                                     38 

 39 رنجٞش اىزشاّضعز٘س

 40 خط الحمل للتٌار المستمر 

اىزشاّضعز٘س مَْظٌ ىيف٘ىزٞخ                                     41 

(8) َشِٝر  42 

لكترونًإمفتاح كستور زالتراناستعمال   44 

(9) َشِٝر  45 

 46 طشق سثظ ٍنجش اىزشاّضعز٘س

 46 مكبر الباعث المشترك 

 47 (10)َشِٝ ر

 49 مكبر القاعدة المشتركة 

(11) َشِٝر  49 

 51 مكبر الجامع المشترك  

 52 (12) َشِٝر

رشاّضعز٘س رأصٞش اىَغبه اىفظو اىخبٍظ  54 
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 55  رظبىٜرشاّضعز٘س رأصٞش اىَغبه اإل

 56  رظبىٜخ٘اص رشاّضعز٘س رأصٞش اىَغبه اإل

(13) َشِٝر  58 

 62  اىفظو اىغبدط ٍنجشاد اىقذسح

 63 ٍنجش اىذفغ ٗاىغؾت

 65 (14) َشِٝر

ٗاىَٖزضاد اىَزثزثبد اىفظو اىغبثغ  68 

(15)  َشِٝر  70 

(16 َشِٝ)ر  72 

( 17)  َشِٝر  74 

( 18)  َشِٝر  76 

 77 ( 19) َشِٝر

اىذٗائش اىَزنبٍيخ   اىضبٍِ اىفظو  80 

 83  اىَزنبٍيخاىذٗائش  أّ٘اع

 86 ثامنالفصل الأسبلة 

 87  خاىنٖشٗ ؽٞبرٞاىَنجشاد  اىفظو اىزبعغ

اىؼَيٞبدٍنجش   88 

 88 اىخ٘اص اىَضبىٞخ ىيَنجش 

 88 رطجٞقبد ٍنجش اىؼَيٞبد 

(20) َشِٝر  90 

(21) َشِٝر  92 

(22) َشِٝر  94 

(23) َشِٝر  95 

(24) َشِٝر  98 

 101 (25) َشِٝر

 104 اىفظو اىؼبشش اىَششؾبد اىفؼبىخ

اىَششؾبد اىفؼبىخأّ٘اع   105 

( 26)  َشِٝر  107 

( 27) َشِٝر  109 

 111 اىَششؾبد اىفؼبىخ فٜ اىذٗائش اىَزنبٍيخ

 112 رطجٞقبد اىَششؾبد اىفؼبىخ ٍٗنجش األعٖضح اىطجٞخ

 113 ( 28)  َشِٝر

اىزضَِٞ ششػاىفظو اىؾبدٛ   115 

 116 فبئذح اىزضَِٞ ٗإصاىخ اىزضَِٞ 

 116 أّ٘اع اىزضَِٞ

 117  إسعبه ٗاعزقجبه اىَ٘عخ اىَضَْخ عؼ٘ٝب  

 119 إصاىخ اىزضَِٞ 

 120 ( 29) َشِٝر
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رؾذ اىؾَشاء ٗف٘ق اىجْفغغٞخ األشؼخ اىفظو اىضبّٜ ػشش عٖبص  122 

 123 رَٖٞذ

رؾذ اىؾَشاء األشؼخ  124 

ف٘ق اىجْفغغٞخ األشؼخ  124 

رؾذ اىؾَشاء  األشؼخر٘ىٞذ   125 

ف٘ق اىجْفغغٞخ االشؼخ ر٘ىٞذ  126 

اىجْفغغٞخرؾذ اىؾَشاء ٗف٘ق  األشؼخاعزؼَبالد   127 

(30)  َشِٝر  128 

 130 أعضاء عٖبص األشؼخ رؾذ اىؾَشاء ٗف٘ق اىجْفغغٞخ

 132 (IR&UV)األشؼخ رغيغو فؾض ٗطٞبّخ عٖبص 

 134 اىفظو اىضبّٜ ػشش أعئيخ

اىقذسح داىنزشّٗٞب ضبىش ػششاىفظو اى  135 

عز٘سشاىضبٝ  136 

(31) َشِٝر  137 

 140 لاٝاىزش

(32) َشِٝر  140 

ك بٝااىذ  142 

(33) َشِٝر  142 

اىضبٝشعز٘سفؾض   144 

 145  لاٝاىزشفؾض 

اىقذسح درطجٞقبد اىنزشّٗٞب  146 

( 34)  َشِٝر  146 

ة سٌطرة شحن بطارٌةدابر  148 

 149 اعزؼَبه اىضبٝشعز٘س مَفزبػ إىنزشّٜٗ

 150 ػشش ىضبىشأعئيخ اىفظو ا

الدوابر المنطقٌة اىفظو اىشاثغ ػشش  151 

ّظشٍٛيخض   152 

 152 التطبٌقات العملٌة

(35) مرٌنت  152 

(36)  مرٌنت  154 

(37)  مرٌنت  157 

(38) مرٌنت  159 

(39)  مرٌنت  161 

(40)  مرٌنت  163 

(41)  مرٌنت  165 

 169 اىفظو اىخبٍظ ػشش أعٖضح اىز٘قٞذ 

 170 555  اىَؤقذ

 170 555 أطشاف اىَؤقذ
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 171  555اىَؤقذ طشق ػَو 

( 42)  رَشِٝ  174 

 176 (43) رَشِٝ

اىطجٞخ اىَخزجشٝخ األعٖضح اىفظو اىغبدط ػشش  179 

 180 اىَغٖش 

 180 أّ٘اع ٍِ اىَغبٕش

اىَغٖش اىض٘ئٜ اىَشمت أعضاء  182 

 183 خط٘اد اعزؼَبه اىَغٖش اىَشمت

 184 ثبىَغٖش ٗطشٝقخ رْظٞفٔ اىؼْبٝخ

 185 (44)  َشِٝر

 185 األعئيخ ٗاىَْبقشخ

اإلىنزشّٜٗ اىَٞضاُ  186 

 186 ٍنّ٘بد اىَٞضاُ 

 187  األٗصاُطشٝقخ قٞبط 

 188 اىْظبً اىجظشٛ

ىَٞضاُ اىؼبٍخ أػطبه ا  188 

ٍْٗبقشخ  أعئيخ  198 

 190 عٖبص اىطشد اىَشمضٛ 

 191 أعضاء عٖبص اىطشد اىَشمضٛ

 193 ٍ٘قف اىغشػخ اٟىٜ

 194 طٞبّخ عٖبص اىطشد اىَشمضٛ

 195 عٖبص اىطشد اىَشمضٛ شغشح األػطبه

 196 ( 45َشِٝ ) ر

 198 عٖبص قٞبط اىطٞف

 198 مٞفٞخ اعزؼَبه عٖبص اىطٞف اىض٘ئٜ

 200 أعضاء عٖبص اىطٞف اىخبسعٞخ

 201 ٍنّ٘بد عٖبص اىطٞف اىذاخيٞخ

 203 أػطبه عٖبص اىطٞف اىض٘ئٜ

 205 عٖبص اىَٖٞ٘مي٘ثِٞ

 206 ( 46َشِٝ ) ر

 206 اىَٖٞ٘مي٘ثِٞطشٝقخ قٞبط 

 207 طٞبّخ عٖبص اىَٖٞ٘مي٘ثِٞ

 210 (  PHعٖبص  قٞبط اىؾبٍضٞخ )

 210 ( 47َشِٝ ) ر

 212 أػطبه عٖبص قٞبط اىؾبٍضٞخ
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 األولالفصل 

 تطبٌقات على الثنابً

 

 :األهداؾ

 :الهدؾ العام

وعمل تجارب  بمختلؾ أنواعهً بتعرٌؾ الطلبة على التطبٌقات العملٌة للثنا إلىٌهدؾ هذا الفصل         

 .اعملٌة لتحقٌقه

 تمكٌن الطالب على معرفه ماٌاتً:ةالخاص األهداؾ

 .مع عمل تجارب لتحقٌق هذه الدوابردراسة الموحدات بنوعٌها الموجة الكاملة ونصؾ الموجة  -1

ت القٌاسا وإجراءمضاعؾ الفولتٌة وعمل تجارب عملٌة تحقق هذا النوع من الدوابر  أنواعدراسة  -2

 .والمخططات البٌانٌة الخاصة بها

القٌاسات والمخططات البٌانٌة  إجراءدراسة أنواع المقلم وعمل تجربة عملٌة على هذا النوع مع  -3

 الالزمة.
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 األولالفصل 

 تطبٌقات على الثنابً

ٌسمح بمروره فً  ، والقوم بتمرٌر التٌار فً اتجاه واحدلقد أصبح من المعلوم لدٌنا أن الثنابً ٌ          

 وذ D.Cتٌار مستمر  إلىالذي ٌتؽٌر اتجاهه مع الزمن  A.Cلذلك ٌمكننا تحوٌل التٌار المتردد  اآلخر االتجاه

 .الموحد على الثنابً أسم أطلقاتجاه واحد ولذلك 

  Half-Wave Rectifierدائشح ر٘ؽٞذ ّظف ٍ٘عخ 1-1

موحد  ،والمكونة من مصدر تؽذٌة متناوب ،نصؾ موجة( ٌوضح دابرة توحٌد 1-1الشكل )إن       

 .التً تمثل الجهاز المراد تؽذٌته ومقاومة حمل

 

 دابرة توحٌد نصؾ موجة 1-1شكل 

أكبر من جهد الكاثود مما ٌجعل الموحد فً حالة انحٌاز  نودأثناء النصؾ الموجب ٌكون جهد األ ففً        

 ألنه ،نود ٌكون اقل من جهد الكاثود فال ٌمرر الموحد التٌار، فؤن جهد األوعند دخول النصؾ السالب أمامً

 .الجهد على مقاومة الحمل صفراً ، لذلك ٌكون فً حالة انحٌاز عكسً

  Full –Wave Rectifierدائشح ر٘ؽٞذ ٍ٘عخ مبٍيخ   1-2

النصؾ  أثناءالتٌار فً مقاومة الحمل  اتجاهفً هذا النوع من الموحدات تقوم الدابرة بتوحٌد           

موجة على عكس موحد نصؾ الموجة الذي ٌستفاد من نصؾ  ،وجب والنصؾ السالب من موجة الدخلالم

 .الدخل فقط وٌهدر نصؾ القدرة

الذي ٌمثل  (2-1اىشنو )ففً أربع داٌودات ومحولة،  باستعمالمن أنواع موحد موجة كاملة  األولالنوع  

 .لذلك سمً بالموحد القنطري ،بعة ثنابٌات متصلة على شكل قنطرةأر عملموحد موجة كاملة ٌست

 

 

 

 

 

 داٌود

 مقاومة
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 الموحد القنطري 2-1شكل 

 ،D3، ٌكون أثناء النصؾ الموجب من الموجة أمامًفً حالة انحٌاز   D1،D2فعندما ٌكون الداٌودان         

D4  ًبٌنما ٌنحاز  .فً حالة انحٌاز عكسD3 ،D4   أمامٌاً  انحٌازاً أثناء النصؾ السالب من الموجة الداخلة

ل وفً النهاٌة نحصل على فولتٌة خارجة على الحمل خالن عكسٌاً. ٌمنحاز  D1،D2وفً هذه الحالة ٌصبح 

 .والسالبةنصفً الموجة الموجبة 

 اىشنولموضح فً واومحول ذو نقطة وسطٌة،  دانداٌو باستعمالالنوع الثانً من أنواع موحد موجة كاملة و

(1-3.) 

 

 

  

  

 

 

 نقطة وسطٌة يموحد موجة كاملة بداٌودٌن ومحول ذ 3-1شكل 

  مالحظة:

  إن عمل النقطة الوسطٌة فً المحولة تعطً لنا فرق طور بٌن إشارتً اإلدخال مقدارها(180º)  أي

 إذا كان اإلدخال األول موجب ٌكون الثانً سالب وبالعكس.

 (4-1) كما فً الشكل الخرج لموحد موجة كاملة تكون إشارة 
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 اشارة الخرج لموحد موجة كاملة 4-1شكل                  

 

 (1) تمرٌن

   Half-Wave Rectifier : دابرة تقوٌم نصؾ موجة مرٌنالتاسم 

 :مرٌنالهدؾ من الت

قلٌلة عندما ً الثنابتكون مقاومة ذ إسوؾ نقوم ببناء دابرة موحد نصؾ الموجة  مرٌنفً هذه الت         

ولكن  (أمامٌامنحازاً ) سٌكون ألنه الموجبة خالل الثنابً األنصاؾ، فتمر موجباً بالنسبة للكاثود نودٌكون اال

ابً )منحازاً ـــعالٌة حٌث ٌكون الثنتصبح ممانعة الثنابً السالبة للموجة الداخلة  اإلنصاؾعند دخول 

 عكسٌاً(.

 :والمواد المستعملة األجهزة

 .بورد فٌرو -1

 .بقناتٌن  إشارةجهاز راسم  -2

 .AVO األؼراضجهاز فحص متعدد  -3

 . Ω330مقاومة  -4

 .10µFمتسعة  -5

 .100µFمتسعة  -6

 .1N4007ثنابً سلٌكون  -7

 .Hz 60بتردد   (VA.C         6 VA.C 220)محولة خافضة  -8

 

 

 

D1          D2         D3      D4  

V0 

t 
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 :Circuit Diagramرسم الدابرة الكهربابٌة  

 

 

 

 

 

 دابرة موحد نصؾ الموجة 5-1شكل 

 :خطوات العمل

 .(5-1) الدابرة كما موضح بالشكل اربط -1

 . 6Vأضجظ ف٘ىزٞخ اىذخو ػيٚعٖبص اىف٘ىزَٞزش  ؼَبهثبعز -2

 -، ٗمزىل قَٞخ اىف٘ىزٞخ قَخ(   ) Pٗقظ قَٞخ اىف٘ىزٞخ  قَخ  ،شبسحاإلػيٚ عٖبص ساعٌ      و طو اىذخ -3

 .ظ( ٗعغو اىْزبئ   ) p.p قَخ 

                     V-----------=P  (   ) 

                     V---------- =P.P (   )  

 .اإلشبسحعٖبص ساعٌ  ؼَبه( ثبعز    ) pقظ ف٘ىزٞخ اىخشط  -4

                     V---------- =P (    ) 

 :( ىنو ٍِ D.C valueقظ اىقَٞخ اىَز٘عطخ ىغٖذ اىخشط ) -5

 ثذُٗ ر٘طٞو ٍزغؼخ اىزششٞؼ. – ا

                    V --------- =  d.c (     ) 

 .10µFث٘ع٘د ٍزغؼخ اىزششٞؼ ثقَٞخ  – ة

 . 100µFث٘ع٘د ٍزغؼخ اىزششٞؼ ثقَٞخ  – ط

 :اٟرٞخىيؾبالد   Rippleعذ خشط عٖذ اىزَ٘ط  -د

 .بدون توصٌل متسعة الترشٌح -ه
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                   V  --------  =         

 . 10µFبوجود متسعة الترشٌح  -و

                    V -------  =          

  100µFبوجود متسعة الترشٌح  -ز

                       V -------- =         

 :قس تردد جهد التموج -7

                  Hz ---------  =        

           

 ومناقشة: أسبلة      

 لترشٌح على الجهد الخارج وضح ذلك.هو تؤثٌر تؽٌر قٌمة متسعة ا ما .1

 :ارسم إشارات الدخل والخرج لكل مما ٌؤتً .2
 .)الفولتٌة المتناوبة( لالدخ إشارة   -ا

 .إشارة الخرج بدون توصٌل متسعة الترشٌح  -ب    

 .10µFالخرج عند توصٌل متسعة الترشٌح  إشارة  -ج    

 .100µFالخرج عند توصٌل متسعة الترشٌح  إشارة  -د

 

 (2) تمرٌن

    Full- Wave Rectifier: موحد موجة كاملة مرٌنأسم الت

  :مرٌنالهدؾ من الت

ودراسة  ،وبدونهابناء دابرة موحد موجة كاملة قنطري ورسم موجة الخرج بوجود متسعة الترشٌح         

موج بوجود متسعة أٌجاد قٌمة وتردد جهد التفضال عن  ،على موجة الخرجتؤثٌر سعة متسعة الترشٌح 

 .الترشٌح وبدونها

 :والمواد المستعملة األجهزة

 .فٌرو بورد -1

 .شارةاإلجهاز راسم  -2
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 AVO. جهاز أفومٌتر  -3

 .330Ωمقاومة  -4

 .10µFمتسعة  -5

 .100µFمتسعة  -6

 . 1N4007(4) عدد سلكونًثنابً  -7

 .(6VA.C-50Hz)مصدر جهد متناوب بقٌمة  -8

 :رسم الدابرة الكهربابٌةب

 

 الدابرة التفصٌلٌة للموحد القنطري 6-1شكل 

 

 

 :وات العملخط

 (.6-1)بالشكل  موضحأربط الدابرة كما  -1

 .قٌمةهذه الجهاز الفولتمٌتر وسجل ستعمال اب 6V أضبط دخل الدابرة على -2

                      V  -------- =    

 قمة( وسجل النتابج  -)قمة          و       ثم قس      على الدخل شارةاإلوصل جهاز راسم  -3

                     V -------- =       

                     V -------  =         

 :لهذه الموجة V(OUT)Pوقس قٌمة  V(OUT)P على الخرج شارةاإلصل جهاز راسم  -4

                     V -------  =V(OUT)P 

1N4007 

 V1 

V2 
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 :تٌةلكل الحاالت اآل  D.C valueجهاز الفولتمٌتر قس القٌمة المتوسطة لجهد الخرج ستعمال اب -5

 .بدون وجود متسعة الترشٌح -ا 

                    V ------- =d.c (V OUT) 

 . 10µFمتسعة الترشٌح بوجود -ب 

                    V ------  =d.c (V OUT) 

   100µF بوجود متسعة الترشٌح – ج

                    V ------  =d.c (V OUT) 

 :اآلتٌةحاالت لل Vrippleأحسب جهد التموج  -6

 .بدون توصٌل متسعة الترشٌح  -ا

                     V -------- =        

 :10µFبوجود متسعة الترشٌح بقٌمة  – ب

                     V -------- =        

 . 100µFبوجود متسعة الترشٌح  -ج 

                 V -------- =        

  .قس تردد وجهد التموج -7

                Hz ---------  =        

 

 

 :مناقشةسبلة وأ       

 .دخو اىذائشح ػيٚ ٗسق ثٞبّٜ إشبسحأسعٌ  .1

 .اىخشط ثذُٗ ر٘طٞو ٍزغؼخ اىزششٞؼ إشبسحأسعٌ  .2

 .10µFاىخشط ػْذ ر٘طٞو ٍزغؼخ اىزششٞؼ ثقَٞخ  إشبسحأسعٌ   .3

 .100µFاىخشط ػْذ ر٘طٞو ٍزغؼخ اىزششٞؼ  إشبسحأسعٌ  .4

 .اىخبسعخ شبسحاإلأششػ مٞف ٝؤصش صٝبدح قَٞخ عؼخ اىَزغؼخ ػيٚ رقيٞو ّغجخ اىزَ٘ط فٜ  .5
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 مضاعؾ الجهددائشح   1-3

 :ٌؤتً تعتمد فكرة عمل دابرة مضاعؾ الجهد على ما        

 انحٌازفً حالة  D2، بٌنما ٌكون أمامً انحٌازفً حالة  D1الموجب لموجة الدخل ٌكون خالل النصؾ  

ر النصؾ السالب لموجة و. أما عند مرVP للقٌمة العظمى لجهد الدخل C1عكسً ولذلك تشحن المتسعة 

تستطٌع تفرٌػ  ال C1. وبما أن المتسعة أمامً انحٌازفً حالة  D2عكسً و  انحٌازفً حالة  D1الدخل ٌكون 

أي  2    إلى C2المتسعة  تشحنوبذلك فولتٌة الدخل  إلىشحنتها فان القٌمة العظمى لجهد المتسعة تضاؾ 

 دابرة مضاعؾ جهدٌوضح ( 7-1)والشكل  ،ضعؾ الفولتٌة الداخلة

 

 جهدال ٍضبػفدائشح  7-1شكل 

    

  .رج هً ضعؾ فولتٌة الدخل للدابرةأي أن فولتٌة الخ 2   هً     أن الفولتٌة على مقاومة الحمل

 

 (3)  تمرٌن

   Voltage Doubler: مضاعؾ الجهد لنصؾ الموجة مرٌنأسم الت

 :مرٌنالهدؾ من الت

لحمل امقاومة  إضافةودراسة تؤثٌر ة الخرج، ثم قٌاس قٌم ،ناء دابرة مضاعؾ جهد لنصؾ الموجةب       

 للدابرة.

 والمواد المستعملة: األجهزة

 .)فٞشٗ ث٘سد(ى٘ؽخ ر٘طٞو  -1

 .إشبسحٖبص ساعٌ ع -2

2Vp   

C1 

C2 

VP 

2VP 

C1 D1 

D2 RL Vi 
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 .AVOأفٍ٘ٞزش عٖبص  -3

 .2ػذد   0.1µFٍزغؼخ  -4

 .1kΩٍقبٍٗخ  -5

 .2ػذد  1N4007 عينّٜ٘صْبئٜ  -6

 :رسم الدابرة الكهربابٌة

 

 

 

 

 نصؾ موجةلالدابرة الكهربابٌة لمضاعؾ  8-1 شكل

 

 :خطوات العمل

 .(8-1)بالشكل  موضحأربط الدابرة كما  -1

 .وسجل هذه القٌمة 6Vجهاز الفولتمٌتر أضبط جهد الدخل على ستعمال اب -2

              V  -------- =    

 :شارةثم قس اإل شارةجهاز راسم اإلعلى     صل الدخل  -3

               V -------- =       

               V -------  =         

 :لهذه الموجة  P(VOUT) القمة ارتفاعثم قس  شارةعلى جهاز راسم اإل p(Vout)وصل الخرج  -4

             V -------  =(VOUT)P   

 لكل الحاالت التالٌة: (D.C value، قس القٌمة المتوسطة لجهد الخرج )جهاز الفولتمٌتر ستعمالاب -5

 :بدون توصٌل مقاومة الحمل -أ

            V -------  =(VOUT)d.c   
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 :بوجود مقاومة الحمل -ب

          V -------  =(VOUT)d.c 

      

 :أسبلة ومناقشة     

 :وهً اإلشاراتالدخل والخرج من شاشة جهاز راسم  إشارات ارسم      

 .دخل الجهد المتناوب إشارة -1

 .الخرج بوجود مقاومة حمل إشارة -2

 

 

  Clipping Circuitالفولتٌة  )تحدٌد( تقلٌمدابرة   1-4

حٌث تحتاج بعض  ،الموجات الكهربابٌةلتقلٌم  ستعمالهاهً ن من االستعماالت المهمة للداٌود إ          

ن )أما ــــن مستوى معٌـــع ارةـــــشاإلتوى ـــتقلٌم مس ىــإلوأجهزة الحاسوب والرادار  اإللكترونٌة األجهزة

 .(مالَٕب ٍؼب   أٗاىَ٘عت أٗ اىغبىت باالتجاه 

ػيٚ َٕب ٗداٝ٘د ٗرأصٞشٗثطبسٝخ  ACٍظذس  اىذائشحػْذٍب ٝنُ٘ فٜ زأصٞش اىىٖذف ٍِ اىزقيٌٞ: ٕ٘ دساعخ ا

ذلك كما فً الدابرة، فإن موجة والداٌود ك ACبنفس فولتٌة المصدر  اىَ٘عخ اىخبسعخ فئرا مبّذ اىجطبسٝخ

 خراج تكون حسب المعادلة:ال

 

 

 

V0 = Vac – Vd –Vb                     

  AC= ف٘ىزٞخ  V0ؽٞش أُ   

            Vacىَظذس= ف٘ىزٞخ ا 

  Vdف٘ىزٞخ اىذاٝ٘د =  

  Vbٞخ اىجطبسٝخ= ف٘ىز 

 

 

t 

V0 

-5V 

5V 

9V 
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ولكن  اإلدخال، وٌكون شكل الموجة الخارجة مشابه لموجة ون هذه الدوابر من ثنابً ومقاومة، وبطارٌةتتك

 .مقطوعاً جزء منه

 (4) تمرٌن

  Clipping Circuit الموجة دابرة تقلٌم :مرٌنالتاسم 

موجبة  Aعلى الخرج عندما تكون النقطة  شارةاإل: بناء دابرة تقلٌم ودراسة شكل مرٌنمن الت الهدؾ

 .على الحمل شارةاإلدراسة تؤثٌر قلب الثنابً على شكل  إلى باإلضافة

 :والمواد المستعملة األجهزة

 .دفٌرو بورلوحة توصٌل  -1

 .شارةاإلجهاز راسم  -2

 .AVO أفومٌترجهاز  -3

 .kΩ 10مقاومة  -4

 .100kΩمقاومة  -5

 .ثنابً -6

 .متناوبة إشارةمولد  -7

 .1عدد V 1.5بطارٌة  -8

+ 

-      

- 

+ 

+ 

- 
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 :رسم الدابرة الكهربابٌة

 

 

 

 

 

 

 الدابرة الكهربابٌة للمقلم 9-1 شكل

 

 :خطوات العمل

    (.9-1)ثبىشنو  موضح االدابرة كم اربط -1

، صٌ  أسعٌ شنو 20V p.pٗف٘ىزٞخ ٍقذاسٕب   1kHzبدخل الدابرة وأضبطه على تردد  شارةاإلصل مولد  -2

 ػيٚ اىؾَو. شبسحاإل

  .ػيٚ اىؾَو شبسحاإلٗاسعٌ شنو  ،A,Bثِٞ اىْقطزِٞ  1.5Vٍقذاسٕب  D.Cعٖض ف٘ىزٞخ  -3

 ٍ٘عجخ (. A: ٝغت أُ رنُ٘ )ٍالؽظخ 

 .ػيٚ اىؾَو شبسحاإلٗالؽظ شنو  D.C ف٘ىزٞخ اىـاىضْبئٜ ٗاسفغ أقلب  -4

 على الحمل شارةاإل عبىجخ ٗأسعٌ شنو  A، ثؾٞش رنُ٘ اىْقطخ  A,Bثِٞ اىْقطزِٞ  D.Cعٖض ف٘ىزٞخ  -5

 

 

 

 

 

RL=100kΩ 

10kΩ 
D1 

VL 

V MAX=10V 



21 
 

  

 أسبلة ومناقشة:           

 التطبٌقات العملٌة لدابرة المقلم؟ ما  -1

 ؟دوابر التقلٌم أنواع ما  -2

   ً موضحا فرق كل التً حصلت علٌها من خطوات التجربة على ورق بٌان اإلشاراتأرسم   -3

 ؟األخرىعن  إشارة    

 موجة الخرج للدابرة التالٌة: جد  -4

   

 

  

 

   

                                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

+ 

- 

+ 
2.3 V 1.3 V 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

L 
5V 
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 الفصل الثانً

 واستعماالتها الثنابٌات أنواع

 

 األهداؾ

 :الهدؾ العام

المختلفة من الثنابٌات ومعرفة كٌفٌة التمٌٌز بٌنها  األنواعالتعرؾ على  إلىٌهدؾ هذا الفصل        

 .والتطبٌقات العملٌة لهذه الثنابٌات

 الخاصة: األهداؾ

 نتوقع من الطالب عند اكمال هذا الفصل ان ٌكون قادرا على ان :

 

  .المختلفة أشكالهاالثنابٌات وٌمٌز بٌن  أنواعٌعرؾ  -1

والثنابً  LED عمل تجارب عملٌة تحقق خواص هذه الثنابٌات وهً الثنابً الباعث للضوء -2

 .  Photo Diodeالضوبً

 .اإللكترونٌةٌحقق دوابر عملٌة تتضمن هذه الثنابٌات والمستخدمة فً الدوابر  -3

 الفحص والقٌاس. أجهزة باستعمالٌجري القٌاسات الالزمة  -4
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 الفصل الثانً

 أنواع الثنابٌات واستعماالتها

 Light Emitting Diode  LEDالثنابً الباعث للضوء    2-1

( ٌوضح الرمز 1-2طاقة ضوبٌة والشكل ) إلىبً الباعث للضوء بتحوٌل الطاقة الكهربابٌة اٌقوم الثن        

  .الخاص به

 

 LEDث للضوء عشكل ٌوضح رمز الثنابً البا 1-2شكل 

االتصاالت الضوبٌة وفً  أنظمةفً العدادات الرقمٌة وفً  LEDىيض٘ء الثنابً الباعث  عملٌست         

 .والحروؾ والرموز فً عارضات القطع السبعة األرقام إلظهارحاسبات الجٌب 

مع فجوة على  إلكترونمن وصلتٌن لشبه موصل وله خاصٌة فقد الطاقة عند اتحاد  ٌتكون الثنابً الضوبً

 .نفوتوشكل 

مع الفجوات  اإللكترونات اتحادعند  تشع ضوءاً  ألنها ،نها الثنابً فهً أرسنٌد الؽالٌومأما المادة المصنع م

لمصنع منها الثنابً الباعث للضوء. وٌعتمد لون الضوء المشع على نوع المادة ا ،األمامًعند التوصٌل 

 اىؼنغٜصٞبّؾثَْٞب عٖذ اال ،(5V-2) ثٌِٞتراوح والذي للثنابً الباعث للضوء  األمامًٌتراوح جهد االنحٌاز 

. ٗىؾَبٝزٔ ٍِ اىغٖذ اىؼنغٜ ّشثظ ثبىز٘اصٛ اىضْبئٜىزا ٝغت اىؾزس ػْذ ر٘طٞو  3V)ــــ V11) قيٞو عذا  

 ،ىزؾذ ٍِ قَٞخ اىزٞبس LED ـمَب ٝزٌ ر٘طٞو ٍقبٍٗخ ػيٚ اىز٘اىٜ ٍغ اى ،ؾٞبص ػنغٍٜؼٔ صْبئٜ ػبدٛ فٜ اّ

 (.2-2ثبىشنو ) ٍ٘ضؼمَب 

 كاآلتً:وٌمكن حساب قٌمة المقاومة 

    R= 

 جهد المصدر =   

 جهد االنحٌاز االمامً  =   

 تٌار االنحٌاز االمامً =   

 

 

 

 

𝐼𝑓  

𝑉𝑠 -𝑉𝑓 
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 دابرة الثنابً الضوبً 2-2شكل 

 (5)تمرٌن 

 .LED : ثنابً االنبعاث الضوبًمرٌناسم الت

  .، ومعرفة كٌفٌة توصٌله بالدابرةبً الباعث للضوءادراسة خصابص الثن :مرٌنالهدؾ من الت

 :والمواد المستعملة األجهزة

 .لوحة توصٌل فٌرو بورد -1

 .1داٌود مشع للضوء عدد  -2

 .330Ωمقاومة  -3

 .رقمً( AVO) أفومٌترجهاز  - 4

 .مٌتر رقمًجهاز أ - 5

 .DC ، V (12-0  ) مجهز قدرة  - 6

 :رسم الدابرة الكهربابٌة

 

 

 

 

 دائشح صْبئٜ االّجؼبس اىض٘ئٜ 3-2شنو 

(0 -12) V 

330Ω 
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 :خط٘اد اىؼَو

 .(3-2)أسثظ اىذائشح مَب ٍ٘ضؼ ثبىشنو  -1

 اعزخذً، اىزٞبس ثبىز٘اىٜ ٍغ اىذائشح ىقٞبط ، ٗعٖبص االٍٞزشثبىز٘اصٛ ٍغ اىضْبئٜ اىف٘ىزَٞزشطو عٖبص  -2

 .اىشقَٞخ األعٖضح

 .ٗساقت ٍبرا ٝؾذس ىيضْبئٜ 5V ,7V ,10Vاىذائشح  إىٚ اىزبىٞخعٖض اىف٘ىزٞبد  -3

 .وسجل قراءة جهاز الفولتمٌتر بسعٜاىَقبٍٗخ ث٘اعطخ عيل خػَو دٗسح قظش ػيٚ ا -4

 .تمٌتروسجل قراءة الفولالثنابً وأعد التجربة ستالحظ توهج الثنابً  اتجاهأقلب  -5

  .المار فً الثنابً والفولتٌة علٌهسجل قراءة التٌار 

 أسبلة ومناقشة:

 .أشرح ذلك ؟نابً االنبعاث الضوبًكٌؾ ٌتم فحص ث -1

 ؟وبً عندما ٌربط باالنحٌاز العكسًٌعمل ثنابً االنبعاث الضهل  -2

 .االنبعاث الضوبً؟ أشرح ذلك ثنابً إضاءةكٌؾ ٌمكن زٌادة شدة  -3

 ما فابدة المقامة المرٌوطة على التوالً فً الدابرة ؟ -4

    Photo Diodeالضوبً الثنابً  2-2

  وجود نافذة لمرور الضوء من خالله ٌتشابه الثنابً الضوبً مع الثنابً العادي عدا        

 .ٍخزيفخ ٍِ اىضْبئٜ اىض٘ئٜ أّ٘اع( ٝ٘ضؼ 4 -2والشكل )       

 

    

                                          

 

 شنو ٝ٘ضؼ اىذاٝ٘د اىض٘ئٜ 4-2شنو 
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 وكما موضح بالشكل ،العادي للثنابً العادي ه للداٌودالتركٌب الداخلً للثنابً الضوبً فهو مشاب أما         

فجوة داخل طبقة  –اإللكترون الذي ٌوضح وجود نافذة فً قمة الثنابً مما ٌزٌد من أزواج  (2-5)

 االستنزاؾ وبالتالً زٌادة قٌمة التٌار العكسً عندما ٌكون الثنابً منحازاً عكسٌاً.

 

 األػيٚٝ٘ضؼ ّبفزح اىضْبئٜ اىض٘ئٜ ٍِ  5-2شكل 

اىزشمٞت اىذاخيٜ ىيضْبئٜ اىؼبدٛ اىزٛ  ٔاىزشمٞت اىذاخيٜ ىيضْبئٜ اىض٘ئٜ فٖ٘ ّفغ إىٚأٍب ثبىْغجخ          

( صٌ ٍْطقخ االعزْضاف ٗٝيٖٞب pٕٜٗ اىْبفزح صٌ اىطجقخ اىَ٘عجخ ) أعضاءٓ( ٝ٘ضؼ 6-2دسعزٔ عبثقب  ٗاىشنو )

 .الثنابً أطراؾحم علٌها الثنابً المعدنٌة التً ٌل ( ٗأخٞشا  قبػذحnاىطجقخ اىغبىجخ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح التركٌب الداخلً للثنابً الضوبً والنافذة 6-2شكل 
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 ( فٌوضح منحنى الخواص للثنابً العادي ومنحنى الخواص للثنابً الضوبً 7-2أما الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 للثنابً الضوبً (bللثنابً العادي ) (aمنحنى الخواص ) 7-2الشكل 

 (6)  تمرٌن

 خواص الثنابً الضوبً : مرٌناسم الت

 .( فً الظالمIV: دراسة وقٌاس منحنى خواص الثنابً الضوبً )مرٌنالهدؾ من الت

 والمواد المستعملة:  األجهزة

 .1 اٌود ضوبً أو) خلٌة شمسٌة( عددد -1

 Power Supply D.C  مجهز قدرة  -2

 (.)فولتمٌترجهاز قٌاس للفولتٌة  -3

 (.جهاز قٌاس للتٌار )امبٌرمٌتر -4

 

 

 

 

 

 ً الضوبًبناثالدابرة الكهربابٌة لخواص ال 2-8شكل 

 خلٌة ضوئٌة

 
 

-ب-  -أ- 
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 :خطوات العمل

 .(2-8أربط الدابرة كما موضح بالشكل ) -1

 تؤكد من تؽطٌة الثنابً لمنع الضوء من الوصول للثنابً. -2

  الجدولفً وحسب القٌم الموضحة  بتؽٌٌر التٌار المار بالدابرة تمر قمسمجهز القدرة الم ستعمالاب -3

(2– 1). 

 

 النتابج المستحصلة 1 – 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 mA 40 mA 30 mA 20 mA 10mA    
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 الفصل الثالث

 اىزشاّضعز٘س 

The transistor 

 

 ألهداؾا

  الهدؾ العام:

خواص الدخل والخرج  واستخراج NPN ,PNPنوع  الترانزستورالتدرب على كٌفٌة فحص 

 .للترانزستور

 :الخاصة األهداؾ

 تمكٌن الطالب على :

  .المختلفة وطرٌقة التمٌٌز بٌنها الترانزستور وإشكالمعرفة التركٌب الداخلً  -1

 .كٌفٌة توصٌل انحٌاز الترانزستور معرفة -2

الالزمة علٌها  الفحوصات وإجراءعمل تجارب حول خواص الدخل وخواص الخرج  -3

 .واستخراج النتابج

 من خالل النتابج التً حصل علٌها. اً بٌانٌ رسم خواص الدخل والخرج للترانزستور -4

 .رتعلم الطرٌقة العملٌة لفحص الترانزستور فً المختب -5
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 الفصل الثالث

 الترانزستور

بشكل عام فً المكبرات  عملفهو ٌست ،فً العصر الحدٌث االكتشافاتمن أهم الترانزستور  دٌع        

للطاقة  واستهالكهوكلفة تصنٌعه صؽٌر الحجم  ألنه، بشكل واسع استعمالهوانتشر  اإللكترونٌةوالمفاتٌح 

 .قلٌل

 ةــــابً القطبٌـــثن ورــــتـــــزســـرانـــــت :اــــــــم، هن الترانزستوراتــان مـــــــــهناك نوع      

Bipolar Junction Transistor،  المجال  تؤثٌروترانزستورField Effect Transistor. 

 تركٌب الترانزستور ثنابً القطبٌة 3-1

ٌتكون الترانزستور ثنابً القطبٌة من ثالث مناطق من شبه الموصل المطعم مفصولة بوصلتٌن من       

p-nالنوع  .(1-3)كما موضح بالشكل    

 

 الترانزستورتركٌب  1-3شكل 

ن كما وٌوجد نوعان م (،Collectorوالجامع ) (Base( والقاعدة )(Emitterوتسمى هذه المناطق بالباعث 

  .الترانزستورمن  األنواعلرموز لهذه ( ٌبٌن ا1-1-3والشكل ) PNP ، NPN:هماثنابً القطبٌة الترانزستور 
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 PNPو  NPN  زستورنتراالرمز العام  لكل من  1-1-3شكل                    

 عمل الترانزستور 3-2

 ،أذا وفرنا االنحٌاز المناسب له إالٌعمل الترانزستور  وال ،وظٌفة للترانزستور هً عمله كمكبرن اهم إ      

 .مل كمكبرلكً ٌع   npn ٗpnp( ٌبٌن االنحٌاز المناسب لكل من الترانزستور 2-3والشكل )

 

 الترانزستور انحٌازٌوضح  2-3شكل 

 

 (أ -7) تمرٌن

  خواص الدخل للترانزستور: مرٌناسم الت 

رسم منحنٌات الدخل  إلى باإلضافة npnبناء دابرة لقٌاس خواص الدخل للترانزستور  :مرٌنالهدؾ من الت

عندما ٌكون جهد الجامع     وجهد القاعدة والباعث     للترانزستور التً تبٌن العالقة بٌن تٌار القاعدة 

 دراسة خواص الدخل للترانزستور. أي .ثابتا     الباعث  إلى

 

 

 

 

 PNP  NPN 
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 :والمواد المستعملة األجهزة

 . DCمجهز قدرة  -1

 بورد(. لوحة توصٌل )فٌرو -2

 .AVOجهاز قٌاس  -3

 Ω100و  33kΩمقاومة  -4

 .10kΩمقاومة متؽٌرة  -5

 .1kΩمقاومة متؽٌرة  -6

 .NPNنوع  ( (BC140ترانزستور سلٌكون  -7

 :رسم الدابرة

 

 

 

 الدابرة الكهربابٌة لخواص الدخل للترانزستور 3-3شكل 

 خطوات العمل:

 (.3-3)الدابرة كما موضح بالشكل  اربط -1

 .V 1 ةعلى قٌم      ثبت الجهد  -2

 .أدناهبحٌث تحصل على قٌم تٌار القاعدة المبٌنة بالجدول  10kΩأضبط قٌمة المقاومة المتؽٌرة  -3

 فً الخطوة السابقة. IBعند كل قٌمة من قٌم  VBEالباعث  إلىقس قٌمة جهد القاعدة  - 4

 ستحصلةالم النتابج 1-3 جدول

µA 450 400 350 300 250 200 150 100 50     

V                       

V                       

V                       
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 .1kΩعد ضبط المقاومة المتؽٌرة وب   VCE=1V,2V,3V أعد الخطوة السابقة عندما ٌكون -5

  .1kΩوذلك عن طرٌق ضبط المقاومة المتؽٌرة  VCEرسم منحنٌات خواص الخرج لجمٌع قٌم جهد ا -6

على ( 1-3) الموضحة بالجدول VCEالباعث  إلىارسم منحنٌات خواص الخرج لجمٌع قٌم جهد الجامع  -7

 .ورق بٌانً

 مناقشة: و أسبلة

 خل للترانزستور؟دفابدة دراسة خواص ال ما -1

 . ؟ وضح ذلكاألرقامسلٌكون من  أوكٌؾ ٌمكنك التمٌٌز بٌن ترانزستور نوع جرمانٌوم  -2

 

 (ب -7) تمرٌن

 : خواص الخرج للترانزستور  مرٌناسم الت

ورسم منحنٌات الخرج   NPNرة لقٌاس خواص الخرج للترانزستوربناء داب :مرٌنالتالهدؾ من 

عندما ٌكون تٌار القاعدة       وجهد الجامع والباعث      لجامعتور التً توضح العالقة بٌن تٌار اللترانزس

 دراسة خواص الخرج للترانزستور. أي .ابتاً ث

 :األجهزة والمواد المستعملة

 .D.Cمجهز قدرة  -1

 بورد(. لوحة توصٌل  )فٌرو -2

 .3عدد  AVOأفومٌتر قٌاس جهاز  -3

 .33kΩ مقاومة  -4

 .1kΩ  مقاومة متؽٌرة -5

 .10kΩ مقاومة متؽٌرة  -6

 . BC140)) NPN  ترانزستور نوع - 7
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 رسم الدابرة:

 

 

 اىذائشح اىنٖشثبئٞخ ىخ٘اص اىخشط ىيزشاّضعز٘س 4-3شنو 

 :خطوات العمل

 .(4-3)الدابرة كما موضح بالشكل  اربط -1

 .   =0.1mAأن تحصل على تٌار قاعدة  إلى 10kΩؼٌر بالمقاومة  -2

وقس تٌار الجامع  (2-3)الجدول فً الموضحة  VCEلتحصل على قٌم  1kΩاضبط المقاومة المتؽٌرة  - 3

  . VCEعند كل قٌمة من قٌم 

 النتائج المستحصلة 9-3جدول 

أعد الخطوة السابقة لجمٌع قٌم تٌار القاعدة الموضحة بالجدول عن طرٌق ضبط المقاومة المتؽٌرة  -4

10KΩ. 

 أسبلة ومناقشة

 .بٌانً ورق على بالجدول المبٌنة القاعدة تٌارات لجمٌع الخرج خواص منحنٌات ارسم

 

V 5 3 1 0.5 0.3 0.2 0.1       

mA            0.1mA=    

mA             0.2mA=    

mA             0.3mA=    

mA            0.4mA=    



35 
 

 5-3 فحص الترانزستور

  NPN,PNPوان الترانزستور نوعان هما E,C,B  كما نعلم أن للترانزستور ثالثة أطراؾ وهً       

  .مختلفة من الترانزستور أشكال( ٌوضح 3-5الشكل ) عبارة عن ثنابٌٌن معا مراألوالترانزستورفً حقٌقة 

 

 للترانزستور متعددة أشكالٌوضح   3-5شكل

 

:                     جراء االتًإة الترانزستور نقوم بصالحٌولقٌاس   

بعد ضبط تدرٌج جهاز الفحص على ومٌتر لقٌاس مدى صالحٌة الترانزستور ، وجهاز األ عملٌست -1

 الخطوة التالٌة. بإجراءنقوم  ثم (3-6)كما موضح بالشكل  ومٌةاأل

 .C ,E اآلخرٌنومٌة معٌنة مع الطرفٌن ؾ القاعدة وهو الطرؾ الذي ٌقرأ أٌعٌن طر -2

( على السالب من جهاز الفحص )االومٌتر نقوم بوضع الطرؾ NPNبالنسبة لفحص ترانزستور  -3

ٌعطٌنا  أنوٌجب  ،(Cمٌتر على طرؾ الجامع )وعدة الموجب والطرؾ الموجب من األطرؾ القا

ماال فٌعطٌنا مقاومة كبٌرة ) هماٌنفس ومٌتر ونفحص الطرفٌننقوم بعكس أقطاب األ ،مقاومة صؽٌرة

 .(نهاٌة

والطرؾ الموجب من  (،Bعلى طرؾ  القاعدة ) ومٌتروم بوضع الطرؾ السالب من جهاز األنق -4

االومٌتر  أقطابونقوم بعكس  ٌعطٌنا مقاومة صؽٌرة أنوٌجب  ،(Eاالومٌتر على طرؾ الباعث )

 .(ماال نهاٌةونفحص الطرفٌن فٌعطٌنا مقاومة كبٌرة )

ومٌتر ونفحص مرة ثانٌة وفً ومٌتر ونقلب أقطاب األبجهاز األE,C نفحص طرفً الترانزستور  -5

 (.(3-6كما موضح بالشكل  (. ماال نهاٌة)  ٌقرا مقاومة عالٌة أنكلتا الحالتٌن ٌجب 

 تمرٌن:
 ؟ومٌترجهاز األ ستعمالاب NPN,PNPكٌؾ تمٌز بٌن نوع الترانزستور  .1

 ؟التماثلًجهاز الفحص  ستعمالاب PNPكٌؾ تفحص صالحٌة ترانزستور نوع  .2

 NPN هو نوع الترانزستور هل هو ( ما1-5-3شكل ) أمامكمن القراءات الموضحة فً الرسم  .3

 .أٌضاً ؟ عٌن أقطاب الترانزستور PNP  أم
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تمرٌن 1-5-3شكل   

.فحص الترانزٌستورعملٌاٌوضح كٌفٌة  (6-3والشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفحص أثناءالترانزستور  أرجلٌوضح كٌفٌة ترتٌب  6-3شكل 
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 بواسطة االفومٌتر الرقمPNPً نوع  ترانزستور( ٌوضح كٌفٌة فحص 7-3والشكل )

 

 

 فحص الترانزستور باالفومٌتر الرقمً  7-3شكل                                 
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 الفصل الرابع

 ت الترانزستورالماعاست

 

 

 :األهداؾ

 تمكٌن الطالب على معرفه : 

 الترانزستور. ستعمالابعملٌة تنظٌم الفولتٌة  -1

 وفولتٌة الحمل فً منظم الفولتٌة. العالقة بٌن تٌار -2

 .عمل الترانزستور كمفتاح إلكترونً -3

 الصؽٌرة. شارةاإلمكبرات  أنواع -4

 المكبرات. هذهطرٌقة ربط كل نوع من  -5

 الصؽٌرة. شارةاإلالخرج لكل نوع من مكبرات  إشارةوالدخل  إشارةالفرق بٌن  -6

 لكل نوع من المكبرات. (Gain)الربح  -7

 نقطة االشتؽال للترانزستور. -8
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 تكبٌر الترانزستور1-4 

مضروبا  القاعدةالن تٌار الجامع ٌساوي تٌار  ،الترانزستور ٌكبر التٌار إنمن خالل  دراستنا علمنا       

ن إلمقارنة بتٌاري الجامع والباعث فن تٌار القاعدة صؽٌر جدا باإ. وحٌث (IC = βdc × IB)التٌار  ربحفً 

 ٌساوي تٌار الباعث تقرٌبا. تٌار الجامع

( 1-4بالشكل )للترانزستور  كمكبر والموضحة   األساسٌة بدراسة الدابرة سنقوم المنطلق هذا من       

بربطهما على و .(VBB)فولتٌة مصدر الفولتٌة المستمرة  إلى (Vin)حٌث تم اضافة مصدر للفولتٌة المتناوبة 

 .(Rc)الجامع عبر مقاومة الجامع  إلى(Vcc)وربط الفولتٌة المستمرة  (RB)التوالً مع مقاومة القاعدة 

 

 

                                    

 الدابرة االساسٌة للمكبر مع فولتٌة الدخل 1-4شكل 

، وبذلك سوؾ نحصل على تٌار الجامع ٌنتج عنها تٌار القاعدة المتناوبن فولتٌة الدخل المتناوبة إ         

 هحٌث تكون هذ(Rc) المتناوب ذات القٌمة العالٌة وٌنتج عن ذلك فولتٌة متناوبة على طرفً مقاومة الجامع 

متناوبة وكما موضحة بالشكل ال(Vin) عكس اتجاه فولتٌة الدخلº018 ولتٌة مكبرة وبزاوٌة طور مقدارهاالف

(4-2). 
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 (Vout)  الخرج إشارةو(Vin) الدخل  إشارةٌوضح  2-4شكل 

 خط الحمل للتٌار المستمر 2-4 

 ،خط الحمل ستعمالابمن الممكن توضٌح عالقة منطقتً القطع واالشباع بمنحنٌات الخواص للجامع          

( حٌث ٌوضح رسم خط الحمل للتٌار المستمر مجموعة منحنٌات خواص الجامع 3-4وكما موضح بالشكل )

والباعث ، حٌث ٌربط بٌن نقطة القطع والتً عندها تٌار الجامع ٌكون مساوٌا للصفر والفولتٌة بٌن الجامع 

ن تٌار الجامع ٌساوي تٌار االشباع أما نقطة اإلشباع فإ(Ic = 0 , VCE = Vcc). رتساوي قٌمة فولتٌة المصد

من خالل هاتٌن و Ic = Ic (sat) ,VCE = Vccوالفولتٌة بٌن الجامع والباعث تساوي فولتٌة االشباع 

قطة القطع ونقطة ن ) النقطتٌن ، اما المنطقة الواقعة بٌندام الترانزستور كمفتاح الكترونًالنقطتٌن ٌمكن استخ

 فٌها الترانزستور كمكبر. عملالتً ٌست ، تسمى بالمنطقة الخطٌةاالشباع(
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 خواص مناطق القطع واالشباع وخط الحمل للترانزستورٌوضح  3-4شكل 

 الترانزستور كمنظم للفولتٌة                                     3-4  

ذ إ( 4-4) ستور على التوالً مع الزٌنرر داٌرود لتنظرٌم الفولتٌرة كمرا فرً الشركلزالتران ستعمالابٌمكن         

، والفكررة األساسرٌة  فولتٌرة )جعرل فولتٌرة الخررج ثابترة(إن تنظرٌم ال، مقاومة متؽٌررة وكؤنهستور زٌعمل التران

رات فولتٌة تٌة الخرج ثابتة ال تتؽٌر مع تؽٌمنظم الفولتٌة تكون فول إلىحٌن تمرر فولتٌة الدخل الؽٌر منظمة 

 .التنظٌمحسب نوع  تكون فولتٌة الخرج ثابتة تقرٌباً تتؽٌر مع تٌار الحمل فً المنظمات العملٌة و الدخل وال

والثانً مرنظم  ،تهستعماالامنظم التوالً الذي سوؾ نطبق التجربة العملٌة لكثرة  األول وٌكون على نوعٌن: 

 .ٌوضح دابرة منظم التوالً( 4 -4شكل ). التوازي

 

 

 

 

 

 

 

 منطقة اإلشباع

 منطقة القطع

 خط الحمل

 االشباع

 IC =        VCC      

                RL 

IE=0 

 منطقة القطع

 منطقة التلف

IC=0 

 IC = 

 

RL 
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 (8) مرٌنت

 الترانزستور كمنظم للفولتٌة :مرٌناسم الت

 .الحمل لدابرة منظم التوالً ةقٌاس تٌار وفولتٌ :مرٌنالهدؾ من الت

  :ةتعملاألجهزة واألدوات المس 

  

 :رسم الدابرة   

 

 

 

 

 

 

 

 توالًالدابرة منظم  4-4 شكل

 

 

 

 

 العدد المواصفات العنصر أو الجهازاسم  ت

 1 أكثر أو 12V مجهز فولتٌة مستمرة 1

 1 باألسواقالمتوفر  جهاز اوفومٌتر 2

 kΩ 1 1 مقاومة حمل متؽٌرة 3

 ZPD18 1 زٌنر داٌود 4

 BC107BP 1 ترانزستور 5

Q1
BC107BP

D1
ZPD18

V1

9 V 

Vinput

RL
1kΩ

Key=A
50%

1

2 3

4

Q1 

D1 
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 :خطوات العمل

 .(4-4اربط الدابرة كما فً الشكل ) -1

  .V 9هز الفولتٌة المستمرة على مج اربط  -2

  .الباعث-والفولتٌة بٌن القاعدة هوفولتٌت ملر قٌمة عالٌة وقس تٌار الحواخت ؼٌر قٌمة مقاومة الحمل -3

 . ر قٌمة متوسطة لمقاومة الحملاختو 3اعد الخطوة رقم  -4

   .ر قٌمة قلٌلة لمقاومة الحملواخت 3اعد الخطوة رقم  أٌضا -5

 .(1-4الجدول ) آمال -6

 النتابج المستحصلة 1-4جدول 

IL VL VBE RL 

    

    

    

 (5-4النوع الثانً: منظم التوازي كما فً الشكل )

 

 

 

 

 

 التوازي دابرة منظم 5-4شكل 

 

 :واألسبلةالمناقشة      

 ؟قارن بٌن فولتٌات الدخل والخرج -1

 ؟العالقة هذهالبٌانٌة العالقة بٌن فولتٌة وتٌار الحمل وناقش  األوراق ستعمالابارسم  -2

 ؟اشرح كٌؾ تتم عملٌة تنظٌم الفولتٌة -3

 ؟لتنظٌم الفولتٌة األساسٌةوضح الفكرة  -4

 ؟المنظمات المستخدمة أنواععدد  -5

 ؟فً قٌمة المقاومة المتؽٌرةلذي ٌجري حٌن نؽٌر ا ما -6

 ؟ارسم دابرة منظم التوازي -7
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 لكترونً                                إاستخدام الترانزستور كمفتاح 4-4 

سررتور كرردابرة تحوٌررل للقطررع زلكترونررً ٌجررب تحلٌررل الترانإلدراسرة الترانزسررتور كمفترراح : الجررزء النظررري

(OFF( والتوصٌل )ON) إلرى، ووصؾ الشروط الترً ترإدي ( حالرة القطرعOFF ًووصرؾ الشرروط التر )

 . (ONالتوصٌل ) الى حالة  تإدي

( الن وصلة )القاعردة OFFوالفكرة األساسٌة لعمل الترانزستور كمفتاح هً ٌكون فً حالة القطع )          

سرتور فرً زحالرة عمرل التران، وفرً (OFFكمفتراح فرً حالرة فرتح ) أيالباعث( فرً حالرة انحٌراز عكسرً   –

  ،أمرامً انحٌرازالجامع( فً حالة  –الباعث( ووصلة )القاعدة  –( فان وصلة )القاعدة ONمنطقة التوصٌل )

وتمثرل هرذه الحالرة بمفتراح   اإلشرباع إلرى( IC( ٌكون عالٌاً بما ٌكفً لوصول تٌرار الجرامع )IBوتٌار القاعدة )

 إذاحمل صؽٌر كالداٌود الضوبً لكن  وإطفاءستور كمفتاح حٌث ٌمكن تشؽٌل زالتران عملٌست .(ONمؽلق )

عالٌة فال ٌمكن للترانزستور  تٌار عالً وٌعمل على فولتٌة فٌهكان الحمل كبٌر كمحرك كهربابً كبٌر وٌمر 

 لكترونً.إستور كمفتاح زلعمل التران األساسٌة( ٌوضح الفكرة 6-4. والشكل )ٌتحملهن أمن 

 

 مفتاح مؽلق -مفتاح مفتوح                          التوصٌل -القطع                   

 لكترونًإستور كمفتاح زلعمل التران األساسٌةٌوضح الفكرة  6-4شكل 

 

 

نه عندما نحتاج لمرور تٌار معٌن فً إ أي. لتٌار الذي ٌتحكم فً تٌار الجامعا تٌار القاعدة هو هامة: مالحظة

ستور زٌتحكم بعمل التران الذي هو د تٌار القاعدة فتٌار القاعدةمن خالل تحدٌ نضبطهن أ ٌجب فانهالجامع 

 .تاحكمفه فً عمل

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 (9)مرٌنت

 لكترونًإالترانزستور كمفتاح  :مرٌناسم الت

 لكترونًإتشؽٌل الترانزستور كمفتاح  :مرٌنالهدؾ من الت

 :عملةاألجهزة واألدوات المست

 العدد المواصفات العنصر أواسم الجهاز  ت

 1 أكثر أو 12V  (Vcc)مجهز فولتٌة مستمرة -1

 Pulse Generator 1 مولد نبضات -2

 1 باألسواقالمتوفر  Avoجهاز اوفومٌتر -3

 270Ω 1    (Rc)ةمقاوم -4

 3.3kΩ 1   (RB) ةمقاوم -5

 2N2222A 1   (NPN)ترانزستور نوع -6

 LED 1 داٌود ضوبً -7

  

 رسم الدابرة:    

 

 

 

 

 

 باستخدام الترانزستور اإللكترونًدابرة المفتاح  7-4 شكل

 طوات العمل:خ

 .(7-4اربط الدابرة كما فً الشكل )-1

  V 9  .(VCC)مجهز الفولتٌة المستمرة على اربط -2

 واألرضً. RBصلة مع المقاومة واربط مولد النبضات بعد وضعة على الموجة المربعة و-3

 ٌضا. ال LEDن الداٌود الضوبً إف  Vin=0Vاىذخوعندما تكون فولتٌة  -4

 ن الداٌود الضوبً سوؾ ٌضا.إتالحظ   Vin = 5V إلىقٌمة فولتٌة الدخل  ارفع - 5
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 :ٗاألعئيخاىَْبقشخ     

 :واضحةٌلً بصورة  ناقش ما

 ؟فولت 0=  الدٌود الضوبً عند فولتٌة الدخل عدم إضاءة -1

 ؟فولت 5 إلىالضوبً عند رفع فولتٌة الدخل  ودإضاءة الداٌ -2

 ؟قطع لة توصٌل ومتى ٌكون فً حالةوضح متى ٌكون الترانزستور فً حا  -3

 ؟لمقصود بحالة التشبع )التوصٌل(اما  -4

  

 طرق ربط مكبر الترانزستور5-4 

 مكبر الباعث المشترك

المراد تكبٌرها صؽٌرة بالمقارنة مع  شارةالصؽٌرة تكون سعة اإل شارةفً دوابر تكبٌر اإل :الجزء النظري

الصؽٌرة بانها  شارةوٌمكن تعرٌؾ اإل ستور المستمرة(زفولتٌات و تٌارات االنحٌاز )فولتٌات تؽذٌة التران

الصؽٌرة والنوع االول  شارةطرق تكبٌر اإل إلىوهنا سوؾ نتطرق  .(10mV)التً تقل سعتها عن  شارةاإل

لٌة هو مكبر الباعث المشترك و ٌمتاز هذا المكبر بان الباعث مشترك الذي سوؾ نقوم باجراء تجربتة العم

تحدد تٌار االنحٌاز  ((R1ن المقاومة . إ(8-4الخارجة، كما فً الشكل ) شارةلة واإلخالدا شارةبٌن اإل

وٌكون االنحٌاز امامً   (Ic)فانها تحدد تٌار الجامع (Rc)والمقاومة  (E)والباعث (B)  االمامً بٌن القاعدة

مرور التٌار المستمر وتسمح تقوم بمنع  (C1)، ان المتسعة لباعث وعكسً بٌن القاعدة والجامعبٌن القاعدة وا

التً  شارةن اإلإ، فعملٌة وخاصة فً دوابر االتصاالتفً كثٌر من التطبٌقات ال التٌار المتناوب. بمرور

دوابر تكبٌر لؽرض  إلىها لولذلك ندخ ،اوال ثم التعامل معها من تكبٌرها. والبد نستلمها تكون صؽٌرة جدا

ن أل ،، وسمً بمكبر الباعث المشتركعث المشترك. ومن الدوابر المعروفة فً هذا المجال مكبر الباتكبٌرها

 .وهو الطرؾ المشترك للدابرة ،متصل باالرضًو مشترك بٌن منطقة الدخل ومنطقة الخرج الباعث

 :الباعث المشترك هً بص دابرة مكبرإن خصا

 .كبٌرةمقاومة الدخل  .1

 .مقاومة الخرج صؽٌرة .2

 .(Vinفولتٌة الدخل ) إلى( Voutكسب الفولتٌة كبٌر، وهو نسبة الفولتٌة الخارجة ) .3

 .(βdc، وٌساوي قٌمة )كبٌر كسب التٌار .4

 .أي متعاكسان ،(°180الدخل زاوٌة مقدارها ) إشارةالخرج و إشارةزاوٌة فرق الطور بٌن    5     
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 (10) مرٌنت

 مكبر الباعث المشترك :مرٌناسم الت

 

  .دراسة خصابص دابرة مكبر الباعث المشترك :مرٌنالهدؾ من الت

 

 المستخدمة: واألدوات األجهزة

 العدد المواصفات اسم الجهاز او العنصر ت

 V15  1امجش ٍِ  (Vcc)  مصدر للفولتٌة المستمرة 1

 Pulses Genarator 1 (AC)     المتناوبةمصدر للفولتٌة  2

 1 المتوفر باالسواق AVOجهاز اوفومٌتر   3

 Channel 1 -2 راسم اإلشارة 4

 100kΩ 1 (R1)          مقاومة 5

 100kΩ 1 (R2)مقاومة 6

 220kΩ 1 (Rc)       مقاومة 7

 150Ω 1اٗ    220Ω (RE)مقاومة 8

 1µF 1 (C1)متسعة 9

 47µF 1اٗ     10µF (C2)متسعة 10

 47µF 1  اٗ    100µF (C3)متسعة 11

 BC850C 1 (NPN)ترانزستور   12

 

 رسم الدابرة:

 

 

 

 

 

 

 الدابرة الكهربابٌة لمكبر الباعث المشترك  8- 4 شكل
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 خطوات العمل:

 الحالة االولى:

 .15Vعلى ان ٌكون الفولتٌة المستمرة  ،( 8-4اربط الدابرة فً الشكل ) -1

 .VB,VE,VBE,Vc,VCEاالوفومٌتر قس فولتٌات االنحٌاز  ستعمالاب -2

 :(4-2)ثبت النتابج فً الجدول  -3

 المستحصلة النتابج 4-2 جدول

VCE 

Volt 
VC 

Volt 
VBE 

Volt 
VE 

Volt 
VB 

Volt 
     

 

 

 الحالة الثانٌة:

 .V15واٌضا الفولتٌة المستمرة  (، 8-4عد ربط الدابرة فً الشكل )أ -1

على  شارةاضبط اإل شارةوبواسطة راسم اإل ،للفولتٌة المتناوبة )موجة جٌبٌة(اربط مصدر  -2

30mV  1قمة والتردد إلىمن قمةkHz . 

 .C1لى اطراؾ الدخل من خالل المتسعة عصل الموجة  -3

 .Voutقمة -قس فولتٌة الخرج قمة -4

 

 المناقشة واالسبلة:     

  ؟ستورزحدد منطقة تشؽٌل التران -1

 -:الفولتٌة (Gain)ربح   حسبأ  -2

          

 

 ؟ارسم إشارة الدخل والخرج على ورق بٌانً -3

 ؟عدد خصابص هذا النوع من المكبرات -4    

 ؟حدد عمل كل مقاومة بالدابرة -5    

 

 

AV= 
V   

𝑉𝑖𝑛
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 لقاعدة المشتركةمكبر ا 6-4

التسمح  (C3)ان المتسعة  ،جالخر إشارةالدخل و إشارةفً هذة الدابرة تكون القاعدة مشتركة بٌن         

 إلىٌنحاز عكسٌا بالنسبة تجعل الجامع  (Vcc)الدخل المتناوبة والفولتٌة  إشارةالتٌار المستمر مع بمرور

الخرج المتناوبة ٌمتاز مكبر القاعدة المشتركة  إشارةتمنع مرور التٌار المستمر مع  (C2)والمتسعة  ،القاعدة

 لكن نسبة تكبٌر التٌار مساوٌة للواحد تقرٌبا بوجود نسبة تكبٌر عالٌة للفولتٌة كما فً مكبر الباعث المشترك،

Ai =1  هذا المكبر عندما تكون مقاومة خرج مصدر  استعمال، وٌمكن ن مقاومة الدخل صؽٌرة جداوذلك أل

 .المراد تكبٌرها صؽٌرة جدا شارةاإل

 المشتركة:من خصابص مكبر القاعدة 

 .مقاومة الدخل صؽٌرة .1

 .اومة الخرج كبٌرةمق .2

 .ربح الفولتٌة كبٌر .3

 الفا . (α)ربح التٌار أقل من واحد وٌساوي  .4

 .ي ال ٌحدث تؽٌٌرأالخرج تساوي صفر،  إشارةالدخل و إشارةزاوٌة فرق الطور بٌن  .5

 

 (11) مرٌنت

 .مكبر القاعدة المشتركة :مرٌناسم الت

 .: دراسة خصابص مكبر القاعدة المشتركةمرٌنالهدؾ من الت

 ة:عملاالجهزة واالدوات المست

 العدد المواصفات اسم الجهاز او العنصر ت

 V15  1اكبر من  (Vcc)  مصدر للفولتٌة المستمرة -1

 Pulses Genarator 1 (AC)     مصدر للفولتٌة المتناوبة -2

 1 المتوفر باالسواق جهاز اوفومٌتر -3

 Channel 1 -2 شارةراسم اإل -4

 100kΩ 1 (R1)          مقاومة -5

 10kΩ 1 (R2)مقاومة -6

 3.3kΩ 1 (Rc)       مقاومة -7

 150Ω 1اٗ  220Ω (RE)مقاومة -8

 1µF 1 (C1)متسعة -9

 47µF 1 اٗ 10µF (C2)متسعة -10

 47µF 1 اٗ 100µF (C3)متسعة -11

 BC850C 1 (NPN) ترانزستور -12
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 الدابرة الكهربابٌة لمكبر القاعدة المشتركة 9-4 شكل

 

 خطوات العمل:

 الحالة االولى:

 .15Vعلى ان ٌكون الفولتٌة المستمرة  ،(9-4ربط الدابرة فً الشكل )إ -1

 . VB,VE,VBE,Vc,VCEفولتٌات االنحٌاز االوفومٌتر قس ستعمالاب -2

 .(3-4)النتابج فً الجدول  ثبت -3

 النتابج المستحصلة 3-4جدول 

 

 

 الحالة الثانٌة:

 .V15 (، واٌضا الفولتٌة المستمرة 10-4اعد ربط الدابرة فً الشكل ) -5

من  30mVعلى  شارةاضبط اإل شارةوبواسطة راسم اإل ،ٌبٌة(اربط مصدر للفولتٌة المتناوبة )موجة ج -6

 . 1kHzقمة والتردد إلىقمة 

 .C1لى اطراؾ الدخل من خالل المتسعة عصل الموجة أو -7

 .Voutقمة  -قس فولتٌة الخرج قمة  شارةراسم اإل أستخدم  -4

VCE 

Volt 

VC 

volt 

VBE 

volt 

VE 

volt 

VB 

Volt 
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 المناقشة: 

  ؟ستورزحدد منطقة تشؽٌل التران -1

 ؟الفولتٌة (Gain)ربح  احسب -2

AV= 
V   

   
   

                                                                                             

 ؟وقارن بٌنهما الدخل والخرج على ورق بٌانً. إشارةارسم  -3

 ؟وضح ذلك .بهذا األسم  لماذا ٌسمى مكبر القاعدة المشتركة -4

 ؟مكبر القاعدة المشتركة اذكر خصابص -5

 

 

 لمشتركمع االجمكبر ا7-4 

دابرة مكبر الجامع ل الخرج إشارةالدخل و إشارةٌكون الجامع هو المشترك بٌن  الجزء النظري:    

وذلك الن نسبة تكبٌر الفولتٌة تساوي  ،(Emitter – Follower)تابع الباعث  باسم، وٌسمى عادة المشترك

، هذا المكبر بتكبٌر التٌار عملوٌست، وهذا ٌعنً فولتٌة الدخل تساوي فولتٌة الخرج ( Av =1)الواحد تقرٌبا

على القاعدة  (C1)الدخل عبر المتسعة  إشارة، إن الخرج إشارةالدخل و إشارةحٌث إن الجامع مشترك بٌن 

(B)، الخرج عن طرٌق الباعث  إشارةو(E). 

 :الجامع المشترك بالخصابص التالٌةٌمتاز مكبر 

 .الدخل كبٌر جداً مقاومة  .1

 .مقاومة الخرج صؽٌرة .2

 الفولتٌة ٌساوي تقرٌباً واحد. )ربح(كسب  .3
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 (12) مرٌنت

 .المشترك الجامعمكبر  :مرٌناسم الت

 .المشترك الجامع: دراسة خصابص مكبر مرٌنالهدؾ من الت

 :عملةالمست واالدوات االجهزة

 العدد المواصفات العنصر أو الجهازاسم  ت

 1 ف٘ىذ 15امجش ٍِ    (Vcc)  مصدر للفولتٌة المستمرة 1

 Pulses Genarator 1     (AC)     مصدر للفولتٌة المتناوبة 2

 1 المتوفر باالسواق جهاز اوفومٌتر 3

 Channel 1 -2 شارةراسم اإل 4

 10KΩ 1         (R1)          مقاومة 5

 10KΩ 1         (R2)مقاومة 6

 3.3KΩ 1         (Rc)       مقاومة 7

 1KΩ       1         (RE)مقاومة 8

 1µF 1          (C1)متسعة 9

 47µF 1او       10µF          (C2)متسعة 11

 47µF 1او     100µF          (CE)متسعة 11

 TR. = Bc850c 1 (NPN)ترانزستور 12

 

 :رسم الدابرة

 

 الدابرة الكهربابٌة لمكبر الجامع المشترك 10-4شكل 

R1
10kΩ

R2
10kΩ

RC
3.3kΩ

RE
1kΩ

C1

1uF

C2

10uF
CE
47uF

Q1

BC850C

VCC 15V

V1

30mVrms 

1kHz 

0° 

1

3

2

4
5

0

VCC

Voutput

Vinput
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 خطوات العمل:

 االولى:الحالة 

 .15Vكون الفولتٌة المستمرة ت( ،على ان 10-4اربط الدابرة فً الشكل ) -1

  .VB,VE,VBE,Vc,VCEاالوفومٌتر قسى فولتٌات االنحٌاز  ستعمالاب -2

 :(4-4)ثبت النتابج فً الجدول  -3

 المستحصلة النتابج 4-4 جدول 

VCE 

Volt 
VC 

Volt 
VBE 

Volt 
VE 

Volt 
VB 

Volt 
     

 

 الحالة الثانٌة:

 .V  15(، واٌضا الفولتٌة المستمرة10-4اعد ربط الدابرة فً الشكل )-1

  شارةاضبط اإل شارةوبواسطة راسم اإل اربط مصدر للفولتٌة المتناوبة )موجة جٌبٌة(،-2

 . 1kHzقمة والتردد إلىقمة ن   م mV 30على    

 .C1لى اطراؾ الدخل من خالل المتسعة عاوصل الموجة -3

 .(Vout) قمة -قس فولتٌة الخرج قمة  شارةاإلراسم  ستعمالاب -4

 

 

 المناقشة واالسبلة:     

 ستور.زحدد منطقة تشؽٌل التران -1

 .الفولتٌة (Gain)حسب ربح ا -2

         AV= 
V   

   
  

   

             

 وقارن بٌنهما. الدخل والخرج على ورق بٌانً. إشارةرسم إ -3

 كر خصابص تابع الباعث المشترك.إذ -4

 الخرج. إشارةالدخل و إشارةحدد  -5
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 الفصل الخامس

 (  Field effect transistor - FETترانزستور تؤثٌر المجال )

 

   :األٕذاف

 :منٌتمكن الطالب فً هذا الفصل 

 ته وممٌزاته.عماالترانزستور تؤثٌر المجال واست معرفة كٌفٌة تركٌب – 1

 .أنواع ترانزستورات تؤثٌر المجال معرفة   - 2

 .تصالًترانزستور تؤثٌر المجال اإلخواص  معرفة – 3

 .تصالًالمجال اإل ترانزستور تؤثٌرربط دابرة  – 4
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 (  FETترانزستور تؤثٌر المجال ) 1-5

 إماترانزستور تؤثٌر المجال هو أحد أنواع الترانزستورات الذي ٌعمل على تٌار من نوع واحد          

ستورات ثنابٌة القطب أحادٌة القطب بٌنما تعمل ترانز لهذا تسمى بترانزستورات إلكتروناتو أ فجوات

. ٌتمٌز تسمى بترانزستورات ثنابٌة القطب لذلك ،اإللكترونات رعلى تٌار الفجوات وتٌا )االعتٌادٌة(

ل من قن ربحه ٌكون أإة جدا ومن مساوبه ( بصؽر حجمه وبمقاومته الداخلٌة عالFETٌ) ترانزستور

كمفتاح أو  استعمالهستاتٌكٌة عند لمسه. ٌفضل الكهربابٌة اإلالترانزستور االعتٌادي وسرٌع التعرض للتلؾ ب

 .الصؽٌرة لإلشاراتكمكبر 

 -:إلىوٌنقسم كل منهما  ،ن من ترانزستور تؤثٌر المجالان ربٌساٌوجد نوع

 ترانزستور تؤثٌر المجال

 

 (MOSالسلٌكونً المعدنً )ذو البوابة المعزولة( )  ترانزستور       ( JFETترانزستور االتصالً )   

 

  

 نسق التعزٌز فقط رترانزستو                     نسق االستنزاؾ رترانزستو                          ترانزستور ذو    ترانزستور ذو      

 القناة الموجبة                               القناة السالبة   

 

         Pالقناة  رترانزستو           Nالقناة  رترانزستو         Pالقناة  رترانزستو                 Nالقناة  رترانزستو                          

 .الترانزستورات ( ٌوضح رموز هذه1 – 5شكل )

 

 

 

 

 

 

 تؤثٌر المجال االتصالً ترانزستور زرم 1 – 5شكل 

 

N قناة سالبة P ةقناة موجب   
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 ( JFETترانزستور تؤثٌر المجال االتصالً )2-5  

وذو القناة   Nالقناة السالبة تصالً ذولمجال اإل( ٌوضح تركٌب ترانزستور تؤثٌر ا2- 5شكل )         

المصرؾ ( وطرؾ Sحٌث تكون كل منهما من قناة على شكل قضٌب ٌتصل به طرؾ المصدر ) الموجبة

(D(  وتكون البوابة )Gعلى شكل حلقة تحٌط بالقناة ) . 

 

 تصالًتركٌب ترانزستور تؤثٌر المجال اإل  2 – 5شكل 

 تصالًخواص ترانزستور تؤثٌر المجال اإل3-5 

 :وفٌه N –( ٌوضح دابرة ترانزستور ذو القناة  3 – 5شكل )     

    VDS:  .الفولتٌة بٌن المصرؾ والمصدر 

    VGS: .الفولتٌة العكسٌة بٌن البوابة والمصدر 

      ID.تٌار المصرؾ : 

 

 

 
 المصدر
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   N –دابرة ترانزستور ذو القناة  3- 5شكل  

( بٌن IDتٌار )فولتٌة بٌن المصرؾ والمصدر ٌمر  وتطبق  ،VGS=0عندما تكون  قٌمة الفولتٌة           

( ٌزداد IDن التٌار)إ( فVDDتبعا لزٌادة فولتٌة البطارٌة)( VDSالمصرؾ والمصدر وكلما زادت الفولتٌة )

ضٌق المنطقة التً ٌمر فٌها  إلى ي( ٌإدVGSقٌمة معٌنة وتصبح قٌمته ثابتة. عند تطبٌق فولتٌة عكسٌة ) إلى

زادت الفولتٌة العكسٌة المطبقة بٌن البوابة  وإذاالتٌار بٌن المصرؾ والمصدر وٌسبب نقص فً التٌار 

ر تؽٌ علىمد عمل هذا الترانزستور. لذلك ٌعتالصفر إلى( ٌصل IDقٌمة معٌنة فؤن التٌار) إلىوالمصدر 

، أي ٌمكن السٌطرة على التٌار المار بٌن المصدر والمصرؾ بواسطة رض القناة التً تمر فٌها الشحناتع

 .االتصالًترانزستور تؤثٌر المجال  خواص ( ٌوضح4 – 5)فولتٌة االنحٌاز العكسٌة للبوابة. شكل 

 

 اإلتصالً المجال تؤثٌر ترانزستور خواص  4 – 5  شكل

 



58 
 

 (13) مرٌنت

 ( JFETتصالً ) اإلتؤثٌر المجال : خواص ترانزستور مرٌناسم الت

 .منحنً خواصه ورسم ( JFETترانزستور )  دراسة خواص: مرٌنالهدؾ من الت

  المستعملة:والمواد  األجهزة

 .(2(عدد )DCمجهز قدرة )جهد  – 1

  (kΩ 1مقاومة ) – 2

 .(3(عدد )AVOجهاز أفومٌتر )  – 3

 .F245ABH9h( نوع JFET)ترانزستور - 4

 .لوحة تجارب - 5

 .توصٌل أسالك - 6

 :اإللكترونٌةرسم الدابرة 

  

 اإللكترونٌةالدابرة  5 – 5شكل 

  :خطوات العمل

 . ( بدون تجهٌز الفولتٌة5 – 5اربط الدابرة كما فً الشكل ) – 1

 .VGGالفولتٌة ( عن طرٌق تؽٌر VGS=0الفولتٌة )ثبت  – 2

 VDS( فً كل قٌمة لفولتٌة 1 – 5تدرٌجٌا كما فً جدول ) VDSات طبق الفولتٌ – 3

 .(1- 5( وسجلها فً الجدول )ID) قس قٌمة التٌار
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 النتابج المستحصلة 1 – 5 جدول

VGS=0V 

7 6 5 4 3 2 1 VDS(V) 

       ID( mA) 

 

( كما فً 3وكرر الخطوة ) (VGS= - 0.25Vقٌمة فولتٌة البوابة بحٌث ٌقرأ االفومٌتر فولتٌة ) ؼٌر -4

 .(2- 5الجدول )

 النتابج المستحصلة  2 – 5 جدول

 

( كما فً 3( وكرر الخطوة ) VGS= - 0.5Vقٌمة فولتٌة البوابة بحٌث ٌقرأ االفومٌتر فولتٌة )  ؼٌر-5

 ( 3 – 5الجدول )

 النتابج المستحصلة  3 – 5جدول 

  

( كما فً 3ة )( وكرر الخطو VGS= - 0.75Vقٌمة فولتٌة البوابة بحٌث ٌقرأ االفومٌتر فولتٌة ) ؼٌر -6

 .(4 – 5الجدول )

 

 

VGS=0.25V 

7 6 5 4 3 2 1 VDS(V) 

       ID( mA) 

VGS=0.5V 

7 6 5 4 3 2 1 VDS(V) 

       ID( mA) 
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 النتابج المستحصلة 4– 5جدول 

 

ما موضح فً جداول القٌاسات ك VGSلكل قٌمة من VDS ( والفولتٌة  IDارسم العالقة البٌانٌة بٌن تٌار ) -7

 (.JFET) ترانزستور. حٌث ٌمثل هذا الرسم منحنً خواص أعاله

 

 :واألسبلةالمناقشة   

 ؟VGSلكل قٌمة من VDS  والفولتٌة (IDلماذا تتؽٌر قٌم تٌار ) – 1

 ؟القطبٌة بآحادي( FETلماذا ٌسمى ترانزستور )  – 2

 ؟تؤثٌر المجال وأهم استخداماتها ترانزستوراتعدد أنواع  – 3

 ؟( والترانزستور االعتٌاديFETما الفرق بٌن ترانزستور ) – 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VGS=0.75V 

7 6 5 4 3 2 1 VDS(V) 

       ID(mA) 
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                                                               تؤثٌر المجالترانزستور فحص 4-5 

 

 

 

 

 

تأثير المجالنماذج من ترانزستور  6 – 5شكل    

تؤثٌر ترانزستور تؤثٌر المجال ولمعرفة صالحٌة عمل ٌوضح نماذج من ترانزستور  (6 – 5شكل )         

س وٌكون قٌا :PNحٌث ٌتم فحص الوصلة  جهاز االفومٌتر ةالمجال ٌتم فحص الترانزستور بواسط

القناة  يٌوضح فحص ترانزستور ذ ( 7-5بٌن البوابة والمصرؾ، شكل) و أالمقاومة بٌن البوابة والمصدر 

– N.  الفحص وتكرار عملٌة قاومة عالٌة. عند تؽٌر قطبٌة جهازيالفحص ٌبٌن م ن كال جهازيإحٌث 

 (7 – 5) كلـــــــا فً شــــواطبة خالل وصلة قناة البوابة كمالفحص فان كال جهازي الفحص ٌبٌن مقاومة 

الشحنة  إزالةالترانزستور مسبقا حٌث ٌتطلب  أطراؾللحفاظ على الترانزستور من التلؾ وعند معرفة 

 .( بٌن البوابة والمصدرjumper –دابرة قصروجدت حٌث ٌتم ذلك بربط سلك )ن إستاتٌكٌة اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثير المجالترانزستور فحص   7 – 5شكل    
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 الفصل السادس

   Power Amplifiers مكبرات القدرة
 

 

 :األٕذاف    

 :تمكٌن الطالب على معرفه    

 الصؽٌرة ومكبرات القدرة. شارةاإلالفرق بٌن مكبرات  -1

 مكبرات القدرة. أنواع -2

 والفابدة من ذلك. أكثر أوالؽرض من ربط مكبرٌن  -3

 حساب قدرة الخرج. -4

 الخرج. إشارةوالدخل  إشارةالعالقة بٌن  -5
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 الفصل السادس

   Power Amplifiers مكبرات القدرة

  (Push – Pull Amplifier)مكبر الدفع والسحب6-1  

 هتكبٌررر قرردرة هررذ إلررى، فاننررا نحترراج ة عررن طرٌررق الهرروابً ولمسررافة طوٌلررةالسررلكٌ إشررارةرسررال إل          

ومثال على  شارة، زادت المسافة التً تقطعها اإلالمسافة ،فكلما زادت القدرة هقطع هذ ، حتى تستطٌعشارةاإل

ٌة مكبرات قدرة مناسبة كمرحلة نهاب إلى. لذلك نحتاج ر الصناعٌةرضٌة التً تتصل باالقماذلك المحطات األ

،  ات القردرةاالنرواع مرن مكبرر هوسروؾ نجرري تجربرة عملٌرة علرى احرد هرذ .قبل الهوابً فً دوابرر االرسرال

فً هذا النوع من المكبرات  ٌكبر النصؾ  ،(B)اعلى من مكبر القدرة الصنؾ  هوٌمتاز هذا المكبر بان كفاءت

-A)مرن الصرنؾ  اً وٌسرمى اٌضرا مكبرر ،عنً اضافة ترانزستور ثرانً )مكبرر(الدخل وهذا ٌ إشارةالثانً من 

B).  ٌقررروم الترانزسرررتور(T1) والترانزسرررتور الموجررربعمرررل )التوصرررٌل( خرررالل النصرررؾ بال ،(T2)  بالعمرررل

 (R2 ,R1) والمقاومتان D2,D1الثنابٌان  عملستٌ، والدخل إشارة)التوصٌل( خالل النصؾ السالب من 

الدابرة الكهربابٌة لمكبر  ( 4-6) ، وكما موضح بالشكلالترانزستور. وتكون قٌم المقاومتان متساوٌة النحٌاز

 . (Push – Pull Amplifier)الدفع والسحب

 هذههنالك عدة أنواع من مكبرات القدرة وكل منها لها ممٌزاتها وسوؾ نعرج علٌها بشكل بسٌط ومن        

 :األنواع

 (Class  A Power Amplifier):  -(A)مكبرات القدرة الصنؾ  - 1

مكبرر ولهرذا سرمً ، حٌث ٌعمل هذا المكبر فً الحالة الخطٌة وخالل جمٌع الفترات مرن موجرة الردخل        

( ٌوضرح 1 -6، وهو عبارة عرن مكبرر الباعرث المشرترك الرذي سربق ودرسرناه والشركل )(Aالقدرة الصنؾ )

 الخرج.  إشارةوالدخل  إشارة

               

 

                       

 (A) الخرج لمكبر القدرة الصنؾ إشارةالدخل و إشارةٌوضح  1 -6شكل 
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  (Class B Power Amplifier ):  -(B)مكبرات القدرة الصنؾ  - 2

      والشكل ،(B الدخل لذلك سمً مكبر القدرة الصنؾ ) إشارةالنوع ٌكبر فقط النصؾ االول من  هذا       

الجزء ر واذا رؼبنا فً تكبٌ ،(Bالخرج لمكبر القدرة الصنؾ ) إشارةالدخل و إشارةشكل  ( ٌوضح2 - 6)

وٌسمى هذا النوع من  ،هنفسالنوع  من ترانزستور ثانً ولكنن نضٌؾ أ خل فٌجبدال إشارةالثانً من 

والذي سوؾ نجري  (Push – Pull  power Amplifier) السحب( –مكبرات القدرة بمكبر )الدفع 

 (A-B) و مكبر القدرة الصنؾأ هنفا شرح مبدا العمل لآ والذي تم هتجربتنا العملٌة علٌ

Class (A – B) power Amplifier 

 

 

 

                

 (Bالخرج لمكبر القدرة الصنؾ ) إشارةالدخل و إشارةٌوضح شكل  2 -6شكل 

  :(Class C power Amplifier) (C)مكبرات القدرة الصنؾ  - 3    

      وذلك عندما تتجاوز ،  الدخل شارةإلبتكبٌر جزء من النصؾ الموجب  ٌقوم مكبراتالهذا النوع من        

 :اي عندما ٌكون VBB   ٗVBEفولتٌة الدخل حاصل جمع  

   Vin > VBB + VBE 

 

 .(Cالدخل والخرج لمكبر القدرة الصنؾ ) إشارة( ٌوضح شكل 3 -6والشكل )

 

 ( Cالخرج لمكبر القدرة الصنؾ )  إشارةالدخل و إشارةٌوضح شكل  3 -6شكل    
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 (14) مرٌنت

 الدفع و السحب(مكبرالقدرة الصنؾ ) : مرٌناسم الت

 .فع والسحب(دراسة خصابص مكبر القدرة الصنؾ )الد :مرٌنالهدؾ من الت

 :عملةدوات المستجهزة واألاأل

 العدد المواصفات اسم الجهاز او العنصر ت

 V  15  1اكبر من (V1)=(Vcc)  مصدر للفولتٌة المستمرة 1

 Pulses Genarator 1 (AC)     مصدر للفولتٌة المتناوبة 2

 1 المتوفر باالسواق جهاز اوفومٌتر 3

 Channel 1 -2 شارةراسم اإل 4

 1kΩ 2 (R2) ,(R1)مقاومة  5

 8Ω 1 ( R3 = RL)        مقاومة 6

 10Ω 2 (R6),(R5)   مقاومة 7

 10µF 2 (C2),(C1)      متسعة 8

 100µF 1 (C3)                متسعة 9

 4001 2 (D2),(D1)             داٌود 10

 2N2222 1 (NPN)        (Q1) ترانزستور 11

 2N2907 1 (PNP)        (Q2)ترانزستور 12



66 
 

 
 الدفع والسحب الدابرة الكهربابٌة لمكبر 4 -6 شكل

 خطوات العمل:

 .15Vكون الفولتٌة المستمرة تعلى ان ، (4-6ربط الدابرة فً الشكل )أ -1

 .1KHZ ( على ان ٌكون التردد1-6)ثبت قٌمة فولتٌة الدخل المتناوبة وفقا للجدول  -2

 .(1-6ثبت قٌم فولتٌة الخرج فً الجدول) -3

 

 النتابج المستحصلة 1-6جدول                                  

Vout Vin 

 1Vpp 

 3Vpp 

 5Vpp 

 7Vpp 

 9Vpp 

 

 

R1
1kΩ

R2
1kΩ

R5
10Ω

R6
10Ω

R3
8Ω

Q1

2N2222

Q2

2N2907

C1

10uF

C2

10uF

C3

100uF

D1

D2

VCC

15V

V1

3 Vrms 

1000 Hz 

0° 

1

VCC

3

2

6

7

8

0

RL

Vinput

Vout

+

-

5

4
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 المناقشة واالسبلة:      

 .الفولتٌة (Gain)ربح   حسبإ1-

         Vout                                                                                                                 

Av=      

           

 ؟ووضح العالقة بٌنهما الدخل والخرج على ورق بٌانً إشارةسم إر 2-

 ؟حسب قٌمة قدرة الخرجإ -3

 ؟حسب تٌار الجامعإ -4

 ؟شرح باٌجاز الفكرة االساسٌة لعمل هذا المكبرإ -5

 ؟الدخل والخرج لكل صنؾ منها إشارةنواع مكبرات القدرة مع رسم أعدد  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vin            
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 الفصل السابع

 المذبذبات والمهتزات

 

 

 األٕذاف:

 -:لطالب من معرفة ٌتمكن ا

 .مبدأ عمل المذبذبات .1

 .تردد المذبذب وإٌجادبناء مذبذب هارتلً  .2

 .تردد المذبذب وإٌجادمزحزح الطور  (RC)بناء دابرة مذبذب  .3

 .ذبذب كولبتس وإٌجاد تردد المذبذببناء دابرة م .4

 .بناء دابرة المذبذب البلوري وإٌجاد تردد المذبذب .5

 . مستقر وإٌجاد تردد المذبذببناء دابرة مذبذب متعدد ؼٌر  .6
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 الفصل السابع

    (Oscillators and Multi-Vibrators)والمهتزات المذبذبات  1 -7

لكترونٌة تقوم بتولٌد موجات متناوبة جٌبٌة وؼٌر جٌبٌة، وان هذه المذبذبات عبارة عن دوابر إ           

دخل للمكبر  إشارةعبارة عن مكبرات تحتوي على تؽذٌة عكسٌة موجبة من اجل تزوٌد  اإللكترونٌةالدوابر 

 إشارةٌوضح مخطط التؽذٌة العكسٌة الموجبة دون  (1 – 7)خارجٌة. الشكل  إدخال إشارة إلىدون الحاجة 

 دخل خارجٌة.

 

 الموجبة العكسٌة التؽذٌة مخطط 1 – 7 شكل

 :من القانون التالً  Aƒٌمكن حساب الكسب الكلً للدابرة 

  
 

    
 

  

   
         Aƒ=  

 .العكسٌةالكسب الكلً للدابرة بعد التؽذٌة  -Aƒحٌث  

       A - كسب المكبر قبل التؽذٌة العكسٌة. 

        B- كسب التؽذٌة العكسٌة. 

 :ن التذبذبمناتجة  احتماالتهنالك ثالث تكون  أنٌمكن  أعالهبالقانون  باالستعانة

 الخارجة سوؾ تتالشى تدرٌجٌا. شارةاإلن قل من واحد فإأ (AB)كان معامل التؽذٌة  إذا .1

 الخارجة سوؾ تتنامى تدرٌجٌا. شارةاإلن أكبر من واحد فإ (AB)كان معامل التؽذٌة  إذا .2

ن وعلٌه فإ هالخارجة تبقى ثابت شارةاإلن للواحد فإ مساوٌاً  (AB)كان معامل التؽذٌة العكسٌة  إذا .3

 .لعملٌة البقاء الذاتً إشارةالمذبذب ٌجهز 

 -:الدابرة فً حالة تذبذب هًً تكون الشروط الضرورٌة التً ٌجب توفرها لك

 إشارةو اإلدخال إشارةبٌن  الطور الكلٌة تساوي صفراً  إزاحةتكون التؽذٌة العكسٌة موجبة ) أنٌجب  .1

 التؽذٌة العكسٌة(.

 ٌساوي واحد. (AB)ٌكون معامل التؽذٌة العكسٌة  أنٌجب  .2
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 (15) تمرٌن

  مزحزح الطور (RC)بناء دابرة مذبذب  :مرٌناسم الت

 :األهداؾ

 .ثنابً القطبٌةترانزستور باستعمال  بناء المذبذب .1

 .تردد المذبذب إٌجاد .2

 :الدابرة العملٌة

 مزحزح الطور  (RC)دابرة مذبذب   2 – 7شكل        

عكسٌا ثالث مراحل من دابرة  تؽذي (º180) الخارجة من المكبر مقدارها شارةاإلطور  إزاحة إن         

(RC)  الطور الكلٌة للمراحل الثالث من دابرة  إزاحةوتكون(RC)  ًه(º180)  إزاحةونتٌجة لذلك تكون 

 .الخارجة عبارة عن موجة جٌبٌة شارةاإلصفر درجة.  تكافاوالتً  (º360)الطور حول الدابرة كلها

 : ٌمكن حساب ترددها بالقانون االتً

                              
 

     √ 
 F =     
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 :عملةوالمواد المست األجهزة

 المواصفات األجهزة والمواد ت

 MHz 20 –ذو شعاعٌن  راسم اإلشارة 1

 األؼراضمتعدد  جهاز قٌاس أفومٌتر 2

 V (30- 0 / )A 3 مجهز قدرة فولتٌه مستمرة 3

 استعن بالدابرة العملٌة مقاومات كربونٌة 4

 استعن بالدابرة العملٌة اوٌةٌمتسعات كٌم 5

  cm  10X 10 لوحة توصٌل 6

 او المكافا  BC107 ترانزستور 7

 

 خطوات العمل

 ( .2 – 7كما فً شكل ) نفذ الدابرة العملٌة على لوحة التوصٌل .1

 .V  12مصدر  بفولتٌةجهز الدابرة  .2

 -: TRاحسب الفولتٌات على الترانزستور  .3

VCE ))  ،  (VBE  ) 

 . شارةاإلالخارجة باستخدام راسم  شارةاإلقس سعة وتردد  .4

 -:االتً القانون عمالاحسب تردد المذبذب باست .5

 

                 
 

     √ 
  F =       

 

 .وسجل تردد المذبذب عملٌا( (C=10 μFمتسعات ( C=1μF)ضع بدل المتسعات  .6

 .القانون باستعمالاحسب تردد المذبذب  .7

 :األسبلة     

 ؟اشرح عمل المذبذب .1

الخارجة  شارةاإلوقس سعة وتردد   )F) μ 111 متسعة مقدارها  (F μ 1) بدل المتسعةضع  .2

 ؟شارةاإلراسم  باستعمال
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 (16) تمرٌن

  بناء دابرة مذبذب هارتلً: تمرٌناسم ال   

 :األهداؾ

 .ثنابً القطبٌةترانزستور  باستعمالبناء مذبذب هارتلً  .1

 .تردد المذبذب إٌجاد .2

  :الدابرة العملٌة

 

 دابرة مذبذب هارتلً  3 – 7شكل 

كل ملؾ  إنفً هذا المذبذب تتكون دابرة الرنٌن من ملؾ ٌحتوي على نقطة وسطٌة ومتسعة.           

 شارةاإل إن. º180رها مختلفتٌن بالطور بزاوٌة مقدا ٌحتوي على نقطة وسطٌة تتكون على طرفٌه فولتٌتٌن

لك تحقق قاعدة الترانزستور وبذ إشارةالخارجة من الملؾ التً ٌتم من خاللها التؽذٌة العكسٌة تتحد مع طور 

  .º360شرط فرق الطور 

 

BC 1709 NPN 

VCC 

R1 

C1 

C2 

L1 

L2 

+12V 

18kΩ 

R2 

11kΩ 
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 :األسبلة

 شرح عمل الدابرة لمذبذب هارتلً؟إ.1

 حدد قٌمة العناصر التً تإثر على التردد؟.2

 :تًٌمكن حساب ترددها بالقانون اآل جٌبٌهالخارجة عبارة عن موجة  شارةاإل 

 

   √        
  F =     

 :ةعملوالمواد المست األجهزة

 المواصفات األجهزة والمواد ت

  MHZ 20 –ذو شعاعٌن  راسم اإلشارة 1

 متعدد األؼراض جهاز قٌاس أفومٌتر 2

 V (30- 0 / )A 3   مجهز قدرة فولتٌه مستمرة 3

 استعن بالدابرة العملٌة مقاومات كاربونٌة 4

 العملٌةاستعن بالدابرة  متسعات كٌمٌاوٌة 5

 متعدد القٌم ملفات مع نقطة وسطٌة 6

  cm10 X 10  لوحة توصٌل 7

 BC1709 ترانزستور 8

 :خطوات العمل

 ( .3 – 7كما فً شكل ) نفذ الدابرة العملٌة على لوحة التوصٌل .1

  .V  12مصدر  بفولتٌةجهز الدابرة  .2

  TRاحسب الفولتٌات على الترانزستور  .3

VCE           ،        V BE  

 .شارةاإلالخارجة باستخدام راسم  شارةاإلقس سعة وتردد  .4

 . PF 300جد تردد المذبذب بتنظٌم المتسعة المتؽٌرة  .5

 .شارةاإلراسم  باستعمال واألرضًالملفات  أطراؾعلى  اإلشاراتارسم شكل  .6

 -:تًاآل القانون باستعمالاحسب تردد المذبذب  .7

                   
 

   √        
 F =     
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 (17) تمرٌن  

 بناء دابرة مذبذب كولبتس :  مرٌناسم الت  

 : األهداؾ

 .ثنابً القطبٌةبناء مذبذب كولبتس باستخدام ترانزستور  .1

 .تردد المذبذب إٌجاد .2

 :الدابرة العملٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دابرة مذبذب كولبتس  4 – 7شكل 

مبدأ التؽذٌة العكسٌة الموجبة فً مذبذب كولبتس على وضع متسعتٌن وملؾ بحٌث تكون نقطة اتصال ٌعتمد 

 الداخلة شارةاإلالراجعة بطور  شارةاإلعكس مذبذب هارتلً وٌكون طور  األرضً إلىالمتسعتٌن موصله 

 -:ٌمكن حساب ترددها بالقانون االتً الخارجة عبارة عن موجة جٌبٌه شارةاإلنفسه وتكون 

 

 

   √  
   F = 

            أن : حٌث

     

     
       C=         

VCC=+5V 

C2 

C1 



75 
 

 :ةلمعوالمواد المست األجهزة

 المواصفات األجهزة والمواد ت

 MHz 20 –ذو شعاعٌن  راسم اإلشارة 1

 األؼراضمتعدد  جهاز قٌاس أفومٌتر 2

 V (30- 0 / )A 3 مجهز قدرة فولتٌه مستمرة 3

 استعن بالدابرة العملٌة مقاومات كاربونٌة 4

 استعن بالدابرة العملٌة متسعات كٌمٌاوٌة 5

 متعدد القٌم ملؾ متؽٌر 6

  cm 11X 11 لوحة توصٌل 7

 BC109 ترانزستور 8

 :خطوات العمل

 .(4 – 7كما فً شكل ) نفذ الدابرة العملٌة على لوحة التوصٌل .1

 .V  5مصدر  ةجهز الدابرة بفولتٌ .2

 (:TR)على الترانزستور احسب الفولتٌات  .3

VCE ))   ،   (V BE ) 

 .اإلشاراتراسم باستعمال  الخارجة شارةاإلقس سعة وتردد  .4

 . Lجد تردد المذبذب بتؽٌٌر الملؾ .5

 .شارةاإلراسم  باستعمال واألرضًالمتسعات  أطراؾعلى  اإلشاراتارسم شكل  .6

 -تً:اآل القانون باستعمالاحسب تردد المذبذب  .7

                                F =
 

   √        
                                                        

                                           

  
     

     
  C= 

 

  :األسبلة   

 ؟كولبتسشرح عمل دابرة مذبذب  .1

  ؟حدد المكونات التً تحدد قٌمة التردد الخارج .2
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 (18) تمرٌن

 .)الدابرة العملٌة للمذبذب( : بناء دابرة المذبذب البلوريمرٌناسم الت

 :األهداؾ

 .ثنابً القطبٌةترانزستور  باستعمالبناء دابرة المذبذب البلوري  .1

 إٌجاد تردد المذبذب. .2

 

 دائرة المذبذب البلوري  5 – 7ل شك

بلورة كوارتز كدابرة رنٌن  عملعبارة عن مذبذب بلوري حٌث تست( 5 – 7)فً الشكل  اإللكترونٌةالدابرة   

 ة االهتزاز المٌكانٌكً عند تسلٌط فولتٌه متناوبة علٌها. ٌلها خاص

 :عملةوالمواد المست األجهزة

 المواصفات والمواد األجهزة

 MHz 20 –ذو شعاعٌن  شارةاإلراسم 

 غراضمتعدد األ أفومٌترجهاز قٌاس 

 V  (00- 0  ) /A 0 مجهز قدرة فولتٌه مستمرة

 استعن بالدائرة العملٌة كربونٌةمقاومات 

 استعن بالدائرة العملٌة متسعات كٌمٌاوٌة

 RFC 6 mHملف 

 المكافئ أو  AF 491 ترانزستور

 XTAL 1 بلورة كوارتز

  cm 10X 10 لوحة توصٌل
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 :العملخطوات 

 .(5 – 7كما فً شكل ) نفذ الدابرة العملٌة على لوحة التوصٌل .1

 .(V  12)مصدر ةجهز الدابرة بفولتٌ .2

 .اإلشاراتراسم  باستعمالالخارجة  شارةاإلقس سعة وتردد  .3

 .اإلشارة راسم باستعمالالخارجة وترددها  شارةاإلثم قس سعة    C 2ضع متسعة على التوازي مع  .4

 .اإلشارةراسم  باستعمالالخارجة وترددها  شارةاإلثم قس سعة   C1التوازي معضع متسعة على  .5

 :سبلةاأل  

 ؟ارسم الدابرة المكافبة للمذبذب البلوري .1

 ؟ما مدى الذبذبات التً تستعمل فٌها البلورة .2

 ؟فً الدابرة  C 2ما تؤثٌر المتسعة  .3

 ؟فً الدابرة  C1سعة تما تؤثٌر الم .4

 (19تمرٌن )

 بناء دابرة مذبذب متعدد ؼٌر مستقر: مرٌناسم الت

 :األهداؾ

 بناء المذبذب باستخدام ترانزستور نوع االتصالً .1

 حساب تردد المذبذب .2

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة مذبذب متعدد غٌر مستقر  1 – 7شكل 
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ن بالتوصرررٌل ولكرررن بسررربب عررردم آعلرررى الررردابرة فررران كرررال الترانزسرررتورٌن ٌبرررد Vcc الفولتٌرررةعنرررد تسرررلٌط 

، اآلخررررتوصرررٌال مرررن  أكثررررتماثرررل خواصرررهما برررالرؼم مرررن تشرررابههما فررران احرررد الترانزسرررتورٌن سرررٌكون 

فتررررررة قطرررررع  إن. (OFF)فرررررً حالرررررة قطرررررع  واآلخرررررر ،(ON)فرررررً حالرررررة توصرررررٌل  إحرررررداهماوٌكرررررون 

 :هً TR1الترانزستور 

T1 = 0.7R2C2 

 

 :هً TR2وفترة توصٌل الترانزستور 

T2 = 0.7 R1C1  

 

 . TR2وفترة قطع  TR1بالنسبة لفترة توصٌل  هانفسالحالة و

 :عملةوالمواد المست األجهزة

 المواصفات والمواد األجهزة

 MHZ 20 –ذو شعاعٌن  شارةاإلراسم 

 ؼراضاألمتعدد  أفومٌترجهاز قٌاس 

 V (30- 0 / )A 3 مجهز قدرة فولتٌه مستمرة

 بالدابرة العملٌةاستعن  كربونٌةمقاومات 

 استعن بالدابرة العملٌة اوٌةٌكٌممتسعات 

 cm10×10 لوحة توصٌل

 BC107 ترانزستور

 :خطوات العمل

 . (6 – 7كما فً شكل ) نفذ الدابرة العملٌة على لوحة التوصٌل .1

 .6Vمصدر  بفولتٌةجهز الدابرة  .2

 . TR1 ،TR2احسب الفولتٌات على الترانزستور  .3

 . TR1   ،TR2ارسم شكل النبضات الخارجة من جامع  .4

 .تردد النبضات الخارجة جد عملٌاً  .5

 تٌة:من المعادالت اآل  T1  ،T2    ،T ،Fاحسب  .6
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T1 = 0.7 R2 C2 

T2 = 0.7 R1 C1 

T   =  T1 + T2 

F   =  
 

 
 

 

 :األسبلة   

 هًاذا فرضنا ان قٌمة المقاومة   kHz 50ما قٌمة المتسعة لجعل الدابرة العملٌة تهتز بتردد  .1

 R = 10 kΩ؟ 

 ؟اشرح بالتفصٌل كٌؾ ٌحدث االهتزاز .2
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 الفصل الثامن

 الدوابر المتكاملة

 

 

 : األٕذاف

 :ٌعرؾ ما ٌلً أنهذا الفصل ٌتمكن الطالب  فً

 .مكونات الدابرة المتكاملة -1

 .قٌاسات الدوابر المتكاملة أنواع –2

 .741ربط الدابرة المتكاملة   –3

 .ممٌزات الدابرة المتكاملة –4

  .741لداخلٌة لمكبر العملٌات  المكونات ا- 5
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 ثامنالفصل ال

 الدوابر المتكاملة

  الدوائر المتكاملة  1 – 8

كالترانزستورات والثنابٌات  اإللكترونٌةالدوابر المتكاملة عبارة عن مجموعة من العناصر           

ل )تكبٌر ــــٌن مثـــوم بعمل معـــــلتق رافهاــــــأطلكترونٌة معٌنة مع إدابرة ـــلمقاومات والمتسعات تربط كوا

اذج ( ٌوضح نم1 –  8)ابرة تذبذب، كدابرة تضمٌن، كذاكرة وؼٌرها(. شكل كد ،  معالجة البٌانات،شارةاإل

 .ةمختلفة من الدوابر المتكامل

 

 

 

 

 

 ذج مختلفة من الدوابر المتكاملة نما 1 –  8شكل 

 -:عمالها على نطاق واسع بسببانتشار است إلى أدتتقنٌة الدوابر المتكاملة  إن

 .صؽر حجمها -1

 . رخص ثمنها  -2

 اعتمادٌة تشؽٌلها وسرعة عملها. -3

 .استهالكها منخفض للقدرة –4

 الخارجٌة األسالكاستخدامها ٌقلل وصالت  -5
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 التركٌب الداخلً للدوابر المتكاملة 2 –8شكل 

 ما ٌعرؾ  ة المتكاملة وهووللتعرؾ على الدابرة المتكاملة ٌتم وضع أرقام وكتابات على وجه الدابر        

 .المتكاملةبالدابرة  الخاص الدلٌل( ولكً نستخدمه أو أن نعرؾ كٌفٌة ربطه ٌجب الحصول على IC)ـبرقم ال

 – 8) . شكلٌدل على دابرة مإقت زمنً وهكذا 555ٌدل على دابرة مكبر عملٌات والرقم  741فمثال الرقم 

أو حفرة صؽٌرة ٌسارها نقطة  إلى، والجهة العلٌا إلى( ٌوضح دابرة متكاملة حٌث جهة الحفرة تشٌر 3

بالعد بعكس عقارب  ٌبدأ طراؾاألوموقع باقً ( 1رقم )وجود الطرؾ  إلىتدل  ألنها، تسمى بنقطة الدلٌل

 . الساعة

 

 

 

 

 

                                        

 دابرة متكاملة 3 –  8شكل  

 

 

 



83 
 

 أنواع الدوابر المتكاملة2-8 

 -:نوعٌن كما ٌلً إلىتصنؾ الدوابر المتكاملة 

 إلى، حٌث تصنؾ بمقٌاس التكاملوهو ما ٌسمى وٌها التً تحت اإللكترونٌةالعناصر  إلعداد تبعاً  -ا

 عدد  ،مل( ٌوضح تصنٌؾ الدوابر المتكاملة حٌث مقٌاس التكا1 – 8،  جدول )أنواعخمس 

 . واالسم المختصر لكل منها اإللكترونٌةالعناصر 

 

 تصنٌؾ الدوابر المتكاملة 1 – 8جدول 

نقاط متكاملة مزدوجة الصفوؾ حٌث ٌتراوح أعداد المختلفة من الدوابر  ( ٌوضح مقاٌٌس4 – 8شكل )

 .ان طرٌقة ترقٌمها المتعارؾ علٌهامع بٌدبابٌس )أرجل(  (40و  8)بٌن  توصٌلها

 

 مختلفة من الدوائر متكاملة مزدوجة الصفوفمقاٌٌس  1 –  8ل  شك

 -:ربٌستٌن هما مجموعتٌن إلىتبعا لوظابؾ الدوابر المتكاملة تصنؾ  –ب
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 -(:Linear)الدوابر المتكاملة الخطٌة  – 1

. شارةاإلالمتصلة ( لتقوم بوظٌفة تكبٌر  –)المتؽٌرة  اإلشاراتالدوابر المتكاملة الخطٌة تتعامل مع        

( ٌوضح مخطط 5-8)شكل  .لٌات ومنظمات الفولتٌة والمإقتاتالدوابر الخطٌة هً مكبرات العم أنواعومن 

 .نطاق واسع فً الدوابر المتكاملة على . حٌث ٌستخدم هذا المكبر(741مكبر العملٌات ) إطراؾ

 

 

 

 

 

 (741الدائرة المتكاملة ) أطرافمخطط  5 –8شكل 

 .15+ بفولتٌة( +  VCCالقطب الموجب لمصدر القدرة المستمر ) إلى( 7الطرؾ )  - ا

  .15 – بفولتٌة( - VCCالقطب السالب لمصدر القدرة المستمر ) إلى( 4الطرؾ ) -ب

( هو دخل ؼٌر 3( والطرؾ )180ºالداخلة وبزاوٌة طور ) شارةلإل( هو دخل عاكس 2الطرؾ ) – ج

 الداخلة. شارةاإلالخارجة بنفس طور  شارةاإلالداخلة  حٌث تكون  شارةلإلعاكس 

 .األرضً إلىالخارجة وٌإخذ نسبة  شارةلإل (output) ( هو خرج6الطرؾ ) – د

لضبط فولتٌة موازنة  عملوتست تدعى بؤطراؾ التوازن للفولتٌة offset null ± (1، 5)الطرفان   - ه

كون خرج المكبر ذو قٌمة بالملً فولت على ٌ نه عملٌاً عل فولتٌة الخرج تساوي صفرا حٌث إلج اإلدخال

 .التوافق الداخلً لمكونات المكبر وذلك بسبب عدم .اإلدخالفولتٌة على طرفً  أٌةعدم تطبٌق من الرؼم 

ة ٌتتكون بصورة ربٌسذ إ ،مبسط لبشك (741( ٌوضح المكونات الداخلٌة للدابرة المتكاملة )6 – 8شكل )

  من الترانزستورات والمقاومات.
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 (741مكونات الداخلٌة للدابرة المتكاملة )لالطالع فقط على ال  6  –  8شكل  

 -:(Digitalالدوابر المتكاملة الرقمٌة ) - 2

(  1( أو ٌكون )1) إما إخراجهاالثنابٌة حٌث ٌكون  اإلشاراتالدوابر المتكاملة الرقمٌة تتعامل مع        

 إحدى( ٌوضح 7-8شكل ) .ر المنطقٌة والعدادات والذاكراتوابدالدوابر المتكاملة الرقمٌة هً ال ومن أنواع

 . ( ولكل بوابة مدخلٌنORبوابات منطقٌة نوع  ) أربعتحتوي على  ذإ. الدوابر المتكاملة الرقمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 دابرة متكاملة رقمٌة 7-8شكل  
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 ثامنالفصل الأسبلة 

 

 -:ًؤتعرؾ ما ٌ .1

 ؟املة، الدوابر المتكاملة الخطٌة، الدوابر المتكاملة الرقمٌةالدابرة المتك

   ؟عدد ممٌزات الدابرة المتكاملة .2

  ؟ التً تحتوٌها اإللكترونٌةالعناصر  ألعدادالدوابر المتكاملة تبعا  أنواععدد  .3

 ؟( IC) ـ ما الرقم المكتوب على ال .4

 ؟(741الدابرة المتكاملة  الخطٌة ) طراؾأوضح مع الرسم مخطط   .5

  ؟(7432الدابرة المتكاملة الرقمٌة ) طراؾأ وضح مع الرسم مخطط  .6
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 الفصل التاسع

 Bioelectric Amplifiers: الكهرو حٌاتٌةالمكبرات 

 

 األهداؾ:

 :الهدؾ العام

 أنواعتجارب مختلفة على  وإجراءالوحدة التً تتعلق بالمكبرات الكهروحٌاتٌة سٌتم دراسة  هذهفً          

 (.AD620) الطبٌة نوعاألجهزة ومكبر  ،(147) مكبر العملٌات نوع عمالباست المكبرات،

 : الخاصة األهداؾ

 :أنتجارب، وحدة المكبرات الكهروحٌاتٌة سٌكون الطالب قادرا على  إجراءبعد االنتهاء من         

 -وهً: جراهاأالمكبرات التً  أنواعالربح لجمٌع  إٌجادٌكتب قوانٌن  1-

A-  .المكبر العاكسB-  .المكبر الؽٌر عاكسC-  .المكبر الطارحD-  .المكبر الجامعE- مكبرات. 

 العملٌات.التضمٌن باستخدام مكبر  -Fالطبٌة.  األجهزة

 .أعالهلجمٌع المكبرات  اإللكترونٌةٌبنً الدوابر  -2

 .شارةاإلالمكبرات باستخدام راسم  هذهٌقٌس قٌم الموجات الخارجة من  -3

 .المكبرات هذهٌجد قٌم الربح لكل نوع من  -4

 .الكهربابٌة للقلب شارةاإللقٌاس  أفضل أٌهمالمكبرات وٌحدد  هذهبٌن  نقارٌ -5
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 التاسع الفصل

 Bioelectric Amplifiers: المكبرات الكهروحٌاتٌة

 Operational Amplifier( 741مكبر العملٌات )1 -9

 فً األجهزة الطبٌة سنقوم بدراسته( 741) ألهمٌة خواص ومواصفات واستعماالت مكبر العملٌات       

 مكبر األجهزة. إلىفً بداٌة هذه الوحدة الخاصة بإجراء التجارب على هذا النوع باإلضافة 

 ( عالً ٌستخدم فٌه تٌار gainمستمر، وربح ) -) ربط ( إقرانهو مكبر ذو ( Op. ampمكبر العملٌات )

 .أدابه( للسٌطرة على feed back) عكسٌةتؽذٌة 

 العملٌاترمكبالخواص المثالٌة ل 2-9

 -العملٌات هً: ان الخواص المثالٌة لتكبٌر

 .( بدون توهٌنViدخل ) إشارة أي( تسمح بتطبٌق =Zi∞ )( عالٌة جداZiممانعة دخل ) -1

 .تسمح بقدرة خرج عالٌة جداً ( Zo=0واطبة جدا ) (Zoممانعة خرج ) - 2

 : حٌث إنعالً جدا  فولتٌةال ربح -3

=∞         ………………….(1-9) 
  

  
    Av = 

 

 .()∞ إلى( و0عرٌضة تمرر جمٌع الترددات من)  إمرارحزمة  -4

 .(Vi=0)عند فولتٌة دخل تساوي صفرا  (Vo=0) خرج تساوي صفرا فولتٌة -5

 .اصه مع تؽٌر درجة الحرارةال تتؽٌر خو -6

 .(Noise=0) داخلٌة واطبة جداالضوضاء النسبة  -7

 ٌاتلمالعتطبٌقات مكبر  3-9

 -الطبٌة: األجهزةت المهمة لمكبر العملٌات فً عماالبعض االست أدناه

 .(Non linear) ؼٌر خطً وأٌضا (Linearكمكبر خطً) عملٌست - 1

 .(Comparator)  كمقارن2 -     

 .(Active Filter) مرشح فعال3-     

 .(Logarithmic Application) لوؼارٌتمٌةتطبٌقات  4-     
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 .(Multi-Vibratorهزاز متعدد ) ()مذبذب5-      

 .تولٌد وتشكٌل الموجةلٌستخدم  6-     

 .(Voltage Regulator) فولتٌة منظم 7-     

  ذإ ،(2،3) نقطتً دخل هما أن لهذا المكبر وكما ذكرنا سابقاً ٌوضح رمز مكبر العملٌات  (1- 9) الشكل

مع  (،Voهً ) (6)ة  )+( ونقطة خرج واحد ( الطرؾ ؼٌر العاكس(V2ٗ( -الطرؾ العاكس ) V1 أن 

لربط مقاومة متؽٌرة  عمل( تست1،5نقطتً التوصٌل ) إما( التؽذٌة السالبة 4) و الموجبةتؽذٌة ( 7نقطتً )

 رضً.أ( ٌعتبر نقطة 8والطرؾ )

 

 

 

 

 

 (Icـ )الشكل العام ل         ( ونقاط التوصٌل الكهرباب741ًرمز مكبر العملٌات ) 1- 9كل ش        

 

 (Vin) الدخل فولتٌةعلى  (Vo) الخرج فولتٌةهو حاصل قسمة  قانون التكبٌر )الربح( حٌث أن

 -:ةدلكما فً المعا

   الفولتٌة ربح 
  

   
 Av =   

 

= Ai سثؼ اىزٞبس    
  

    
 

 

 

 -ٌمكن ربط مكبر العملٌات فً دابرة التكبٌر حسب الحاجة للحصول على الدوابر التالٌة:

 .(Inverting Operational Amplifier) مكبر العملٌات العاكس1- 

 .(Operational  Amplifier Non Inverting) مكبر العملٌات ؼٌر العاكس 2-    

 .( Summing Amplifierالمكبر الجامع ) 3-    

 .(Amplifier)    Differentialمكبر الطارح 4-    

 .(Logarithmic and Antilogarithmic) اللوؼارٌتمًوضد  لوؼارٌتمًمكبر  - 5    

 

 

741 

8 

7 

6 

5 

1 

2 

3 

4 
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                                                                                  -: أسبلة   

 ؟هم الخواص المثالٌة لمكبر العملٌاتأعدد 1-

 ؟تطبٌقات مكبر العملٌات ما2-     

  ؟اكتب قانون الربح لمكبر العملٌات 3-    

 ؟باستخدام مكبر العملٌات نحصل علٌهااهم الدوابر التً  ما4-     

 

 (20) تمرٌن

  Inverting Operational Amplifierالعاكس العملٌات المكبر -:مرٌناسم الت

 .دراسة خصابص مكبر العملٌات العاكس -:مرٌنالهدؾ من الت

 :يملخص نظر

وكذلك ٌكبرها،  شارةاإلمؽٌر لطور  أيلمكبر عاكس  (741) ( توضح ربط مكبر9 - 2) الدابرة فً الشكل

 (2 - 9كما فً المعادلة ) Avوٌكون الربح لفولتٌة التكبٌر

  

  
 -   Av =     

 (عكسٌةالتؽذٌة ال) مقاومة الخرج =Rf :حٌث 

        Ri= مقاومة الدخل 

 . خل تؽذٌة المكبر بالطرؾ العاكسبسبب ربط د (-) شارةواإل

 - =  Vo: Vo= Av*Vinوإلٌجاد 
  

  
  *Vin                                                                   

                    

 -:عملةالمست األجهزة

 (741شرٌحة مكبر العملٌات )1- 

 (Oscilloscope) شارةاإلراسم  2-

 (Function generator) شارةاإلمولد 3- 

 (D.C power supplyمجهز القدرة المستمر) 4-

 (Connecting boardلوحة التوصٌل )5- 

................................................................................ (2-9) 
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 (Resistor connecting wiresتوصٌل ) أسالكمقاومات بقٌم مختلفة مع  6-

 

 -:  Procedureخطوات العمل

 Rf=Riمع جعل قٌم المقاومتٌن  (2-9) العاكس الموضحة بالشكلاربط على لوحة التوصٌل دابرة المكبر 1-

=10kΩ 

 . Vcc- =15V  ,Vcc+=15Vثؾٞشاضبط قٌمتً التؽذٌة  - 2

 .على الطرؾ العاكس1kHzبتردد شارةاإلٍِ Vi=1Vp.pفولت  (1) ادخل تؽذٌة قٌمتها3-

 .Av واحسب قٌمة الربح  للمكبر Voوالخرج Vi الدخل  إشارتًارسم  شارةاإلراسم  عمالباست 4-

 .Ri =1.2kΩ ، Rf  =10kΩقٌم مقاومات  عمالباست أعالهاعد التجربة 5-

 

 

 

 

 

 

 الدابرة الكهربابٌة لمكبر العملٌات العاكس 2 - 9شكل 

              

  -:المناقشةو األسبلة    

 ؟عدد اهم الخواص المثالٌة لمكبر العملٌات (1

 ؟تطبٌقات مكبر العملٌات ما (2

 ؟اكتب قانون الربح لمكبر العملٌات (3

 ؟مكبر العملٌات عمالباست اهم الدوابر التً نحصل علٌها ما (4

 ؟Rf ( عند تؽٌر قٌمة المقاومةAvقارن بٌن قٌمتً الربح ) (5

 ؟الدخل والخرج إشارتًما الفرق بٌن  (6

 ؟Rfماذا ٌحدث عند زٌادة قٌمة المقاومة  (7

 ؟متى ٌعمل المكبر كعاكس فقط بدون ربح (8
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  ؟بالنسبة للمواصفات المثالٌة للمكبر Rf , Ri عالقة زٌادة قٌم المقاومتٌنناقش  (9

 

 (21)تمرٌن

 (Non Inverting operational Amplifier) مكبر العملٌات ؼٌر العاكس :مرٌناسم الت

لكهربابٌة ادراسة الخواص ومواصفات المكبر ؼٌر العاكس من خالل ربط الدابرة  :مرٌنالهدؾ من الت

 .(741الدابرة المتكاملة ) عمالباستالخاصة 

 -ملخص نظري:

 :التالٌة كما فً المعادلة (Avلمكبر ؼٌر عاكس ٌكون فً الربح ) الدابرة الموضحة

  

  
                                                  Av = 

 وإلٌجاد واستخدام موجة اإلخراج نستخدم المعادلة التالٌة: 

          

   (
  

  
  )      

 

 

 -:عملةالمست األجهزة

 .(741) شرٌحة مكبر العملٌات1-

 .(Oscilloscope)  شارةاإلراسم 2-    

 .(Function Generator)  شارةاإلمولد 3-    

 .(D.C Power Supply)  القدرة المستمرة مجهز4-    

 .لوحة التوصٌل5-    

 .ختلفةم ومقاومات أسالك6-    

 -خطوات العمل:
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 .(3-9) اربط الدابرة لمكبر العملٌات ؼٌر العاكس الموضحة فً الشكل -1

 .Ri=1kΩ وRf=10kΩ اجعل قٌمة المقاومة  -2

 . Vcc- =15vوVcc+ =15v االنحٌاز  فولٌتًاجعل  -3

 .f=1kHzبتردد  Vi=2Vp.pادخل تؽذٌة مربعة قٌمتها -4

 .ارسم مع القٌم شكل موجتً الدخل والخرج شارةاإلراسم  عمالباست -5

 باستخدام معادلة  (Avاحسب قٌمة ربح الدابرة )-  6
  

  
    Av =. 

 .نفسها  Ri=2.2kΩٍغRf قٌمة  باستعمال أعالهاعد التجربة  -7

 

 

 

 

 

 

 

 الدابرة الكهربابٌة لمكبر العملٌات ؼٌر العاكس 3-9شكل 

 

 

 -المناقشة: أسبلة    

 .مع القٌم شارةاإلراسم  عمالباستارسم شكلً موجتً الدخل والخرج  -1

 .ما الفرق فً الكسب للمكبر العاكس وؼٌر العاكس بنفس قٌم المقاومةو( Av) احسب ربح الدابرة -2

 ؟بٌن المكبر العاكس وؼٌر العاكس شارةاإلما الفرق فً طور  -3

 ؟ترانزستورهل من الممكن تعوٌض دابرة مكبر العملٌات بدابرة  -4
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 ( 2 2) تمرٌن

 Differential   المكبر الطارح )التفاضلً( -:مرٌناسم الت

 بناء دابرة المكبر الطارح ودراسة خواصه.: مرٌنالهدؾ من الت

 -:مرٌنملخص الت

 كما فً  (Avٌكون ربح  الدابرة ) ذإٌوضح الدابرة الكهربابٌة لربط مكبر العملٌات التفاضلً،  (4-9) الشكل

 .(4-9) المعادلة

 فتصبح المعادلة كما ٌؤتً: R1=R2=R3إذا كانت المقاومات متساوٌة أي 

     
  

  
       )    Vo =   

 

     Vo= Vin*Av 

      +1 Av=
  

  
 

 أٍب ارا ىٌ رزغبٗٙ اىَقبٍٗبد فغزظجؼ اىَؼبدىخ مَب ٝأرٜ:

  Vo= (  -  ) (
   

  
     

  

  
  

 :عملةالمست األجهزة

 .(741شرٌحة مكبر العملٌات ) -1

 .(oscilloscope) شارةاإلراسم  -2

 .(Function Generator) شارةاإلمولد  -3

 .(Power Supply) مجهزة القدرة المستمرة -4

 .(Connecting Board) اإللكترونٌةلوحة التوصٌل  -5

 .(Resistors Wires) ومقاومات مختلفة أسالك -6

 -خطوات العمل:
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 .(4-9لمكبر العملٌات التفاضلً كما فً الشكل)اربط الدابرة  -1

 .Rf=R3=1.5kΩٗ R1=R2=1kΩ    اجعل قٌم المقاومات -2

( V1العاكس ) للطرؾ0.5Vp.p ( وV2للطرؾ الؽٌر عاكس) 1Vp.pقٌمتها  هادخل موجة جٌبٌ -3

 .Vcc± = ±15V  وf =1kHZ   وبتردد

 

 .(Avارسم شكل الموجة الداخلة والخارجة مع القٌم ثم احسب) -4

 -تٌة:القٌم اآل عمالباست أعالهاعد التجربة  -5

V2= 2Vp.p ,V1= 1Vp.p ,Rf= R3 = 10kΩ, R1= R2=2.2kΩ            

 -المناقشة: أسبلة      

 ؟فً الحالتٌن اناقش نتابج الربح الذي حصلت علٌه -1

 ؟اهم تطبٌقات المكبر التفاضلً ما -2

 ؟ناقش قٌم الربح فً الحالتٌن العملٌة والنظرٌة -3

 

 

 دابرة المكبر التفاضلً  4-9الشكل  

 (23) تمرٌن

  Summing Amplifier: المكبر الجامع مرٌناسم الت

 خصابص وقانون الكسب للمكبر الجامع  دراسة :مرٌنالهدؾ من الت

 ( الدابرة الكهربابٌة للمكبر الجامع ربطت بطرٌقة الجمع العاكس5-9 ): ٌوضح الشكليملخص نظر

 :أيتساوي مجموع فولتٌات مقاومات الدخل  ةخلافولتٌة الدال إنحٌث 
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 ففٜ ؽبىخ ػذً رغبٗٛ اىَقبٍٗبد:  

 

                                                 فٜ ؽبىخ رغبٗٛ اىَقبٍٗبد:

 

 

    

 (V1+V2+V3)                                                                                               VO = - 
  

  
 

 

 

 وعندها ٌكون قانون الربح كما فً المعادلة:

 ففً حالة تساوي المقاومات:

      
  

  
  

 

 :                 ٗفٜ ؽبىخ ػذً رغبٗٛ اىَقبٍٗبد

                                          (
  

  
+

  

  
+Av= - (

  

  
 

 

 :عملةالمست األجهزة

   .(741) شرٌحة مكبر العملٌات  1-

 .(Oscilloscope) شارةاإلراسم  2- 

 .(Function Generator) شارةاإلمولد  -3 

 .(D.C Power Supply)  مجهزة القدرة المستمرة4 -  

    .التوصٌللوحة  5- 

 .ومقاومات مختلفة أسالك6-  

VO  = - Rf *(
𝑽𝟏

𝑹𝟏
 +
𝑽𝟐

𝑹𝟐
+
𝑽𝟑

𝑹𝟑
)  
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 خطوات العمل: 

 .(R1=R2=R3= 10kΩ) للمكبر الجامع واجعل  (5-9) اربط الدابرة المبٌنة فً الشكل-1

 (Vcc± =± 15V).  على راضبط قٌمتً تؽذٌة المكب-2

 .( على كل من مقاومات الدخل الثالث1kHz(وتردد )0.5Vادخل تؽذٌة قٌمتها )3-

 Vi   ةخلاالد شارةواإلعلى كل مقاومة  ةخلاالد اإلشارات أرسم ) استخرج (  شارةاإلراسم  عمالباست -4

 . Voةرجاوالخ

 .(5kΩاعد التجربة باستخدام قٌم مقاومات دخل ) -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 (741) المكبر عمالالجمع باست مكبرالدابرة الكهربابٌة ل 5-9الشكل

 

 :االسبلة   

 -:تٌةاآل المعادلة عمالباستقانون الربح لجمٌع الحاالت  عمالباست ةاحسب ربح الدابر -1

     
  

  
  

 ؟ما هً فابدة استخدام المكبر الجامع -2

 ؟قارن بٌن قٌم الربح التً حصلت علٌها 3

  ؟الخرج التً حصلت علٌها إشارةب( Riناقش عالقة زٌادة قٌم المقاومات ) 4-
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 (24) تمرٌن

 Instrumentation Amplifier األجهزةمكبر  -:مرٌناسم الت

 . المكبرات أنواعالطبٌة عن بقٌة  األجهزةدراسة خصابص وفوابد مكبر  الهدؾ:

 -ملخص نظري:

( Differential) الطبٌررة هرو مكبررر العملٌررات التفاضررلً األجهررزةفررً  المسرتخدمةمرن اهررم المكبرررات          

بسربب تكبٌرر  (4-9) ٍؼبدىةخV2ٗV1الردخل  إشرارتًمنره هرو تكبٌرر للفررق برٌن  الخارجرة شرارةاإلوذلك الن 

 األقطررابمتسررعة التررً تولررد بررٌن  أومقاومررة الجلررد  أو أقطررابمقاومررات  أو Noise ضوضرراء أيالفرررق فرران 

موجرودة علرى طرفرً القطبرٌن  ألنهرا ، )فانه ٌقوم باختزالها )طرحهرا األقطاب أسالكداخل  أووسطح الجسم 

والررربح بسرربب  األداءولكررن مررع هررذا فرران المكبرررات التفاضررلٌة محرردودة ، الرردخل فررولتٌتًمتقاربررة علررى  وبقررٌم

 .Ri)) و  Rf)( )لعكسٌة)ا اعتمادها على مقاومتً الدخل والخرج

 ٍنجشA1ٛ),(A2)اثنان) الذي ٌتكون من ثالث مكبرات (6 - 9) شكل  األجهزةولتحسٌن الربح صمم مكبر 

 , Rfٌعتمرد فرً التكبٌرر علرى  هو المكبر الربٌس فً الدابرة الذي ال (A3) والمكبر الثالث( Buffer)  عزل

Ri) )تٌة:اآل وٌكون الربح  كما فً المعادلة- 

 R2=R3, R4=R6, R5=R7: كانت إذا

      Av =    
   

  
       

  

  
  ..........................................(7 – 9)  

  

  ) 
  

  
 +1) Vo = (V2-V1) (

   

  
 

          

الطبٌة  األجهزةالبٌولوجٌة فً هندسة  اإلشاراتفً قٌاس  ءتهوكفا وفابدته استعماالته ولكثرة           

 إٌجادلٌا من الصعب مع ، Medical Instrumentation Amplifierالطبٌة  األجهزةسنطلق علٌة  مكبر 

 ، لذا فان المكبر ٌصنع على شكل شرٌحةالنتابج أفضلللحصول على  (6-9قٌم المقاومات فً الشكل )

(Chip )AD620 قد صممت للحصول على ربح عال من خالل ، فً هندسة الطب الحٌاتً بكثرة عملوتست

 .AD620الطبٌة  األجهزة( الذي ٌمثل رمز مكبر 7 -9) الموضحة فً الشكل  RG(gainمقاومة الربح )

منها اثنٌن  قسم عملالربح وتست إلٌجادالطبٌة وبقوانٌن مختلفة  األجهزةكثٌرة من تصامٌم مكبر  أنواعهناك 

 (.25) ( كما سنرى الحقا فً التجربة رقم741) من مكبرات العملٌات

  :مالحظةRG=R1 
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 تتحكم بربح الدابرة. R1حٌث إن 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 الطبٌة األجهزة مكبر 6-9الشكل 

 

 

 

 

 

 AD620 األجهزةرمز مكبر  7-9الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

  AD620 المكبر لشرٌحةمنظر فوقً  8- 9الشكل 
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الترددات الواطبة فقد أو المتناوبة  شارةاإل( الذي ٌمثل منظر فوقً للشرٌحة وللتخلص من 8 - 9والشكل )

(علما بان 1MΩ) ةومقاومات ذات قٌم كبٌر µF 1) )  إلى( وµF 0.47)  صممت داخلٌا بمتسعات كبٌرة

 -:تٌةاآلالمعادلة فً كما  ربح المكبر ٌساوي حاصل قسمة فولتٌة الخرج مقسوما على فولتٌة الدخل

  Av =   
  

     
         ..........................( 8 – 9)   

 

 -:عملةالمست األجهزة

 .(AD620) الطبٌة األجهزةشرٌحة مكبر  -1

 .(Oscilloscope) شارةاإلراسم  -2

 .(Function Generator) شارةاإلمولد  -3

 .(Power Supply) مجهزة القدرة المستمرة -4

 .(Connecting Board) اإللكترونٌةلوحة التوصٌل  -5

 .(Resistors and Wires) سالك توصٌلأمقاومات و -6

 -خطوات العمل:

 .الطبٌة األجهزة( لمكبر 9 - 9) اربط الدابرة الموضحة بالشكل -1

 .داخلٌاً  10MΩ=R2=R1قٌم مقاومات الدخل  إن -2

 .RG=1kΩوثبت  (8)و  (1بٌن طرفٌن )15kΩ مقاومة متؽٌره قٌمتها  عمالاست -3

 .F=1kHzتردد  جٌبٌةلموجة  V1=1 Vp.p,V2=2 Vp.pثبت فولتٌتً الدخل على القٌم  -4

 .Vcc+ =Vcc-=±5Vفولتٌتً االنحٌاز على القٌمة  ثبت -5

 

 .الدخل والخرج مع القٌم إشارتًارسم  -6

     -تٌة:اآل المعادلةمن Av) ) احسب ربح المكبر -7

               Av =   
  

     
 

 

 .ربح أعلى( للحصول على RGبتؽٌر فً قٌمة مقاومة الربح ) أعالهاعد التجربة  -8

 -المناقشة: أسبلة     

والثانٌة بتؽٌر قٌم فولٌتً الدخل ثم تؽٌر قٌمة  األولىناقش نتابج الربح الذي حصلت علٌه من الحالة  -1

 ؟(RGمقاومة الكسب )

 ؟عمالهجهاز طبً ممكن است أيالطبٌة وفً  األجهزةتطبٌقات مكبر  ما -2

 ؟األخرىالمكبرات  أنواعبٌن هذا المكبر وبقٌة  األساسٌةما الفروق  -3

 ؟عند اكبر ربح فً فولتٌة الخرج (RG)  ما  قٌمة -4



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 AD620الدابرة الكهربابٌة لمكبر العملٌات  9-9شكل 

 

 (25) تمرٌن

 (for Instrumentation Amplifier  Electric Circuit)  األجهزةمكبر الدابرة الكهربابٌة ل :تمرٌناسم ال

 ودراسة خصابصها المختلفة األجهزة: بناء الدابرة الكهربابٌة لمكبر مرٌنالهدؾ من الت

 ملخص نظري:   

لوجٌة فً جسم ٌوقٌاس الفعالٌات الب أجهزةت الطبٌة لمنظم عماالفً االست األجهزةمكبر  ألهمٌةنظرا         

المكبرة  شارةالفعالٌة الحٌوٌة لعضالت الجسم الستخالص اإل أوالدماغ  أوالكهربابٌة للقلب  شارةكاإل اإلنسان

ومن ضمنها هذه التجربة التً  .من تجربة ببناء مختلؾ أكثر سنؤخذعالجه لذا أو للعضو المراد تشخٌصه 

فً كما   Avقانون ربح  عمالعدد من المقاومات وباست بؤقل741) تستخدم فٌها اثنان من مكبر العملٌات)

 -:ٌةتاآلالمعادلة 

 

  Av =R3    
  

  
                ....................................(9 – 9)   

 :عملةالمستاألجهزة 

 . 2عدد/ 741 مكبر العملٌات -1

 .مجهز قدرة مستمرة -2

 .إشارةمولد  -3

 .شارةاإلراسم  -4
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 .لوحة توصٌل -5

 .توصٌل أسالكمقاومات مختلفة القٌم مع  -6

 خطوات العمل:

 .(10 - 9اربط الدابرة الموضحة بالشكل ) -1

من خالل الطرؾ 1kHz(جٌبٌةوبتردد ) ( Vp.p 2)قٌمتها ( V1) بفولتٌة األولجهز مكبر العملٌات  -2

 .1kHz وبتردد 1Vp.pتساوي ( V2) ومكبر العملٌات الثانً بفولتٌة (3ؼٌر العاكس رقم )

 .( Vcc = -15V–و    Vcc =15V+) اضبط نقطتً التؽذٌة للمكبرٌن -3

 .مع قٌم الفولتٌة والتردد شارةاإلمن على شاشة راسم  Voارسم الموجة الناتجة  -4

 .شارةاإلوجد موجة الخرج من على شاشة راسم أ . (V2 و V1) ؼٌر فً قٌم الدخل -5

 .( نظرٌا وعملٌا وقارن بٌن النتابج8-9من القانون فً المعادلة ) Avاحسب قٌم الربح  -6

 

 

 -المناقشة: أسبلة 

 .ناقش جمٌع النتابج التً حصلت علٌها النظرٌة والعملٌة -1

 ولماذا؟ أفضل وأٌهم األجهزةالثالثة لمكبرات  األنواعما الفرق فً النتابج بٌن  -2

 ؟اهل هناك اختالؾ فً قٌم الربح النظرٌة والعملٌة ولماذ -3

 (؟10 -9( فً الشكل )R4ماذا ٌحدث عند زٌادة قٌمة المقاومة ) -4
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 ( R3=R4و   R1=R2)اجعل  

 

 ةدخل عالٌ وبممانعة 741اثنٌن من مكبر العملٌات  عمالباست األجهزةمكبر 10-9الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

Ω 1kΩ 100kΩ 1kΩ 100kΩ 
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 الفصل العاشر

 (Active Filtersالمرشحات الفعالة )

 

 

 األٕذاف:

 -:الفصل ٌكون الطالب قادرا على أن ٌكتمل أنبعد  

 .ٌعرؾ مكونات وأنواع المرشحات – 1

 .ٌعرؾ استخدامات المرشحات – 2

 .وممٌزاتهاخواص المرشحات الفعالة ٌعرؾ  – 3

 .تردد منخفض إمرارٌربط دابرة مرشح  – 4

 .تردد عال إمرارٌربط دابرة مرشح  -5

 .ٌحسب ربح الفولتٌة – 6

 تردد عال. إمرارتردد منخفض ومرشح  إمرارٌرسم منحنً العالقة بٌن التردد وربح الفولتٌة لمرشح  – 7

 .الفولتٌةلعالقة بٌن التردد وربح ٌحدد تردد القطع على منحنً ا – 8

 . ات الفعالة فً الدوابر المتكاملةٌعرؾ المرشح – 9
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 الفصل العاشر

 (Active Filters)الفعالة  المرشحات

 (Filters)المرشحات   1 – 10

المرشحات لتمرٌر ترددات معٌنة مرؼوب فٌها ٌقع ترددها فً نطاق ترددي مختار ومنع عمل تست           

توجد أصناؾ  ٌكثر استعمالها فً دوابر االتصاالت. ذإ ترددها النطاق المختار.ترددات أخرى إذا تعدى 

 :، ومن أنواع المرشحات ما ٌلًنهامتعددة من المرشحات تعرؾ حسب تكوٌ

على  اإللكترونٌة(: هً المرشحات التً تحتوي دوابرها Passive Filters) المرشحات الؽٌر فعالة1- 

 .مقاومات، متسعات، وملفات

على عنصر  اإللكترونٌةهً المرشحات التً تحتوي دوابرها  :(Active Filters) المرشحات الفعالة2- 

 :. تتمٌز هذه المرشحات بما ٌلًتوعناصر ؼٌر فعالة كالمقاومات والمتسعا فعال )مكبر العملٌات(

 .بمعامل ربح ٌمكن التحكم فٌه شارةتكبٌر اإل -ا

 .                                 ٌسبب حمل لدابرة المرشحمما ال  ،مقاومة خرج الدابرة واطبة-ب

 .بالمجال المؽناطٌسً للملؾ شارةوال تتؤثر اإل ،ستعمال الملفات ٌكون حجمها صؽٌرالعدم ا -ج

هً مرشحات تتكون أساسا من عناصر رقمٌة كالمعالج الدقٌق  (: Filters Digitalالمرشحات الرقمٌة )3- 

 .  دةأخرى تكون ضمن قطعة دابرة متكاملة واح ومكونات رقمٌة مساعدة

 

 أنواع المرشحات الفعالة  2 – 10

 Active Low Pass Filter (LPF): )مرشح إمرار تردد منخفض -1

. ومن الخرواص نجرد أن ربرح المرشرح المثالٌة لمرشح إمرار تردد منخفض( ٌوضح الخواص 1- 10شكل )

أما اإلشارات الداخلة بترردد  .(Cut-Offالداخلة حتى تردد القطع )  شارةٌكون ثابت للترددات المنخفضة لإل

 ح.تالشى كلٌا على أطراؾ خرج المرشأعلى من تردد القطع فؤنها ت

 

 

 

 

 

 ( الخواص المثالٌة لمرشح تردد منخفض1 - 10شكل )
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 :Active High Pass Filter (HPF)مرشح إمرار تردد عال ) -2

. ومن الخواص نجد أن ربح المرشح ٌكون المثالٌة لمرشح إمرار تردد عالص ( ٌوضح الخوا2- 10شكل )

بٌنمرا ٌكرون ربرح المرشرح ثابترا  .(Cut-Offالداخلرة عرن ترردد القطرع ) شرارةصرفرا للتررددات المنخفضرة لإل

ذات التردد األعلى مرن ترردد للترددات األعلى من تردد القطع وتظهر على أطراؾ خرج المرشح اإلشارات 

 .القطع

 

 مثالٌة لمرشح تردد عالالخواص ال  2 -  10شكل 

 :(  Band  Pass Filter BPFمرشح نطاق محدد ) -3

ن للقطررع فررً هررذا ا( ٌوضررح الخررواص المثالٌررة لمرشررح نطرراق محرردد. حٌررث ٌوجررد تررردد3 - 10شرركل )

    العرالًوالترردد األخرر هرو ترردد القطرع  ) fC1. احد هذٌن التررددٌن هرو ترردد القطرع المرنخفض )المرشح

(fc2) الصرفر فجرؤة للتررددات األقرل مرن ترردد  إلرى. ٌكون ربح المرشح ثابتا بٌن ترددي القطرع وٌتالشرى

تررددات . وتظهر على أطراؾ خررج المرشرح اإلشرارات ذات الوللترددات األعلى من تردد القطع القطع

 . المحصورة بٌن ترددي القطع

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 مرشح تردد نطاق محددلالخواص المثالٌة  3 - 10شكل 
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 (26) مرٌنت

 (Low Pass Filter – LPFمرشح إمرار تردد منخفض ): مرٌناسم الت

 إمرار تردد منخفض لمرشحرسم منحنً العالقة بٌن التردد وربح الفولتٌة  :مرٌنالهدؾ من الت

 :األجهزة والمواد المستعملة

 .جهاز االوسٌلٌسكوب - 1

 .إشارةجهاز مولد  – 2

  .مصدر جهد مستمر – 3

 .MC741مكبر عملٌات  - 4

   .=0.01µF  C1:متسعة - 5

 .R3=22kΩ،  R2=10kΩ  ، ΩR1=10k :مقاومات -6

 :رسم الدائرة الكهربائٌة

 

 

 

    

 

 

 

 

 لمرشح إمرار تردد منخفض الدابرة الكهربابٌة 4 -10شكل  

 

 

 

R1 

R2 

R3 

C1 
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 :خطوات العمل

 .(4 -  10اربط الدابرة العملٌة كما فً الشكل ) – 1

 إلى 10Hzعلى موجة جٌبٌة ذات تردد ٌبدأ من  شارةأضبط مولد اإل  شارةبواسطة جهاز راسم اإل – 2

 12kHz  5وبجهدV) p.p)  (1 -10)كما موضح فً جدول. 

 .(1 -10( ثم سجل النتابج فً الجدول )Voأوجد الفولتٌة الخارجة ) –3

( ثم سجل النتابج فً Voجد الفولتٌة الخارجة )( وفً كل قٌمة 1 -10قم بزٌادة التردد كما فً جدول ) - 4

 .(1 -10الجدول )

 :أحسب ربح الفولتٌة بواسطة القانون -5

  

  
 Av = 

 .(1 -10)الجدولسجل النتابج فً  -6

 

 النتابج المستحصلة 1 -10جدول  

 

 :المناقشة   

 .(1  -10ارسم منحنً العالقة بٌن التردد وربح الفولتٌة من الجدول ) 1

 ( AV 0.707) إلى( AVتهبط أعلى قٌمة لربح المكبر) . حٌثحدد ترددي القطع للمرشح 2

  .(5 -10ند تردد القطع كما موضح فً شكل )ع

 

 

10k 8k 6k 4k 3k 2k 1k 811 611 411 211 111 51 11 

 

Vi=5Vp.p

F/Hz  

              Vo p.p 

              Av 
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 منحنً العالقة بٌن التردد وربح الفولتٌة لمرشح إمرار تردد منخفض 5 -  10شكل 

 (27) مرٌنت

 (High pass Filter ( HPF)) مرشح إمرار تردد عال: مرٌناسم الت

 إمرار تردد عال رسم منحنً العالقة لمرشح :مرٌنالهدؾ من الت

 :األجهزة والمواد المستعملة

 )اوسلٌسكوب( شارةراسم اإل - 1

 MC741مكبر عملٌات  - 2

  C1=0.01µF متسعة : - 3

   R3=22kΩ ,R2=10kΩ ,R1=10kΩ مقاومات : - 4

 رسم الدابرة الكهربابٌة

 

  

 

 

 

 لمرشح إمرار تردد عال الدابرة الكهربابٌة 6 – 10شكل 
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 :خطوات العمل

 .(6 -  10الدابرة العملٌة كما فً الشكل ) اربط –1 

 إلى 10Hzعلى موجة جٌبٌه ذات تردد ٌبدأ من  شارةأضبط مولد اإل  شارةبواسطة جهاز راسم اإل – 2

12kHz  ( 5وبجهدV p.p( كما موضح فً جدول )2 -10 ). 

 .(2  - 10سجل النتابج فً الجدول )( ثم Voأوجد الفولتٌة الخارجة ) –3

( ثم سجل النتابج Vo( وفً كل قٌمة أوجد الفولتٌة الخارجة )2  -10قم بزٌادة التردد كما فً جدول ) –4

 (.2  -10فً الجدول )

 :التالًربح الفولتٌة بواسطة القانون  احسب - 5

  

  
 Av = 

 سجل النتابج فً الجدول .  - 6

 لمرشح إمرار تردد عال 2  - 10جدول 

 

 

     

 

 

 

 

 

10k 8k 6k 4k 3k 2k 1k 811 611 411 211 111 51 11 

Vi=5Vp.p 

F/HZ 

              Vo p.p 

              AV 
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 :المناقشة  

  ؟(2  -10ارسم منحنً العالقة بٌن التردد وربح الفولتٌة من الجدول )-1    

 ؟( 7 -  10حدد ترددي القطع للمرشح كما موضح فً شكل )  –2    

 

 

 

 

 

 

 

  عالمنحنً العالقة بٌن التردد وربح الفولتٌة لمرشح إمرار تردد  7 -  10شكل 

 

 المرشحات الفعالة فً الدوابر المتكاملة  3 – 10

كاملة على مكونات تحتوي معظم القطع المت  .ٌصنع عدد من المرشحات الفعالة فً الدوابر المتكاملة       

هذه الدوابر فً تبسٌط عملٌة تصمٌم وتحقٌق أي نوع من أنواع المرشحات  عد. وتسادابرة مرشح عام

. كما تتمٌز هذه الدوابر بصؽر الحجم ة بسٌطة مثل المقاومات والمتسعاتتوصٌل عناصر خارجٌ بإضافة

 .التوصٌل ورخص الثمنمادٌة وبساطة والوزن وزٌادة االعت

( وتؤتً هذه القطع AF 100واحد هذه الدوابر المتكاملة للمرشحات العامة ٌعرؾ تجارٌا تحت اسم )       

(  كما موضح DIPأو بعبوة ذات أطراؾ زوجٌة متوازٌة ) رجالً ( 12معبؤة فً عبوة معدنٌة مستدٌرة ذات )

   الً.رج (16( حٌث ٌكون عدد أرجل توصٌلها )8- 10فً شكل )
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  DIP ( لمرشح عام فعال ذات أطراؾ زوجٌة متوازٌة  AF 100دابرة متكاملة طراز )  8 -10 شكل

 تطبٌقات المرشحات الفعالة ومكبر األجهزة الطبٌة 4 -9

 :(Heart- Beat-Simulator) للقلب الكهربابٌة شارةاإل 

، محدودة وبإمكانٌاتلكترونٌة بسٌطة إالكهربابٌة للقلب ببناء دوابر  شارةاإلمن الصعب الحصول على        

 أو القلب إشارة الدوابر ومحاولة تحسٌنها ٌعطً الطالب معلومات ال حصر لها بما ٌخص هذهلكن بناء 

الكهربابٌة ؼٌر المرؼوبة  اإلشاراتالكثٌر من  إلى باإلضافةوترددات صؽٌرة  )فولتٌة( ؼٌرها التً لها سعة

 أخرى( وترددات 50Hzالمصدر) المصاحبة للتقلصات العضلٌة للصدر والبطن وحركة المرٌض وترددات

 منها: األؼراضفعالة ومكبرات مختلفة  مرشحات عمالباستالقلبٌة ٌجب التخلص منها  شارةلإلمصاحبة 

 (High Pass Filter) عالً إمرارمرشح  -   2 .(Low Pass Filter) واطا إمرارمرشح  1-

 مرشح تردد المصدر. -.  4 (Band Pass Filter) حزمة إمرارمرشح  -3

والمركبة  بة ومرؼالمن السعات العلٌا والدنٌا ؼٌر  موجة للتخلصالدوابر الخاصة بتشكٌل ال فضال عن      

جٌدة  إشارة نحصل على أعاله اإللكترونٌةجمٌع الدوابر  توظٌؾالكهربابٌة للقلب وعند  شارةاإلفوق 

فً  بإجرابهانقوم  ودوابر معقدة ال تالبم التجارب التً أجهزةالحقٌقٌة ولكن تحتاج  شارةلإلومناضرة 
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 األجهزةمكبر  باستعمال اإللكترونٌةناصر ععدد من ال وبؤقللكترونٌة بسٌطة إلذا سنقوم ببناء دابرة  المختبر،

 .اإلمكانالكهربابٌة القلبٌة قدر  شارةاإل( الستخالص  AD620Aالطبٌة نوع)

 (28) مرٌنت

 الكهربابٌة للقلب شارةاإلللحصول على  األجهزةمكبر  استعمال: مرٌناسم الت

 الجٌدة فً قٌاس لمواصفاته(، AD620Aالطبٌة نوع ) األجهزةمكبر  توظٌؾ :مرٌنالهدؾ من الت

 ربط الدابرة عن طرٌق  (P-QRS-Tالكهربابٌة للقلب) شارةاإلللحصول على  حٌاتٌة، الكهرو اإلشارات 

 الكهربابٌة للقلب. شارةاإل باستخدام جهاز محاكاة أوسطح الجسم  قطابأمن خالل  اإلنسانمباشرة بجسم  

 -:عملةالمست األجهزة

 . 2عدد/(AD620A) الطبٌة نوع األجهزةمكبر  (1

 .مقاومات ومتسعات مختلفة القٌم (2

 .شارةاإلراسم  (3

 .5مستمرة عدد مجهز قدرة (4

 (. ECG) تخطٌط القلب أجهزةالتوصٌل المستخدمة فً  أقطاب (5

 (.   ADC) رقمٌة إلىلٌة ثادابرة تحوٌل القٌم التم  (6

 .(OP97) مكبر نوع  (7

 -خطوات العمل:

 باستثناء الدابرة الموصلة للساق الٌمنى حٌث تربط مباشرة (9-10) ( اربط الدابرة المبٌنة فً الشكل1

 .(RGالمتؽٌرة ) من خالل المقاومة األجهزةلمكبر   

 .( من مجهزات القدرة5V)±( جهز المكبر بفولتٌات تؽذٌة 2
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 الكهربابٌة للقلب شارةاإلللحصول على  اإللكترونٌةالدابرة  9-10 شكل

 .RG)) ارسم الموجة الخارجة مع قٌم السعة وزمن الموجة مع تؽٌر قٌمة شارةاإلراسم  باستعمال( 3

 . 3( واعد الخطوةOP97ؾ الجزء الخاص بربط المكبر)أَض( 4

 .مع تؽٌر قٌمة مقاومة الربح األجهزةوجد الربح قبل وبعد مكبر أ( 5

 

 األسبلة   

 ؟الطبٌة األجهزةبر ك( ما هً مواصفات م1

 ؟( ناقش ذلكRGعند استخدام مقاومة الربح )( ماذا ٌحدث لقٌم الربح 2

 .ومعه( OP97التً حصلت علٌها بدون المكبر) شارةاإل( قارن 3

 .النموذجٌة للقلب شارةاإلمع  أعاله اإلشارات( قارن 4
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 الفصل الحادي عشر

  Modulation)) التضمٌن

 

 األٕذاف:

 بناء دابرة التضمٌن ودراسة خصابصها المختلفة :الهدؾ العام

 -:أنبعد دراسة وإجراء التجربة ٌكون الطالب قادرا على  -األهداؾ الخاصة:

 ( ٌعرؾ التضمٌن وٌعدد أنواعه المختلفة.1

 بٌن أنواع التضمٌن. األساسٌة( ٌعدد الفروق 2

 ( ٌعدد فوابد التضمٌن وإزالة التضمٌن.3

ضمٌن وٌذكر تفً بناء دابرة ال عملةالمختلفة المست اإللكترونٌة( ٌعدد األجزاء والعناصر 4

 فابدة وعمل كل جزء وعنصر فٌها.

 ( ٌرسم ثم ٌنفذ دابرة التضمٌن.5

 مع القٌم. شارةالدخل وموجة الخرج لدابرة التضمٌن من على شاشة راسم اإل ة( ٌرسم موج6

 نهاٌة التجربة. ( ٌحل جمٌع األسبلة الموجودة ف7ً
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 عشر الحادي الفصل

 (Modulation) التضمٌن

 التضمٌن وإزالةفابدة التضمٌن  11-1

 بثها لمداها القصٌر. إمكانٌة( من الضٌاع فً الفضاء لعدم المحمولةالمعلوماتٌة ) شارةللحفاظ على اإل -1

البعض ستالم المتزاجها مع بعضها اال أثناءتم بثها لمدى قصٌر مباشرة سٌحدث تداخل فً الموجات  إذا -2

 .الصؽٌرةبسبب تجاورها وتردداتها 

ٌصل طول  1kHz)التً ترددها ) شارةفاإلهوابً كبٌر جدا لبثها  إلى شارةاإلبدون التضمٌن تحتاج  -3

( والتردد L) للعالقة بٌن طول الهوابً التالٌة (1-11) المعادلة( عند تطبٌق 75km) إلىمرسالت  الهوابً 

(f:)- 

1-11)                                                           )----------------                      10
6
/f× L=75 

 

  75×10
6
/1kHz = 75×10

3
 = 75km 

هوابً معقول الحجم ولن ٌكون  إلىالحاملة تحتاج  الرادٌوٌةالتضمٌن فان الموجات  استعمالوعند        

 .المنطقةفً نفس  الموجودة األخرى المرسلةهناك تداخل مع بقٌة الموجات 

 أوتخطٌط القلب  أجهزةمن  ةلخارجا البٌولوجٌة اإلشارات إرسالالتضمٌن فً  زالةإوالتضمٌن  استعمال -4

 .(Biotelemetryالعضالت واستالمها وهو العلم المسمى القٌاس الحٌاتً عن بعد ) أو الدماغ

داخل الجهاز الطبً نفسه عند ربطه  الكهربابٌة ةالتضمٌن فً عزل المرٌض عن مصدر الطاق استعمال -5

 (.Micro Shock) المٌكروٌة ةبالمرٌض لمنع الصدم

 .األسالكمبات المكالمات باستعمال زوج واحد من  إلرسالفً نظم الهاتؾ الحدٌثة  هاستعمال -6

 (Types Of Modulationالتضمٌن ) أنواع 2-11

 :ٌةتاآل المعادلةهً كما فً  الجٌبٌةللموجات  الرٌاضٌة المعادلةكما هو معروؾ فان 

 V=Vm Sin(2πft+ө)   -----------(2- 11 )                                               

 

 تٌة:اآلتؽٌر حسب تؽٌر العوامل ٌ أنٌمكن  ةن شكل الموج( أ2 -11 )المعادلة من الواضح من 

1- (Vm) الحاملة ةسعة الموج. 
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2- f)الحاملة ة( تردد الموج. 

) -3өالحاملة ة( زاوٌة طور الموج. 

 -وهً: ،ةلتضمٌن الموج أنواعوبناء على هذا فان هناك ثالثة 

تؽٌر سعة  المحمولة ةالموجأن ( - Amplitude Modulation  - AM) ي: تضمٌن سعو ا

 .ي( لمخطط تضمٌن سعو1-11كما موضح بالشكل ) الحاملةالموجه 

 المحمولة شارةأو اإل ةحٌث الموج (-Frequency Modulation –FMتضمٌن ترددي ): ب

 (.الرادٌوٌة) الحاملة ةطور الموج أوبدون تؽٌر سعة  الحاملة ةتؽٌر تردد الموج

        ( فً المعلوماتٌة)المحمولة  ةالموج (-Phase Modulation – PMتضمٌن طوري ): ج

    لذا ٌمكن تعرٌؾ التضمٌن   .ةالسع أور التردد ٌبدون تؽٌ الحاملة ةالموج هذا النوع تؽٌر زاوٌة طور 

 كانت  إذانبض  أوطور) أوتردد  أو( باتساع المحمولة ةذات تردد واطا )الموج إشارةتحكم ) -بانه:     

         أوترددي  أوذات التردد العالً وبهذا نحصل على تضمٌن سعوي  ةألحامل ة( الموجنبضٌة ةالموج     

  اإلشارةتتؽٌر مع الزمن بسبب  الحاملة ةن بعض خواص الموجأل ،اإلشارتٌنعند الدمج بٌن طوري      

 .من التضمٌن حسب طرٌقة تولٌدها( المختلفة األنواعلذلك تتولد هذه نة المضم     

 

 

 

 

 مخطط التضمٌن السعوي 11-1شكل

  سعوٌاً  المضمنةواستقبال الموجة  إرسال 3-11

(Transmission And Receiving  Amodulated Wave)                                            

 المضمنة ةواستقبال الموج إرسالسنشرح عملٌة لذلك  ،عماالالتضمٌن است أنواع أكثرن التضمٌن السعوي إ

 .ةالكتلوٌالمخططات  عمالالتضمٌن باست وإزالةعملٌة التضمٌن  أيسعوٌا 

 الحاملة الرادٌوٌة ةنحصل على الموجذ إ لتضمٌن سعوي ة( مخطط كتلً ٌوضح مرسل2-11الشكل)

(Carrier Waveمن مذبذب بلوري ) (Crystal Oscillator وتؽذى )إلى ( مكبر عزلBufferو )إلى  
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من المذٌاع  القادمة الصوتٌة أو المعلوماتٌة شارةاإل( لتدمج مع RF Amplifier) الرادٌوي ةمكبر الموج

((Microphone ًمرورا بالمكبر الصوت (Audio ثم بمكبر )(القدرةPower Amplifierلترسل ) 

 الفضاء. إلى( من خالل الهوابً Modulatedالتضمٌن ) أيبعد الدمج  ةالموج

 

 

 

 

 

 

 الكتلً لمرسلة موجه مضمنه سعوٌا المخطط  2- 11الشكل

الباعث  الترانزستورعمال باست سعوٌاً  ةمضمن ةلمرسلة موج اإللكترونٌة الدابرة( ٌوضح 3-11الشكل)

من خالل متسعة الترانزستور قاعدة  إلى (Carrier) الحاملة الرادٌوٌة شارةاإل( حٌث تؽذى CE) المشترك

مضمنة ومكبرة وبالشكل الذي  إشارةالباعث لتدمج معا وتخرج  إلى المحمولة تؽذى شارةواإل( Ci) الدخل

الرادٌوٌة الحاملة  شارةاإلباتساع  االمحمولة ذات التردد الواط شارةاإلتتحكم  ذإ( Voفً خرج الدابرة) نراه

  الفضاء. إلىلتبث بعدها من خالل الهوابً  ذات التردد العالً.

 

 الباعث المشترك ورستزترانعمال لتضمٌن سعوي باست اإللكترونٌةالدابرة  11-3شكل 
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 (Demodulationالتضمٌن ) إزالة 4-11 

( Tuner) لؾإ( والمAntenna) من الهوابً المضمنة من قبل المستقبل المتكون شارةاإلتستلم        

من خالل تؽٌر تردد رنٌن  المرؼوبةالرادٌوٌة  اإلشارةمتؽٌرة وملؾ للحصول على  متسعةالمتكون من 

 Radioعً)ــــبواسطة المكبر السم شارةاإل( ثم تكبر Detector) ( ثم كاشؾ التضمٌنLC) لٌؾودابرة الت

Amp.السماعة إلى( و (Speaker.)  (4- 11والشكل )  إزالةمخطط كتلً ٌوضح مراحل 

  التضمٌن.                                            

 

 

 

 

 التضمٌن   إزالةالمخطط الكتلً لمراحل    4- 11شكل 

الداٌود الكاشؾ وهً دابرة عمال التضمٌن باست إزالة( توضح كٌفٌة 5-11) للشكل اإللكترونٌةوالدابرة        

الدخل  وٌكون الخرج  إشارةتكشؾ ذروات  ذإ، السابقةتً سبق دراستها فً السنة ال نفسها كاشؾ الذروة

)تقوٌم الموجة( وللتخلص من معظم الموجة الرادٌوٌة الحاملة  المضمنة ةعبارة عن الؽالؾ العلوي للموج

( الواطبة السعة للموجات الرادٌوٌة بٌنما تعبر الموجات الصوتٌة C) وما تبقى منها تمر خالل المتسعة

الدابرة شكل الموجات لكل جزء من الدابرة بدا من  وأسفل (Rالمقاومة الواطبة ) المحمولة بسهولة خالل

بٌن  مثم شكل الموجة بعد التقوٌ (11-5) ( فً الشكلAٗB ) ( بٌن النقطتٌنAM) الموجة المضمنة

A) النقطتٌن
ˋ

ٗB
 .التضمٌن إالة( بعد R) وشكل الموجة على خرج المقاومة (ˋ

 

 التضمٌن إزالةالدابرة الكهربابٌة وشكل الموجة لمراحل  11-5 شكل
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 (29) مرٌنت

 .خصابصها ةبناء دابرة التضمٌن ودراس -:مرٌنالهدؾ من الت

 -ملخص نظري:

لمتؽٌر باٌلوجً  إشارة صورة، )صوت، (Modulating signal) معلومات إشارةالتضمٌن هو دمج        

الناتجة  وتسمى الموجة( Carrier waveمع موجة رادٌوٌة حاملة ) واطاذات تردد  )اإلنسانفً جسم 

 طبٌة، عٌادة ،إسعاؾمن مكان تولٌدها )سٌارة  إرسالهالؽرض  (،Modulated waveبموجة التضمٌن )

التجربة سنقوم  هذهفً  خبٌر اختصاصً( مإسسة طبٌة،، مكان استقبالها )مستشفى متخصص إلى بٌت(

موجة جٌبٌة ذات فولتٌة وتردد معلوم  وأوتؽذٌة بنبضة  741مكبر العملٌات تعمال ببناء دابرة كهربابٌة باس

 االوسٌلٌسكوبلنحصل من على شاشة  كموجة محمولة، واطابتردد  أخرىكموجة حاملة وموجة جٌبٌة 

ها ونسجل قٌم الفولتٌة والتردد ونحدد نوع وشكل الموجة التً م(على الموجة المضمنة لرسشارةاإل)راسم 

 حصلت علٌها.

 

 -:عملةالمست األجهزة

 .Operation Amplifier 741مكبر العملٌات  شرٌحة -1

 D.C power supply. درة مستمرةقمجهز  -2

 .Function generatorشارة اإلمولد  -3

 . Oscilloscopeشارةاإلراسم  -4

 . Diodes:4عدد/ IN4148داٌود نوع  -5

 .Connecting Board لوحة توصٌل: -6

 توصٌل: أسالكمقاومات مختلفة القٌم مع  -7

 Different Value of Resistors and connecting wires. 

 

 :(Procedure) خطوات العمل

 .(11-6) اربط الدابرة الموضحة بالشكل -1

       ( 7) على الطرؾ الموجب رقم( Vcc=15V+) بفولتٌات تؽذٌة (741) مكبر العملٌات جهز -2

 .(4) السالبعلى الطرؾ ( Vcc=-15V-و)

على  10kHz وبتردد1.5Vp.p فولتٌةجهز موجتً تؽذٌة موجة نبضٌة ب شارةاإلمولد تعمال باس -3

على الطرؾ  V=1Vp.pوفولتٌة   400Hz( كموجة حاملة وموجة بتردد  2) الطرؾ العاكس رقم

 .ؼٌر العاكس

 .الناتجة وحدد القٌم علٌها شارةاإل،ارسم  شارةاإلراسم  تعمالباس -4

ثم ارسم الموجة المضمنة الناتجة من   15kHzموجة رادٌوٌة جٌبٌة بترددتعمال باس التجربةاعد  -5

 .(6 - 11كما فً الشكل ) شارةاإلعلى شاشة راسم 
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 ( Modulation)دابرة التضمٌن   6 -11الشكل 

     

 -:المناقشة أسبلة      

 ؟التضمٌن فً دابرة األربعةما فابدة الداٌودات  -1

 ال ولماذا؟ أوهل الموجة الناتجة موجة كاملة  -2

 ؟من خطوات العمل( 5و 4) قارن بٌن شكل الموجتٌن الناتجتٌن فً الخطوتٌن -3

 ؟مضمنةملة والمحمولة للحصول على موجة ماذا ٌحدث للموجتٌن الحا -4

 ؟(741كٌؾ تم ربط الموجة الحاملة بمكبر العملٌات ) -5
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 الفصل الثانً عشر                                      

 ٌةتحت الحمراء وفوق البنفسج األشعة جهاز                          

 

Infrared (IR) and Ultraviolet (UV) Radiation Instrument 

 األٕذاف:    

 .األشعةجهاز  وإدامةوتشؽٌل وصٌانة  البنفسجٌةتحت الحمراء وفوق  األشعةدراسة  :الهدؾ العام

 :الخاصة األهداؾ

  :نأٌكون الطالب قادرا على  التجربة إجراءنتهاء من بعد األ

 وموقعها من الطٌؾ  الموجٌة وأطوالها البنفسجٌةوتحت الحمراء وفوق  المربٌة اإلشعاعات أنواعٌعرؾ  1 )

 .(Electromagnetic Spectrum) الكهرومؽناطٌسً    

 .(UV( و )IR) األشعةللنوعٌن من  المتعددة( ٌحدد فابدة الجهاز واستعماالته 2

 .على المتلقً والمشؽل األشعة وتؤثٌرٌعدد موانع استخدام الجهاز  3)

 .الجهاز وعمل كل جزء أجزاء( ٌعدد 4

 .له للعالجا( ٌعرؾ طرٌقة تسلسل تشؽٌل الجهاز و طرٌقة استعم5

 .الصحٌحة( ٌفحص وٌنظم وٌعرؾ طرٌقة حفظه 6

 .ءللجهاز وعمل وفابدة كل جز الكهربابٌة الدابرة( ٌرسم وٌشرح 7

 .األجزاءو ٌعرؾ كٌفٌة استبدال هذه  العاطلة األجزاء( ٌحدد 8
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 الفصل الثانً عشر

 تحت الحمراء وفوق البنفسجٌة األشعةجهاز 

 تمهٌد  1-12

 األشعةللعالج تحوي  األشعة عملالتً تست( Physiotherapy Devices) العالج الطبٌعً أجهزةن معظم إ      

نعرؾ  أنندخل فً تفاصٌل هذٌن النوعٌن علٌنا  أنوقبل  ،نفسه وفوق البنفسجٌة معا فً الجهاز تحت الحمراء

 األنواع( ٌوضح (12-1( والشكلVisible Light) بؤنهما جزء من الطٌؾ الكهرومؽناطٌسً كما الضوء المربً

 و الذرات. األجسامبعض  إبعادالموجٌة مع  ألطوالهاالتً ٌحوٌها هذا الطٌؾ ومقارنه  األشعة من المختلفة

 

 

 

 

 

 

 (Electromagnetic Spectrumالطٌؾ الكهرومؽناطٌسً) 12-1 شكل

 ،ةلذرا نواةحول  فً مداراتها لإللكتروناتت ( الثابOscillation) الطٌؾ الكهرومؽناطٌسً ٌتولد نتٌجة للتذبذب إن 

ماال  إلى موجٌة من الصفر أطوالفً الطٌؾ الذي ٌحوي  األشعةالتردد ٌحدد مستوى طاقة  أووان سرعة التذبذب 

 ( nm 700)إلى ( nm 400) من الموجٌة األطوالنهاٌة والضوء المربً جزء صؽٌر ومحدد من 

 

 

 

 

 

 بوحدات النانومٌتر ةالموجٌ وأطوالهً بالطٌؾ المر ألوان 12-2 شكل

 األحمر باللونالطٌؾ المربً عند تحلٌله بواسطة الموشور وتبدأ ٌوضح ألوان  (12-2)ولبشكل         

والضوء المربً هو الجزء الوحٌد الذي  (400nm) نفسجًبون الاللب وٌنتهً (700nm) بطول موجً
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له مستوى طاقه  لألشعة االتردد الواط القصٌر ذوالموجً  رإٌته علما بؤن الطول البشرٌةتستطٌع العٌن 

 والطول الموجً الكبٌر. القلٌلةذات الترددات  األشعةمن  أعلى

 (Radiation Infrared)تحت الحمراء   األشعة2-12 

 بٌن الضوء المربً والموجات ( 12-1  ) تقع كما نالحظ من الشكل (   IR) تحت الحمراء األشعة         

 من الضوء المربً ( بعدها أوقربها أو) طولها الموجً( لذا ٌمكن تقسٌمها حسب Microwave) الدقٌقة

 وطولها الموجً ،(Near Infrared –NIR) تحت الحمراء القرٌبة تسمى أشعة من الضوء المربً فالقرٌبة

 FIR- Far) لها زــــعن الضوء المربً ٌرم ةبعٌد ةأشعتسمى  والبعٌدة ،(5μm) إلىو1μm) ) ٌبدأ من

Infrared) وطولها الموجً ٌبدأ من (30μm) إلىو (200μm)  تحت الحمراء المتوسطة األشعةوبٌنهما 

(Mid Infrared-MID) منها الموجً لوطو (5μm) إلىو (30μm) .(12-1الحظ الشكل )ن ؤعلما ب

وهً التً ٌشعها  (Thermal) الحرارٌة تحت الحمراء األشعةمتوسطة البعد والبعٌدة ٌطلق علٌها  األشعة

التً تشعها  أو الكهربابٌةالمدافا  أوالشمس  ألشعةوالحٌوان التً نشعر بها عند التعرض  اإلنسانجسم 

للعالج ولها طول  فً المجال الطبً عملوتست،  (Thermal) حرارٌة أشعةفً ٌوم حار لذا فهً  األرصفة

لها مجسات  األفاعًبعض  رإٌتها ولكن البشرٌةلذا ال تستطٌع العٌن  (200μm) إلى (5μm)من  موجً

( فهً NIRالنوع) أماظلمة.  األماكن أكثرفً   أماكنهاالحٌوان وتحدٌد  أو اإلنسانتمكنها من رإٌة صور 

 ،اإللكترونٌة لكثٌر من األجهزةفً اعمل وتست (5µm) إلىو( 1µm) الموجً من وطولها حرارٌةلٌس 

 .(Remote Control) التحكم عن بعد أجهزةومن ضمنها 

  (Ultra Violet Radiation-UV) البنفسجٌةفوق  األشعة 13-3

 رإٌتها البشرٌةلها طول موجً اقصر من الضوء المربً لذا ال تستطٌع العٌن  البنفسجٌةفوق  األشعة       

 تبعا أقسامثالثة  إلى البنفسجٌةمت الموجات فوق لقد قس   ،الحشرات تستطٌع رإٌة هذه الموجاتولكن بعض 

 -وهً: تحت الحمراء األشعةبعدها من الطٌؾ المربً كما فً  أووحسب قربها  ،)طولها الموجً( لطاقتها

طولها  ( وٌتراوحA) ٌطلق علٌه المدى أو( NUVالقرٌب من الضوء المربً وٌرمز له ) األول:المدى  

 (.380nm) إلىو (315nm) الموجً ٌتراوح من

 ( وٌتراوح طوله الموجً منBالمدى ) أو( FUV) وٌرمز لهبعٌد عن الضوء المربً : الثانً المدى

(280nmو )إلى (315nm). 

 أٌضاوٌطلق علٌه Extreme Ultraviolet) ) المتناهً البعد عن الضوء: وهو المدى المدى الثالث

، طاقة األنواع أكثر أٌضاوهو ، (X-Rays) السٌنٌة األشعة( وهو القرٌب من EUV) له زوٌرم( Cالمدى)

، الكهرومؽناطٌسًالطٌؾ  أنواعتشع جمٌع الشمس  .(280nm) إلىو (200nm) طوله الموجً من وٌتراوح

لها عند البقاء تحت  نتعرض( التً Sun Burn) الشمس عن حروق ولةإالمسهً  البنفسجٌة األشعةولكن 

التً تحجب  األوزونوخاصة ؼازات  باألرض المحٌطة الؽازات إنمن  بالرؼم ،طوٌلة لفترةالشمس  أشعة

 .البنفسجٌةتحت الحمراء وفوق  األشعةتولٌد  القادمة بنفسجٌةمن الشمس الفوق  األشعةمعظم 
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 تحت الحمراء األشعةتولٌد  13-4

 إلىحجر ناري  أو أو زجاجٌة خزفٌةتحت الحمراء هً بتعرٌض ماده  األشعةفً تولٌد  القدٌمة ةلطرٌقن اإ  

سلك باستعمال فهً  الحدٌثة ةلطرٌقا أماتحت الحمراء.  األشعةمن  المختلفة األنواعنار مباشره فنحصل على 

 للحرارة ةمقاوم خاصة ةزجاجٌ أنبوبةتوضع داخل  مختلفةبقدرات  ةمن سبٌكة التنكستن على شكل فتٌل

المشابه  األنبوبةبالتٌار الكهربابً المناسب لتشع  الفتٌلةثم تجهز  الفتٌلةسلك  تؤكسدمن الهواء لمنع  ةومفرؼ

 أنواعٌوضح  (12-3)  والشكل ،بالعالج ةتحت الحمراء الخاص األشعةب مختلفة وبإحجام االعتٌادٌةللمصابٌح 

 والقدرات.  األحجاممختلفة 

 

 

 

 

 

 للعالج المستخدمةتحت الحمراء  األشعةلمصابٌح  مختلفةوقدرات  وأحجام أنواع12-3    شكل

 للمنطقةوٌمكن توجٌهه  ،حت الحمراء متعدد المصابٌحت األشعةبجهاز العالج  رأسٌوضح  12-4)الشكل)و 

 األشعةمع عاكس لتوجٌه  األجهزة.تصنع بعض بواسطة عروتً التوجٌه على جانبً رأس العالج  ةألمصاب

لتركٌز  )مرشح( عالٌة مع وجود فلتر قدرةارة فً نقطة محددة ،وأٌضا تصنع من مصابٌح خاصة ذات روالح

ٌتحكم بالوقت  قت زمنًإالجسم مع الحرارة المتولدة فً المصباح مع وجود م إلىبسهولة ثم توجٌهها  األشعة

    .المقرر وحسب الحاجة

                     

 تحت الحمراء األشعةبرأس جهاز العالج   4 – 12شكل   
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 البنفسجٌةفوق  األشعةتولٌد  5-12

 ةلطرٌقاوهً ، طرٌق القوس الكهربابً عن االولى: ،بطرٌقتٌن( UV) البنفسجٌةفوق  األشعة تولد          

 ةمصدر فولتٌ إلى ةصؽٌر ةهوابٌ ةبٌنهما فجو الكربون( عندما توصل قطعتٌن من Welding) المشابه للحام

لبس  للعٌن لذا ٌجب والمإذٌة بنفسجٌةفٌشع الموجات الفوق  الهوابٌة الفجوةفٌتولد القوس الكهربابً فً  عالً

 ةلطرٌقاعلما بان  .لهذا النوع من النظارات ةصورٌوضح  -5)12) العٌن الشكل لحماٌة الخاصةالنظارات 

  أو مصابٌح التفرٌػ الكهربابً عمالباست الثانٌة ةلطرٌقاتستخدم  لذا علٌها السٌطرةمن الصعب  أعاله

 

 

 

 

 

 

 بنفسجٌةالفوق  األشعةمن  ةللوقاٌ المستخدمةالنظارات  أنواع  12-5شكل

 األشررررعة أنبرررروب)الفلورسررررنت( حٌررررث ٌتكررررون  ةكمررررا فررررً مصررررابٌح الفلررررور الؽازٌررررةالمصررررابٌح         

مرررن الؽررراز  ةمرررع كمٌررر األنبوبرررةبداخلررره قطبرررٌن موضررروعٌن علرررى طرفرررً  المصرررنوع مرررن الزجررراج الخررراص

 األنبوبرررةالؽررراز فرررً داخرررل  ترررؤٌنٌفرررً الررردابرة  وعنررردما ٌسرررري التٌرررار الكهربابٌرررة القررردرة بررردابرةوترررربط 

ٌمكررن الررتحكم بطاقتهررا  التررً بنفسررجٌةالفرروق  األشررعةتتولررد   األنبوبررةوعنررد ارتطررام جزٌبررات الؽرراز بقطررب 

( 12-6) والشرررركل .مررررن المصررررابٌح  واألشرررركال واألحجررررام األنررررواعمختلفررررة  أنررررواع عمالكمٌتهررررا باسررررت أو

، البنفسرررجٌةفررروق  األشرررعة أٌضررراهرررذه المصرررابٌح علمرررا بررران مصرررباح الفلورسرررنت ٌشرررع  أشررركالٌوضرررح 

 خروجها.ع كا تمنٌلزجاج السمن  المصنوعةالمصباح  أنبوبةولكن 

 

 

 

 

 

 

 البنفسجٌةفوق  األشعةوالقدرات لمصابٌح  اإلشكالمختلفة  أنواع  12-6شكل
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 عمالوحسب نوع العالج باست ،األشعةالتحكم بشدة  أٌضاوٌمكن  بالخروج. وتسمح فقط للضوء المربً

 .البنفسجٌةتحت الحمراء وفوق  لألشعةمن المرشحات  مختلفة أنواع( ٌوضح 12-7) والشكل ،المرشحات

 

 

 

 

 البنفسجٌةتحت الحمراء وفوق  لألشعة والشدة اإلحجاممرشحات مختلفة  12-7 شكل       

 البنفسجٌةتحت الحمراء وفوق  األشعةاستعماالت 6-12 

  تحت الحمراء األشعة( 1

 األشعة تحت الحمراء فً :تستعمل 

 .الشد والنسٌج العضلً إرخاء – المصابة المنطقة أو العضلة إلىضخ الدم  - األلم إزالة

 .النزؾ –الحروق  – ألدهنًالجلد  – اإلحساسفقدان  أو األشعةمن  الحساسٌة: انع االستعمالمو

  البنفسجٌةفوق  األشعة( 2

 فً :البنفسجٌة فوق األشعة تستعمل 

 أوالكساح  ( عند تعرٌض مرضىD) فٌتامٌن إنتاجزٌادة  – ةلبشراتلوٌن  –الجلد لنمو جلد جدٌد  أدمةتحفٌز 

 –تساقط الشعر  -تعقٌم الجلد والجروح أو الطبٌة العدةتعقٌم  – الخارجٌة ةلبشراجالدة  – األشعة إلى األطفال

فً طٌؾ  البنفسجٌةفوق  األشعةومدى ، اءرتحت الحم األشعةٌوضح مدى  أدناه( 12-8) الشكل .الصدفٌة

 ،((6m-10اوي ـــ( الذي ٌسMm) الموجٌة بوحدات الماٌكرومٌتر أطوالهاحسب  الكهرومؽناطٌسٌة األشعة

 تحت الحمراء وفوق البنفسجٌة على الطٌؾ الكهرومؽناطٌسً.  األشعة أنواع أٌضاوٌوضح المخطط 

 فً الطٌؾ الكهرومؽناطٌسً. البنفسجٌةتحت الحمراء وفوق  األشعةمخطط  12-8 شكل
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 (30) مرٌنت

 تحت الحمراء وفوق البنفسجٌة األشعة جهاز : فحص وتشؽٌلمرٌناسم الت

 :عملةالمست األجهزة 

 تحت الحمراء وفوق البنفسجٌة. األشعة جهاز -1

 .4تحت الحمراء عدد/  األشعةمجموعة مصابٌح  -2

 .1فوق البنفسجٌة عدد/  األشعةمصباح  -3

 .لجمٌع طلبة المجموعة فوق البنفسجٌة عدد/ األشعةنظارات خاصة للوقاٌة من  -4

 قطعة قماش نظٌفة مع قنٌنة كحول. -5

 . 4مصابٌح داللة عدد /6- 

 .(لحام صولدر -كاوٌة -أفومٌتر  -بالٌس -عدة صٌانة كاملة )مفكات 7-

 -:فوق البنفسجٌةوتحت الحمراء  األشعةالدابرة الكهربابٌة لجهاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةتحت الحمراء وفوق البنفسجٌ األشعةلجهاز  الكهربابٌة الدابرة 12-9شكل
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 :خطوات العمل

 موقع العمل المخصص. إلى األشعةجلب جهاز  -1

 مشرؾ المختبر. إرشاداتقطعة القماش والكحول نظؾ الجهاز حسب عمال باست -2

 .التوصٌالت(-قتإالم-الفٌوز-المصابٌح)الجهاز:  أجزاءافحص جمٌع  مٌترالعدة وجهاز االفو عمالباست -3

 .استبدل جمٌع مصابٌح الداللة -4

 .األشعةاستبدل جمٌع مصابٌح  -5

 افحص مصدر الطاقة المتناوبة ثم قم بتوصٌل الجهاز. -6

 وحسب التسلسل: لألشعةمنطقة التعرض  إلى بتوجٌهالمفاتٌح المختلفة شؽل الجهاز وقم  عمالباست-7

 تحت الحمراء                             األشعة -ا  

 فوق البنفسجٌة األشعة -ب  

 االثنان معا مع لبس النظارات الخاصة.       -ج  

 وضع المرشحات المختلفة. -د  

 منطقة الخزن. إلى هالجهاز بعد تنظٌف إعادة -و  

     الشكل  موضح فًلجهاز كما ا ارسمو، (12-9) لالشك موضح فًكما الدابرة الكهربابٌة أرسم  -ه  

الجهاز كما فً  هبالشرح وطرٌقة توجٌ باالستعانةمع شرح خطوات العمل وصٌانة الجهاز  ،( 10-12)

 . (12-12) و  (12-11) الشكلٌن

 (12-9)حسب الشكل  :الكهربابٌةشرح دابرة الجهاز 

 بعد وضع (L1) الداللةفٌشتؽل مصباح  ،للدابرة الكهربابٌة الطاقة( تصل S) عند ؼلق المفتاح الربٌسً-1

 .( على الزمن المحددT) قتإالم

 نختار الفوق 3 1-توصٌل  أونختار تحت الحمراء  2 1 - ةلنقطا)توصٌل  من مفتاح االختٌار -2

 تحت لألشعة األربعةتحت الحمراء ٌسري التٌار خالل المصابٌح  األشعة(عند اختٌار بنفسجٌة

 المصباحانك مربوطان على التوالً وكذل IR1 ٗ (IR2حٌث المصباحان )(، IR4-IR3-IR2-IR1)الحمراء

(IR3  ٗIR4 ًعلى التوال )ة لمجموعا أما(IR1  ٗIR3)، مجموعة لا على التوازي مع فمربوطة(IR2 ٗ 

IR4 )الداللةمصابٌح  تضاء األربعةتحت الحمراء  األشعةعلى اشتؽال مصابٌح  وللداللة (L2   ٗL4 )، 

 تحت الحمراء. األشعةب للمعالجةونستطٌع استخدام الجهاز 
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 ( من مفتاح االختٌار فٌشتؽل3) بالنقطة (1)النقطة نصل  البنفسجٌةالفوق  األشعةالختٌار  - 3

( IR1و IR2تحت الحمراء) األشعةمصباحٌن  إلى باإلضافة( UV)األنبوبة فً  األشعة( وتتولد L3المصباح)

 كمزٌج. األشعةالنوعٌن من  عمالالست

 ةتوفر فولتٌ بنفسجٌةالفوق  األشعة أنبوبةعلى التوازي مع  المربوطة( Ω27k( وقٌمتها )R) المقاومة – 4

 لها. وكحماٌة لألنبوبة ثابتة

 طرٌقة تشؽٌل الجهاز:

 ٌركب وان ،والفالتر ، والعاكسات،وخاصة المصابٌح،  عمالٌكون الجهاز نظٌفا تماما عند االست أنٌجب  -1

 ؼٌر زلقه. أرضٌهعلى  ةمثبت وأرجلهة، المصباح على الحامل بصوره محكم رأس

 حتى تسخن مناسبةوٌترك بعد تشؽٌله فتره  حسب مواصفات الجهاز، المناسبة الكهربابٌة الطاقة عمالاست -2

 المرٌض. للمشؽل ووضع الشاش الرطب على عٌون مناسبة طبٌةالمصابٌح ووضع نظارات 

 .وهً فوق المرٌض، المصابٌح وإطفاءعدم تشؽٌل  -3

 الجهاز.عمال قبل البدء باست شؽالة الداللةومصابٌح ، والمنظمات ،تكون جمٌع المفاتٌح أنٌجب  -4

 .قبل سحبه بعٌدا عن المرٌض للطاقةالجهاز بعد االنتهاء من العالج من المفتاح الربٌس  إطفاء 5-

 .تستبدل جمٌع المصابٌححت الحمراء ت األشعةعند احتراق احد مصابٌح  -6

 .تضر بالشخص والمصباح ألنها عمالوبعد االست المرٌض عند ، أوعدم لمس المصابٌح من المشؽل -7

 .الؽرفة أثاثمن نوعٌة  والتؤكد المتطاٌرةوالمواد ، والمواد سرٌعة االشتعال الكٌمٌاوٌةالمواد  إبعاد -8

 المحددة الطاقةال تعطً  ألنها، عند هبوط فولتٌة المصدر البنفسجٌةفوق  لألشعةٌجوز تشؽٌل الجهاز  ال -9

 استخدامه. إعادةدقٌقه قبل  20عن  تقل ال لفترةالجهاز  إطفاءوٌجب  

 وانخفاض كفاءتها. المصابٌحالتشؽٌل قبل البدء والتؤكد من عمر اشتؽال  إرشاداتٌجب قراءة  -10

 البنفسجٌةتحت الحمراء وفوق  األشعةجهاز  أجزاء7-12

عمل ٌست  البنفسجٌةفوق  لألشعةومصباح واحد  ،تحت الحمراء لألشعةمصابٌح  أربعةٌحوي الجهاز على 

مزٌج  ، أو(2kW,1kW,500W) الطاقة مختلفةتحت الحمراء من خالل مصابٌح  لألشعةالجهاز للتعرض 

 لجسمة مإذٌ هاألن لوحدها بنفسجٌةمصابٌح الفوق  عملوال تستالبنفسجٌة وفوق ، تحت الحمراء األشعةمن 

المستخدم  البنفسجٌة تحت الحمراء وفوق األشعةجهاز  وأجزاء( ٌوضح شكل 12-10الشكل) .اإلنسان

 .الرأسثنابٌة  أجهزةوهناك ، واحد للمصابٌح رأسوٌحوي على  ،للعالج
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 البنفسجٌة الحمراء وفوقتحت  األشعةجهاز  12-10شكل

 .لألشعةعاكس ومرشح  - 3 .البنفسجٌةفوق  األشعةمصباح  -2   .تحت الحمراء األشعةمصابٌح  -1

 .الكهربابٌة الطاقةكٌبل  -7التحرٌك.  أرجل - 6.عمود حمل الجهاز -5 .ة الجهازدلولب ربط قاع - 4

 .UV أو IRمفتاح اختٌار  -10قت زمنً. إم -9تحكم عن بعد. للسلك توصٌل  -8

 عتلة تدوٌر المصابٌح. -13الجهاز.  رأسذراع حمل  -12الربٌسً.  الطاقةمفتاح  -11

التدوٌر قربها وبعدها من المرٌض بواسطة عتلة  أونستطٌع التحكم بارتفاع المصابٌح وانخفاضها           

الجهاز ٌجب  عمالد استعن ومفتاح االختٌار. السٌطرةوزمن تشؽٌلها من خالل مفاتٌح  األشعةبنوع  والتحكم

 ، واألجزاءالالصقةالعدسات  وإزالة قطن أو ،ةالجسم بقطعة قماش مبلل أجزاءوبقٌة  ،الخدوش تؽطٌة جمٌع

 .(12-11) كلـــــح بالشــــكما موض ،بصوره عمودٌه المصابة المنطقةعلى  األشعةوتوجٌه ، المعدنٌة

 .األشعةب المعالجةٌوضح كٌفٌة تؽطٌة رأس الطفل عند  (12-12)  والشكل

 

 

 

 

 

 

 

 شكل12-11 باألشعة  المرٌض  ةلمعالج الصحٌحة الطرٌقة

 



132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحت الحمراء األشعةب المعالجةطرٌقة تؽطٌة عٌون الطفل عند   12-12شكل

 (IR&UV) األشعةتسلسل فحص وصٌانة جهاز 7-12 

نقوم بفحصه وصٌانته دورٌا وحسب التسلسل  أنٌجب  ةعالٌ وبكفاءة طوٌلة ةلكً ٌشتؽل الجهاز لمد

 التالً:

 ةقماش مبلل ةوالعاكسات والفالتر بقطع األشعةالقٌام بتنظٌؾ الجهاز ومصابٌحه وملحقاته من نظارات  1-

 بالكحول.

 أوالجهاز  عن رأس  القاعدةوعدم انفصال ،  المختلفة أجزابهخزن الجهاز ٌجب مراعاة  أوعند تحرٌك  2-

 تلفه.  إلىجسم صلب مما ٌإدي  أي أوبالجدار  أجزابهارتطام 

 وسلك التحكم عن بعد. القدرةالتوصٌل وكٌبل  وأسالكنفحص المصابٌح  بالنظر -3

 اشتؽالها. فً أثناءالمرٌض وخاصة  أوعدم مسك المصابٌح من قبل المشؽل  -4

فضال عن  (UV) أنبوبةعلى التوازي مع  بوطةالمر والمقاومةقت الزمنً إفحص مفاتٌح التشؽٌل والم -5

 .مٌترة االفومفاتٌح االختٌار دورٌا بواسط

 صٌانةبالقرب منها عند  أوعن الجهاز  االشتعالوالسرٌعة  المتطاٌرةوالمواد  الكٌمٌاوٌة وادالم إبعاد -6

 واستعمال الجهاز.

عمل  ساعة( 1000) حوالً إلىحٌث تصل  ةح وخاصة الفوق بنفسجٌٌاشتؽال المصاب من عمر التؤكد - 7

 لذا ٌجب وضع سجل لتحدٌد تارٌخ االستبدال. ، %70 إلىثم تبدأ كفاءته باالنخفاض 

 الداللة مصباحاشتؽل  فإذاونضع المفتاح الربٌس على وضع تشؽٌل  ، الكهربابٌة بالقدرةنوصل الجهاز  -8

 والمصهرالموصل والسلك  القدرةنفحص  لم ٌشتؽل المصباح  ، وإذاقت إالم إلىقد وصلت  القدرةفان 

 .الربٌسة بالدابرةالخاص 
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    مصابٌح لم تشتؽل فإذاتحت الحمراء  األشعةقت على الزمن المحدد ومفتاح االختٌار على إالمنضع  -9

انتهاء  أو الفتٌلةاحتراق  من التؤكد( بعد IRنستبدل مصابٌح ) أونفحص وننظؾ مفتاح االختٌار  الداللة

 .عمرها المعملً

   مصابٌح فإذاالجهاز وتركه لٌبرد ثم نعٌد تسلسل التشؽٌل  إطفاء( بعد UV) إلىنؽٌر مفتاح االختٌار  -10

 إن( ونستبدلها 27kΩ) المقاومةلم ٌشتؽل نفحص  وإذا، فان الجهاز شؽال تضاء (L3  ٗL4) الداللة

. األشعة أنبوبة نستبدل بنفسجٌةالفوق  األشعةلم نحصل على  وإذا ،هانفس المواصفاتفً و عاطلةكانت 

الصحٌح والخزن الجٌد ٌطٌل من  باألسلوبوصٌانة الجهاز  الجٌدة واإلدامةعلما بان التشؽٌل الصحٌح 

مهما  األجهزةالجهاز وٌنطبق هذا على جمٌع  ألجزاءاستبدال المتكرر  إلى الحاجةعمر الجهاز وٌقلل 

 .أنواعهااختلفت 
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 الفصل الثانً عشر سبلةأ

 :لحات التالٌة مع رموزها ثم عرفها( اكتب المصط1

 فوق البنفسجٌة  األشعة –تحت الحمراء  األشعة – المربٌة األشعة – الطٌؾ الكهرومؽناطٌسً    

 .تحت الحمراء وفوق البنفسجٌة األشعةجهاز    

  وهو الطٌؾ الذي Electromagnetic  Spectrum – EMS : مثال: الطٌؾ الكهرومؽناطٌسً)  

 حول نواة  فً مداراتها اتنلإللكتروالموجات وٌتولد نتٌجة للتذبذب الثابت  أنواعٌحتوي على جمٌع    

 (.النهاٌة ما إلىموجٌة من الصفر  أطوالالذرة وٌحوي    

 ؽة العربٌة:لثم بال اإلنكلٌزٌةؽة لتٌة بالاكتب مصطلحات الرموز اآل (2

(MW-NIR-FIR-NUV-FUV-EUV ) 

  .(الكهرومؽناطٌسً ؾٌ= الطMW =Micro Waveمثال:)  

 :)خ( ثم صحح الخطؤ م خطؤأانت العبارات التالٌة صحٌحة )ص( ك إذااشر  -3

 وضع النظارات الخاصة على العٌن عند التعرض              (ب. ةطاق األعلىترددا تكون  األقلالموجة ا) أ   

       ةرإٌتستطٌع العٌن البشرٌة  -د . حرارٌة أشعةتحت الحمراء هً  األشعة -ج  للضوء المربً     

 .أفقًعند االستخدام بوضع  األشعةٌجب وضع جهاز  -ـ هتحت الحمراء وفوق البنفسجٌة.  األشعة    

 ؟تحت الحمراء وفوق البنفسجٌة األشعةمن  ( كٌؾ تتولد كالً 4

 ؟فوق البنفسجٌة األشعةالمختلفة من  األنواع( عدد 5

 ؟تحت الحمراء وفوق البنفسجٌة األشعةكل من لما اهم استعماالت  6)

 ؟مع الرسم األشعةجهاز  أجزاء( عدد 7

 ؟الدابرة أجزاء إلى( كٌؾ تستدل على وصول القدرة الكهربابٌة 8

 .( عدد مع الشرح خطوات تشؽٌل الجهاز مع الشرح9

  ؟الجهاز وكٌؾ تقوم بصٌانتها أعطال( ما اهم 10
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 الفصل الثالث عشر

القدرةلكترونٌات إ  

 

 :األهداؾ

 -: هذا الفصل ٌتمكن الطالب من معرفةفً  

 .ك(اٌا، الدكٌاالتر ،القدرة )الثاٌرستور الكترونٌاتتركٌب  – 1

 .القدرة الكترونٌاتربط وطرٌقة عمل   – 2

 .القدرة الكترونٌاتحصول القدح فً كٌفٌة  - 3

 .القدرة الكترونٌاتخواص  إٌجاد – 4

 .القدرةفحص الكترونٌات  - 5
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  عشرثالث ال الفصل

  (Power Electronics)القدرة الكترونٌات  1 –13

ترتب بشكل معٌن فتعطً   ( N و   P )            القدرة من بلورات ) أشباه الموصالت( نوع الكتر ونٌاتتصنع  

   الموجة الموجبة أجزاءو أ حٌث منها تسمح بمرور نصؾ موجة موجبة تٌار عال، إمرارلها قابلٌة  قطعة

لكترونٌة لفصل وتوصٌل الدوابر إدوابر التحكم بالقدرة وكمفاتٌح  فً عملوتقطع الجزء السالب، تست

.اإللكترونٌة  

 Thyristor  اىضبٝشعز٘س  2 – 13

 ((SCR  Silicon Controlled Rectifierلٌكونً المسٌطرٌما ٌسمى بالموحد الس أوالثاٌرستور 

وٌمكن  ،(G( والبوابة )K)(، الكاثود A: االنود )( وله ثالثة أطراؾPNPNٌتكون من أربع طبقات )

مربوط  لألولن الجامع إبحٌث  (PNP) واألخر( NPNاعتبار الثاٌرستور بمثابة ترانزستورٌن احدهما )

 . الدابرة المكافبة – Cرمز الثاٌرستور  - bتركٌب  -  a-:( ٌوضح1 - 13لقاعدة الثانً شكل )

 تركٌب ورمز الثاٌرستور و الدابرة المكافبة 1 - 13شكل 

ٌجب تكون هناك فً  ان نود موجبة بالنسبة للكاثود كمالثاٌرستور ٌجب أن تكون فولتٌة األلكً ٌشتؽل ا

 ٌإثر علىفً حالة اشتؽال فان فصل البوابة ال  ستوررنبضة تٌار على البوابة وعندما ٌكون الثاٌ هنفسالوقت 

وفً دوابر السٌطرة  ،(ACالثاٌرستور كمفتاح للسٌطرة على توصٌل القدرة ) عملٌست .اشتؽال الثاٌرستور

 . رة على سرعة المحركات الكهربابٌةعلى اإلنارة  والسٌط
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 -طرٌقة قدح الثاٌرستور:

 .pnpواآلخر نوع  npnستور أحدهما نوع زٌتركب الثاٌرستور من إتنان من التران

 

 طرٌقة قدح الثاٌرستور  2-13شكل 

     :I1  وظٌفته ٌقدح البوابة وٌخرج حتى لو رفعناB1 سوؾ ٌظل الثاٌرستور ٌعمل بواسطة التؽذٌة   

 .I3الراجعة من  العكسٌة     

I2        هو التٌار الذي ٌتجزأ إلى :I4  وI3  وإنI3  هو الذي ٌؽذيGate  أو  Baseًللترانزستور الثانً لك  

 .B1 ٌستمر الثاٌرستور بالعمل حتى بعد رفع      

 (31)  مرٌنت

 الثاٌرستور : خواصمرٌناسم الت

 خواص الثاٌرستور إٌجاد :مرٌنالهدؾ من الت

 :عملةالمستوالمواد  األجهزة

 .(2مستمرة عدد ) مصدر قدرة -1

 .(4( عدد )AVOجهاز ) -2

 .(1( عدد ) BT151)نوع (  SCRاٌرستور ) ث -3

  .( 1k Ω( ومقاومة )  kΩ 470مقاومة )  -4

I2 

npn 

I1 

B1 

B2 
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 .لوحة تجارب -5

 .Indicatorأو أي مإشر  12Vمصباح  -6

 :رسم الدابرة الكهربابٌة

 

 
 

 دابرة خواص الثاٌرستور 3 – 13شكل 

  مالحظة: إن عملS1  ٌوصل النبضة إلى الثاٌرستور وحتى بعد فتحه نالحظ إن المصباح ٌبقى

 .S2ٌعمل وال ٌنطفا فقط فً حالة فتح المفتاح 

 -:خطوات العمل

 . اعاله فً الشكل ربط الدابرة كماأ (1

 .VAK=5Vحتى تحصل على  (VSS)على الصفر ثم ؼٌر الفولتٌة  (VGG)ثبت الفولتٌة  (2

 جهاز قٌاس وسجل قراءة  VAK)) تهبط الفولتٌة فً الفولتمٌتر إن إلى (VGG)ؼٌر فولتٌة  (3

 . عند هذه الحالةVG) و ) (IG)كذلك سجل  (on)فً حالة اشتؽال  (SCR)حٌث ٌكون  الجدٌدة التٌار

 .(on)فً حالة  (SCR)الصفر والحظ هل ٌستمر  إلى (VGG)قلل الفولتٌة  (4

  (off)فرً حالرة  (SCR)ٌصربح  أيالصرفر  إلىسرٌعا  (IA) ن تهبط قٌمة التٌارأ إلى ( VSS)قلل الفولتٌة  (5

 .(IH)كرر العملٌة عدة مرات وقس اقل تٌار قبل حدوث القطع 

و  (IA) قٌمة كل من تدرٌجٌا وسجل (VGG)ارفع قٌمة  (on)فً حالة توصٌل  (SCR)عندما ٌكون  ) 6

(VAK) ً(.1 – 13)الجدول  ف 

R2= 1KΩ 

فولتمٌتر 

لقٌاس 

VAK 

G

= 

فولتمٌتر 

لقٌاس 

VG 

Bulb 

BT151 

S1 

S2 

0.20 V 

 امٌتر

 IGلقٌاس 

R1= 470 

KΩ 

K 
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 النتابج المستحصلة 1 – 13جدول                   

IG VG IA VAK 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 :المناقشة

  .(VAK) نود والكاثودوالفولتٌة بٌن األ( IAنود )سم العالقة البٌانٌة بٌن تٌار األار -1

 .ناقش النتابج - 2
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 Triacك ايالتر  13-3
 انود أنموصلٌن على التوازي وبشكل متعاكس أي  ثاٌرستورٌن إلى ك هو المكافئٌاالتر            

 إلىٌكون موصال  األولكاثود الثاٌرستور الثانً وكاثود الثاٌرستور  إلىٌكون موصال  األولالثاٌرستور 

كاثود والبوابة لاالنود وا هً: أطراؾٌك له ثالثة اأنه ذو بوابة مشتركة لذا فان التر إالانود الثاٌرستور الثانً 

فً عدة تطبٌقات كالتحكم فً  كٌاالتر عمل.  ٌستكٌاالتررمز  –ب .كٌاالترتركٌب  -أٌوضح  (4-13شكل)

 .درجة حرارة المسخنات والتحكم فًة وفً دوابر اإلنارة ٌسرعة المحركات الحٌث

 

 

 

 

 

 

 

 ٌكاالتررمز و ٌكاالترتركٌب    4-13شكل  

 

 (32) مرٌنت

 .كٌاالترخواص  :مرٌناسم الت

 .كٌاالتر تحقٌق خواص :مرٌنالهدؾ من الت

 :عملةوالمواد المست األجهزة

 .(2(عدد )DCمصدر قدرة مستمرة ) -1

 .(4( عدد )AVOجهاز ) -2

 (.1( عدد ) BT-136رقم )  ٌكاتر -3

 (  Ω 510)  ثابتة( ومقاومة  kΩ 2.2)  ثابتةمقاومة  -4

 .(2( عدد ) 4.7kΩمقاومة متؽٌرة )  -5

 .لوحة تجارب  -6

 .توصٌل أسالك -7

 

-ب  
-أ  
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 : رسم الدابرة الكهربابٌة

 

 
 دابرة خواص التراٌك 5-13شكل 

 -:خطوات العمل

 .(5 - 13)اربط الدابرة كما فً الشكل (1

 .(IG)قٌمة كبٌرة بحٌث تقرا قراءة قلٌلة للتٌار  إلىمن القٌمة الصؽٌرة  (P2)ؼٌر قٌمة المقاومة  (2

 .(P1)تدرٌجٌا بتؽٌٌر قٌمة المقاومة  (VA)قٌمة  قم بزٌادة  (3

 .األمر. ٌجب ان ٌكون )صفر( فً بادئ  (IA)الحظ التٌار  (4

 .قلٌالً  (IG)بزٌادة  (2)عد الخطوة ألم ٌحدث  إذا (5

 .كٌاللحصول على قدح التر (IG)جرب قٌمة مختلفة لتٌار  (6

  .P1قٌمة المقاومة  بتؽٌٌر وذلك (2–13) جدولسجل القراءات فً و التراٌكبعد قدح  (IA)و (VA)الحظ (7

 النتابج المستحصلة 2 – 13جدول  

IG=……. 

mA 

IG=……. 

mA 

IG=……. 

mA 

IA VA IA VA IA VA 

      

      

      

      

 

 

 

 

2.2 kΩ 

2.2 kΩ 

Ω 

 
4.7 kΩ 
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جدول  سجل النتابج فًواعد الخطوات السابقة و (P1)جهة المقاومة  (DC)اقلب القطبٌة لمصدر القدرة ( 8

 .أخرىمرة ( 2 -13)

  

 المناقشة :

 (.IG) ( لكل حالة تثبت للتٌارVAاالنود ) وفولتٌة (IA)ارسم العالقة البٌانٌة بٌن تٌار االنود  – 1

 .(8( للخطوة )IG( لكل حالة تثبت للتٌار)VAاالنود) وفولتٌة( IAارسم العالقة البٌانٌة بٌن تٌار االنود ) – 2

 .ناقش النتابج –3

  Diac ٌاكاالد4-13 

ٌكون عبارة عن داٌودٌن مربوطٌن  ذإولكن بدون بوابة  هانفسك من مكونات التراٌك اٌاٌتكون الد         

كن ربط . وٌم(nوالكاثود الذي ٌقابل البلورة ) ،(pنود الذي ٌقابل البلورة )ا األهم واألطراؾ ،بشكل متعاكس

وعند زٌادة الفولتٌة على طرفٌه سوؾ  ،(offٌكون دابما فً حالة ) كاٌالدان إالداٌاك فً كال االتجاهٌن. 

 13)ل كش(.  onل ) ــــــالة توصٌـــــان ٌصل جهد االنهٌار عندبذ ٌصبح فً ح إلى( offٌستمر فً حالة )

  .رمزه – بٌاك اتركٌب الد - أ: ( ٌوضح 6–

 

 

 

 

 

 اكاٌورمز الد تركٌب    6– 13شكل 

 وفً دوابر الحماٌة من الفولتٌات المرتفعة. ،والتراٌك ،للثاٌرستور إشعالك فً دوابر اٌستعمل الداٌ

 (33) مرٌنت

 .اكاٌ: دراسة خواص الد مرٌناسم الت

 .اكاٌلدا تحقٌق خواص:  مرٌنمن التالهدؾ 

 والمواد المستعملة : األجهزة

 .(2( عدد  )AVOجهاز أفومٌتر ) - 1

 .(1( عدد )DCمصدر جهد ) – 2

 .(1( عدد )DB3داٌاك رقم ) – 3

  
 ب

 أ
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 .47Ωمقاومة ثابتة  – 4

 .لوحة تجربة – 5

 .أسالك توصٌل - 6

 : رسم الدابرة الكهربابٌة

 

 اكاٌالد دابرة خواص  7-13شكل 

 -:خطوات العمل

 ( .7-13اربط الدابرة الموضحة فً شكل ) – 1

قٌمة عالٌة تدرٌجٌا وسجل قٌم التٌارات والفولتٌات  إلى( من قٌمة قلٌلة P1ؼٌر قٌمة المقاومة المتؽٌرة ) –2

 .(3-13فً جدول )

 ( وسجل قٌم التٌارات وقٌم الفولتٌات فً جدول 2( وكرر الخطوة )DCأقلب قطبٌة مصدر الفولتٌة ) –3

(13-3) .  

 النتابج المستحصلة 3 – 13ول جد

-IA -VA IA VA 

    

    

    

    

    

    

 

1kΩ 

47Ω 

±05V 
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 الثايرستورفحص  13-5

   تختلؾ فٌما بٌنها بمقدار تحملها للتٌار الكهربابً كما فً شكل الثاٌرستورات عدٌدة من أنواعتوجد 

(13-8).            

 الثاٌرستوراتأنواع من   8-13شكل 

 -ومٌتر ٌكون كما ٌلً:اسطة جهاز األولفحص الثاٌرستور بو

  عند ربط الجهاز بٌنG,K  االتجاه ( وال ٌمر فً 9 -13كما فً شكل  ) األمامًٌمر التٌار فً االتجاه

 . العكسً

 

 

 

 

 

 

 

 الثاٌرستورفحص   9-13شكل  

  عند ربط الجهاز بٌنK,A   ًال ٌمر التٌار فً االتجاه االمامً واالتجاه العكس . 

فبذلك  )كالداٌود العادي( N-Pعلى انها وصلة  Kوالكاثود   Gعند قٌاس وصلة البوابة  :مالحظة

العالٌة ،حٌث  مع الجهود عملالكبٌرة التً تست الثاٌرستوراتٌحصل جزء من الخطؤ وخصوصا فً 

وهذه المقاومة فابدتها جعل  الصناعة. أثناءكاثود(  –تضاؾ مقاومة بٌن طرفً الوصلة )بوابة 
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ضوضاء  أوالثاٌرستور أقل تؤثرا بالنبضات الخاطبة التً ربما تصله عن طرٌق شرارة كهربابٌة 

 .(G -K( ٌوضح ربط المقاومة بٌن وصلة )10-13شكل )  .ربابٌة أو تفرٌػ لشحنة استاتٌكٌةكه

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( G -K ربط المقاومة بٌن وصلة ) 10-13 شكل 

  كٌاالترفحص  13-6 

 (.              11-13 ٌكات تختلؾ فٌما بٌنها بمقدار تحملها للتٌار الكهربابً كما فً شكل)االتر عدٌدة من أنواعتوجد  

 

 

 

 

 

 

 ٌاكاتاالتر من  أنواع 11-13شكل 

 -: اسطة جهاز االومٌتر ٌكون كما ٌلًبو كٌاالتر ولفحص

  عند ربط الجهاز بٌنG,A1 ٌار فً اتجاه  واحد فقط / االمامًٌمر الت. 

  عند ربط الجهاز بٌنG,A2 ًٌمر التٌار فً اتجاه  واحد فقط / االمام.  

  عند ربط الجهاز بٌنA1 , A2  .ًال ٌمر تٌار كهرباب 
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 الكترونٌات القدرة تطبٌقات 13-7

للسٌطرة على سرعة  التٌار المتناوب لكترونٌات القدرة فً دوابرإ عملكما ذكرنا سابقا تست         

، وفً دوابر شحن البطارٌات ،المصابٌح إضاءةوفً دوابر اإلنارة للسٌطرة على شدة ، المحركات الكهربابٌة

 . األحمال الكهربابٌةرة على تشؽٌل لكترونٌة للسٌطواستعمالها كمفاتٌح إ

 (34) مرٌنت

 .مصباح إضاءةشدة والتراٌك للسٌطرة على  اك اٌالد كونٌةٌالسٌل: استخدام المفاتٌح مرٌناسم الت

 -:أنالتجربة ٌستطٌع الطالب  إجراءبعد  :مرٌنالهدؾ من الت

 .اإللكترونٌةاك والتراٌك والعالقة بٌنهم لتشؽٌل الدابرة اٌٌفهم عمل الد 1-

 وتسجٌل النتابج ورسم الموجات. اإللكترونٌةٌبنً الدابرة وٌتعلم ربط عناصرها  -2

 المقاومة المتؽٌرة.عمال المصباح المتوهج باست أوٌسٌطر على حمل الدابرة  -3

 ٌفهم العالقة بٌن السٌطرة على الموجة المتناوبة والقدرة المستحصلة على الحمل -4

 العمل:نظرٌة 

ك عنصر احٌث أن الداٌ، المصباح إضاءة( الذي ٌوضح دابرة مبسطة للسٌطرة على 13-11شكل)         

 شارةبؽض النظر عن اتجاه القطبٌة لإل (Triggering)ٌقدح  إنوهو ثنابً االتجاه ٌمكنه ، ٌتكون من طرفٌن

 أما. المتناوبٌعمل على التٌار الذي  (Diode)وان الداٌاك ٌستمد عمله من الثنابً  ،الداخلة للتٌار المتناوب

لذا ٌوصل التٌار فً االتجاه الموجب  ، التراٌك فٌعتبر اثنان من الثاٌرستور مربوطان عكسٌا على التوازي

 .(AC-Mains) والسالب من الموجة الجٌبٌة للمصدر المتناوب

التً مع  ،R1(kΩ111) الحمل )المصباح (عن طرٌق المقاومة المتؽٌرة  إلىٌتم التحكم بالقدرة الواصلة  

 :ٌؤتًالمتسعة تسبب انحراؾ فً زاوٌة طور الموجة  وكما 

( وٌمكن التحكم 30V) ( تتشحن المتسعة للقٌمة المحددة وهً بحدودMainsعند توصٌل المصدر المتناوب )

التراٌك قادمة  إلىك فتعطً نبضة قدح اوعندها ٌوصل الداٌ ،R2 (1kΩ) بها من خالل المقاومة المتؽٌرة

الحمل ٌعتمد على قٌمة المقاومة المتؽٌرة لدابرة  إلىزمن توصٌل التراٌك من موجة القدرة  إن .من المتسعة

وتخلؾ اشتؽال التراٌك لتقل القدرة ، المتسعة.كلما كانت قٌمتها اكبر زاد زمن شحن Dimmer)اإلعتام )

 .المصباح فٌزداد اإلعتام إلىالمجهزة 
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 اك و التراٌكٌامصباح باستخدام الد إضاءةدابرة السٌطرة على  12 - 13 شكل

 :عملةالمست األجهزة

 1عدد/ (AVO-Meter) مع جهاز قٌاس التٌار والفولتٌة 1عدد/ شارةراسم اإل1-

 متؽٌرة خطٌة.(   =1kΩ R2 ) ،خطٌةمتؽٌرة (  =100kΩ)  R1،ثابتة ( =6.8kΩ R3المقاومات:) -2

 . 1عدد/ (1N4004) وداٌود، 1مصهر عدد/ ،(  =63V- 220μF C1متسعة ) -3

 (.220V 40Wمع مصباح متوهج ) SC146D)) ( وتراٌكBRY 39) اكاٌد -4

 خطوات العمل:

 .13-12)) الموضحة فً الشكل اإللكترونٌةاربط الدابرة  1-

 للمصباح. أشد إضاءةللحصول على  R1)) ؼٌر قٌمة المقاومة -2

جهاز  عمالارسم شكل الموجة على طرفً المصباح وباست )االوسٌلٌسكوب( شارةراسم اإل عمالباست 3-

 اوجد قٌمة التٌار فً المصباح. مٌتراالفو

 (.3الخطوة )ثم اقل واعد  ، اقل إضاءة( للحصول على شدة 2اعد الخطوة ) -4

 

6.8kΩ 

100kΩ 

R3 

R1 

R2 

1kΩ 

63V 
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 المناقشة :

( ولماذا. ناقش الموجات وقٌم التٌار التً حصلت R1تقلٌل المقامة ) مأَ تتم بزٌادة  اإلضاءةهل زٌادة  1-

 علٌها.

 ك والتراٌك.ا( المربوطة بٌن الداR2ٌ) وما فابدة المقاومة المتؽٌرة ، ما فابدة الداٌود 2-

 ٌؾ تقل وتزداد القدرة على الحمل.ك وكااشرح كٌفٌة قدح التراٌك بواسطة الداٌ -3

  ة سٌطرة شحن بطارٌةدابر8-13  

، شحن بطارٌة والتراٌك للسٌطرة على اكاٌالد عمالاستات القدرة األخرى هو ٌلكترونومن تطبٌقات إ        

 (13 – 13. شكل )لتجربة السابقةفً ا اك والتراٌكاٌالد عملفً  نفسها طرٌقةبال ة سٌطرةدابر وتعمل

  :تٌةاآل األجزاءمن  دابرة السٌطرةوتتكون . ة سٌطرة شحن بطارٌةدابر وضحٌ

، وملفها الثانوي ٌربط (220V، ٌربط ملفها االبتدابً مع مجهز قدرة )ٌتكون من محولة خافضة :الحمل-1

 .المراد شحنهاعلى طرفً البطارٌة  األخٌرٌربط و ،موحد قنطرة إلى

، حٌث ٌتم السٌطرة على (C1( ومتسعة )R1تتكون من داٌاك وتراٌك ومقاومة متؽٌرة ) دابرة السٌطرة:-2

 المتصلة مع الداٌاك والمتسرعة (R1المتؽٌرة )عن طرٌق تؽٌر قٌمة المقاومة الحمل  إلى ةكمٌة القدرة المجهز

(C1). 

 

 

 

 

 

 

 

                

 ة سٌطرة شحن بطارٌةدابر  13 – 13شكل

 

220V 
R1 

R2 

C1 C2 
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 كمفتاح الكترونً  استعمال الثاٌرستور9-13 

الكهربابٌة كالمحركات  األحماللكترونً للسٌطرة على تشؽٌل الثاٌرستور كمفتاح إ ٌستعمل            

 تتكون حٌث لكترونًالثاٌرستور كمفتاح إ دابرةٌوضح  (14 – 13) شكل وؼٌرها. المصابٌح الكهربابٌةو

الضؽط على بوش عند  لإلطفاء. واآلخر أحدهما للتشؽٌلومفتاحٌن  (12Vمستمر)جهد مصدر  منالدابرة 

وعند  ،(on) إشعالفً حالة  الثاٌرستوروٌصبح  (G) البوابة إلىٌمر تٌار القدح   start)-)مفتاح التشؽٌل

بقٌمة لتحدٌد تٌار القدح  (680Ω) الضؽط على المفتاح ٌستمر الحمل باالشتؽال . تستعمل المقاومة إزالة

(18mA). مفتاح  ؾاالٌقا مفتاحالضؽط على ٌتم من خالل عمل الحمل  وإلٌقاؾ (-stop)، تصبح الفولتٌة و

عند و .وٌنقطع التٌار عن الحمل (offفً حالة ) الثاٌرستور بذلك ٌصبحصفرا و الثاٌرستور بٌن أنود وكاثود

     .((off  فً حالةالحمل  إزالة الضؽط على المفتاح ٌبقى

 

 

 

 

 

 

 

 لكترونً الثاٌرستور كمفتاح إ  14 – 13شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

12V 
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 الثالث عشر الفصل أسبلة

 

 ؟ور وما االسم البدٌل المستعمل لهما الثاٌرست -1

 ؟ كٌؾ ٌعمل الثاٌرستور  -2

 ؟ (holding current)  (IH) ما تٌار اإلمساك -3

 ؟الثاٌرستورو ما الفرق بٌن التراٌك  -4

 ؟ تؽال وال ٌعتمد على تٌار البوابةبداٌة االش( بعد onلماذا ٌستمر الثاٌرستور فً حالة توصٌل )  -5

 ؟ اكاٌوالد  كٌاالترما الفرق بٌن  -6

 ؟وضح كٌؾ تختلؾ الكترونٌات القدرة -7

 ؟كٌؾ ٌتم فحص الثاٌرستور -8

 ؟ اكاٌوالد كٌاالتركٌؾ ٌتم فحص  -9

 ؟ٌقات العملٌة إللكترونٌات القدرةاذكر بعض التطب -10

 ؟دابرة سٌطرة شحن بطارٌة وضح مع الرسم نظرٌة عمل -11
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 الفصل الرابع عشر

 (Logic Circuitsالدوابر المنطقٌة )

 

 

 األٕذاف:

 :هذا الفصل ٌتمكن الطالب من معرفةفً  

 .أنواع البوابات المنطقٌة (1

 المنطقٌة.الدوابر تطبٌقات  (2

 كٌفٌة عمل الدوابر المنطقٌة. (3

 .طرق ربط الدوابر المنطقٌة (4

 .كاملة فً معرفة الدوابر المنطقٌةالمكتوبة على الدوابر المت األرقامعمال است (5
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 الفصل الرابع عشر

 (Logic Circuits) الدوابر المنطقٌة

 ملخص نظري1-14

. الرردوابر وخصوصررا دوابررر السررٌطرة ،الرردوابر المنطقٌررة شررابعة االسررتخدام فررً الرردوابر الكهربابٌررة         

ذان المنطقران همرا وهر (0)والمنطرق  (1)المنطرق  عملٌسرت ألنرهعمل الحاسروب الرقمرً  أساسالمنطقٌة هً 

. الرردوابر (0V)بالــررـ  (0)والمنطررق  (5V+)بالــررـ  (1)المنطررق  عملسررتٌ لتٌررات وؼالبررا مرراومسررتوٌان مررن الف

. ٌوجرد مجموعرة مرن تدل على نوع البوابة المنطقٌة أرقاموهناك ، دوابر متكاملة (IC)المنطقٌة تصنع بشكل 

وهذا الرقم  (74)شٌوعا هً عابلة  واألكثرمعٌنة تدل على الدوابر الرقمٌة ،  أرقامالدوابر المتكاملة التً لها 

علررى الٌمررٌن تمثرل نرروع البوابررة المنطقٌررة مثررال  واألرقررام. (……74)مثررل  (IC) ـٌكرون علررى ٌسررار الرررقم للر

 عمالٌمثررل نرروع البوابررة وباالسررت (04)وهررً دوابررر منطقٌررة و ، هررو اسررم العابلررة  (74)، وٌكررون  (7404)

 . (NOT gate)ٌمثل  (04) إنالخاصة بالدوابر المنطقٌة نجد  الجداول

 التطبٌقات العملٌة2-14 

 :الدوابر المنطقٌة فًعمل تست 

 .الحاسوب الرقمً (1

 .اإلنذار أجهزة (2

 .األصواتالدوابر التً تصدر  (3

 الموسٌقٌة. األنؽام (4

 التوقٌت والزمن.دوابر  (5

 الطوافات الكهربابٌة. (6

 التحسس واالستشعار. أجهزة (7

 العملٌات الحسابٌة المعقدة. (8

 دوابر السٌطرة المختلفة. (9

 .اإلزاحةالعدادات ومسجالت  (10

 

 (35)مرٌنت

 (Not – gate)بوابة النفً )ال(   -:مرٌناسم الت

  .عملٌا فً المختبر (Not)التعرؾ على خواص بوابة النفً  -:مرٌنالهدؾ من الت

  .- Not) )ال رمز بوابة( ٌوضح 1 – 14شكل ) -:الملخص النظري
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 not))  رمز البوابة  1 – 14شكل 

المنطرق  إلرىوتحوٌلره  (1)عمل البوابة هو عكس المنطرق  إن. (Y)والمخرج  (A)حٌث ٌمثل المدخل        

ٌكرون  (output)الذي ٌمثرل الخررج  (Y) إن. أي (1)المنطق  إلىوتحوٌله  (0)وكذلك عكس المنطق ، (0)

 (input).  الذي ٌمثل المدخل (A)عكس المدخل 

 -:عملةالمست األجهزة

 .بورد تجارب (1

 .(7404)رقمها  (IC)دابرة متكاملة  (2

 .توصٌل أسالك (3

 .مصباح (4

 .(1مفتاح عدد ) (5

 .(1)عدد  (DC)مصدر قدرة  (6

 -:خطوات العمل

 .(2 – 14شكل ) أربط الدابرة كما فً - 1

 

        

 not))  بوابةدابرة   2 – 14شكل                                   
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 -:اآلتً( 1 – 14) جدولفً سجل النتابج  -2

 النتابج المستحصلة 1 – 14  جدول

Y A 

 0 

1 

 -المناقشة:

 عمالباسررت (Not-gate)تعمررل عمررل البوابررة )ال(  (Analog circuit)كهربابٌررة  -صررمم دابرررة تماثلٌررة  (1

 ؟واشرح عملها ةالمواد اآلتٌ

 .(6V)( مصدر جهد مستمر ا

 .(6V)( مصباح صؽٌر ب

 تشؽٌل.مفتاح  (ج

 .( مقاومة ثابتةد

مررن خررواص النتررابج التررً  أعرراله (Not-gate)تمثررل عمررل بوابررة  (Component)لكترونٌررة إ( أي وحرردة ـهر

 ؟حصلت علٌها

 (36)مرٌنت

 (OR-gate)( أوبوابة االختٌار ) -: مرٌناسم الت

 عملٌا فً المختبر  (OR)خواص بوابة  إٌجاد -:مرٌنالهدؾ من الت

 .(OR)رمز بوابة ٌوضح  (3 – 14شكل ) -الملخص النظري:

                                            

 (OR)بوابة   3 – 14شكل 
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من بوابة  أكثرالمخرج وفً الدوابر المتكاملة التً تحتوي على  (Y)المدخل و  (A,B)حٌث ٌمثل كل من 

وابة الرقم فٌمثل رقم الب أماالمخرج  أوالمدخل  أما. حٌث ٌمثل الحرؾ احدة فٌكون لكل بوابة رقم مع حرؾو

 (A=B=0)   باستثناء الحالة عندما ٌكون (Y=1)عمل البوابة هو دابما  إن. لكً نمٌز بٌن بقٌة البوابات

 .(0)ٌكون الخرج 

 -:ةعملالمست األجهزة

 .بورد تجارب (1

 .(7432)رقمها  (IC)دابرة متكاملة  (2

 .توصٌل أسالك (3

 .(1)عدد  (DC)مصدر  (4

 .(2)مفتاح عدد  (5

 .(1)مصباح عدد  (6

 -خطوات العمل:

  .(4 – 14شكل )ربط الدابرة كما  فً أ - 1

 

 (OR)بوابة دابرة  4 – 14شكل 

 

 

+5V 

0V 
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 -(:2 – 14) حسب جدول (Y)سجل النتابج الخارجة  -2

 

 النتابج المستحصلة  2 – 14  جدول             

 

 

 

 

 

 

   

 :المناقشة   

 -اآلتٌة:المواد  عمالباست (OR)ارسم دابرة تماثلٌة كهربابٌة تقوم بعمل بوابة  (1

 .6Vمصدر جهد مستمر -ا

 .6V إشارةمصباح -ب

 .(2)مفتاح تشؽٌل عدد -ج

 .مقاومة ثابتة-د

 ؟(OR)لكترونٌة باستخدام داٌود عدد اثنان ومقاومة ومجهز قدرة تقوم بعمل بوابة إصمم دابرة  (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y B A 

 0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 
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 (37) تمرٌن                                       

  (AND-gate))و(  اإلضافةبوابة  -:مرٌناسم الت

 عملٌا فً المختبر (AND)خواص بوابة  إٌجاد -:مرٌنالهدؾ من الت

 .(AND)رمز البوابة ٌوضح  (5 – 14شكل ) -:الملخص النظري

 

 (AND)بوابة   5 – 14شكل 

من بوابة واحدة  أكثرالمخرج. وفً الدوابر المتكاملة التً تحتوي على  (Y)المدخل و  (A,B) إنحٌث 

الرقم فٌمثل رقم البوابة  إماالمخرج  أوالمدخل  إمافٌكون لكل بوابة رقم مع الحرؾ . حٌث ٌمثل الحرؾ 

باستثناء حالة واحدة عندما ٌكون  (Y=0)عمل هذه البوابة ٌكون دابما  إنلكً نمٌز بٌن بقٌة البوابات . 

(A=B=1)   فؤن الخرج(Y=1). 

 -:عملةالمست األجهزة

 .بورد التجارب -1

 .(7408)رقمها  (IC) متكاملةدابرة  -2

 .توصٌل أسالك -3

 .(1)عدد  (DC)مصدر قدرة  -4

 .(2)مفتاح عدد  -5

 .(1)مصباح عدد  -6
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 -:لخطوات العم

 .(6 – 14شكل )اربط الدابرة كما فً  - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (AND)بوابة دابرة   6 – 14شكل  

 

 .(3 – 14)حسب الجدول  سجل النتابج الخارجة - 1

 

النتابج المستحصلة  3 – 14 جدول   

Y B A 

 0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

 

 

+5V 

VCC 

VCC 

0V 
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-المناقشة:  

 –مصدر فولتٌة  –)داٌود  عمالباست  ANDلكترونٌة تماثلٌة تعمل عمل بوابة إصمم دابرة  -1

 مقاومات( واشرح عمل الدابرة.

 ارسم دابرة كهربابٌة تماثلٌة تقوم بعمل هذه البوابة واشرح عملها. -2

 

 

 

 ( 38) مرٌنت

  (NAND-gate) اإلضافةبوابة نفً  -: التمرٌناسم 

 عملٌا فً المختبر. (NAND) اإلضافةخواص بوابة  إٌجاد -: التمرٌنالهدؾ من 

   .(NAND) اإلضافةرمز بوابة نفً ( ٌوضح 7 – 14شكل ) -: الملخص النظري

 

 (NAND)بوابة  (7 – 14شكل )

احرردة مررن بوابررة و أكثررروفررً الرردوابر المتكاملررة التررً تحترروي علررى  ،المخرررج (Y)و  ، المرردخل (A,B) نأ ذإ

الرقم فٌمثل رقرم البوابرة لكرً  إماالمخرج  أوالمدخل  إما . حٌث ٌمثل الحرؾفٌكون لكل بوابة رقم مع حرؾ

باسرتثناء حالرة  (Y=1)فٌكون الخرج دابمرا ،  (AND)عمل هذه البوابة عكس بوابة  إننمٌز بٌن البوابات . 

 .(Y=0)فؤن الخرج  (A=B=1)ون كعندما ٌو ، واحدة

 -:عملةالمست األجهزة

 .بورد تجارب -1

 .(7400)رقمها  (IC)دابرة متكاملة  -2

 .توصٌل أسالك -3

 .(1)عدد (DC)مصدر قدرة  -4

 .(2)مفتاح عدد  -5

 .(1)مصباح عدد  -6
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 -:خطوات العمل

 .(8 – 4)شكل ربط الدابرة كما فً أ -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (NAND) اإلضافةنفً دابرة   8 – 14شكل  

 .(4 – 14)حسب الجدول (Y)سجل قٌمة المخرج  -2

 

 النتابج المستحصلة 4 – 14جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

Y B A 

 0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

+5V 

+VCC 

0V 

VCC 
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 -المناقشة :

 واشرح عملها؟ (NAND)صمم دابرة كهربابٌة تماثلٌة تقوم بعمل بوابة  -1

 ؟فما هو جدول الحقٌقة لها (NAND)لبوابة  (A1 B1 C1 D1)مداخل  أربعةكان لدٌك  إذا -2

 

 

 (39) مرٌنت

 (NOR-gate)بوابة نفً االختٌار  -:مرٌناسم الت

 عملٌا فً المختبر  (NOR)خواص بوابة  إٌجاد :مرٌنالهدؾ من الت

  .(NOR) رمز بوابةٌوضح  (9 – 14شكل ) -:الملخص النظري    

   

 (NOR) رمز بوابة  9 – 14شكل                                        

مرن بوابرة واحردة  أكثررالمخرج وفً الدوابر المتكاملة التً تحتوي علرى  (y)المدخل و  (A,B) إنحٌث 

الررقم فٌمثرل رقرم البوابرة  أمراالمخررج  أوالمردخل  أماة رقم مع حرؾ حٌث ٌمثل الحرؾ بفٌكون لكل بوا

فٌكون خررج البوابرة دابمرا  (OR)عمل هذه البوابة هو عكس عمل بوابة  إنلكً نمٌز بٌن بقٌة البوابات 

(Y=0)  باستثناء حالة واحدة عندما ٌكون(A=B=0)  فٌكون الخرج(Y=1). 

 -: عملةالمست األجهزة

 .بورد التجارب  -1

 .(7402)رقمها  (IC)دابرة متكاملة  -2

 اسالك توصٌل -3

 .(1)عدد (DC)مصدر قدرة  -4

        .(2)مفتاح عدد  -5

 .(1)مصباح عدد  -6
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 -خطوات العمل :

 (.10 – 14) شكل اربط الدابرة كما فً (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 (NOR)دابرة بوابة 10 – 14شكل 

 

 .النتابج المستحصلة ( 5 – 14)حسب الجدول  (Y)سجل قٌم خرج الدابرة  (2

 النتابج المستحصلة   5 – 14 جدول

Y B A 

 0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

 

 -المناقشة:    

 ؟وكٌؾ األساسٌةالبوابات  عمالباست (NOR)هل ٌمكن بناء بوابة  -1

 ؟ذات الثالث مداخل (NOR)ة باكتب جدول الحقٌقة لبوا -2

 

 

VCC 
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 (40) مرٌنت

 (XOR-gate)بوابة )او الحصرٌة(  -:مرٌناسم الت

 .عملٌا فً المختبر (XOR)تحقٌق خواص  -: مرٌنالهدؾ من الت

 .(XOR)رمز البوابة  ( ٌوضح11 – 14شكل ) -:الملخص النظري

 

 (XOR)رمز البوابة  11 – 14شكل 

)A( أٌضرراوٌمكررن كتابترره  B  حٌررث ان(A,B) و  ، المرردخل(Y) وفررً الرردوابر المتكاملررة التررً  ، المخرررج

 أمراالمخررج  أومن بوابة واحدة فٌكون لكل بوابة رقم وحرؾ حٌث ٌمثرل الحررؾ المردخل  أكثرتحتوي على 

هرو عنردما ٌكرون المردخلٌن  (XOR)ن عمرل بوابرة إ. لكرً نمٌرز برٌن بقٌرة البوابرات الرقم فٌمثرل رقرم البوابرة

(A,B)  متشابهٌن ٌكون الخرج(y=0) ،ن كانا مختلفٌن فٌكون الخرج إو(y=1). 

 -:عملةتاالجهزة المس 

 .بورد التجارب -1

 .(7486)رقمها  (IC)دابرة متكاملة  -2

 .اسالك توصٌل -3

 .(1)عدد  (DC)مصدر قدرة  -4

 (2)مفتاح عدد  -5

 (1)مصباح عدد  -6
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 -:خطوات العمل

  .(12 – 14شكل ) اربط الدابرة كما فً -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (XOR)بوابة ( دابرة 12 – 14شكل )

 .(6 – 14 الجدول  كما فً (y)سجل قٌم خرج الدابرة  -2

 النتابج المستحصلة 6 – 14 جدول

Y B A 

 0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

 

 -المناقشة :

 .NOT/OR/AND األساسٌةالبوابات  عمالباست (XOR)اعد بناء بوابة  (1

 ؟(XOR)من خالل النتابج التً حصلت علٌها ماذا تستنتج من خواص بوابة  (2

 

VCC 

0V 
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 (41) مرٌنت

  (XNOR)بوابة نفً االختٌار الحصري  -: مرٌناسم الت

 (XNOR)بوابة  دابرة  13 – 14شكل 

 عملٌا فً المختبر (XNOR)تحقٌق خواص بوابة  -: مرٌنالهدؾ من الت

 .(XNOR)رمز بوابة ( ٌوضح 13 – 14شكل ) -: الملخص النظري

)( أٌضا كتابتهوٌمكن          BA ، حٌث ان(A,B) المدخل و(Y)  ًالمخرج وفً الدوابر المتكاملة الت

 أما ،المخرج أومن بوابة واحدة فٌكون لكل بوابة رقم وحرؾ حٌث ٌمثل الحرؾ المدخل  أكثرعلى  تحتوي

هو عندما ٌكون المدخالن  (XNOR)ن عمل بوابة إالرقم فٌمثل رقم البوابة لكً نمٌز بٌن بقٌة البوابات. 

(A,B)  متشابهان ٌكون الخرج (y=1)، كانا مختلفٌن فٌكون الخرج  وإذا(y=0). 

 

 -:عملةالمست األجهزة

 .بورد التجارب (1

  (7486)}( + 7404){ أو (74266)رقمها  (IC)دابرة متكاملة  (2

 .توصٌل أسالك (3

 .(1)عدد  (DC)مصدر قدرة  (4

 .(1)مصباح عدد ( 5

 .(2) دمفتاح عد( 6
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   -:خطوات العمل

تسرتطٌع لرم  إذا (15 – 14) اربرط الردابرة كمرا فرً شركل  ، أو(14 – 14شركل )اربط الدابرة كمرا فرً  - 1

 .(74266)رقم   ICالحصول على 

 

 74266الدابرة المتكاملة   باستعمال (XNOR)بوابة  دابرة 14 – 14شكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 7404و  7486 ) نالدابرتٌ باستعمال (XNOR)بوابة  دابرة  15 – 14 شكل 

 

 

VCC 

0V 

+5V 

+VCC 

+5V 

+VCC 



167 
 

 

 .(7 – 14)الجدول كما فً  (Y)سجل قٌم خرج الدابرة 

 النتابج المستحصلة   7 – 14 الجدول

 

 

 

 

 

 

 -المناقشة :    

 -: عمالباست (XNOR)اعد بناء البوابة  (1

 .األساسٌةالبوابات -ا

 .(NAND)بوابة  عمالباست-ب

 ؟(XNOR)من خالل جدول النتابج ماذا تستنتج من خواص بوابة  (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y B A 

 0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 
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عشر الرابعالفصل  أسبلة  

 

 فً الدوابر التماثلٌة؟ (NOT)بماذا تمثل بوابة  -1

 ؟اإللكترونٌةفً الدوابر التماثلٌة الكهربابٌة و (OR)بماذا تشبه عمل بوابة  -2

 ؟(AND) تمثل عمل بوابة  (component)بؤي وحدة الكترونٌة  -3

 ؟(NAND)هل ٌمكن لك ان تبنً دابرة الكترونٌة تعمل عمل بوابة  وداٌودترانزستور عمال باست -4

 .واشرح عملها (NOR)ارسم دابرة كهربابٌة تماثلٌة تعمل عمل بوابة  -5

 .(XOR)اشرح عمل بوابة  -6

 .(XNOR)اشرح عمل بوابة  -7
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 الفصل الخامس عشر

 (Timing Instrumentsأجهزة التوقٌت )

 

 

 األٕذاف:

 -:ٌكتمل الفصل ٌستطٌع الطالب أن أنبعد 

 ٌعرؾ أهم أنواع أجهزة التوقٌت. – 1

 .نات دابرة المإقت عدٌم االستقرارٌعرؾ مكو – 2

 .مل دابرة المإقت عدٌم االستقرارٌعرؾ ع – 3

 .ات دابرة المإقت أحادي االستقرارٌعرؾ مكون - 4

 .مل دابرة المإقت أحادي االستقرارٌعرؾ ع –5

 خدامات أجهزة التوقٌت.ٌعرؾ أهم است –6

ٌربط دوابر أجهزة التوقٌت وٌطبق القوانٌن لٌحسب تردد وزمن الموجة لدابرة المإقت عدٌم االستقرار  –7

 ولدابرة المإقت أحادي االستقرار.

 .الداخلة والخارجة لكل مإقت شارةٌرسم اإل – 8
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 الفصل الخامس عشر 

 أجهزة التوقٌت    

 تمهٌد 15-1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            وأجهرزة التعقرٌم واألفرران                                                                                                        السرٌنٌة األشرعةدوابرر التوقٌرت فرً مجراالت عدٌردة منهرا جهراز  عملتست          

الكهربابٌة وأفران الماٌكرووٌؾ والؽساالت واأللعاب وأجراس اإلنذار وأجهزة ري التربة وأجهزة التصروٌر 

. هنالررك أنررواع عدٌرردة مررن المإقتررات منهررا سرررعة المحركررات الكهربابٌررة وؼٌرهرراالضرروبً والسررٌطرة علررى 

األخٌرة  فً دوابر التوقٌت على  اعاألنو عمالحٌث ٌفضل است،الرقمٌة(  –)التماثلٌة  اإللكترونٌةالمٌكانٌكٌة و

الخارجٌة مع القلٌل من المكونات  عمالهاألنها تتمٌز بدرجة عالٌة من الدقة وسهولة است ،المإقتات المٌكانٌكٌة

 .من المقاومات والمتسعات

  555المإقت  15-2 

عملرره رقمٌررة( وٌتمٌررز باسررتقرار  –)تماثلٌررة  لكترونٌررةإمررن دوابررر   555كررون شرررٌحة المإقررت تت

فرً دوابرر المذبرذبات والتوقٌرت الدقٌقرة  . ومرن مواصرفاته ٌكرون الحرد األعلرى لجهرد  عملورخص ثمنه وٌست

نمراذج ( ٌوضح 1 – 15وشكل ) (.kHz – 300kHz 500( والحد األعلى للتردد )16V-18Vالتؽذٌة  )

 .555من الدوابر المتكاملة للمإقت 

 

  555 المتكاملة للمإقتٌوضح نماذج من الدوابر  1 - 15شكل  

  555المإقت  أطراؾ 3-15

  .  555ت للمإق  راؾ الدابرة المتكاملة( ٌوضح أط2 – 15شكل )

 

 

 

 

  555أطراف الدائرة المتكاملة للمؤقت   2 – 15شكل  
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 .( النقطة المشتركة للدابرةroundGاألرضً ) هو طرؾ :1الطرؾ 

وتبدأ  المستوى العالً إلىنقل الخرج  إلى( الذي ٌإدي Triggerالقدح ) إشارةهو طرؾ مدخل  :2الطرؾ 

 .من جهد التؽذٌة VCC3/1جهد أقل من  إلى VCC3/2دورة المإقت عندما ٌتحول الجهد من 

الصفر فً  إلى، وٌنخفض بدء دورة المإقت ٌرتفع جهد الخرجعند ( Outهو طرؾ الخرج ) :3الطرؾ 

 .نهاٌة الدورة

تصفٌر  ذا الطرؾ مستوى منطقً منخفض ٌعادإذا طبق على ه ،(Resetهو طرؾ اإلرجاع ) :4الطرؾ 

 .المستوى المنخفض إلىوٌرجع الخرج ، المإقت

زمن كجهد مرجعً خارجً لتعدٌل  عمل، ٌست(Voltage Controlهو طرؾ جهد التحكم ) :5الطرؾ 

 ةعتسإلٌه ٌفضل ربط موعند عدم الحاجة  ،وذلك بتؽٌر جهدي القدح والعتبة ،موجة المإقت عدٌم االستقرار

 .ي ضجٌج ٌمكن أن ٌإثر على الدابرةلمنع أ، األرضً إلىوتوصٌله  عهم

جعل الخرج ٌنخفض عندما ٌنتقل  إلىٌقود هذا الطرؾ ، و(Thresholdهو مدخل جهد العتبة ) :6رؾ الط

                .من جهد التؽذٌة 3/2أعلى من  إلى 3/1الجهد على هذا الطرؾ من قٌمة أقل من 

 .                                                              األرضً إلىتصرٌؾ التٌار  إلىٌإدي هذا الطرؾ و ،(Dischargeهو طرؾ التفرٌػ ) :7الطرؾ 

 .(+CCVجهد التؽذٌة ) هو طرؾ :8 الطرؾ

 

 555طرق عمل المإقت  4-15 

 -:ًتبطرٌقتٌن وكما ٌآ  555ٌعمل المإقت  أنٌمكن 

 (Unstableالمإقت عدٌم االستقرار) - 1

ٌوضرح شركل الموجرة علرى  (4-15وشركل ) ،المإقرت عردٌم االسرتقرار ٌوضح دابررة (3-15شكل )

 Rحٌث ٌعمل جهد التؽذٌة على شحن المتسعة عن طرٌق المقاومة  .وشكل الموجة الخارجة ،طرفً المتسعة

قٌمرة منخفضرة  إلرىر جهد الخرج من قٌمة عالٌرة ٌتؽٌ إلىمما ٌإدي  2الطرؾ  إلىثم ٌتم تفرٌػ جهد الشحن 

 عبارة عن موجة مربعة.  3وٌكون الخرج عند الطرؾ ، بصورة مستمرة

 -: ةٌٌتم حساب تردد المذبذب بالمعادلة اآلت

                                          1.44 

…….(1-15)                                                                      f = 

 

 

 

1.44 
)R1 + R2)C 

 
            

f = 
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 -: ةٌحساب زمن الموجة خالل ارتفاع الخرج كما فً بالمعادلة اآلت

 

…….(2-15)                                                             ton = 0.7 ( R1 + R2  ) C 

 

 هو زمن اإلشتؽال. tonحٌث إن 

 -: ةٌن الموجة خالل انخفاض الخرج ٌكون كما فً بالمعادلة اآلتزموحساب 

 

toff  = 0.7 R2*C                    .........(3-15)                         

 

  هو زمن االشتؽال. toffحٌث إن 

T=ton + toff 

   f = 
 

 
 

 .: الزمن الكلTًحٌث إن 

            f.التردد : 

   C(T=0.7(R1+2R2 

 

 

 

 

 

المإقت عدٌم االستقرار دابرة3 -15شكل   
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 الخارجة والموجة على طرفً المتسعةالموجة  4-15شكل 

 (Mono stable)المإقت أحادي االستقرار - 2

القردح وشركل  إشرارةٌوضرح شركل  (6-15شركل )، والمإقرت أحرادي االسرتقرار ٌوضح دابررة (5-15شكل )

وعندما ، 2ٌحصل تؽٌر على الطرؾ  لم إذا. فً الحالة االعتٌادٌة ٌكون خرج المإقت عالٌا الموجة الخارجة

وٌبقى لفتررة تعتمرد علرى ، هد الخرج من أعلى قٌمة ألقل قٌمةٌقدح بنبضة سالبة لفترة زمنٌة صؽٌرة ٌتؽٌر ج

وٌمكن حساب الفترة الزمنٌة الترً ٌتؽٌرر عنردها  ،وضعه الطبٌعً إلىثم ٌعود  ،(C) ( والمتسعةR) المقاومة

 -: ةٌالجهد بواسطة المعادلة اآلت

  T=1.1×R×C     …………………………………………….(4 – 15 ) 

 

 

 

 

 

 

 المإقت أحادي االستقرار   ( دابرة5-15شكل)
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 والموجة الخارجة القدح إشارة 1-45شكل

 

 (42) مرٌنت

  مذبذب عدٌم االستقرارك 555المإقت : مرٌناسم الت

 .النبضة الخارجةربط دابرة المإقت وحساب زمن : مرٌنالهدؾ من الت

 :والمواد المستعملةاألجهزة 

 .لوحة توصٌل -1

 .±(DC V ()V5مصدر جهد مستمر ) -2

 .(100kΩ – 10kΩمقاومات ) -3

 100μf-   1μf -  0. 1μf متسعات  -4

 .555مإقت  -5

 LED  ثنابً ضوبً  -6

 (. AVO أفومٌترجهاز قٌاس )  -7

 .Oscilloscope شارةجهاز راسم اإل -8
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  :رسم الدابرة العملٌة

 

 

 كمذبذب عدٌم االستقرار 555العملٌة للمؤقت الدائرة  7-55الشكل  

 خطوات العمل :

 ( .7-15اربط الدابرة الموضحة فً شكل ) – 1

وعلى  ،( 6( عن طرٌق الطرؾ )1الداخلة للقناة ) شارةاعرض شكل اإل شارةبواسطة راسم اإل – 2

ارسمها واحسب زمن ثم ، ( 3( عن طرٌق الطرؾ )2الخارجة على القناة ) شارةاعرض اإله، والمسقط نفس

 النبضة الخارجة .

 .LEDالضوبً  الحظ حالة الثنابً – 3

 (. AVO أفومٌتر( بواسطة جهاز قٌاس ) 3قس الجهد عند الطرؾ ) – 4

 - اآلتً:( نظرٌا من خالل القٌم المعطاة وبالقانون Tاحسب زمن النبضة ) – 5

T = 0.7 × C1 ( R1 + 2R2 ) 

         

f = ────────           
1.44 

(R1 + R2)C1 
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 :المناقشة

 .قارن بٌن النتابج العملٌة والنتابج النظرٌة

 

 (43) مرٌنت

 حادي االستقرارأالمذبذب  :مرٌناسم الت

 .ن النبضة الخارجةربط دابرة المإقت آحادي االستقرار وحساب زم: مرٌنالهدؾ من الت

 :األجهزة والمواد المستعملة

 .لوحة توصٌل - 1

 .±(V5)  ( DC Vمصدر جهد مستمر ) - 2

 .(100kΩ -1kΩمقاومات ) - 3

 .Oscilloscope شارةجهاز راسم اإل - 4

 .(1μf - 0.01μfمتسعات ) - 5

 .555مإقت  - 6
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 LED .ثنابً ضوبً - 7

 (. AVO أفومٌترجهاز قٌاس )  - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحادي االستقرار 555العملٌة للمؤقت الدائرة  8-55شكل   

 :خطوات العمل

 .(8-15الدابرة الموضحة فً شكل ) اربط – 1

 . وعلى المسقط(6( عن طرٌق الطرؾ)1للقناة )الداخلة  شارةاعرض شكل اإل شارةبواسطة راسم اإل – 2

واحسب زمن ارسمها ثم  ،( 3( عن طرٌق الطرؾ ) 2الخارجة على القناة ) شارةاعرض اإل، وهنفس

 .النبضة الخارجة

 .LEDالضوبً الحظ حالة الثنابً – 3

 (. AVO أفومٌتر( بواسطة جهاز قٌاس ) 3قس الجهد عند الطرؾ ) – 4

 اآلتً:( نظرٌا من خالل القٌم المعطاة وبالقانون Tاحسب زمن النبضة ) –5

  C1 × R1   T =1.1 ×  

R2 

100kΩ 
R1 

1kΩ 

C1 C2 

+5V 
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 :المناقشة   

 ؟العملٌة والنتابج النظرٌةقارن بٌن النتابج     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

 

 السادس عشرالفصل 

 األجهزة الطبٌة المختبرٌة

 

 األٕذاف:

 : تمكٌن الطالب على معرفه 

 -:الطبٌة المختبرٌة التالٌة األجهزة – 1

جهاز قٌاس  - ه  .جهاز قٌاس الطٌؾ الضوبً -د  .جهاز الطرد المركزي -ج .المٌزان –ب  .لمجهرا –أ 

  .الهٌموكلوبٌن جهاز قٌاس -و .  الحامضٌة
 .األجهزةبعض أنواع كل من هذه  –2

 .األجهزة الطبٌة المختبرٌةتطبٌقات  -3

 . األجهزة الطبٌة المختبرٌة لٌشؽت -4

 ٌفكك األجهزة وٌتعرؾ على أجزابها الداخلٌة ثم ٌعٌد تركٌبها. - 5

 ٌقوم بفحص ومعرفة بعض األعطال وتصلٌحها. -6

 األسبلة فً نهاٌة الفصل.اإلجابة على  -7
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 (Microscope)المجهر 1-16 
 

المجردة بحٌث  الصؽٌرة التً ال نستطٌع أن نراها بواسطة العٌن األجساملتكبٌر عمل هو جهاز ٌست         

المجهرٌة كالجراثٌم الدقٌقة والطفٌلٌات  األحٌاءلدراسة  األحٌاءهذا الجهاز فً علم  عملٌست ذ. إتسهل رإٌتها

 .( ٌوضح نماذج مختلفة من المجاهر1 – 16وكرٌات الدم الحمراء شكل ) األنسجةوفحص 

 

 

 

 

  
 نماذج مختلفة من المجاهر 5 – 56شكل  

 

 أنواع المجاهر 16-2

 :ثة أنواع أساسٌة من المجاهر وهًتوجد ثال

 .األجسامهو المجهر الذي ٌستخدم الضوء لتكبٌر  :المجهر الضوبً – 1

 

. وقد أصبح المجهر األجساملتكبٌر  اإللكتروناتهذا مجهر شعاعا من  عملٌست :اإللكترونًالمجهر  – 2

العلماء المجهر  استخدم والتعدٌن. ،ب، الط، الكٌمٌاءاألحٌاءفً علوم  لألبحاثأداة هامة  اإللكترونً

 الؽة الصؽر كالبكترٌا والفٌروسات. ب األشٌاءلرإٌة  اإللكترونً

 

. وٌستعمل المجهر األٌونً لدراسة األجساملتكبٌر  األٌوناتهو المجهر الذي ٌستخدم  :المجهر االٌونً – 3

 .فٌزٌاء وكٌمٌاء السطوح والشوابب فً الفلزات ولمعرفة كٌفٌة ترتُّب الذرات الفلزٌة لتكوٌن البلورات

 

 المجهر الضوبً  – 1

 light) ركبـــــــالم وبًــــــر الضــها المجهـــــــــــومن ،هرــــــذا المجــــــٌوجد عدة أنواع من ه           

compound  Microscope)  ، رإٌة األجسام  ٌمكن بواسطة هذا المجهر ذفً المختبرات، إالذي ٌستعمل

لنا  أتاحفكلما زادت قوة تكبٌر العدسات  ،عملةالمستلمجهر على العدسات لقوة التكبٌر  وتعتمدالصؽٌرة جداً، 

 1000 إلى 40من  المجهر حٌث تتراوح قوة التكبٌر فً هذا، ل الدقٌقة للعٌنات المراد رإٌتهارإٌة التفاصٌ

موجودة فً  أحداهما الحتوابها على عدستا تكبٌر المركبة مرة، والسبب فً تسمٌة هذه المجاهر بالمجاهر

 .العدسة الشٌبٌة العدسة العٌنٌة، والثانٌة موجودة فً
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http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.faizscientific.com/faizhtml/images/hello-kitty-microscope.jpg&imgrefurl=http://rewayat2.com/vb/showthread.php?t=52652&usg=__Paj8FFsBkI3zgq-xwXVk-rMy6NA=&h=600&w=600&sz=54&hl=ar&start=4&zoom=1&tbnid=Du5AUA5fU-USBM:&tbnh=135&tbnw=135&ei=LVpvTdDoB8eLswb5uvHxBw&prev=/images?q=microscope&hl=ar&lr=&sa=X&tbs=isch:1&prmd=ivnsfd&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.twu.edu/dsc/microscope_teachnet.jpg&imgrefurl=http://www.twu.edu/dsc/loganI.htm&usg=__-6LIH51lX0rNJbKj9mH-M9esVvQ=&h=481&w=360&sz=78&hl=ar&start=7&zoom=1&tbnid=e9EKCZIiTgKs-M:&tbnh=129&tbnw=97&ei=LVpvTdDoB8eLswb5uvHxBw&prev=/images?q=microscope&hl=ar&lr=&sa=X&tbs=isch:1&prmd=ivnsfd&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://copticwave.com/forum/images/microscope.gif&imgrefurl=http://copticwave.com/forum/forum209.htm&usg=__TetkqheYxzVUXyWO71dOH1IFxE0=&h=272&w=272&sz=8&hl=ar&start=2&zoom=1&tbnid=X5uCJk6zq5o5lM:&tbnh=113&tbnw=113&ei=LVpvTdDoB8eLswb5uvHxBw&prev=/images?q=microscope&hl=ar&lr=&sa=X&tbs=isch:1&prmd=ivnsfd&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://alballi.com/images/stories/microscope.jpg&imgrefurl=http://alballi.com/blog.html?start=28&usg=__r7Gx5IPZBnjRIu55PCh2bvmpSEc=&h=360&w=360&sz=25&hl=ar&start=1&zoom=1&tbnid=MDmPnp37mgi5VM:&tbnh=121&tbnw=121&ei=LVpvTdDoB8eLswb5uvHxBw&prev=/images?q=microscope&hl=ar&lr=&sa=X&tbs=isch:1&prmd=ivnsfd&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.faizscientific.com/faizhtml/images/hello-kitty-microscope.jpg&imgrefurl=http://rewayat2.com/vb/showthread.php?t=52652&usg=__Paj8FFsBkI3zgq-xwXVk-rMy6NA=&h=600&w=600&sz=54&hl=ar&start=4&zoom=1&tbnid=Du5AUA5fU-USBM:&tbnh=135&tbnw=135&ei=LVpvTdDoB8eLswb5uvHxBw&prev=/images?q=microscope&hl=ar&lr=&sa=X&tbs=isch:1&prmd=ivnsfd&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.twu.edu/dsc/microscope_teachnet.jpg&imgrefurl=http://www.twu.edu/dsc/loganI.htm&usg=__-6LIH51lX0rNJbKj9mH-M9esVvQ=&h=481&w=360&sz=78&hl=ar&start=7&zoom=1&tbnid=e9EKCZIiTgKs-M:&tbnh=129&tbnw=97&ei=LVpvTdDoB8eLswb5uvHxBw&prev=/images?q=microscope&hl=ar&lr=&sa=X&tbs=isch:1&prmd=ivnsfd&itbs=1
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 المجهر الضوبً المركب أجزاء16-3

  (Ocular eyepiece lens) ةالعدسة العٌنٌ - 1

 الصؽٌرة  األسطوانةفً الجزء العلوي من  العدسة العٌنٌة هً العدسة التً نرى من خاللها، وهً تقع      

 (X 10) .ت وهً بالعادة عشر مرا ،علٌها أن قوة تكبٌر هذه العدسة مكتوبذ للمجهر، إ

 

  (Body tube) األسطوانة -2 

بداخلها أنبوب ٌمكن  وٌنزلق .العدسة العٌنٌة فً المجهر التً تحمل فً أعالها األسطوانًوهً الجزء      

 .األسفل إلىو األعلى إلىتحرٌكه 

  (Objective lenses) العدسات الشٌبٌة -3

بالقرص، وتكون العدسة  أربع عدسات متصلة إلىالعدسات الشٌبٌة وهً مجموعة من ثالث           

القوة  والعدسة الشٌبٌة المتوسطة ذات،  (X 4) القصٌرة منها فً الؽالب ذات القوة التكبٌرٌة الصؽرى

العدسة الشٌبٌة الكبرى ذات القوة  إلىمن الزٌت  إضافة مادة خاصة وٌمكن ،(X 10) التكبٌرٌة الوسطً

 مرة(.(100 إلىالعدسة الزٌتٌة التً تصل قوة تكبٌرها للحصول على  (x 40) التكبٌرٌة العلٌا

(100X)    مع العدسات  باقًوتنتج هذه العدسات صوراً أفضل وأوضح عند قوة تكبٌر أعلى مما تفعله   

ٌِّز الذي بٌنها وبٌن الشرٌحة     .وجود الهواء فً الح

 (Stage) المنضدة -4

وٌوجد فً مركزها فتحة صؽٌرة تسمح  ، فحصهاالسطح الذي نضع علٌه األجسام المراد  وهً     

 .الضوء خالل الشرٌحة بمرور

 (Condenser)  المكثؾ5-

 المكثؾ تحت فتحة المنضدة، ووظٌفته تجمٌع أشعة الضوء حٌث نستطٌع التحكم بتركٌز الضوء ٌوجد      

 .األسفل إلىو األعلى إلىبتحرٌكه  وذلك ، الشرٌحة إلىالموجه 

  (Iris diaphragm) الحدقً الحجاب -6 

 إلىوبواسطته نستطٌع تنظٌم كمٌة الضوء الداخلة  ،مثبت على السطح السفلً للمنضدة وهو جزء     

 .العدسة الشٌبٌة من خالل الشرٌحة

  (Revolving Nose Piece) القرص 7 - 

المتصلة  الشٌبٌةلتؽٌٌر أوضاع العدسات  وتستعمل ،األسطوانةوهو جزء دابري متصل بالجزء السفلً من 

 .به

  (Coarse  adjustment) التقرٌبً الضبطمفتاح  - 8

 افة برٌنــرـالمسعبارة عن عجله كبٌرة موجودة على جرانبً المجهرر، تسرتعمل لتنظرٌم  التقرٌبً الضبطمفتاح 

التكبٌرٌرة ذات القوة  العدسة ٌتم استعمالها فً حال ذالمنضدة والعدسة الشٌبٌة للحصول على رإٌة واضحة، إ

 العدسرة الشرٌبٌة الكبررى عمالفً حال است عملتست وال(x 10) ى القوة التكبٌرٌة الوسط أو (x 4) الصؽرى

(40 x) ٌةأو العدسة الزٌت (100 x) . 
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  (Fine adjustment) الدقٌق الضبطمفتاح  -9

 تستخدم للمساعدة علىحٌث ، عبارة عن عجلة صؽٌرة موجودة أٌضاً على جانبً المجهر الدقٌق الضابط

  الكبرى العدسة الشٌبٌةعمال فً حال است الدقٌقالضابط عمال ، وٌتم است رإٌة الهدؾ بصورة أوضح

(40x)  ، ٌةأو العدسة الزٌت (100 x) . 

  (Mirror or Illumination) المرآة أو المضًء - 10

بالشرٌحة  األشعة حٌث تمر، العدسة الشٌبٌة إلىمن مصدر خارجً  األشعةالمرآة هً عكس وتوجٌه  وظٌفة 

وقد  المنعكس، للتحكم بكثافة الضوء واآلخر مقعر، وذلك ،تكبٌرها، وللمرآة سطحان أحداهما مستو المراد

تعمل هذه  .المضًء ثابت ٌدعى (استعٌض عن المرآة فً المجهر الجدٌد بمصدر ضوبً )مصابٌح

عدسة المكثؾ  إلى( كما ٌكون المصباح موجها 6V  ،12V  ،120Vالمصابٌح على فولتٌات معٌنة مثل )

 القابل للحركة .
 

 :(Clip) الماسك ) كالب ( 11 -

 .ماسكان على المنضدة ٌستعمالن لتثبٌت الشرابح علٌها وهناك

 

 :(Arm) الـذراع -  12

 .الدعامة التً تستعمل لحمل المجهر والتً تحمل أٌضاً االسطوانة وهً

 

 :(Base) القاعـدة 13- 

 .الجزء السفلً الذي ٌرتكز علٌه المجهر وهً

 خطوات استعمال المجهر المركب 56-4

 .العدسات العٌنٌة والشٌبٌة بورق عدسات خاص نظؾ -1

 فوق ثقب المنضدة تؤكد من أن العدسة الشٌبٌة الصؽرى فً مركزها الصحٌح -2

 .النهاٌة إلى افتح الحجاب الحدقً -3

الشرٌحة بواسطة الضاؼط، بحٌث تكون العٌنة المراد فحصها وثبت  ،شرٌحة على المنضدةالضع  -4

 .العدسة الشٌبٌة األخرى وتحت ،فوق الثقب مباشرة

أعلى حتى تتضح صورة  إلىالعدسة العٌنٌة بكلتا عٌنٌك، وحرك مفتاح الضبط التقرٌبً  انظر خالل -5

 .مباشرة الثقبالمراد فحصه، وهذا قد ٌتطلب تحرٌك الشرٌحة قلٌالً لٌصبح الجسم فوق  الجسم

وارفع وأنزل المكثؾ حتى تحصل على كمٌة من الضوء تظهر معها  افتح وأؼلق الحجاب الحدقً، -6

 .بوضوح الشرٌحة
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أفضل، بدل العدسة الشٌبٌة الصؽرى بالعدسة الشٌبٌة الوسطى  إذا أردت الحصول على تكبٌر  -7

قب مباشرة وهنا تشعر العدسة الشٌبٌة الوسطى فً مكانها فوق الث بواسطة القرص، وذلك بوضع

 .لتظهر الصورة بوضوح بضربة خفٌفة، ثم حرك مفتاح الضبط التقرٌبً

الدقٌق لتظهر  العدسة الشٌبٌة الكبرى، ثم حرك مفتاح الضبطعمال لرإٌة أكبر وأوضح بإمكانك است -8

 .الصورة بوضوح

المنضدة،  ثقبح العدسة الشٌبٌة الصؽرى فوق فحص الجسم، أدر القرص حتى تصب بعد االنتهاء من -9

 خزانته بعد وضع ؼطابه علٌه.   إلىالمجهر  الشرٌحة، وأعد وأزل

 بالمجهر وطرٌقة تنظٌفه العناٌة 56-5

 :جهاز ثمٌن ٌجب العناٌة به، لذا اتبع الخطوات التالٌة المجهر

 .المجهر أطفا -1

للعمل، ثم  على مسافة أكبر األسفل للحصول إلىمفتاح الضبط التقرٌبً إلنزال المنضدة  عمالاست  -2

 .قم بإزالة الشرٌحة عن المنضدة

لٌس علٌها ؼبار، وتجنب مسك الشرٌحة من الوسط، والشرابح المستعملة نظٌفة  تؤكد من أن -3

 .دابماً من األطراؾ وامسكها

، ترفع آلخريوبعده، ومن فترة  ٌجب تنظٌؾ العدسات العٌنٌة والشٌبٌة قبل استعمال المجهر  -4

دسات الشٌبٌة فتنظؾ والخارج أما الع وتفك أجزاإها وتنظؾ من الداخلالعدسة العٌنٌة من مكانها 

داخلها، كما تجنب عمل أي خدش  إلىالؽبار  أنها محكمة اإلؼالق لكً ال ٌتسرب من الخارج إذ

 .بها

القماش  الخاص وتجنب استعمال ٌستعمل فً تنظٌؾ العدسات دابماً ورق تنظٌؾ العدسات أنٌجب  -5

أنه قد ٌترك علٌها وبراً مما ٌسبب عدم  التنشٌؾ، إذ أنه قد ٌخدش العدسات كماأو القطن أو ورق 

 .وضوح رإٌتها بالمجهر

 .مكانها إلىتنظٌؾ المجهر أعد العدسة الشٌبٌة الصؽرى  بعد االنتهاء من -6

 .خزانته بعد وضع ؼطابه علٌه إلىأعد المجهر  -7

 

 قبل استعمالها تنظٌؾ الشرٌحة الزجاجٌة 16-6

 الشرٌحة وؼطاإها نظٌفتٌن وصافٌتٌن، وإذا كانتا متسختٌن فٌجب تنظٌؾ كل منهما أن تكون ٌجب       

 .العٌنة على الشرٌحة قبل وضع

 .النهابٌتٌن أمسك الشرٌحة بٌدك الٌسرى بٌن إصبعٌك من حافتٌها - 1

 .المزود لك بسبابة الٌد الٌمنى، افرك سطحً الشرٌحة بمسحوق التنظٌؾ - 2

أن تختفً آثار مسحوق التنظٌؾ عنها ثم  إلىاؼسلها جٌداً بالماء العادي بواسطة سبابة الٌد الٌمنى  -3

 .الماء العادي )دون استعمال السبابة( اؼسلها بقلٌل من الماء المقطر لتزٌل آثار

 .نشاؾ ضع الشرٌحة أو الشرابح بٌن ورقتً - 4

 .النهابٌة لبال تترك آثار أصابعك على الشرٌحة حافتٌهاحاول أن تمسك الشرابح المجففة النظٌفة من  - 5
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 )  44) تمرٌن

 .: كٌفٌة استخدام المجهرمرٌناسم الت

 :خطوات العمل

 .( سم1) استعمل شعرة بطول -1

 .ضع الجزء السفلً من الشعرة فً مركز الشرٌحة النظٌفة -2

الشرٌحة، ثم ابدأ بإنزال ؼطاء الشرٌحة  امسك ؼطاء الشرٌحة من حافتٌها واجعل الحافة الثالثة تالمس3 - 

 ( درجة.  ( 45من

العدسة الشٌبٌة الصؽرى والعدسة  عمالالتً حصلت علٌها تحت المجهر المركب باست افحص الشرٌحة - 4

 .الوسطى الشٌبٌة

 

 

 :والمناقشة سبلـةاأل     

 -: ٌؤتًعرؾ ما  - 1

 .العدسة العٌنٌة ،العدسة الشٌبٌة، األٌونً، المجهر اإللكترونً، المجهر المجهر      

 .عدد أنواع المجاهر-  2

 الضوبً.وضح بالرسم أجزاء المجهر  -  3

 -ٌؤتً: ما وظٌفة كل مما -  4

 الحجاب الحدقً؟ ،التقرٌبً الضبطمفتاح ،  الدقٌق الضبطمفتاح 

 ؟معٌنة كٌؾ تقوم بحساب قوة التكبٌر لعدسة - 5

 ؟ما خطوات استعمال المجهر المركب - 6

 .ت العناٌة بالمجهر وطرٌقة تنظٌفهخطواأذكر  - 7
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 اإللكترونًالمٌزان  16-7

وزنها فً المختبرات هً المواد  إلى. ومن المواد التً نحتاج األوزانلقٌاس  عملالمٌزان هو جهاز ٌست

 .العٌنات والنماذج وأحٌاناالكٌمٌابٌة 

والماٌكرو ( mgؼرام ) فً كل الموازٌن فهً الوحدات المترٌة التً تشمل الملً عملةأما الوحدات المست

 (.kgالكٌلو ؼرام ) إلى باإلضافة( µg) مؼرا

الكهربابٌة )مع  اإلضافاتمٌكانٌكً مع بعض  أساسهلكترونً الذي ٌكون إ أووالمٌزان نوعان أما مٌكانٌكً  

 .البصرٌة( اإلضافاتأو بدون بعض 

 :وهً نٌمجموعت إلىوتقسم الموازٌن بصورة عامة 

وتكون أما مٌكانٌكٌة أو  ،ؼم 0.01وهً التً تكون دقتها أكثر من  :الؽٌر مصقولة )الخشنة(  الموازٌن -1

   .مٌكانٌكٌة -الكترو

شكل  أنظر ةالكترومٌكانٌكٌاقل وتكون أما مٌكانٌكٌة أو   ؼم أو 0.001وتكون دقتها  تحلٌلٌة:موازٌن  -2

(16 -4). 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح مٌزان تحلٌلً 1- 41شكل 

 مكونات المٌزان 16-8

 .وهو الجزء الذي توضع فٌه المادة المراد معرفة وزنها :كفة المٌزان -1

 .وسطوهً عبارة عن عارضة تكون مدعمة بحافة سكٌن مستوٌة عند نقطة ال :الذراع -2

 .ل وخارج المٌزانداخل المٌزان وأحٌاناً داخ اإلثقال: توضع هذه أثقال متحركة -3

الضمنٌة (، تكون بتماس مع الذراع لكً ٌصل المٌزان إلى حالة  اإلثقالالموضوعة داخل المٌزان ) اإلثقال

 .التوازن
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رقمً. وفً التدرٌج البصري ٌجب توفر مصباح  أوبصري  أووٌكون أما مٌكانٌكً  :تدرٌج القراءة -4

أما فً التدرٌج الرقمً فٌجب توفر مجهز قدرة ودابرة تحوٌل ، مجهز قدرة إلى باإلضافةومجموعة مراٌا 

(A/D) فر شاشة ذات عارضة قطع سبعةوت إلى باإلضافة .رقمٌة إشارة إلىالكمٌة  شارةاإلتحوٌل  أي. 

 عمل، تستالملولبة مثبتة أسفل الكفة اإلثقالوهً عبارة عن قطعة صؽٌرة من  :موضع التصفٌر -5

 ( ٌوضح مكونات المٌزان 5 – 16. والشكل )لتصفٌر المٌزان

 

 ٌوضح مكونات المٌزان 5 – 56الشكل 

 األوزانطرٌقة قٌاس  16-9

ؼم موجود على ٌسار الذراع فً  9992ٌوجد ثقل ٌزن  أوزانأٌة  إضافةعند حالة التوازن  وبدون        

 . ؼم 1000 إلى( قوته مساوٌة ؼم ونابض )سبرنك 0100حٌن ٌوجد ثقالن قٌمة كل منهما 

، حٌث ل للقٌاس سنقوم بعكس هذه العملٌةأثقا إضافة، وبدال من أثقال لٌتم قٌاسها بإضافةتبدأ عملٌة القٌاس 

أن نصل  إلىاً بكمٌات مساوٌة للثقل المضاؾ )وهو المادة المراد قٌاسها (ٌالموجودة ضمن اإلثقالنقوم برفع 

 .حالة التوازن إلى

ؼم )وهً ؼٌر معلومة(. قبل  400مثال لذلك أذا أردنا أن نقٌس وزن مادة معٌنة وكانت هذه المادة تزن 

عند  األسفل إلىوضع المادة كان المٌزان فً توازن وعند وضع المادة فً كفة المٌزان سوؾ تنزل الكفة 

حالة  إلىأن نصل  إلىلٌة التقلٌل( بواسطة تقلٌل قوة النابض ونستمر بهذه العملٌة)عم اإلثقال بإزالةذلك نبدأ 

. وبعبارة أخرى ؼم 599قٌمة  إلىحالة التوازن عندما تصل قوة سحب النابض  إلى. ٌصل المٌزان التوازن

 :ؼم وٌكون الفرق هو 599 إلى 999نقوم بتقلٌل قوة النابض من 

 .وهو وزن المادة المقاسة 999ؼم  – 599=ؼم  400ؼم 
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مثال آخر   599ولٌس ؼم  400الفرق لقوة النابض أي سوؾ تعرض ؼم القراءة البصرٌة سوؾ تعرض 

 هاؼم(، فً هذه الحالة نعٌد الخطوات السابقة نفس 1300كؽم  أو  1.3عند قٌاس مادة أخرى )ولتكن وزنها

حالة التوازن لذلك ٌجب  إلىٌصل  ؼم ،لكن المٌزان ال (0إلى 999) وهً تقلٌل قوة سحب النابض من

 1000الثابتة  ذات الوزن  اإلثقالأحد  بإزالةوٌتم ذلك  ، ؼم 999قٌمة  إلى وإرجاعهازٌادة قوة السحب 

ولكن فً المثال الوزن الذي لدٌنا  كؽم. 1حالة التوازن  سٌكون وزن المادة هو  إلىوصل المٌزان  وإذا. ؼم

النابض ونقلل  إلىوزن أكثر  فنرجع  إزالة إلىعندها نحتاج ٌصل المٌزان للتوازن  لذلك ال ،كؽم 1,3هو 

ؼم  1000 ـال  إلزالةقوة الجذب مرة ثانٌة  ةبزٌادونقوم  ،حالة التوازن إلىأن نصل  إلىقوة الجذب 

 .حالة التوازن إلىثم نقوم بتقلٌل قوة الجذب  حتى ٌصل المٌزان  ،الثابتة اإلثقالمن   األخرى

حالة التوازن لذلك توجب علٌنا تقلٌل  إلىولكن لم ٌصل المٌزان  ،الثابتة اإلثقالأحد  بإزالةفً هذا المثال قمنا 

 .ؼم  لكً ٌتوازن 699 إلىؼم  999قوة الجذب من

ا القراءة أمكؽم  1والقراءة المٌكانٌكٌة ستكون ؼم  300ان البصري قراءة مقدارها وفً النهاٌة سٌقرأ المٌز

 :الكلٌة فستكون كما ٌلً

1kg + 300g  = 1.3 kg    

 .(4 - 16الحظ الشكل )

  Optical Systemالنظام البصري  16-10

 .زجاجً ومجموعة مراٌا موماٌكرو فٌلٌتكون النظام البصري من مصباح       

الزجاجً على  مالماٌكرو فٌل. وٌحتوي الزجاجً مالماٌكرو فٌلعلى  باإلشعاعالمصباح هو قطعة ثابتة ٌقوم 

حركات دقٌقة  مالماٌكرو فٌل. وبزٌادة ونقصان قوة السحب ٌتحرك 999 إلى 000صؽٌرة جدا ً من  مأرقا

. توجد مجموعة مراٌا مالماٌكرو فٌلطبقاً لحركة  األرقامجداً تتناسب مع قوة السحب للنابض وٌتحرك ظل 

طول كثٌراً الشاشة أ إلى مفٌلالماٌكرو فً بداٌة ونهاٌة المٌزان فابدة هذه المراٌا هو جعل المسار الضوبً من 

 .لزٌادة حجم صورة الظل

، وللضوء المتشعب هذا مسار (المتحرك بواسطة )ضوء متشعب مالماٌكرو فللدٌنا مصباح ٌضًء  أالن

وبذلك ٌتشعب  ،ةبداٌة المٌزان والشاش إلىو ،نهاٌة المٌزان إلىبداٌة المٌزان و إلى مالماٌكرو فٌلطوٌل من 

 .بٌرة بالقدر الالزم لتصبح ملحوظةالضوء كثٌراً وتصبح صورة الظل ك

 مٌزان العامةلا أعطال16-11 

 :الكهربابٌة األعطال - أ

 .عدم وجود ضوء -1

 :أسباب العطل

 .المصباح إلىالقدرة   عدم وصول تؽذٌة من مجهز -ا
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 .تلؾ المصباح -ب

 .تلؾ الفٌوز -ج

 ؼلق(. –)فتح  ON/OFFعطل مفتاح التشؽٌل   -د

 وجود أوساخ فً قاعدة المصباح . -ه

 .عطل المحول -و

 .فولت 220البتدابً فولتٌة أقل من دخل المحول حٌث ٌصل للمحول ا -ز

 . ضوء ضعٌؾ وخافت -2

 :العطل أسباب

 .فولت 220لملؾ االبتدابً أكثر من دخل المحول فولتٌة من ا إلىٌصل  -ا

 عطل المحول. -ب

 .( عند توصٌله بالمصدرONدابماً ) إضاءةالمصباح فً حالة  -3

 .ON/OFFسبب العطل : عطل مفتاح التشؽٌل       

 :البصرٌة األعطال -ب

 .األرقاموجود ضوء وعدم وجود ظل لكل أو بعض  -1

 .موضوع بطرٌقة خاطبة مالماٌكرو فل -ا

 .المراٌا موضوعة بطرٌقة خاطبة -ب

 .األرقامخط الظل ٌقرأ كل  أو بعض  -2

 .(األرقام. )عادًة كل وجود خدوش فً بعض المراٌا -ا

 .(األرقامفلم )بعض أو كل  وجود خدوش على الماٌكرو -ب

         الخدوش مع  اختفت فإذا، ؼٌر بالتنظٌم الدقٌق مفل الماٌكرووللتمٌٌز بٌن خدوش المراٌا وخدوش  

 وبخالفه تكون الخدوش بالمراٌا(.. )والعكس صحٌح مفل بالماٌكروٌعنً ذلك أن الخدوش  األرقام

 :المٌكانٌكٌة األعطال -ج

 .الخفٌفة األوزانفقدان حساسٌة المٌزان وخصوصاً مع  -1

 .المٌزان استٌعابوضع أثقال أكثر من قابلٌة  -ا
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 .مع المٌزان وكٌفٌة تنظٌمه الخاطاالتعامل  -ب

 .األشرطةتلؾ  -2

 .خاطاالمٌزان بشكل  استعمال - ا

 المٌزان لفترة طوٌلة. استعمال -ب 

 .المٌزان التالؾ بآخر جدٌد بإبدالالمٌكانٌكٌة ٌكون الحل  األعطال: فً مالحظة

  

 مناقشة :الو األسبلة    

 ؟كؽم 3مٌزان ذو سعة  إلىكؽم  7ماذا ٌحصل اذا أضفنا وزن مقداره  -1

 ؟ن بداٌته تكون أوطؤ من نهاٌتهإث وضع المٌزان بشكل مابل بحٌماذا ٌحصل لو  -2

؟ وماذا ٌحصل أذا استبدلنا فولت 24فولت فً المٌزان بمصباح  12مصباح  استبدلناماذا ٌحصل لو  -3

 .فولت ؟ أشرح ذلك 6فولت فً المٌزان بمصباح  12مصباح 

بسبب  (Short Circuitحالة قصر ) ن بعض لفات الملؾ الثانوي للمحول أصبحت فًأماذا ٌحصل لو  -4

 ؟تلؾ المحول

 ب المحول؟بسب Shortماذا ٌحصل لو أصبحت بعض اللفات للملؾ االبتدابً فً حالة  -5

 ماذا ٌحصل لو تؽٌر مكان بعض المراٌا فً النظام البصري للمٌزان؟ -6

 

 

 

 

 (Centrifugal Force Apparatus)جهاز الطرد المركزي     16-12

وتوظؾ ، نحو مركز الدوران تتجه( Centrifugal Forceتتولد قوة مركزٌة ) األجسامعند دوران        

 الطرد المركزي الموجودة فً مختبرات التحلٌالت والمختبرات الكٌمٌاوٌة لفصل أجهزة( فً F) القوة هذه

 ح فًفً جهاز الطرد المركزي الموض المحالٌل هذهالعناصر العالقة فً المحالٌل  عند وضع  أوالدقابق 

 إلىمما ٌإدي  بؤجزابهبسرعة عالٌة مكتسبة قوة طرد اكبر من قوة تماسك السابل  ( وتدوٌره6 – 16الشكل)

واألكبر  األعلىفً  فةكثا األخؾالمختلفة حسب كثافتها فً الوعاء الحاوي على السابل،  األجزاءانفصال 

من جهاز الطرد  إخراجهاتحوي المحلول بعد  ألنبوبةمخطط ٌوضح  (7 – 16) والشكل ،فً القعر ةكثاف

 المركزي.
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  أنبوبة الجهاز والمحلول متفكك  7 – 16شكل      جهاز الطرد المركزي وملحقاته  6 – 16شكل   

 : جهاز الطرد المركزي أجزاء

 :اآلتٌة األجزاءٌتكون الجهاز من 

ٌوضح  (8 - 16) وهو اهم جزء فً الجهاز. الشكل (:Electric Motor)الكهربابً المحرك  -1

 .المحرك الكهربابً

 (:Timerقت الزمنً)إالم -2

 :ا منهم أي عمالوٌتكون من نوعٌن ٌمكن است  

 خرواآل ؼلق ٌتكون من تالمسٌن احدهم ثابتٌوقت ٌدوٌا بواسطة مفتاح  حٌث :قت المٌكانٌكًإالم -ا

 نحتاجه )كما فً ساعة التوقٌت( متزامنة مع الوقت الذي مسننات متعشقة معهمتحرك ٌدار ٌدوٌا وتدور 

 .التالمس الثابت لؽلق الدابرة الكهربابٌة إلىزمن وصول التالمس المتحرك  أيلتشؽٌل الجهاز 

  ،(T=RC) ملؾ أوعلى زمن شحن وتفرٌػ متسعة مرتبطة بمقاومة  : وٌعتمدقت الزمنًإالم -ب

 .هنوع المحلول والدقابق العالقة ب( دقٌقة حسب 15 - 0قت من )إالم وٌحتاج

 

                                  

 ألؾ( 12) من أكثر إلىلزٌادة سرعة الجهاز وقد تصل  عملٌست (:Speed Control) منظم السرع -3

 .دورة فً الدقٌقة
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 (Universal Motorالمحرك العام ) 8 – 41 شكل

لبدء عمل  ؼلقهلقفل الؽطاء الخارجً آلٌا عند  عملتست :(Security Switches) مفاتٌح االمان -4

فتح للؽطاء الخارجً لٌتوقؾ  أيلقطع مصدر الطاقة عن الجهاز عند  آخرتلقابٌا ومفتاح  انفتاحهالجهاز لمنع 

المفاتٌح عبارة عن تالمسات تربط على التوالً  هذه إن. مفتاح الؽلق المخصص لذلكعمال حتى بدون است

لجهاز الطرد  (9 - 16) الحظ الشكل لجهاز الطرد المركزي. الخارجً ة و الؽطاءبٌن مصدر الطاق

 .تشؽٌلهللسٌطرة على  النوع الحدٌث مع مفاتٌح لمس األؼراضالمركزي متعدد 

 

 مع مفاتٌح السٌطرة األغراضجهاز الطرد المركزي متعدد  9 – 56 شكل
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 المحرك الكهربابً: -5

ً والتً سبق وتم دراستها ف ،الطرد المركزي أجهزةها فً عمالكثٌرة ومختلفة ٌمكن است أنواعهناك        

 هذه تحتاجه لتوفر ما األجهزة هذه فً عماالاست األكثرسنقوم بدراسة احد المحركات  ناآل .السنوات السابقة

بالسرعة وهو  تحكمالقدرة الكبٌرة وسهولة ال – السرعة العالٌة -الحجم الصؽٌر :من مواصفات هً األجهزة

المتناوبة لذلك سمً  أو وٌمكن تشؽٌل هذا المحرك بالطاقة المستمرة ،(Universal Motorالمحرك العام )

 -:اآلتٌة األجزاءبالعام وٌتكون من 

 (Field Coil) ملؾ المجال -1

 (Armature) عضو االنتاج -2

 (Carbon Brushes/Commentator) مجمع العاكس/فرش الكاربون -3

قلٌلة بمساحة مقطع كبٌرة لتقلٌل  عدد لفات الملؾ ذإ ،مربوطان على التوالً اإلنتاجن ملؾ المجال وعضو إ

( ٌوضح تصمٌم المحرك 10 -16) )عكس ما موجود فً المحرك المستمر(. الشكل محاثة ملؾ المجال

 ه.نفس لمحركل( ٌوضح الدابرة الكهربابٌة 11 - 16) بٌنما الشكل المختلفة، وأجزابهالعام 

 

 الدائرة الكهربائية للمحرك العام 11-16شكل         رسن توضيحي للمحرك    10-16شكل 

 (Speed Dynamic Breaker)  اآللًموقؾ السرعة 16-14

( ٌستمر بالدوران لفترة قصٌرة قبل ان Shaftجهاز الطرد المركزي فان عضو التدوٌر) إطفاءعند         

 إمكانٌة إلى باإلضافةالمشؽل  إٌذاء أوانسكاب السوابل  إلىٌإدي  هألن فٌهمرؼوب  ٌتوقؾ وهذا ؼٌر

مصدر فولتٌة  عملٌست ذدوران المحرك عند قطع مصدر الطاقة إإلٌقاؾ  إلًلذا ٌوضع موقؾ  العدوى،

عند ؼلق مفتاح التشؽٌل على التوازي مع ملفات المحرك لتولد مجاال مؽناطٌسٌا ثابتا  آلٌامستمرة تربط 

( مع 12Vٌوضح كٌفٌة ربط المصدر المستمر)( 12 – 16)الشكل .توقفهسرعة المحرك ثم  طاءإبٌسبب 

 .اإلطفاءالمحرك بمفتاح ذو طرٌقٌن عند 
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 المستخدم فً المحرك العام اآللًالدائرة الكهربائٌة للموقف  52 - 56 شكل

 

 جهاز الطرد المركزيصٌانة 16-15

ة فومعر (Stand By) عمالجاهز لالست وإبقابهلعمل الصٌانة الدورٌة لجهاز الطرد  المركزي       

 والمحتملة للجهاز نتبع اآلتً: الشابعة األعطال

نشؽل  .(V, 50 Hz 220نقوم بتوصٌل الجهاز بعد ؼلق الؽطاء الخارجً بمصدر الطاقة المتناوبة )   

فنقوم بفحص  القدرة قد وصلت للجهاز نإمصباح الداللة فٌعنً  أضاء فإذا( ONالجهاز من مفتاح التشؽٌل )

 واالفومٌترمفك الفحص  عمالالكهربابً باست المؤخذمن وجود القدرة فً  نتؤكدلم ٌشتؽل  وإذا .األجزاءبقٌة 

الطرٌقة ب على مدى المقاومة هبعد وضع مٌتراالفو عمالفحص سلك توصٌل الجهاز باست  لقٌاس الفولتٌة

نقوم  أوعاطلة نستبدلها  األجزاءمن  أيكانت  فإذاالمربوطة على التوالً   نفحص مفاتٌح الحماٌة هانفس

 إلىكان شؽال ننتقل  فإذارك ـــبالمرحلة التالٌة وهً مالحظة المحنبدأ وعندها  هبتنظٌفها كل حسب حالت

 فإذا أقطابهدرة على ــــــالقٌشتؽل المحرك نقوم بفحص  لم وإذا أعاله هاالطرٌقة نفسب همؽٌر السرعة لفحص

دابرة ل )ــــــــالعط انـــــك فإذاالمحرك  أقطابالطاقة الكهربابٌة ثم فحص  بإطفاءكانت موجودة نقوم 

تحتاج  مأالكاربون جٌدة  سلٌمة نالحظ فرش هكانت ملفات إذا أما ،هاالمواصفات نفسبو بؤخر هنستبدل( مفتوحة

ونفحص كل جزء على حدة  أجزاء إلى هكانت جٌدة نقوم برفع المحرك خارجا ثم نفكك فإذااستبدال  إلى

 المحرك أجزاء( ٌوضح 13-16تنظٌؾ والشكل ) إلىمنها  وأياستبدال  إلىتحتاج  األجزاءمن  أيلمعرفة 

 الطرد المركزي. أجهزةالكهربابً فً 
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 المحرك الكهربائً لجهاز الطرد المركزي أجزاء 53 - 56 الشكل

 همؽٌر السرعة ونالحظ مدى استجابت إلىثانٌة فً الجهاز ننتقل  هثم تثبٌت هوتنظٌؾ المحرك وتركٌب إدامةبعد 

ونقوم  مٌترالمقاومة المتؽٌرة بواسطة اومٌة جهاز االفو أواللم ٌستجب نفحص  فإذاتؽٌر سرعة المحرك  إلى

المختلفة لعناصر الدابرة فً  األجزاء( وبعدها نفحص Contact Cleanerسات )التالم بتنظٌفها بمنظؾ

واهم  اآللًنقوم بفحص الموقؾ  وأخٌراالجهاز.  إلىمنها ثم نرجعها  ونستبدل العاطل (13 - 16) الشكل

على المدى المناسب  هبعد وضع مٌتراالفو عمالبفحصها باست حٌث نقوم،هً الفولتٌة المستمرة  هجزء فٌ

وحسب طرٌقة الفحص التً (  12 - 16بالشكل ) الدابرة الموضحة أجزاءللفولتٌة المستمرة ثم نفحص بقٌة 

 األجزاءمن جمٌع  التؤكدبعد  البطارٌة طرٌقٌن ثم القدرة المتناوبة بعدها  يبالمفتاح ذ نبدأ.  سابقا هانادرس

فطور  أوتصدع  أي الخارجٌة )الؽالؾ الخارجً( ومالحظة وجود الحافظة إلىالكهربابٌة والمٌكانٌكٌة ننتقل 

 عملنست بآخر أوان نستبدل الؽالؾ  إمالذا تحطٌمه،  إلىعالٌة ٌإدي  وبسرع تشؽٌلهالمختلفة الن  أجزاءهفً 

عن  المخارٌط الملحقة بالجهاز للكشؾ أو األنابٌبنالحظ  وأخٌراالمماثلة . األجهزةكقطع ؼٌار لبقٌة  أجزاءه

ٌجب القٌام بهذا الفحص والصٌانة الدورٌة باستمرار وعدم تركها  . عمالاالست أثناء اعٌب قد حدث له أي

 باألجهزةجسٌمة  أضرار إلىالعمل وقد ٌإدي  أثناء من الجهاز أجزاءتحطم  أو أعطاللكً ال تحدث 

بالسجل الخاص  هٌع ما قمت بتسجل جم التصلٌح أوانة الدورٌة ٌتماما من الص االنتهاء دوالعاملٌن علٌها وبع

 بالصٌانة مع ذكر التارٌخ.

 لجهاز الطرد المركزي  األعطالشجرة  16-16

مع الدابرة  بالتزامن األعطالشجرة  باستعمالمختصر لصٌانة وتصلٌح جهاز الطرد المركزي  أدناه

-الجهاز:( والتً تبٌن تسلسل فحص وتشؽٌل وصٌانة 14 - 16)بالشكلالكهربابٌة للجهاز الموضحة   

 أجزاءهعلى جهاز الطرد المركزي وحسب تسلسل ( 14 - 16الشكل ) ًفالدابرة الكهربابٌة  ٌطتسق -1

 .ونوعه
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 الدائرة الكهربائٌة لجهاز الطرد المركزي 54-56شكل 

اشتؽل مصباح  فإذا .باستبدالهلم ٌشتؽل فان المفتاح عاطل فنقوم  ، وإذاالمفتاح وهو شؽال أقطابوصل ن -2

 .(S2) إلى( فٌعنً وصول القدرة 2L)الداللة 

نقوم  أولم ٌشتؽل نستبدل المفتاح  ، وإذا(F) الفاصم المرحلة التالٌة وهو الؽطاء الخارجً مفتاح نؽلق  - 3

 .هبتنظٌف

لم ٌشتؽل  وإذا ،ن الجهاز شؽالأن اشتؽل المحرك )الماطور( فٌعنً قت على الزمن المحدد فاإنضع الم -4  

 قت لتحدٌد العطل.إالم أقطاب( ثم الفولتٌة على F) نفحص فولتٌة المصهر

 الملؾ أومقاومة متؽٌرة  أو اإللكترونً همن خالل مؽٌر السرع نؽٌر سرعة المحرك وحسب نوع -5 

 .ونسجلها لسرع مختلفة أقطابه( ونقوم بقٌاس الفولتٌة على  14 -16) المتؽٌر شكل

 أو هوجدت فان المحرك عاطل فنستبدل فإذا ،المحرك أقطابلم ٌشتؽل الجهاز نفحص الفولتٌة على  وإذا-6

 من الجهاز وكما مر سابقا. هبعد رفع أجزابهوفحص كل جزء من  هنقوم بتفكٌك

ووضع الجهاز على القدرة الكهربابٌة   تشؽٌلهقبل  أعالهجمٌع الفحوصات  إجراءنستطٌع  إننامع مالحظة 

على مدى  هدابرة مفتوحة بعد وضع أوكانت دابرة قصر  إذافٌما  أعالهلقٌاس العناصر  مٌترفواأل عمالباست

.نستعملهعند كل مدى مقاومة  مٌتراخذ باالعتبار تصفٌر جهاز االفو، وقٌاس المقاومة  

 (45) تمرٌن

 (Centripetal Force Apparatus) : جهاز الطرد المركزيمرٌناسم الت

المختلفة ثم بناء الدابرة  أجزابهومعرفة  وتشؽٌله: دراسة جهاز الطرد المركزي مرٌنالهدؾ من الت

 فً الجهاز. عملالمست الكهربابًالكهربابٌة لمبدل سرعة المحرك 

 -: عملةالمست األجهزة

 جهاز الطرد المركزي. -1

المثقب الكهربابً الصؽٌر ذو السرعة  عمالٌمكن است ،(Universalمحرك كهربابً من النوع العام ) -2

 الواحدة.
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 (.AVO) الفولتٌة والتٌارمقٌاس  -3

 عدة مٌكانٌكٌة للتفكٌك. -4

الشرٌحة التً تحتوي على  (Q400GLT)عمل است أو (،DIACٗTRIC)السٌلكونٌة مفاتٌح السٌطرة  -5

مختلفة  وأسالكلوح التوصٌل  إلى باإلضافةومقاومات ومتسعات مختلفة القٌم  (15- 16كلٌهما شكل)

 .األطوال

 -:طرٌقة العمل

 :الطرد المركزي اوال: جهاز

 (.6 - 16)الشكل الحظ ، التؤشٌرالملحقة لجهاز الطرد المركزي مع  واألجزاء األمامٌة ةهرسم الواجأ -1

 جهازمرة ثانٌة مع قٌاس فولتٌة المحرك بواسطة  وتشؽٌله هتركٌب وإعادة تفكٌكهقم بتشؽٌل الجهاز ثم  -2

(AVO عند التشؽٌل )المختبر. ولإمس بإشراؾ ، مختلفة وبسرع 

ن ٌتفكك أ إلىثم شؽل الجهاز بسرعة عالٌة ، جهاز الطرد المركزي أنابٌبضع احد المحالٌل المركبة فً  -3

 (.7- 16)الشكل الحظ  ، التً ٌتكون منها مركباته إلىالمحلول 

 :ثانٌا: بناء دابرة مؽٌر السرع

 .التؤشٌرمع  أجزابهالعدة المٌكانٌكٌة قم بتفكٌك المثقاب الكهربابً الصؽٌر ثم ارسم  عمالباست 1-

 .وتشؽٌلهالمختبر  ولمسإ بإشراؾاعد تركٌب المثقاب  -2

       ربط الدابرة الكهربابٌة لمؽٌر سرعة المحرك وتوصٌلها للمثقاب الكهربابً كما موضح بالشكل -3

(16 - 15.) 

( المتؽٌرة بدل سرعة المحرك مع قٌاس الفولتٌات المختلفة لعناصر الدابرة R2) من خالل المقاومة -4

          (.R4) وخاصة المقاومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدائرة اإللكترونٌة لمغٌر سرعة جهاز الطرد المركزي 55 - 56شكل
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  والتطبٌقات األسبلة  

 ؟المختبرات ٌستعمل أيت جهاز الطرد المركزي وفً عماالما است -1
 .التً ٌتكون منها األجزاءعدد  ؟التجربة هالمثقاب الكهربابً الصؽٌر فً هذعمل لماذا است  -2
 ؟(15 - 16) السرع فً شكل اشرح عمل دابرة مؽٌر  -3
 ؟التً ٌتكون منها جهاز الطرد المركزي األجزاءعدد  -4
 ؟نتابج التً حصلت علٌها من قٌاس فولتٌات عناصر دابرة مؽٌر السرعالناقش   -5
 ؟وهل لكثافة العناصر عالقة بذلك ؟الجهاز عمالباست هعناصر إلىصل المحلول كٌؾ تم ف  -6

 

 

 (Spectrophotometer)جهاز قٌاس الطٌؾ  16-17

ٌسررتعمل لقٌرراس تراكٌررز المررواد الكٌمٌاوٌررة فررً المحالٌررل عررن طرٌررق قٌرراس   الطٌررؾ الضرروبً جهرراز          

امتصاص الضوء خالل العٌنة وهذا الضوء المار هرو عبرارة عرن طرول مروجً واحرد لره القابلٌرة علرى النفراذ 

 المرادة الكٌمٌاوٌرة عنردما إن أي. أكثرخالل مادة كٌمٌاوٌة فكلما امتصت هذه المادة الضوء كان تركٌز المادة 

ٌمكن حساب  كٌمٌاوٌةتركٌزها سوؾ تكون لون داكن. فعند قٌاس امتصاص الضوء وباستعمال معادلة  دادٌز

 .نسبة التركٌز

 الطٌؾ الضوبًجهاز  عمالكٌفٌة است 16-18

 

 الطٌف الضوئً زجها  16-16شكل 

ٌجرب تحضرٌر  اآلمررفً بادئ   الطٌؾ الضوبً أجهزة ألحدهو الشكل الخارجً  (16  -16)فً الشكل     

. نؤخرذ عٌنرة صرؽٌرة قٌاس نسبة السكر فً الردم أردنا إذا. فمثال اد قٌاس تركٌز احد المركبات فٌهاالعٌنة المر

)20(من مصل الدم فً حدود  l  ماٌكرو لترر ونضرعها فرً محلرول معرد مسربقاً ذو حجرم(1ml)  ملرً لترر
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اختبررار ثررم ٌوضررع فررً حمررام مررابً ذو حرررارة  أنبوبررةوهرو محلررول مخصررص للسرركر فررً الرردم ثررم ٌوضررع فررً 

)37( c اللرون  إلرى. فسروؾ نالحرظ تحولره مرن اللرون الشرفاؾ الحضن لكً ٌتفاعل ألجللمدة خمسة دقابق

داكن حسب تركٌز السكر فً الدم.  أوفاتح  إماٌكون ذو لون وردي  ، الوردي علما بؤن تحلٌل السكر فً الدم

 فقط. (sample)هذا التحضٌر هو للعٌنة 

)20(وفً الوقت نفسه نحضر محلول قٌاسً وذلك بؤخذ مادة معلومة التركٌز فً حدود        l  ونضعها

. ثم ٌوضع للعٌنةوهو المحلول نفسه السابق الذي قمنا بتحضٌره  (1ml)فً محلول قٌاسً معد مسبقا بحدود 

)37(فً  الحمام المابً ذو حرارة  c وهذا ٌسمى المحلرول القٌاسرً المعلروم التركٌرز  ، لمدة خمسة دقابق

(Standard) .وهو ذو لون وردي 

 (Standard)ذو تركٌرز معلروم  وآخرر (Sample)لدٌنا المحلول المراد قٌاس تركٌز السركر فٌره  أصبح ناآل

 هً المواد القٌاسٌة لتحضٌر عٌنة ذات تركٌز معلوم. ( 16-17)والشكل 

 

 محالٌل قٌاسٌة ذات تركٌز معلوم 16-17شكل 

والذي ٌكون شفاؾ  إضافاتبدون أي  (1ml)عٌنة ثالثة وهً المحلول القٌاسً الذي حجمه  بؤخذنقوم  وأالن

الجهاز. فً البداٌة نحدد  عمالوبعد االنتهاء من تحضٌر المواد الثالثة نقوم باست اآلن. (Buffer)اللون ٌسمى 

 (Buffer). ثرم نضرع الرـ (505nm)السكر ٌكرون  إلىالطول الموجً للمادة المراد قٌاس تركٌزها وبالنسبة 

على  (0)ثم نضعه داخل الجهاز ونضؽط على مفتاح التصفٌر فسوؾ ٌقوم الجهاز بقراءة  (Cuvette)فً الـ

ثرم نضرعه فرً الجهراز ونقررأ  (Cuvette)فرً الرـ (Standard)ونضرع الرـ (Buffer)الشاشة وبعدها نرفع الرـ

وبعد  (A(s))ونقرا االمتصاص  (sample)ونضع الـ (standard)وبعدها نرفع الـ (A(st))االمتصاص له 

 .(Standard)هو التركٌز المعلوم للـ (C(st))علما بؤن  اآلتٌةاالنتهاء نطبق المعادلة 

  

)(
)(

)(
)( stC

stA

sA
sC   
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هو تركٌز المادة الكٌمٌاوٌة فً المحلرول المجهرول وفرً هرذا المثرال هرو تركٌرز السركر فرً  (C(s)) نإحٌث 

 الدم.

 

 الخارجٌة أجزاء جهاز الطٌؾ 16-19

 -:من والذي ٌتكون (Spectrophotometer)الخارجٌة لجهاز األجزاءٌوضح  (16-18)فً الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Spectrophotometer)الخارجٌة لجهاز  األجزاء 16-18 شكل 

 -:(Absorbance (A))مفتاح التصفٌر  -1

 .(Buffer)وهو المفتاح الذي ٌقوم بتصفٌر المقٌاس على الصفر عند وضع ال 

 -:(%T)مفتاح المعاٌرة النفاذٌة  -2

 (Transmittance)فً حالة القٌاس على النفاذٌة  (%100)وهو المفتاح الذي ٌقوم بتعٌٌر المقٌاس على 

الترً تقروم بعررض النتٌجرة المقاسرة داخرل  (LCD)شاشرة  أوشاشة رقمٌة  أومإشر  إماوٌكون  -المقٌاس:-3

 الجهاز .

 -:(nm)مفتاح اختٌار الطول الموجً  -4
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 المجهولة فٌها.وهو المفتاح الذي نحدد به الطول الموجً للعٌنة المراد قٌاس تركٌز المادة 

 -:حاوٌة العٌنة -5

ولها  األسودداخل الجهاز وتكون حجرة صؽٌرة مطلٌة باللون  (Cuvette)وهو المكان الذي توضع فٌه 

 .ع دخول الضوء الخارجً على العٌنةؼطاء اسود لمن

 -:شاشة عرض الطول الموجً-6

 ح اختٌار الطول الموجً.عند تحرٌك مفتا (nm)وهً شاشة صؽٌرة تقرأ قٌمة الطول الموجً بالـ 

 -التصفٌر بالضؽط: -7

 .ربعد تصفٌر الجهاز بمفتاح التصفٌ وهو مفتاح ٌعمل بالضؽط لمرة واحدة وٌستعمل

 وهو مكان ٌضع فٌه المصباح. -:مصدر الضوء -8

 وهو المفتاح الربٌس للجهاز. -مفتاح الطاقة: -9

 الداخلٌة الطٌؾ مكونات جهاز 16-20

 مع مسار الضوء خالله. الطٌؾ الضوبً جهاز لٌوضح المكونات الداخلٌة  (16-19)فً شكل 

فولت وقدرة  (6-24)تتراوح بٌن ، ووهو عبارة عن مصباح ذو فولتٌة منخفضة  -مصدر الضوء: -5

عمال است أردنا فإذا ،الموجٌة المربٌة األطوالالضوء ٌعطً  وهذا واط، (30-50)متوسطة تتراوح بٌن 

 ،(deuterium lamp)مصباح  عمالفٌجب است (UV)موجٌة ضمن مجموعة الفوق البنفسجٌة  أطوال

العالٌة لتعجٌل  والثانٌة ،(filament)قلٌلة لتسخٌن الفتٌل  حداهماإن ٌفولتٌت إلىوهذا المصباح بحاجة 

 .(UV)الموجٌة  األطوالالتً بدورها تعطً  اإللكترونات

 : وهً أنواعوهً ثالثة  -الفالتر: -2

 .واألصفروالبرتقالً  األحمرالموجٌة  األطوال، وهو الذي ٌمرر البرتقالً -ا

 .والبنفسجً واألزرق األخضرالموجٌة  األطوال، وهو الذي ٌمرر األزرق -ب

 .الموجٌة فوق بنفسجٌة األطوال، وهو الذي ٌمرر البنفسجً الؽامق -ج

تكون مثبتة على  أوٌدوٌا  إمادم الجهاز وهذه الفالتر تكون مثبتة داخل الجهاز وٌقوم بتحرٌكها مستخ

 الكهربابً له. اإلٌعازمحرك ٌقوم بتؽٌٌرها حسب 

لب ولكً ٌكون حجم الجهاز وشكله لتؽٌر مسار الضوء حسب الط عملوهً كثٌرة وتست -المراٌا: -3

 مناسب.

محزز حٌود والذي  أوموشور  عمل إمالكل جهاز وحسب تصمٌمه ٌست -:الحٌود زاتومحزالمواشٌر  -4

 الطول الموجً المراد استخدامه فً التحلٌل. إلىالموجٌة  األطوالالحزمة من  أوٌقوم بتحلٌل الضوء 
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وهررو عبررارة عررن ؼرفررة صررؽٌرة سرروداء توضررع العٌنررة فٌهررا لكررً ٌقرراس   -:)uvette)Cموضررع الررـ -5

ولها فتحتان متقابلتان واحدة لردخول الضروء منهرا الرذي ٌختررق العٌنرة مرن خرالل  ، لها (A)االمتصاص 

 المتحسس. إلىوٌخرج من الفتحة الثانٌة الذي ٌذهب  (Cuvette)الـ

 

تتناسرب مرع الضروء السراقط علٌهرا  (DC)وهو خلٌة ضوبٌة لها القابلٌة على تولٌد فولتٌة   -المتحسس: -6

 فكلما زاد الضوء زادت الفولتٌة المتولدة.

 

 وحدة العرض لكً  إلىعد استالم الفولتٌة من المتحسس سوؾ تكبر وترسل ب  -وحدة العارضة: -7

 .(LCD)شاشة عرض  أومباشرة  أرقامشاشة عرض  أومإشر  إماالتركٌز وتكون  بإعطاءتقوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخله الضوء مسار مع الضوئً الطٌف لجهاز الداخلٌة المكونات 56-59 شكل
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 الطٌؾ الضوبً جهاز  أعطال 16-21

 :العطل

 .ٌعمل نهابٌا الجهاز ال -1

 :السبب

 .قطع فً كٌبل القدرة  -ا

 .تلؾ الفاصم  -ب

  :العالج

 .بدال الكٌبلاست -ا

 .استبدال الفاصم  -ب

 :العطل

 .شاشة العرض ؼٌر مستقرة )ؼٌر ثابتة( أومإشر القراءة  -2

 :السبب

 .األخرىالبصرٌة  األجزاء أوقاعدة المصباح  أوعدم استقرار الجهاز   -ا

 الداخلٌة للجهاز. األجزاء أورداءة التوصٌل الكهربابً بٌن مصدر القدرة والجهاز  -ب

 البصرٌة. جزاءاألعدم نظافة  أوفقاعات هوابٌة فً المحلول  أوكانت هناك شوابب  إذا  -ج

  :العالج

 البصرٌة بصورة جٌدة.  واألجزاءتثبٌت المصباح   -ا

 تثبٌت التوصٌالت الكهربابٌة بصورة جٌدة.  -ب

 البصرٌة. األجزاءاستبدال المحلول وتنظٌؾ  أوالفقاعات الهوابٌة  إزالة -ج

 :العطل

 .ؼٌر حقٌقٌة أرقامشاشة العرض تقرأ  أوكان المإشر  إذا -3

 :السبب

 النموذج المراد فحصه. إلى( الطول الموجً المختار ؼٌر موافق ا

 .( المرشح المختار ؼٌر صحٌحب
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 .( شدة توهج المصباح ؼٌر كافٌةج

 فً مكانها المناسب. ته( المنظومة الزجاجٌة )الضوبٌة( ؼٌر مثبد

  :العالج

 .الموجً ( التؤكد من الطولا

 ( التؤكد من المرشح.ب

 .استبدال المصباح أوالتؤكد من الفولتٌة المجهزة للمصباح  أوٌؾ المصباح ظ( تنج

 ( عمل معاٌرة للمنظومة الضوبٌة.د

 :العطل

 شاشة العرض على الصفر. أوعدم ثبات المإشر  -4

 :السبب

 ( قد ٌكون الجهاز بوضع ؼٌر مستوي على منضدة الفحص.ا

 ( منظم الصفر عاطل.ب

  :العالج

 ( وضع الجهاز بصورة صحٌحة.ا

 تصلٌح المنظم.أو ( تبدٌل ب

 :العطل

 .ؼٌر كافٌة اإلضاءةشدة  -5

 :السبب

 .م ثبات المصباح فً مكانه المناسبعد -ا

 .المصباح ٌعمل لمدة طوٌلة  -ب

 وجود ؼبار على المصباح.  -ج

  :العالج

 ( تثبٌت المصباح.ا

 ( استبدال المصباح.ب

 ( تنظٌؾ المصباح.ج



205 
 

 -والتوصٌات:الصٌانة الدورٌة 

 تولد رجات بالقرب من الجهاز. أجهزةوضع الجهاز بصورة مستوٌة ومستقرة وعدم وضع  -1

 .الشمس وأشعةوضع الجهاز فً مكان جٌد التهوٌة وبعٌد عن المصادر الحرارٌة  -2

 .األصابعتنظٌؾ المنظومة البصرٌة من الؽبار وبصمات  -3

 .الشدةسوؾ ٌفقد  ألنهساعة عمل  (1000) لكلاستبدال المصباح  -4

 من بقاٌا المواد الكٌمٌاوٌة. (cuvette)تنظٌؾ الـ -5

 الكهربابٌة مثل المصباح ٌجب قطع التٌار الكهربابً عن الجهاز.  األجزاءعند استبدال  -6

   

  والتطبٌقات األسئلة 

 : ٌلً عرؾ ما -1

  (sample)( العٌنة د    (buffer)( محلول ج   (standard)( محلول ب( المحالٌل القٌاسٌة   ا

  (n.m)اختٌار الطول الموجً  ( مفتاحو (الطٌؾ الضوبً ( مفتاح التصفٌر فً جهازه

 ؟الطٌؾ الضوبً  كٌؾ ٌعمل جهاز -2

 لماذا ٌكون صندوق العٌنة اسود اللون ومؽلق تماما؟ -3

 -ٌؤتً: فابدة كل مما ما  -4

 الفالتر (د عارضة النتٌجة-ج ) (n.m)( مفتاح c  (%T)مفتاح تعٌٌر  (ب( مفتاح التصفٌر   ا 

 (monocrometer)( الــه     

 

 جهاز الهٌموكلوبٌن 16-22

مواصفات  ذو وهو عبارة عن جهاز ٌقوم بفحص الهٌموكلوبٌن فً الدم حٌث ٌحتوي الجهاز على مصباح    

 بحٌث ٌعطً المصباح ضوء أكثر من الحرارة وهذا ٌضمن لنا عدم تلؾ العٌنة .

رة على الفولتٌة التً النتابج الصحٌحة هو السٌطعلى حصول إن المبدأ االساسً لعمل الجهاز لؽرض ال  

من ان الضوء ، وهذا ناتج اءة ٌعنً الحصول على نتابج خاطبة، والن فً حالة تؽٌر شدة االضتؽذي الضوء

بعد أن ٌة وتردد مستقرٌن. ذات قٌمة فولت من خالل العٌنة المراد فحصها ،وٌفضل استعمال مجهز قدرة ٌنفذ

الجهاز ، بحٌث  تمت السٌطرة على الفولتٌة المجهزة للمصباح ٌجب معرفة مواصفات المصباح المستخدم فً
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إن فً بعض  علماً  ،م تلؾ العٌنة المراد فحصها، وهذا ٌضمن لنا عدٌعطً المصباح ضوءاً أكثر من الحرارة

األجهزة ٌوجد فلتر حراري قرٌبا من الضوء لضمان عدم تلؾ الفلتر الضوبً نتٌجة الحرارة الصادرة من 

الصادرة منه ضٌقة وثابتة  الضوء وكذلك لؽرض حماٌة العٌنة التً ٌراد اختبارها ، تكون الحزمة الضوبٌة

صالح ٌكون المصباح الجدٌد على ن نبدله بمصباح آخر ونرٌد أ هن تصمٌم المصباح عند عطل،علما إ

ن المصباح الجدٌد هو نفس المصباح العاطل ، والتؤكد من أ هاالستقامة نفسها بالنسبة للضوء الصادر من

ن تم توضٌح السٌطرة على شدة إضاءة المصباح وتم ول على دقة نتابج التحالٌل. بعد ألؽرض الحص

  .ءة المطلوبة لضمان الدقةالحصول على اإلضا

الؽرض منها تجمٌع الضوء وضمان عدم تشتته وكذلك لؽرض تركٌزه  المةعدسات  إلى الضوء ندخل      

ن ط وعدم تمرٌر باقً األلوان علما إفلتر ضوبً والؽرض منه هو لتمرٌر اللون األخضر فق إلىنمرره 

بوابة ٌمكن  نانو متر( إما الؽالق وهو عبارة عن 540الطول الموجً للون األخضر المستخدم فً الجهاز )

التحكم بها لؽرض السٌطرة على الضوء بتجمٌعه من خاللها لؽرض إسقاطه على العٌنة التً نختبرها ، من 

خلٌة ضوبٌة والتً بدورها تحول الضوء الساقط  إلىخالل العٌنة سوؾ ٌمر الضوء وهذا الضوء ٌمرر 

مكبر ٌقوم  إلىالكهربابٌة ضعٌفة جدا ولذلك ٌتم إرسالها  شارةن هذه اإلعلما إ ،كهربابٌة إشارة إلىعلٌها 

الحظ الشكل تٌجة وهً تعد قراءة الهٌموكلوبٌنالكاشؾ الذي بدورة ٌقوم بتجهٌز المقٌاس بالن إلىبتكبٌرها ثم 

 .( والذي ٌمثل جهاز قٌاس الهٌموكلوبٌن المختبري 16-20)

 (46) َشِٝر

 جهاز الهٌموكلوبٌن :مرٌناسم الت

 وكٌفٌةوسببها  واألعطال، الجهاز إدامة، لم كٌفٌة تحضٌر عٌنة الدم لفحصها: تعمرٌنمن التالهدؾ 

 .إصالحها

 طرٌقة تحضٌر عٌنة الدم للفحص    

دم ؼٌر متحلل من اصبع المرٌض  (ml 0.02)تحضٌر العٌنة المراد قٌاس الهٌموكلوبٌن لها ٌسحب  -1

 .بواسطة ماصة الهٌموكلوبٌن 

 الخارج حتى الٌعلق بها اي دم زابد.تمسح الماصة من  -2

 .( وٌترك لمدة عشرة دقابقDrabkinٌخلط مع مادة الدرابكن ) -3

مادة الدرابكن تقوم بكسر جدار خلٌة الدم الحمراء وٌتفاعل مع هٌموكلوبٌن الخلٌة وٌكون مادة  -4

 .اللون والتً ٌقوم الجهاز بقٌاسهاحمراء 

 طرٌقة قٌاس الهٌموكلوبٌن

عالً التركٌز ومحلول قٌاسً واطا التركٌز وتحضر هذه المحالٌل ٌومٌا ٌحضر محلول قٌاسً  -1

 .تؽٌر لونها نتٌجة الحرارة والضوءحٌث ان المحالٌل القدٌمة ٌ

 .زظر قلٌال لحٌن ثبوت قراءة  الجهاٌشؽل الجهاز وننت -2

 ٌوضع المحلول القٌاسً الواطا التركٌز وتنظم قراءة المقٌاس. -3
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 التركٌز وتنظم قراءة المقٌاس. العالًٌوضع المحلول القٌاسً  -4

 .للحصول على قراءة ثابتة ومستقرة (4- 3تعاد الخطوات ) -5

 .ٌاسة  بدال من المحالٌل القٌاسٌةواخٌرا ٌوضع المحلول الذي ٌراد ق -6

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهاز قٌاس الهٌموكلوبٌن المختبري  20 – 56شكل  

 جهاز قٌاس الهٌموكلوبٌنادامة 

، وذلك بتؽطٌته بؽطاء بالستٌكً بعد انتهاء التشؽٌل، الن ترسب الؽبار على حماٌة الجهاز من الؽبار -1

 .والفلتر ٌسبب خطا بنتابج التحلٌلالخلٌة الضوبٌة 

عدم تشؽٌل اي جهاز ٌولد ذبذبات او اهتزازات على المنضدة المثبت علٌها مثل جهاز الطرد المركزي  -2

 .تذبذب القراءة إلىالن ذلك ٌإدي 

وٌفضل  ،ذلك ٌسبب عدم استقرارٌة القراءة ، النالجهاز لفترات قصٌرة ومتتالٌة ٌلعدم اطفاء وتشؽ -3

 .بقاء الجهاز ٌعمل طوال مدة العملا

عطل المصباح او الخلٌة الضوبٌة والذي ٌمكن  إلىعند عدم وجود قراءة على المقٌاس فان ذلك ٌعزى  -4

  .ها عن طرٌق فتح ؼطاء اسفل الجهازاستبدال
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 ( ٌوضح مخطط كتلً لعمل جهاز الهٌموكلوبٌن21-16والشكل )

 

 

 

مخطط كتلً لعمل جهاز الهٌموكلوبٌن 94-41شكل   

 

مصدر 
تٌار

V220 

مجهز 
قدرة 
 متناوب

 مصباح
عدسة 

 المة
 الغالق مرشح

خلٌة 
 ضوئٌة

مكبر 
 إشارة

LCD 

ٌشع ضوء 

خالً من 

 الحرارة

لتجمٌع 

الضوء 

وعدم 

 تشتته

ٌمرر اللون 

األخضر بطول 

 nm 540موجً 

 فقط

بوابة 

السٌطرة 

على 

 الضوء

خلٌة ضوئٌة 

لتحوٌل الضوء 

الساقط إلى 

 إشارة كهربائٌة

 مكبر إشارة
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جهاز قٌاس الهٌموكلوبٌناعطال   

 العطل: الجهاز الٌعمل نهابٌا. -أ 

 السبب:

 الكهربابً(.عطل الفٌوز )الفاصم -1

 قطع فً كٌبل القدرة.-2

 .عدم وجود كهرباء فً الماخذ الربٌسً للكهرباء-3

 القراءات الخاطبة )النتابج ؼٌر صحٌحة(. العطل: -ب

 السبب:

 عدم استقرارٌة )ثبات( قٌمة الفولتٌة. - 1

 عطل فً مثبت فولتٌة المصباح. - 2

 وجود ؼبار على المصباح. - 3

 (.هاصفاتوالمصباح )لكل مصباح عدد ساعات عمل تذكر مع مانتهاء عدد ساعات عمل  - 4

 تلؾ متحسس االضاءة. - 5

 وجود اوساخ او خدوش فً دورق العٌنة المراد فحصها. - 6

 معاٌرة الجهاز خاطبة. - 7

 تلؾ محالٌل المعاٌرة. - 8

 .(O.L)وتظهر بالمختصر   (overload)الجهاز ٌقرا حمل عالً  العطل:- ج   

 سبب:ال

 المسار الضوبً.انسداد فً  - 1

 .(هعدم عمل المصباح )احتمال احتراق - 2

 .ضعؾ اضاءة المصباح - 3

 .ة اكبر من القراءة العظمى للجهازتركٌز العٌن - 4
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 :واألسبلة المناقشة

 ؟ةحالسبب فً كون النتابج ؼٌر صحٌ ما -1

 ؟جهاز الهٌموكلوبٌن إدامةفً  إتباعهاالخطوات الواجب  ما -2

 ؟تحضٌر العٌنةعدد خطوات  -2

 عدم عمل الجهاز نهابٌا؟ إلىالتً تإدي  األسباب ما -3

 

  (PH Meter)الحامضٌةجهاز قٌاس 

، ل التركٌبات الكٌمٌابٌة المختلفةقاعدٌة المحلول من خال أووهو جهاز ٌستخدم لقٌاس حامضٌة          

وكمٌة  .]    [الهٌدروجٌن  الٌونات أؼلبٌةعلى  بصورة مطلقة فان المحلول ذو الطبٌعة الحامضٌة ٌحتوي

القاعدٌة،بٌنما المحالٌل ذات الطبٌعة القاعدٌة فانها تحتوي على نسبة      ]الهٌدروكسٌد أٌوناتقلٌلة من 

( والذي 22-16الحظ الشكل ) .]    [اعلى من اٌونات الهٌدروكسٌد القاعدٌة قٌاسا باالٌونات الحامضٌة 

 ٌوضح جهاز قٌاس الحامضٌة .

 (47) مرٌنت

 : جهاز قٌاس الحامضٌةمرٌناسم الت

، تعلم األعطال وأسبابها وكٌفٌة تطبٌق طرٌقة قٌاس الحامضٌة، كٌفٌة صٌانة الجهاز :مرٌنالهدؾ من الت

 إصالحها.

  قٌاس جهاز الحامضٌة طرٌقة

 ة: ٌالخطوات اآلت إتباعمحللون كثٌرا ما ٌواجهون مشاكل كثٌرة فً  قٌاس درجة الحموضة لذلك ٌجب ال

ٌتم تنظٌم  األمراقتضى  وإذا( 7المإشر على الرقم ) إنمن  التؤكدٌفصل الجهاز من المصدر وٌتم  -1

 الجهاز. أسفلالمإشر بواسطة لولب 

 المصدر الكهربابً. إلىٌوصل الجهاز  -2

 .(oC 25ٌتم تنظٌم درجة الحرارة على قٌمة معٌنة وهً ) -3

 إلىن المإشر ٌستطٌع القراءة من الصفر إمن  للتؤكدٌتم تحرٌك مقبض التنظٌم العلوي فً االتجاهٌن  -4

 (.14 – 0عشر ) األربعة

داخل السابل المراد حساب  األقطابمن ثبوت القراءة ندخل  وللتؤكد(  7ٌنظم المإشر على الرقم )  -5

 .وبذلك نحصل على القراءة مباشرة هل(PH) ـال
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              =H2O 

 

                +              =        [H2O]          {* -1} 

  -             -              =         [H2O] 

   PH = -               

   PH + POH =PH2O 

   PH + POH =14 

   POH  =  -               

   PH = 14 – POH 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهاز قٌاس الحامضٌة 22 – 56شكل 
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0 7                                                           14    

 

 حامضً                                  متعادل                                             قاعدي    

  

 .جات المإشر لجهاز قٌاس الحامضٌةٌوضح  تدرٌ  (23 – 16)الشكل 

 

 

 

 

 

 تدرٌجات المؤشر لجهاز قٌاس الحامضٌة    23 – 56شكل                

 :نأ أي عندما ٌكون المحلول متعادال ان فرق الجهد ٌساوي صفرإتالحظ  ذإ

      PH = 7  

           =      

 

 قٌاس الحامضٌة أدامة جهاز

ل فً عمره وتعطً نها تطٌالصٌانة واإلدامة للجهاز، ألاتها فً هناك العدٌد من العوامل التً ٌجب مراع 

وهدرا  ،عدم دقة نتابج التحالٌل إلى، وفً حالة إهمالها ٌمكن ان ٌكون لها آثار ضارة تإدي النتابج الصحٌحة

 :ما ٌلً فً الصٌانة والخزن للجهازفً الوقت وخسارة فً المال والمواد .ولذلك ٌجب إتباع 

 للجهاز وبعناٌة فابقة ألنه قابل للتلؾ. االستعمال الجٌد والصحٌح -1

 تخصٌص سجل باإلدامة ٌذكر فٌه تارٌخ اإلدامة ونوعها. االهتمام باإلدامة الدورٌة بالجهاز، -2

 الٌومٌة للجهاز وفً الحاالت التً ٌكون عدد التحالٌل كبٌر ٌجب إدامة األقطاب بٌن هذه اإلدامة -3

 .التحالٌل لتجنب النتابج الخاطبة

 .والؽبار وفً المكان المخصص لخزنةالخزن الصحٌح للجهاز بعٌدا عن أشعة الشمس  -4

 .إذا خزن جافا ٌتلؾ هن ٌكون الؽشاء الزجاجً رطب ألنٌجب عند الخزن أ -5
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 قٌاس الحامضٌة خطوات صٌانة جهاز

 ٌفكك الجهاز بعناٌة فابقة. -1

 األولً لها.العناٌة باألقطاب والتؤكد من شهادة المنشؤ عند االستعمال  -2

 معاٌرة األقطاب وتكون بشكل دوري أو على نحو أكثر تواترا إذا مرت عٌنة عالٌة. -3

ٌتم شطؾ األقطاب بعد التحلٌل بمٌاه نقٌة وٌمسح القطب بعناٌة بواسطة المنادٌل والتؤكد من عدم  -4

 وجود بقاٌا من المنادٌل علٌه.

 ا.ٌتم رفع األقطاب بعد التحلٌل من المادة التً تم تحلٌله -5

 .ابقة بالؽشاء الزجاجً لتجنب تلفهالعناٌة الف -6

خطا فً  إلىأحٌانا الؽشاء الزجاجً ٌتؽٌر لونه بسبب بقاٌا مواد التحلٌل )رواسب ( وهذا ٌإدي  -7

لونه  إلىن ٌفتح بعناٌة وٌنقع فً المذٌبات وٌفرك بعناٌة فابقة لحٌن ٌعود فٌجب أ ،نتابج التحلٌل

 الطبٌعً.

  

 إشكال مختلفة لألقطاب وكل حسب استعماله 24 – 56شكل 
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 قٌاس الحامضٌة جهازأعطال 

 العطل: الجهاز الٌعمل نهابٌا. -1

 السبب:

 عطل الفٌوز )الفاصم الكهربابً(. -ا

 قطع فً كٌبل القدرة. -ب

 عدم وجود كهرباء فً الماخذ الربٌس للكهرباء. -ج   

 

 العطل: القراءة الخاطبة )عدم دقة النتابج(. -2

 السبب:

 .عدم الدقة فً تعٌٌر الجهاز -ا

 تلؾ االقطاب. -ب

 .اإللكترونٌةعطل الدابرة  -ج

 تلؾ محالٌل المعاٌرة. -د

 اختالؾ درجة حرارة العٌنة عن درجة حرارة محلول المعاٌرة. -ه

 

 وجود شوابب فً محلول القطب. العطل: -3

 السبب:

 .هعلٌ ظفً الهواء ولٌس فً الماء المقطر لؽرض الحفا هجفاؾ القطب بسبب ترك -ا

لفترة طوٌلة بدون  ه، بعد تركهالحافظة الخاصة ب عمالعدم االلتزام بقواعد حفظ القطب باست -ب

 .هاستعمال

 

 الٌعمل. هالجهاز جدٌد ولكن: لعطلا -4

 السبب:

 .ب قبل التنصٌب واالستعمال للجهازعدم اجراء عملٌة تفعٌل للقط

 

 :واألسبلةالمناقشة       

 ؟التً تإدي لعدم دقة النتابج األسباب ما -1

 .ارسم المإشر للجهاز -2

 .عدد الخطوات الربٌسة للصٌانة -3

 .عددها ؟للقٌاس إتباعهاالخطوات التً ٌجب  ما -4

 هو السبب؟ا ، مٌعمل ال هالجهاز جدٌد ولكن -5

 


