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 المقدمة

 

 

 

 األعزاء طلبتنا..... .األفاضل المدرسٌن السادة

 كتاب تسلسل بنفس أٌدٌكم بٌن الطبٌة األجهزة ٌانةلص العملً التدرٌب كتاب تمارٌن وضعت

 إجراء قبل بتفاصٌلها النظرٌة المادة بدراسة ٌقوم حٌث التمارٌن واستٌعاب فهم لزٌادة الصناعٌة العلوم

 للبدء قبل للمراجعة خالصة تعد نظرٌة مقدمة إضافة ارتأٌنا العملً التمرٌن فابدة ولزٌادة ،التمارٌن

 من هابلة مجموعة بٌن من وعناٌة بدقة اختٌر قد طبً جهاز عن عبارة تمرٌن كل إن .له العملً بالتنفٌذ

 دول وبقٌة العزٌزة بالدنا فً والصحٌة الطبٌة والمؤسسات المستشفٌات فً المستعملة الطبٌة األجهزة

 والعضالت القلب تخطٌط أجهزة مثل الطبٌة األجهزة صٌانة الختصاص الحٌوي العصب وتعد ،العالم

 .الخ....السٌنٌة االشعة وجهاز الصوتٌة فوق األمواج وأجهزة الصناعٌة والكلٌة الكهربابٌة الرجة ازوجه

 الى باإلضافة التمارٌن الحتواء الطبٌة األجهزة اختصاص الى الطالب تحول التمارٌن بإجراء االهتمام إن

 ،التشغٌلً عمرها لزٌادة لها ةالدورٌ اإلدامة وإجراء األجهزة هذه خزن وطرٌقة وصٌانتها تشغٌلها كٌفٌة

 نهٌب بواسطتها والعالج للفحص ٌخضعون الذٌن المرضى وحٌاة األجهزة بٌن المصٌرٌة وللعالقة

 بدقة وتنفٌذها التمارٌن بإجراء واالهتمام الدرس مضاعفة األعزاء والطلبة والفنٌٌن المدرسٌن بالسادة

 جهاز من العمل ومبدأ الطبً واالستعمال بالشكل اختالفها من بالرغم لألخرى مكملة أحداها تعد والتً

 دراستها ٌتم لم التً لألجهزة وخزٌن وعلمً معلوماتً كمصدر أٌضا مفٌدة ستكون ألنها ،آخر الى طبً

 ساهموا الذٌن جمٌع نشكر أن نود وأخٌرا .وإدامتها صٌانتها طرق فً مشتركة األجهزة جمٌع إن حٌث

 جمٌعا المدرسٌن السادة من ونرجو ،علٌه هو ما على الكتاب هذا جاألخر مساعدتنا فً آخر أو شكلب

 خدمة األفضل نحو الكتاب ٌرولتط المفٌدة وآرابهم السدٌدة بأفكارهم رفدنا خاصة االختصاص ذوي ومن

 .وبركاته هللا ورحمة علٌكم والسالم. .التوفٌق هللا ومن األعزاء لطلبتنا

 المؤلفون
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 األوللفصل ا
 االول ل kkا 

 صٌانة األجهزة الطبٌة وجهاز األشعه السٌنٌة
 جهزة الطبٌةصٌانة األمدخل ل

 تمهٌد 1-1

 غرٌبا سلوكا تسلك أحٌانا أنها إال عالٌة ((Reliability موثوقٌة ذات تكون الحدٌثة الطبٌة األجهزة إن     

 قد المستشفى فً لكترونٌةاأل المعدات إحدى كسر إن. جزبٌا   أو كلٌا العمل عن تتوقف وقد مفاجبة بصورة

 بالقرب بالصٌانة الخبراء األشخاص وجود فؤن لذا المرضى حٌاة الخطر ٌبلغ فقد كثٌرة عواقب الى ٌإدي

  .البلزمة بالسرعة تتوقف التً األجهزة تشغٌل وإعادة المخاطر لتفادي جدا روريض األجهزة هذه من

 :اآلتٌة المراحل الصٌانة تتضمن

 مراحل الصٌانة 2-1

 Preventive Maintenanceالصٌانة الوقابٌة  1-

         

 األجهزة فً حصلت التً األعطال من الكثٌر إن لوحظ فقد الخلل حدوث ٌمنعان قد والحذر الٌقظة إن       

 المستفٌد ٌتخذها التً اإلجراءات مجموعة الوقابٌة بالصٌانة المقصود. االستعمال وسوء اإلهمال مصدرها

  .ٌستعملها التً األجهزة أو الجهاز فً الخلل حدوث لمنع

 

 :ٌؤتً بما تلخٌصها فٌمكن تجنبها ٌمكن التً المحتملة األعطال أما

 : Malfunctionsستخدام أعطال سوء اإل - أ

 :ٌؤتً لما نتٌجةمن جراء سقوط الجهاز  الغالب فً العطل هذا ٌحدث

  .األرضعلى سقوط الجهاز   -1

 .به عابر شخص رتطامإ عند وكسره سقوطه الى ٌإدي ضٌق رف على وضعه 2-

 .تحرٌكها عند ٌسقط فقد العجبلت ذات الطوارئ عربة على وضعه 3-

ة قدر اإلمكان كما ٌجب ان تكون عجبلت العربة كبٌرة لتجنب لذلك ٌجب ان تكون العربة واسعة وواطب       

خر ألخر ٌسحبها عند نقلها من مكان آلالعثرات كما ٌكون من األفضل ان ٌحركها شخصان احدهما ٌدفعها وا

وقبل تحرٌك العربة ٌجب التؤكد من فك ارتباط الجهاز بالنقطة الكهربابٌة الن العكس ٌإدي الى تلف القابلو او 

ة او الجهاز فاذا حدث ان سقط الجهاز عندما الٌمكن تجنب ذلك عندما ٌفحص من قبل متخصص قبل النقط

تشغٌله ثانٌة الن السقوط الٌسبب التلف الذي قد ٌإثر على اشتغاله فحسب وانما قد ٌإدي الى تحرٌك األجزاء 

 اء التً تربط الى المرٌض او األجز(  (Case الداخلٌة من اماكنها وظهور فولتٌة خطرة على حاوٌة الجهاز 

 عه : توبحج األجهضةفي  األعطبلان بعط  أوظحجالخبشة العمليت 
 الكهربابٌة النقطة من (Plug) الفٌشة سحب ٌجب لذلك (Power cable) القدرة قابلوات فً خلل -1

                                          .القابلو سحب ولٌس( Receptacle المقبس)

 أو العربةدعسها بعجبلت  أو الحادة االنثناءات جراء من (Patient Cable) المرٌض قابلو فً خلل -2

 .ذلك تجنب ٌجب لذا.بعنف الجهاز عن فصله

 مسكها ٌجب لذا ما بسطح ارتطامها أو األرض على سقوطها جراء من الضغط متحسسات فً للخ-3

 .فابقة بعناٌة
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 Fluid Spillage السابل نسكابإ -ب 

 ومنع الهواء بتدوٌر للسماح تهوٌة شبابٌك أو تنفٌس بفتحات مجهزة لكترونٌةاأل المعدات غلبا     

 خطر هنالك ٌكون فقد العلوي الجهاز سطح فً موجودة الفتحات تكون عندما .الحرارة فً الزابد االرتفاع

 داخل فً الحساسة ةلكترونٌاأل الدوابر الى دخوله وثم السطح هذا على السوابل من نوع أي انسكاب من

 هذه وضع خبلل من وقابٌة إجراءات اتخذت قد الشركات إن ورغم (.الجهاز تلف) الخلل فٌحدث الجهاز

 أو القنانً أو األوعٌة وضع عدم جدا الضروري من انه إال جوانبه احد فً أو الجهاز خلف الفتحات

 اتخذت فقد مزدحمة الردهات ٌثح المستشفٌات وفً االلكترونً الجهاز على األخرى السوابل حاوٌات

 المرضى متناول عن إلبعادها مابلة رفوف أو عالٌة منصات على األجهزة بوضع وقابٌة إجراءات

 .علٌها المواد وضع من والعاملٌن

 (Overheating of Equipment) اإلحماء فرط -ج 

 دخول من تسهل كونها حٌث من مساوئ ذات األجهزة حاوٌات فً موجودة الفتحات إن رغم       

 إحماء لمنع ضرورٌا دٌع وجودها فان الجهاز فً الداخلٌة لكترونٌةاأل األجزاء الى المنسكبة السوابل

 باتا منعا ٌمنع نفسه وللسبب بستابر تغطٌتها أو الفتحات سد عدم ٌجب السبب لهذا ،ٌنبغً مما أكثر الجهاز

 األخرى (Heaters) المسخنات أو (Radiators) الحرارٌة المشعات على لكترونٌةاأل المعدات وضع

 المعدات لتبرٌد (Blower) هواء منفاخ أو (Fan) مروحة على األجهزة بعض تحتوي. مباشرة بصورة

 كالحواضن) الحرارٌة األجهزة فً الهواء تدوٌر خبلل من حراري تجانس حالة لخلق أو الحرارٌة

 (Air Filter) هواء مرشح الهواء خولد شباك فً ٌوضع كما .(Incubator and Ovens)( واألفران

 مثبل وأخرى فترة بٌن المرشح ٌنظف إن ٌجب .الجهاز الى الكتانٌة واأللٌاف والغبار األتربة دخول لمنع

 فقد المرشح ٌنظف لم وإذا المعٌنٌن األشخاص قبل من جٌدا بغسلها وذلك األقل على أشهر ستة أو ثبلثة كل

 .ٌنبغً مما اكثر الجهاز حرارة درجة اعارتف الى ٌإدي مما ،مساماته تغلق

 

  لكترونٌةاأل المعدات وتعقٌم تنظٌف -د 

        Cleaning and Sterilization of Electronic Equipments                          

 .والتعقٌم للتنظٌف مناسبة غٌر وطرق مواد استخدام عند العطل الى لكترونٌةاأل المعدات تتعرض قد     

 البخارٌة التعقٌم اجهزة فً والمتحسسات كالقابلوات وملحقاتها لكترونٌةاأل األجهزة تعقٌم باتا منعا ٌمنع

(Autoclaves) البارد الغاز ٌستخدم ذلك عن وبدال (Cold Gas) ًاألجزاء بعض باستثناء التعقٌم ف 

 مثل البخاري التعقٌم ازبجه تعقٌمها ٌمكن بحٌث المصنعة الشركات قبل من خاص بشكل المصممة الخاصة

 Temperature) الحرارة درجات ساتـــومتحس غطاةـــالم اتـــوالمتحسس المرضى قابلوات بعض

Probes). المطهرات استخدام عند (Detergents) للبكترٌا المضادة المحالٌل أو (Antibacterial 

Solutions) ًمن السوابل هذه دخول تجنب ٌجب االلكترونٌة األجهزة من الخارجٌة األجزاء تنظٌف ف 

 المعٌنة المحالٌل بعض. الجهاز داخل فً االلكترونٌة المعدات الى األخرى والفتحات التنفٌس فتحات خبلل

 األجهزة تنظٌف فً المواد هذه مثل استعمال من الحذر ٌجب لذا الجهاز حاوٌة صبغة تزٌل أو لون تغٌر

 اذابة على ٌعمل االسٌتون الن (Acetone) االسٌتون على ٌحتوي الذي الكحول استعمال تجنب ٌجب كما

 .الجهاز صبغة وتلف الببلستٌكٌة االجزاء
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 : Equipment Malfaction داءاأل عي الدِبص عدض -2

    

 اإلجراءات جمٌع اتخذت لو حتى المناسب العمل عن مفاجبة بصورة الجهاز من جزء ٌتوقف قد    

 .الجهاز تشغٌل إلعادة المناسبة الخطوات ٌتخذ إن المشغل الشخص لىع ٌجب التوقف حدوث عند .الوقابٌة

 (Serviceman) بالصٌانة المكلف الشخص دعوة هو العمل عن الجهاز توقف عند الطبٌعً اإلجراء إن

 نتٌجة تكون قد بل الجهاز فً عطل عن ناتجة تكون ال قد قصٌرة زمنٌة بفترات المتكررة التوقفات إن إال

  .المجهزة الكهربابٌة القدرة فً انقطاع أو فسهن المشغل خطؤ

 

 :اآلتٌتٌن الحالتٌن فً تتم إلٌهم الجهاز إرسال أو الصٌانة استدعاء مسؤولً

 .العالٌة الحرارة نتٌجة عازلة لمواد كٌمٌاوٌة رابحة أو دخان انبعاث حالة. 1

 .(ٌكهرب) كهربابٌا ٌصعق الجهاز كون حالة فً. 2

  

 الجاف الجو جراء من تحدث التً (Static Shocks) تاتٌكٌةــساإل اتــالصعق بٌن التمٌٌز ٌجب انه إال      

 خطؤ جراء من الناتجة (Electric Shocks) الكهربابٌة الصعقات وبٌن ناٌلون سجادة على المشً جراء أو

 وإرساله فورا هازالج عن الكهربابً التٌار قطع ٌجب دخان انبعاث أو الكهربابٌة الصعقة حالة فً.الجهاز فً

 فحصه بعد إال علٌه (Do not use) تستعمله ال عبلمة أو (Defective) عاطل عبلمة وضع بعد للصٌانة

  .الصٌانة رجال قبل من

 :اآلتٌة المقترحة اإلجراءات اتخاذ ٌمكن( أعبله المذكورتٌن الحالتٌن ماعدا) الصٌانةمسإولً  دعوة قبل

 (Operator Errors) المشغل خطاءأ حدوث عند -أ 

 :ٌلً بما للمشغل الشابعة األخطاء تلخٌص ٌمكن

 .عاطل الجهاز بؤن فٌعتقد تشغٌله وعملٌة الجهاز تفاصٌل عن المشغل معلومات قلة. 1

 عدم اجراء من المشغل ٌرتكبها التً األخطاء .مناسبة بصورة السٌطرة منظومة ضبط فً إمكانٌته عدم. 2

 .لها المحددةغٌر المواضع فً األقطاب وضع أو الصحٌح الربط

 :ٌلً ما اتخاذ ٌجب أعبله الحاالت على للتغلب

 .المجال بهذا تخصصٌة دورات فً وزجه التوجٌه تحت المشغل وضع. 1

 المناسبة الكمٌة استخدام من والتؤكد جٌدة بصورة الجلد مع التصاقها من والتؤكد األقطاب فحص ٌجب. 2

 . الهبلم مادة من

 غٌر واالتصال لبلقطاب جٌدال غٌر الربط سببها مشاكل ٌسبب ما غالبا (ECG) المرٌض قابلو. 3

 عدم حالة فً وتحرٌكه القابلو أو األقطاب بمسك الحالة هذه تشخٌص ٌمكن .الجهاز مع مناسبال

 .(Display) العارض على االستقرارٌة

 

  Power Interruptions القدرة توقفات حدوث عند -ب 

 توهج مثل الكهربابٌة القدرة وجود على الدالة اإلشارات بعض هنالك إن لوحظ بلهأع( أ) الفقرة فً    

 .(Display) العارض على اإلشارات من نمط ظهور أو (Pilot lamp) الداللة مصباح اإلشارة مصباح
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 اإلجراءات تتخذ الحالة هذه فً كهربابٌة قدرة وجود وعدم تماما الجهاز اشتغال عدم األحٌان بعض فً

 :اآلتٌة ولٌةاال

 . (ON) تشغٌل حالة فً الجهاز وضع من التؤكد -1

 القدرة قابلو رفع ٌمكن التً األجهزة حالة فً) محكمة بصورة بالجهاز واتصاله القدرة قابلو ربط فحص -2

 (.عنها

 الكهربابٌة النقطة المقبس فحص ٌجب أعبله االجرابٌن عند المشكلة اكتشاف عدم حالة فً 3-

Receptacle)) كهربابً مصباح باستخدام وذلك الفولتٌة وجود حٌث من الجهاز إلٌه ٌربط الذي 

 الدورة قاطع السبب ٌكون فقد ٌتوهج لم وإذا قدرة وجود على ٌدل المصباح فتوهج المقبس الى وتوصٌله

(Circuit Breaker) فاصبل ٌكون قد حٌث الكهربابٌة النقطة لهذه(Trip) ٌفصل قد .التجهٌز ٌقطع وبذلك 

 فً خلل وجود نتٌجة الدورة قاطع ٌفصل الحاالت اغلب فً لكن مسبق سبب بدون أحٌانا الدورة قاطع

 تشغٌل إعادة عن( الكهربابً أو الفنً) لالمسإو الشخص تحدد المستشفٌات بعض فؤن السبب ولهذا الجهاز

 اقفال عدم حالة فً اما .العبلقة وذو إال ٌفتحه ال دابما مقفبل القواطع صندوق ٌكون ولذلك الدورة قاطع

 إن الجهاز ٌشغل الذي للشخص ٌمكن ذلك عند فً ذلك الوقت كهربابً وجود وعدم الدورة قواطع صندوق

 .الدورة قاطع تنظٌم إعادة ٌحاول

 ببوابة مجهزا اللوح ٌكون وقد الحابط فً لوح على الدورة قواطع صندوق ٌكون المستشفٌات اغلب فً     
 كل علٌها ٌشتغل التً الخطوط معرفة ٌجب كما المستشفى فً الدورة قواطع صنادٌق مواقع معرفة ٌجب لذا

 منظومات كانت سواء التؤثٌرٌة منطقته تدل قاطع كل على عبلمات وضع المفروض من ٌكون ولذلك قاطع
 ٌسٌطر ربٌسً دورة بقاطع مجهز دورة قواطع( صندوق) لوح كل .كهربابٌة نقاط أو تبرٌد ،تدفبة ،إضاءة

 عن مختلف بلون مقبضان الربٌسً الدورة لقاطع ٌكون كما .اللوح ذلك على الدورة قواطع جمٌع لىع
 أو (ON) التشغٌل وضع :اآلتٌة ةالثبلث األوضاع احد على الدورة قواطع مقابض تكون قد .األخرى القواطع
 الفاصل قاطع غٌلالتش ٌتم  .االثنٌن ٌتوسط األخٌر وهذا (Trip) الفصل وضع أو (OFF) اإلطفاء وضع

 عدم حالة فً .(ON) التشغٌل وضع الى تحرٌكه ثم ومن أوال (OFF) اإلطفاء وضع الى المقبض بتحرٌك
 ٌكون الذي القاطع مقبض عن البحث المعنً الشخص على فٌجب العبلمات خبلل من الدورة قاطع معرفة
 .(Trip) الفصل وضع على

 : تشغٌله وإعادة الفاصل الدورة قاطع جادإٌ محاولة عند التالٌٌن االجرابٌن تجنب ٌجب

 ثم OFF الوضع الى عشوابٌا األخرى الدورة قواطع بتحرٌك الفاصل الدورة قاطع إٌجاد أبدا ال تحاول. 1

 اإلنارة وإطفاء األخرى والمعدات األجهزة الى القدرة تجهٌز توقف الى ٌإدي ذلك الن ON الوضع الى

 .مخاطر من ذلك على ٌنطوي وما تشوٌش حاالت ٌخلق مما لحظٌا والتبرٌد والتدفبة

 تحاول فبل (Trip) الفصل وضع الى حاال وعاد ON التشغٌل وضع الى الدورة قاطع إعادة حالة فً. 2

 الى إرجاعه محاولة عند الثانٌة للمرة الدورة قاطع فصل الن. الثانٌة للمرة التشغٌل لوضع عنوة إرجاعه أبدا

 .قابما زالما الفصل سبب الذي العطل إن الى ٌشٌر (ON) التشغٌل وضع

 شعخ الغٌ٘٘خخِبص األ 1-3

 

 :اآلتٌة المكونات من السٌنٌة شعةاأل جهاز ٌتكون

 .ًالربٌسمجهز القدرة  -1

 .شعة السٌنٌةأنبوبة األ -2

 .السٌطرةوحدة  -3

 .العالًمولدة الضغط  -4

 دابرة المصباح ومحدد المساحة. -5
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 .السٌنٌة األشعة ازلجه الكهربابٌة لدابرةا لٌمث( 1-1( الشكل

 

 السٌنٌة شعةاأل لجهاز الكهربابٌة الدابرة 1-1شكل 

 

 : السٌنٌة شعةاأل جهاز مكونات من مكون لكل اموجز اشرح الفصل هذا فً سنتناول

 ٌسً .مجهز القدرة الرب-1

 220V-50Hz (Single Phase) الطور آحادي كهربابً مصدر على السٌنٌة شعةاأل أجهزة تعمل 

الذي عن  (Circuit Breaker) دورة خبلل قاطع 380V-50Hz (Three Phase)الطور ثبلثًأو   

حماٌلة الجهلاز ملن وٌعملل عللى  ،الكهربلابًتغذٌلة مصلدر العلن  شلعةوفصلل جهلاز األ توصٌلطرٌقه ٌتم 

 .ةالعالٌ اتالتٌار

 .شعة السٌنٌةأنبوبة األ-2

 للكهربللاء عللازال وٌكللون لهللواءا مللن مفللر  الوسللط فللً عرٌضللة مسللاحة وذ زجللاجً غللبلف مللن تتكللون   

 .(1-2) الشكل  الحظ عالٌة حرارة درجات وٌتحمل

 
 

 السٌنٌة شعةاأل ألنبوبة الزجاجً الغالف 1-2شكل  

    

 (Filament) المسلخن وٌمثلل السلالب القطلب هلو والكاثود ،نوداألو الكاثود علىهذا الغبلف  ٌحتوي     

مادة درجة انصهارها عالٌة جدا مثل  من ٌصنع فلزي هدف فهو االنود أما لكترونات،األ من حزمة إلطبلق

 معٌنلة بزاوٌلة ملاببل سلطحه وٌكلون لكترونلاتاأل بله صطدمت( Molybdenumوالمولبٌدٌنٌوم )تنكستن ال

 .(1-3) بالشكل موضح كما القطب محور على
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 السٌنٌة شعةاأل ألنبوبة والكاثود نوداأل 1-3 الشكل

 

 ملن الشلكل اسطوانً معدنً غبلف من السٌنٌة شعةاأل أنبوبة تصنع الثانوٌة لكتروناتاأل من وللتخلص    

 للكهربلاء علازال الغلبلف وٌكلون الثانوٌلة شلعةاأل المتصاص بالرصاص الداخل من مبطن األلمنٌوم سبٌكة

 .(1-4) الشكل الحظ واإلشعاع

 

 

 
 (ارجًالخ المظهر) السٌنٌة شعةاأل ألنبوبة المعدنً الغالف 1-4ل شك

    

 متحسللس المعلدنً الغللبلف ضلمن وٌوجللد للتبرٌلد الزجللاجً والغلبلف المعللدنً الغلبلف بللٌن زٌلت ٌوضلع  

 .المقرر الحد عن الحرارة درجة ارتفاع عند العمل عن الجهاز ٌفصل للحرارة

 وحدة السٌطرة-3
 :تتكون وحدة السٌطرة من

 

 (KV) العبل٘خ الفْلز٘خ علٔ الغ٘طشح -أ 

     

 على السٌطرة خبلل من تصوٌره المراد الجسم تخترق التً السٌنٌة شعةاأل طاقة على السٌطرة ٌتم     

 على ٌعمل ذاتً محول استخدام ٌتم العالٌة الفولتٌة على للسٌطرة . شعةاأل انبوبة تغذي التً العالٌة الفولتٌة

 تم التً الفولتٌة وتغذي لمفتاحا هذا طرٌق عن الفولتٌة اختٌار وٌتم اختٌار مفتاح وٌوجد الذاتً الحث مبدأ

 ((1-5الشكل فً كما الفولتٌة برفع تقوم بدورها والتً العالً الضغط لمحولة بتدابًاأل الملف الى اختٌارها
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 KV على للسٌطرة الكهربابٌة الدابرة 5-1 الشكل

 

 MAالغ٘طشح علٔ  - ة

      

 اختٌلار ٌتم .السٌنٌة شعةاأل انبوبة فتٌل تسخٌن على السٌطرة خبلل من شعاعاإل شدة على السٌطرة ٌتم     

  محولة ٌغذي والذي( 6-1) الشكل فً موضح كما التٌار اختٌار مفتاح بواسطة للمرٌض المناسب التٌار

 ملن هاحسلاب ٌمكلن المتوللدة الحلرارة حٌث التٌار على عتمدت التسخٌنشدة  الن للتٌار رافعة للفولتٌة خافضة

  : االتًقانون القدرة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (mA) على للسٌطرة الكهربابٌة الدابرة 1-6  الشكل

 

 الغ٘طشح علٔ صهي اإلشعبع -ج

   

 مختلفة دوابر وتوجد لئلشعاع الزمنٌة والفترة ونهاٌته اإلشعاع بداٌة لتحدٌد التوقٌت دابرة تستخدم    

 .(7-1) الشكل فً الموضحة المتسعة شحن نوع لتوقٌتا دابرة على وسنقتصر اإلشعاع على للسٌطرة

 

P=I
2 
R 
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 اإلشعاع زمن على السٌطرة دابرة 1-7 الشكل

 بشللحن فٌقللوم التٌللار ٌمللر التعللرٌض مفتللاح علللى الضللغط وعنللد الشللحن مفرغللة المتسللعة تكللون إن ٌجللب   

  .العالً الضغط لمحولة البتدابًا الملف تجهٌز ٌتم خبلله ومن الثاٌرستور دابرة تشغٌل الى وتإدي المتسعة

 R المقاومللة بواسللطة بلزمن الشللحن للمتسلعة الللتحكم وٌلتم المتسللعة شلحن إكمللال لحلٌن العملٌللة وتسلتمر    

                                                                                     اعتمادا على القانون االتً:

 

   مولدة الضغط العالً -4

 موللدات من متعددة انواع وتوجد التقوٌم ودابرة العالً الضغط محولة من العالً الضغط مولدة تتكون 

  :  القدرة تجهٌز فولتٌة على اعتمادا العالً الضغط

 .مولدة نبضتان -ب . مولدة نبضة واحدة  -أ : الطور آحادي القدرة تجهٌز -1

 .عشر نبضة تامولدة اثن -ب   .مولدة ست نبضات -أ : الطور ثبلثً القدرة تجهٌز -2

 .(8-1) الشكل فً الموضحة نبضات ست مولدة على دراستنا سنقتصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنبضا ستة مولدة 8 -1 الشكل

 

T=RC 
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 العالً الضغط قابلو 1-3-1

 العالً الضغط ومولدة شعةاأل نبوبةإ بٌن ٌربط الذي القابلو ٌوضح( 9-1) الشكل 

 

 

 

 

 

 ًلقابلو الضغط العا 1-9الشكل 

 ( (Control Panel السٌطرة لوحة 1-3-2

 .(1-10) الشكل فً كما الداللة ومبٌنات ومنظمات مفاتٌح على السٌطرة لوحة تحتوي

 

 

 

 

 

 

 لوحة السٌطرة 1-10الشكل 

 تحتوي لوحة السٌطرة على :

  .ONع مفتاح تشغٌل الجهاز وهنالك مصباح الداللة ٌضًء عند وضع المفتاح على وض :ON/OFF مفتاح -أ  

 مساعد. أومفتاح االختٌار منضدة  :Bucky -ب  

 .20KVPبدرجات كل درجة  KVPمنظم  :KV major -ت  

 .2KVPبدرجات كل درجة  KVPمنظم  :  KV minor- ث 

                       و كبٌر                         أملً امبٌر، ( 100,50,25) انبوبة االشعة وٌكون اما صغٌر تٌار اختٌار : mA selector- ج 

 .( ملً امبٌر600,400,300,200)

 .0.01secوٌكون اقل زمن  اإلشعاعاختٌار زمن  : Timer-ح  

     هل هً ضمن الحدود mA ،Timer ،KVمفتاح تحضٌر الجهاز ومن خبلله ٌتم اختٌار  : Ready- خ  

  .المسموح بها وٌوجد مصباح الداللة على عمل المفتاح

 .النود الدوارا :Rotor -د 

  مفتاح التعرٌض وهو الخاص بؤخذ الصورة على عمل المفتاح. :Exposure - ذ 

 

 

 

 

 رشك٘ت المبثلْ لبثلْ هْلذح الؼغؾ العبلٖ
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 (1)بطاقة العمل للتمرٌن رقم 
 شعة السٌنٌة ساسٌة لجهاز األالمكونات األ :اسم التمرٌن

 ساعة  12:  زمن المخصصال                            مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة                           

 :األهداف التعلٌمٌة
 :التعرف على ٌكون الطالب قادرا  على أن 
 ًمجهز القدرة الربٌس.   

 شعة السٌنٌة.األ أنبوبة 

 .وحدة السٌطرة 

  .ًمولد الضغط العال 

 

 ظروف وشروط األداء

 .بدلة العمل  1-

 شعة السٌنٌة.جهاز األ 2-

  (.1)عدد الكترونٌة  عددحقٌبة  3-
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  :خطوات تنفٌذ التمرٌن

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات
 

  .العمل ةارتد  بدل 1-
  .شعة السٌنٌةلجهاز األ تتبع الدابرة الكهربابٌة 2-

 
 
 .شعة السٌنٌةتتبع المكونات االساسٌة لجهاز األ –3
 .بتشغٌل الجهاز وٌعمل على حماٌة الجهاز من التٌارات العالٌةٌتحكم  :يالشئيس قبغع الذوسة  -أ 
 
 
 
 

 

عن طرٌق مفتاح (KV)القٌمة المطلوبة من بشعة نبوبة األإٌتم تجهٌز  (:(Autotransformerأوحى  الزاحي محىلال  – ب

   . KVختٌارالا

 
 

 

متناوب تعتمد قٌمة الفولتٌة على قدرة الجهاز المستخدم، االجهزة بالقدرات القلٌلة تستخدم التٌار ال
بٌنما االجهزة بالقدرات العالٌة تستخدم التٌار المتناوب ثالثً الطور (  (220V-50Hzاحادي الطور 

380V-50Hz)).  
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                                                      :  High Tension Transformer (Step Up)محىلت العغػ العبلي   - ث

تتراوح    (Diagnostic)شعة التشخٌصٌةوفً أجهزة األ شعة السٌنٌة،الى قٌمة عالٌة لتشغٌل أنبوبة األتعمل على رفع الفولتٌة 

    .(KVp 150 - 40 ) قٌمها

 

  

 

:Filament Transformer(Step Down) ٌل الخافض محول الفت – ث  

شعة السٌنٌه وٌتم تحدٌد قٌمةه الفولتٌه تسخٌن فتٌل انبوبة األعمل على خفض الفولتٌه الداخله حٌث ٌتم بواسطة هذٌ  

الفتٌل. بتدابً لمحولة المربوطة بالتوالً مع الملف اإلخبلل مفتاح اختٌار قٌمة المقاومة المتغٌرمن   mA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

للتمٌٌز بٌن فً تقوٌم موجة التٌار المتناوب و وعدد الثنابٌات المستخدمةالضغط العالً  تتبع ملفات محولة

  .الطورً الثالطور وث آحاديمحولة 
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المإقت تتبع دابرة -ج   

 

 
 
 
 
 
 بالضغط على المفتاح ٌبدأ التعرٌض. : Exposure Switchمفتاح التعرٌض - ح

 

 
  .شعة السٌنٌةخبلل انبوبة األ تقوم بتوحٌد التٌار باتجاه واحد :Rectifier Circuit التقوٌم دابرة - خ

   .نلتحدٌد مقدارالتٌار المار خبلل المسخ :مقاومة دابرة المسخن المتغٌرة – د

 ة.ٌشعة السٌنوفٌها تتولد األ :شعة السٌنٌةانبوبة األ - ذ

 .نودلدوار للمحرك: ٌعمل على تدوٌر األالجزء ا - ر

 

 
 

 

  نشاط :

وبعد تشغٌل دابرة المؤقت ٌتم قدح بوابة الثاٌرستور لٌصبح  Rالمتغٌرة  مقاومةالزمن اإلشعاع بواسطة  ضبطٌتم     

 ٌفضل استعمالو .محولة أوتوالخارجة من فولتٌة التكون محولة الضغط العالً موصلة الى ففً حالة توصٌل 

 .لتزشًّ٘خ الزٖ رعو  ثبلٌابم الشلوٖ ألًِب أكثش دلخ األ الوؤلزبد

  وكٌف ٌتم تبرٌدها ؟ شعة السٌنٌة،األ نبوبةإما سبب ارتفاع درجة الحرارة فً 

 هفزبذ الزعشٗغ
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 الورشة اواسم الجهة الفاحصة: مدرس
 شعة السٌنٌة ساسٌة لجهاز األالمكونات األاسم التمرٌن : 

 

 نوع العمل ت
 درجة التخصص

100% 
 المالحظات درجة االستحقاق

   20 .ساسٌةاألتعٌٌن مكونات الجهاز 1

   20 تتبع الدابرة الكهربابٌة للجهاز. 2

ومحول  لمحول الذاتً والضغط العالًتعٌن ا 3
 .الفتٌل

15   

   15 .تتبع دابرة المإقت ومعرفة وظابف أجزابها 4

   15 شعة السٌنٌة.مكونات انبوبة األ تعٌٌن 5

   15 .من المخصصالز 6

 
   

 %60ن  درجة النجاح عال تقل ( على أن 1,2,3,4,5ٌجب أن ٌجتاز الطالب الخطوات )     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توقٌع لجنة الفحص                                                                        الدرجة النهابٌة
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 ( 2 بطاقة العمل للتمرٌن رقم )

 شعة السٌنٌةتشغٌل وحدة السٌطرة لجهاز األ :التمرٌناسم 

 ساعة12الزمن المخصص :                    مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة                           

 األهداف التعلٌمٌة :

 :التعرف على  ن ٌكون الطالب قادرا  علىأ 

 مفاتٌح اللوحة.   

 مات اللوحة.منظ 

  للوحة. لةالدالمبٌنات 

 .تشغٌل الجهاز  

 ظروف وشروط األداء

 .العمل ةبدل 1-

 شعة السٌنٌة. لجهاز األلوحة التدرٌبٌة ال 2-

 1.عدد  Analog تناظري( AVO-meterافومٌتر ) جهاز 3-

 2.عدد  Digital رقمً( AVO-meterافومٌتر ) جهاز 4-

 1.عدد لكترونٌةأأدوات حقٌبة  5-
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  :وات تنفٌذ التمرٌنخط

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات
 

  .العمل ةارتد  بدل 1-

 . شعة السٌنٌةلجهاز األخاصة ال اختر لوحة السٌطرة 2-

 

 

 

 

 

 

مصباح الداللة لتجهٌز القدرة  إضاءة( والحظ (ON( فً الوضع (ON/OFFحدد مفتاح التشغٌل  3-

  .الكهربابٌة

 . Timer التوقٌتباستخدام مفتاح  شعاعاإلحدد وقت   4-

 .mA  Selector   mA( باستخدام مفتاح اختٌار mA)حدد  5-

والفولتٌة  KV (Major)حدد الفولتٌة التقرٌبٌة من المفتاح  ،KVاستخدم اختٌار الفولتٌة والحظ المقٌاس  6-

 .(Minor)KVالدقٌقة من المفتاح 

 

 

 

 

 مصباح الداللة.  إضاءةوالحظ  Readyاضغط على المفتاح  7-

 

 

 .Timer ، KV، mA اختٌار  بإعادةقم  8-

 .بالنظر نبوبةاإلنود فً لكاثود وتشغٌل األعمل مسخن ا من تؤكد 9-

 الصورة. لتقاطإل Exposureاضغط على المفتاح  - 10

 

 .أجزابها لدٌك فً المختبرمع التأشٌر على جمٌع شعة السٌنٌة المتوفرسم لوحة سٌطرة جهاز األرإ: نشاط

 

 

 (overload)مصباح الداللة ٌدل على وجود حمل فابق  إضاءةعدم 
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 الورشة اومدرس سم الجهة الفاحصة:ا

 شعة السٌنٌةتشغٌل وحدة السٌطرة لجهاز األ: اسم التمرٌن

 نوع العمل ت
 درجة التخصص

100% 
 المبلحظات درجة االستحقاق

   20 .اإلشعاعتحدٌد وقت  1

   KV 20تحدٌد  2

   mA  15تحدٌد    3

   15 متابعة تشغٌل المسخن 4

   15 صورةلتقاط إ 5

   15 الزمن المخصص 6

 
   

 %60درجة النجاح عن ال تقل على أن ( 1,2,3,4,5ٌجب أن ٌجتاز الطالب الخطوات )     
 
 
 

 توقٌع لجنة الفحص                                                                        الدرجة النهابٌة

 

 ( 3بطاقة العمل للتمرٌن رقم ) 
 شعة السٌنٌة وصٌانتهابعة لجهاز األعطال الشااأل :التمرٌن اسم
 ساعة 12 الزمن المخصص :                التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة                             مكان

 األهداف التعلٌمٌة :

 :تعرف علىال ن ٌكون الطالب قادرا  علىأ

 ظواهر سببها مجهز القدرة.   

 نبوبة.تلف المسخن لئل 

 .خلل فً المعاٌرة 

 المٌكانٌكٌة.  األعطال 

 .تلف المحرك والمصباح 

  المقٌاس أجهزةتلف . 

 :ظروف وشروط األداء

 .العمل ةبدل 1-

 المختبر(. عنول ة  )لوحة جاهزة تبنى من قبل المسإاللوحة التدرٌبٌ 2-

 .1عدد(Analog) تناظري  AVO- meter فومٌترأ جهاز  3-

 .2عدد ( Digital )رقمً  AVO- meterفومٌتر ا  جهاز 4-

 1.عدد لكترونٌةأحقٌبة أدوات  5-
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  :خطوات تنفٌذ التمرٌن

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات
 

  .العمل ةرتد  بدلإ 1-

 . شعة السٌنٌةلجهاز األخاصة الختر لوحة السٌطرة إ 2-

 

  KV SELECTOR     عند اختٌار فولتٌة من KVٌاس هو عدم وجود قراءة على مق/العطل  -1

 

 

 السبب:

 .ACمن فولتٌة التجهٌز  تؤكدباستخدام جهاز الملتٌمٌتر  :العبلج /ACنقطاع فولتٌة التجهٌز إ -أ 

 .(Fuses)فواصم الجهاز من بالفحص  تؤكدومٌتر باستخدام جهاز األ :العبلجعطل الفاصم / -ب 

 

 

 

 

 

 ومٌتر. مفتاح الربٌس للجهاز باستخدام األافحص ال :لعبلجا ٌس للجهاز/عطل المفتاح الرب -ت 

 أهم االعطبل 

 :نفذ الخطوات االتٌة 
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 .الشكل االتً ٌوضح بعض المفاتٌح المستخدمة فً الجهاز                      

            

 

 

 

  

ٌّراتجاه مفتاح االختٌار للفولتٌة والحظ مإش :لعبلجا تراكم االتربة على مفتاح االختٌار للفولتٌة/ -ث  ر غ

ٌكون الخلل سات المفتاح )فً حالة عدم عمل المإشر افحص مفتاح االختٌار للتؤكد من متما ،المقٌاس

  .ٌانته بالتنظٌف(ــــــــفً بعض االحٌان وتتم صالترسبات بسبب 

ومٌتر، فً حالة وجود قطع فً المحول الذاتً باستخدام جهاز األ افحص :العبلج عطل المحول الذاتً / -ج 

 ٌجب تبدٌل المحول. الملفات 

 .Autotransformerتً ٌوضح محوالت ذاتٌة والشكل اآل

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 شعةوعدم وجود أ  mAهو عدم وجود قراءة مقٌاس / العطل  -2

 

  (FILAMENT)فً حالة عدم توهج المسخن  -أ 

 
 تلف المسخن أو انقطاعه. :السبب

 :العبلج

 نبوبة األشعة السٌنٌة(.أبدٌل حالة تلف المسخن ٌجب ت )فً سلك المسخنومٌتر افحص األباستخدام جهاز -أ 

 اذا كان سلك التسخٌن فً حالة جٌدة قم بقٌاس الفولتٌة على خرج محولة المسخن باستخدام الفولتمٌتر، -ب

 )وجود الفولتٌة ٌعنً إن العطل فً قابلوات الضغط العالً( وٌجب تبدٌلها باخرى صالحة. 

افحص ثم  ،فصل الجهاز عن  المصدر الكهربابًإ ،ً خرج محول المسخنفً حالة عدم وجود فولتٌة ف -ت

دابرة تشغٌل المسخن والثنابٌات فً حالة عمل المسخن على التٌار فً  (Fuses)كل من الفواصم 

 المستمر. 

 أنبوبة( الموجودة فً دابرة التسخٌن وهً المسإولة عن ضبط تٌار mAافحص مقاومة المعاٌرة )-ث

  .تؤكد من المتماساتباستخدام جهاز االومٌتر و األنبوبةفتاح اختٌار تٌار افحص م ،شعةاأل
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  (FILAMENT)فً حالة توهج المسخن  -ب

 

 
رب الزٌت )تسبوبة الزجاجٌة ٌعنً تلف االنبوبة(أووجود كسر فً غبلف االنة بدقة )شعانبوبة األ انظرالى -7

 نبوبة بؤخرى صالحة. ( وتتم الصٌانة بتبدٌل االداخل االنبوبة المعدنٌة

غط ـــافصل التغذٌة عن الجهاز وافصل قابلو الضغظ العالً وافحص دابرة التقوٌم وكذلك محول الض -6

  .العالً

 

 
 
 
 . KV: قم بمعاٌرة العبلج/ KVخطؤ بمعاٌرة   السبب: -أ 

  .والزمن mAقم بمعاٌرة   :العبلج /والزمن mAخطؤ بمعاٌرة: لسببا - ب

 

                                                

 
 
 

 شعة السٌنٌة. كد من عدم وجود كسر فً انبوبة األتؤ :العبلج/ شعة السٌنٌةكسر فً انبوبة األ -أ  :السبب

  .اضبط المعاٌرة للجهاز :العبلج خطؤ بمعاٌرة الجهاز/ -ب 

 
                                                      

 
 

  
قم بمعاٌرة  3-افحص المحرك. 2-تاكد من حركة شبكة المنضدة. 1-  :العبلج /العطل فً المحرك :لسببا

 .المنضدة
 
 

 

 

 شعة السٌنٌةاأل أنبوبةمن  تؤكد ،نودهو تلف األ السبب

 شعة السٌنٌة بؤخرى صالحة.األ وبةبأنقم بتبدٌل : عبلجال

 

 

 

 

 

  جداً. اض الصورة مع تباٌن ضعٌفبٌهو /العطل  -3

 :نفذ الخطوات االتٌة 

 الشاشة معتمة/العطل -4
 

 لصورةاظهور خطوط فً /العطل -5

 الصورة غٌر واضحة التفاصٌل/العطل -6

 :نفذ الخطوات االتٌة

 :نفذ الخطوات االتٌة

 :اآلتٌةنفذ الخطوات 
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مصباح كً ال تقلل من عدم لمس الومٌتر. )المصباح باستخدام األحص اف :العبلجعطل المصباح /السبب:   - أ

 .فً حالة تلفه اجدٌد اضع مصباحو (عمر المصباح

من وجود  وتؤكدافحص دابرة المصباح  العبلج: عدم وصول فولتٌة التجهٌزالى دابرة المصباح/ :السبب  - ب

 فولتٌة التجهٌز.

افحص  :لعبلجا إولة عن تحدٌد المساحة الضوبٌة/عدم امكانٌة تحرٌك الصفابح الرصاصٌة المس السبب:  - ت

 لمحدد المساحة. اآللٌةالحركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من عدم وجود كسر فً سلك المسخن. تؤكد العبلج: كسر فً سلك المسخن/ السبب: - أ

 افحص دابرة محول المسخن. :لعبلجا عطل محول المسخن/ :السبب  - ب

  .من عدم وجود كسر فً قابلو الضغط العالً تؤكد :العبلج كسر فً قابلو الضغط العالً/ :السبب - ت

  .من مكانها األنبوبةعدم تحرٌك من التؤكد ٌتم  العبلج: تحرك االنبوبة من مكانها/ السبب: - ث

 

 

 

فً حالة وجود  جدٌد ضع قابلوالضغط العالً و افحص قابلو :العبلج كسر فً قابلو الضغط العالً/:  السبب

 .وأو قطع فً غبلف القابلكسر

 

 عدم وجود ضوء فً محدد المساحة/العطل -7

 : اآلتٌةت نفذ الخطوا

 متذبذباً  ٌكون mASاو    mAمقٌاس  /العطل  -8
 

 : اآلتٌةنفذ الخطوات 

 مصحوباً بضجٌج mAاألنبوبة ارتفاع تٌار  /العطل -9

 :نفذ الخطوات اآلتٌة
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  شعة جدٌدة.أ ةبأنبوضع  :العبلج تلف االنبوبة بسبب وجود غاز داخلها/:  السبب

 

 

 

 

 ومٌتر.افحص الفواصم باستخدام األ :العبلج عطل الفواصم/ :السبب - أ

افحلص المحلرك  :العلبلج /المفتلاح المجهلز للمحلرك رك الخلاص بالحركلة الشلاقولٌة اوالمحعطل السبب: -ب 

 الشاقولٌة والمفتاح المجهز للمحرك.الخاص بالحركة 

 الفولتٌات للجهاز باستخدام الفولتمٌتر.وصول من  تؤكد :العبلج عدم وصول فولتٌات للجهاز/ السبب: -ت 

 ومٌتر .: افحص الملف باستخدام األ العبلج : تلف الملف /السبب  - ث

 

 

 

 

 

 شعة السٌنٌة. األ ةبأنبو اضبط :العبلج شعة السٌنٌة/خطؤ فً ضبط انبوبة األ :السبب -أ

 اضبط محدد المساحة. العبلج: خطؤ فً محدد المساحة/ :السبب -ب

 األمامٌة ةاألنبوبمن درجة مٌبلن  تؤكد :العبلج خطؤ فً درجة مٌبلن االنبوبة االمامٌة والجانبٌة / :السبب -ت

 والجانبٌة.

 محدد المساحة عند الزاوٌة صفر من تؤكد :العبلج محدد المساحة لٌس عند زاوٌة الصفر/ السبب: -ث

 

 : نشاط 

 

 

 

 ؟ شعة السٌنٌةً وجهاز األوتوغرافما الفرق بٌن التصوٌر الف

 الى قٌمة عالٌة جداً فٌسبب انحناء مؤشر المقٌاس mAزٌادة تٌار االنبوبة  /العطل -10

 :اآلتٌةنفذ الخطوات 

 نه ال ٌرتفعأشعة فحركة الشاقولٌة ألنبوبة األعند الضغط على مفتاح تحرٌر ال /عطل ال-11

 :اآلتٌةنفذ الخطوات 

القادم من البقعة  لشعاعًاعدم تطابق الحقل الضوبً )الصادر من المصباح( مع الحقل   /العطل -12
 البؤرٌة من االنبوبة 

 :اآلتٌةنفذ الخطوات 
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 اسم الجهة الفاحصة : مدرسوا الورشة
 شعة السٌنٌة وصٌانتهاالشابعة لجهاز األ األعطالاسم التمرٌن : 

 نوع العمل ت
 درجة التخصص

100% 

درجة 

 االستحقاق
 المالحظات

   20 .بسبب المصدر الربٌس و وقاطع الدورة أعطال تنفٌذ 1

   20 بسبب محولة المسخن. أعطالتنفٌذ  2

   15 بسبب المحول الذاتً. أعطالتنفٌذ  3

   15 شعة السٌنٌة.األ أنبوبةبسبب  أعطالتنفٌذ  4

   15 .بسبب دابرة التقوٌم أعطالتنفٌذ  5

   15 الزمن المخصص 6

 

 

 

 

 %60ال تقل عن ن تكون درجة النجاح ( على أ1,2,3,4,5ٌجب أن ٌجتاز الطالب الخطوات )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توقٌع لجنة الفحص                                                                        الدرجة النهابٌة
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 ( 4 بطاقة العمل للتمرٌن رقم )
 جهاز معالجة األفالم اإلشعاعٌة اآللً  :اسم التمرٌن

 ساعة12الزمن المخصص :                لطبٌة                                  مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة ا

 : األهداف التعلٌمٌة
 :التعرف على  أن ٌكون الطالب قادرا  على 
   .تحمٌض األفبلم 

 .المثبتات 

 .الخزانات والصمامات 

  .تشغٌل الجهاز 

 .تشخٌص األعطال والصٌانة 

 ظروف وشروط األداء

 بدلة العمل. 1-

 جهاز معالجة االفبلم اإلشعاعٌة االلً.  2-

 .1عدد (Analog) تناظري AVO- meterجهاز افومٌتر 3-

 . 2عدد (Digital)رقمً  AVO- meterجهاز افومٌتر  4-

 (1عدد ) حقٌبة أدوات الكترونٌة 5-
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  خطوات تنفٌذ التمرٌن :

 سومات التوضٌحٌةالر النقاط الحاكمة الخطوات
 

 ارتد  بدلة العمل.  1-

 .تتبع مكونات الجهاز لتالًامن الشكل  2-

 

  
 
عملٌة تحمٌض الفلم  -4األحواض المستعملة  -3أنواع الحساسات المستخدمة    2-المظهروالمثبت والغسٌل. -7

 األنابٌب.  8-المضخات  -7 دورة الماء -6 تحمٌض الفلم الكبٌر -5الصغٌر 

 :هاعطال للجهاز وعالجهم األأ

 

 

 

: تؤكد من وصول الفلم الى المثبت، افحص مستوى المثبت فً العبلج: عدم وصول المثبت الى الفلم/ سببال -أ

 الحوض ) ربما ٌكون منخفضا (. 

: تؤكد من مستوى المظهر فً الحوض بحٌث ال ٌكون قلٌبل  العبلجكسد المظهر فً الحوض/ ؤ: قلة او تالسبب -ب

 ؤكسدا. أو مت

 ن ٌكون نظٌفا من األمبلح. أ: افحص الفلم ٌجب العبلجمبلح على الفلم/ أ وجود السبب: -ت

 : نظف البكرات.العبلجالسطوانٌة الداخلٌة للجهاز/ أتراكم اوساخ على البكرات  السبب: -ث

 : قم بتغٌٌر األحماض من جدٌد.العبلجحماض/ ألوعدم صبلحٌة اأتلف  السبب:-ج

 

 

 

 دم ضبط معاٌرة سخان المظهر.: عالسبب

 

 

 حدد عملٌاً كالً مما ٌأتً:

 الفلم بلون بنفسجً وغٌر واضح /العطل -1
 .المعالم

 : اآلتٌةنفذ الخطوات 

 .خذ المظهر وقتاً طوٌالً حتى ٌسخنأٌ /العطل  -2

 :نفذ الخطوات االتٌة
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 الورشة اواسم الجهة الفاحصة: مدرس 

 اآللًاإلشعاعٌة  األفالمجهاز معالجة اسم التمرٌن : 
 ت

 نوع العمل
 درجة التخصص

100% 
درجة 
 االستحقاق

 المبلحظات

   20 .المظهر والمثبت والغسٌل أحواضتعٌٌن  1

   20 .ٌٌز بٌن انواعهاالحساسات والتمتتبع  2

   15 .تشغٌل الجهاز 3

   15 .وصٌانتهاعطال الاتشخٌص  4

   15 تنظٌف الجهاز وادامته. 5

   15 الزمن المخصص 6

 

 %60أن تكون درجة النجاح ال تقل عن على (1,2,3,4,5) ٌجب أن ٌجتاز الطالب الخطوات  

 

 

 الدرجة النهابٌة                                          توقٌع لجنة الفحص                              

 

 

 

 

 

 العبلج:

 اضبط معاٌرة سخان المظهر بتحرٌك المقاومة المتغٌرة الموجودة على واجهة الجهاز.   -أ

لكترونٌة فً حالة عدم وجودها المتغٌرة الموجودة فً الدابرة األاضبط معاٌرة سخان المظهر بتحرٌك المقاومة  -ب

 على واجهة الجهاز.

 ان المظهر عن طرٌق البرنامج الخاص بالجهاز اذا كان حدٌثا .اضبط معاٌرة سخ -ت

 

 

 

 

 الحنفٌة، االنبوب، مضخة الماء. أفحص وصول الماء،  تؤكد من :العبلج عدم وصول ماء الحنفٌة/ السبب:  - أ

 تاكد من مستوى الماء فً حوض الغسٌل. :العبلج : نقص فً مستوى الماء فً الحوض/السبب  - ب

 نظف البكرات جٌدا . :العبلج لى البكرات/وجود اوساخ ع السبب: - ت

 

 :  نشاط

 
 .اكتب تقرٌراً ٌوضح صناعة الفلم اإلشعاعً

 ووجود خطوط بٌضاء على الفلم صفرٌمٌل الفلم الى اللون األ /العطل -3

 :نفذ الخطوات االتٌة
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 األول الفصل أسبلة                                          

 

 

 

 

 .األجهزة صٌانة مراحل عدد /1س

 .األجهزة فً عطل سوء االستخدام حصول أسباب عدد /2س

 .األجهزة فً اإلحماء فرط الى تإدي التً األسباب ما هً /3س

 .المشغل أخطاء بسبب األجهزة عطل حدوث أسباب عدد /4س

 ماهً اإلجراءات التً ٌجب أن تتخذ فً حالة عدم اشتغال الجهاز تماماوعدم وجود قدرة كهربابٌة ؟ /5س

 .السٌنٌة شعةألا جهاز تشغٌل خطوات عدد /6س

 -:اآلتٌة األعطال أسباب عدد /7س

a. مقٌاس على قراءة وجود عدم KV من فولتٌة ارٌاخت عند KV Selector. 

b. مقٌاس قراءة وجود عدم mA أشعة وجود وعدم. 

c. جدا ضعٌف تباٌن مع الصورة بٌاض. 

d. الشاشة معتمة. 

e. ظهور خطوط فً الصورة. 

f. الصورة غٌر واضحة التفاصٌل. 

g. المساحة محدد فً ضوء وجود عدم. 

h. مقٌاس تذبذب mA او mAs. 

i. األنبوبة تٌار ارتفاع mA بضجٌج مصحوبا. 

j. األنبوبة تٌار ٌادةز mA المقٌاس مإشر انحناء فٌسبب جدا عالٌة قٌمة الى. 

k. األنبوبة من البإرٌة البقعة من القادم اإلشعاعً الحقل مع الضوبً الحقل تطابق عدم. 

l. واضح وغٌر بنفسجً بلون مفلال ظهور. 

m. ٌسخن حتى طوٌبل وقتا المظهر ٌؤخذ. 

n. الفلم على اءبٌض خطوط ووجود األصفر اللون الى الفلم ٌمٌل. 
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 الفصل الثانً
 األهْاج الفْق طْر٘خ

 تمهٌد 2-1
فً الكثٌر من التطبٌقات الطبٌة كبدٌل لبعض  (Ultrasound)تستخدم الموجات فوق الصوتٌة      

 نةٌالمإشعة للعبلج مثل األ أوعند استخدامها للتشخٌص  لئلنسانوالكهربابٌة المضرة  اإلشعاعٌةالتقنٌات 

الكهربابٌة  األجهزة أواستخدامات اللٌزر  أواالشعة السٌنٌة  رأسهاوعلى  أنواعهاالجسم بمختلف  ألنسجة

استخدام القسطرة لذا ٌمكن استخدام  أوالدما   أوتخطٌط القلب  أجهزةالمرتبطة مباشرة بالجسم مثل 

  والكبد والرحم المختلفة مثل القلب والدما اإلنسان أعضاءفوق الصوتٌة فً تشخٌص وتصوٌر  األمواج

 كالمعدةالداخلٌة  األحشاءالعٌون ومشاهدة  أمراضومراقبة مراحل تطور الجنٌن وتشخٌص وعبلج 

صوتٌة فً عرض الفوق  األمواج.الخ لذا سننفذ فً هذا الفصل ثبلثة تمارٌن تعتمد على تقنٌات .والطحال

 الصور والتً سبق ودرستها وهً : أوالمعلومات 

 .سماع صوت أوالحصول على نبضه  أيالبعد  حاديأوالذي ٌسمى ( Aعرض صور نوع ) -1

 .تظهر الصورة ببعدٌن طول وعرض أيوهو ثنابً البعد  B)عرض صور نوع ) -2

 .باألمواجالجسم المستهدفة  أعضاءتظهر فٌها حركة  بعادألاثبلثً  أيعرض صور حركة مع زمن  -3

عمبل واستخداما وسندرسه  األنواعالبعد وهو ابسط  يحادأ األولفً هذه التجربة سندرس وننفذ العرض    

لٌساعدنا كثٌرا فً تسهٌل وتبسٌط بقٌة التمارٌن. الجهاز ٌستخدم تقنٌة  وصٌانتهتشغٌله ، أجزاءه، بالتفصٌل

 .الصدى الصوتً الذي درسته بالتفصٌل بالفصل الثانً علوم 
 
 

 )سماع نبضات الجنٌن(الصوتً  الصدىجهاز 
( فٌمكن 10MHz( وإذا ما استخدم تردد )2.25MHzصوتً الذي ٌشتغل علٌه هو) التردد الفوق   

انسداد كلً اذا كان هناك معرفة من الممكن و .بواسطته سماع صوت جرٌان الدم فً الشراٌٌن واألوردة 

 انسداد جزبً عند سماع صوت ضعٌف للداللة على تصلب الشرٌان.أن هناك و،  عند عدم سماع الصوت 

 

 

 

 

 

 (Echo sounder) الصوتً الصدى لجهاز الكتلوي المخطط ٌوضح1-2 الشكل
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ٌوضح المخطط الكتلً لجهاز الصدى الصوتً الذي ٌستخدم لسماع نبض الجنٌن  (2-1) الشكل       

 ومبدأ عمله االتً:

كاشف (الى ال2.25MHzهربابٌة بتردد )ــارة كـــال إشـــبإرس (Oscillator)ٌقوم المذبذب البلوري 1-

(Detector)  والى  بلورة المجس(Crystal)  بنفس الوقت فتتحول الى موجات فوق صوتٌة بنفس

  .التردد

                                                                                                                        

      ن خبلل المجس مخترقة الجلد والطبقة الخارجٌة الى الجنٌن ( مfiترسل الموجات فوق الصوتٌة بتردد ) -2

 سته.اكصدى صوتً بسبب حركة قلب الجنٌن وحسب تؤثٌر دوبلر الذي سبق در (fi±Δf)فتنعكس بتردد   

 

الى  إرسالهاالضعٌفة المستلمة ثم اإلشارة ٌقوم مكبر التردد العالً بتكبٌر سعة صدى الصوت بسبب 3- 

( الحاوٌة على صوت تردد نبض قلب الجنٌن وذلك Δf ±كاشف بالكشف عن الموجة )الكاشف ٌقوم ال

بطرح قٌمتً الترددٌٌن المرسل والمنعكس وتكون قٌمة االختبلف بٌن التردد الساقط والمنعكس ضمن 

 (.Filter)المدى المسموع )عدة مبات من الهرتز( لترسل الى المرشح 

   

 أوالمصاحبة من قلب إالم  األصواتها بسبب فٌمرغوب الت غٌر وم المرشح بالتخلص من التردداٌق -4

صوت حركة أعضاء الجسم األخرى لتكبر بعدها بمكبر سمعً )مكبر ترددات واطبة( لنتمكن من 

              من خبلل سماعة االذن أو( Loud Speaker) السماعةالجنٌن بواسطة  بضنسماع 

(Ear Phone) ٌن.وبالتالً معرفة حالة الجن 

 

 

 
 
 

 ( 5بطاقة العمل للتمرٌن رقم )                                      

  (Echo-sounderجهاز الصدى الصوتً )  :اسم التمرٌن

 ساعة12الزمن المخصص :    مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة                                                   

 :األهداف التعلٌمٌة

 التعرف على:على كون الطالب قادرا ٌ أن

 جمٌع المفاتٌح على واجهة الجهاز وعمل كل منها.• 

 جمٌع األجزاء الملحقة بالجهاز.• 

 رسم وشرح المخطط الكتلوي للجهاز.• 

 تشغٌل الجهاز ومعاٌرته ثم تفكٌكها لمبلحظة األجزاء الداخلٌة. • 

 اعطال الجهاز وصٌانتها.• 
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 ظروف وشروط األداء

 بدلة العمل.   -1

 .1جهاز التقاط نبضات الجنٌن.عدد -2

 التوصٌل أقطابالصوتً مع  ل( وسماعة الطبٌب والمسجProbeالملحقة بالجهاز وهً المجس ) األجزاء -3

 الكهربابٌة.    

 ة السفلٌة.همجهر صوتً مثبت داخل الجهاز فً الواج -4

 .(Jell)هبلم خاص  -5

 . 1(عددAnalogاظري)تن( Multi-meter)جهاز قٌاس -6

 .1عدد( Digital)رقمً ( Multi-meter)جهاز قٌاس  -7

 .1للتنظٌم عدد اصغٌر اببلستٌكٌ الكترونٌة تحوي مفبل أدواتحقٌبة  -8

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  خطوات تنفٌذ التمرٌن :

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات
 

 ارتد بدلة العمل.  -1

           (   220V-50Hz)صدى الصوتً بالطاقة الكهربابٌة تؤكد من مفتاح فولتٌة التشغٌل على قبل توصٌل جهاز ال -2

    .( ثم صل الجهاز بالطاقة الكهربابٌة2-2ة الجهاز الموضح بالشكل )هالموجود على ٌمٌن واج

 .(Probe) ة المإشرهأ( فً مكانها المخصص على الواج -2-3المجس الموضحة بالشكل ) توصٌلة وصل -3

 .الٌمٌن شغل الجهاز بتدوٌره على جهة (Volumeوهو نفسه مفتاح زٌادة الصوت )( OFF) من مفتاح التوصٌل -4

البطارٌة  إنللداللة على  األخضربعد التشغٌل على اللون  (BATTERY)ٌكون مإشر البطارٌة  إنٌجب  -5

 .مشحونة والجهاز شغال

دلكها دابرٌا بواسطة الٌد وعند سماع صوت خرخشه  األفضلمن  أوخفٌفا قم بنقر البلورة فً نهاٌة المجس نقرا  -6

 المجس شغال وجاهزٌة الجهاز للعمل. إنالجهاز نستدل على  أسفلمن السماعة الداخلٌة الموجودة 

 والحاوٌة على بلورة الكوارتز (PHONE)( فً مكانها المإشرب2-3-ضع السماعة الطبٌة الموضحة بالشكل  ) -7

 (Crystal)  صوتٌة لسماع نبضات الجنٌن من خبللها وفً نفس الوقت فوق  أمواجالكهربابٌة الى  اإلشارةلتحوٌل

من فحص بنفس المكان  أكثرالضوضاء عند وجود  وإٌقافانقطاع الصوت من المجهر لٌساعد على تركٌز الطبٌب 

 السماعة  الطبٌة شغالة وجاهزة للعمل. إنولبلستدالل على 
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 جهاز الصدى الصوتً لسماع نبضات الجنٌن باستخدام الموجات الفوق صوتٌة 2-2ل الشك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أ)                           (ب  )                              (ج )                          
 
 

 توصٌل المسجل( أسالك -اعة جالسم -المجس مع فٌشة التوصٌل ب -ملحقات جهاز الصدى الصوتً)أ 2-3 الشكل

 

لزٌادة قابلٌة الموجات الفوق صوتٌة على اختراق الجلد ولمنع وجود  (Jell)سطح المجس بالهبلم الخاص  اطل -8

 الى سهولة انزالق المجس عند الفحص وتقلٌل الممانعة ووضعه على صدر احد باإلضافةالفقاعات الهوابٌة 

لعدم توفره( لسماع نبض القلب ولتحسٌن الصوت نستخدم مفتاح  الجنٌن من جهة القلب )بدالمن الطبلب

 .(2-2ة الجهاز والموضح بالشكل )ه( الموجود على واج L( والواطً )Hالعالً) (FILTER)الترشٌح 

بالمسجل  اآلخروالطرف  ج( -2-3المسجل الموضحة بالشكل ) توصٌلةلتوثٌق حالة صوت الجنٌن قم بربط  -9

 .شرٌط كاسٌت ٌفٌان بالغرض( وأيمسجل  بٌن )علما بان أيمن خبلل الكبل الصوتً

كانت  توصٌل المسجل وتوضع مرتبه كما وأقطاببعد االنتهاء من الفحص نظف الجهاز والمجس والسماعة  -10

 .زن الجهاز فً المكان المخصص لذلكوٌتم خ، ثم غلقه األعلىالغطاء من  داخل حافظة الجهاز بعد فتح
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 (Trouble Shooting And Repair) األعطبللظْرٖ ثبعزخذام شدشح ط٘بًخ خِبص الظذٓ ا

قراءة كتٌب التشغٌل  ة الذهبٌة التً سبق وذكرناها وهًٌتذكر النصٌح إنقبل البدء بالصٌانة على الطالب       

كتلً بوجود المخطط ال األعطالتتبع وتحضٌر العدة المناسبة والمكان المخصص للصٌانة وكذلك والصٌانة  للجهاز 

( التً درستها فً كتاب 2-4الدابرة الكهربابٌة الموضحة بالشكل ) أجزاءعلى  وإسقاطه 2-1)الموضح بالشكل )

 .العلوم 

ن خطوات الصٌانة إوشكلها العام و ه بخرابطها الكهربابٌةهالصدى الصوتً متشاب أجهزة أنواعن جمٌع إ     

الفوق صوتٌة التً سندرسها الحقا وهما مراقبة الجنٌن  هزةاألجلبقٌة  ههً مشابه اآلنوالتصلٌح التً سنجرٌها 

الفوق صوتً مع خصوصٌة كل جهاز حسب كتٌب التشغٌل والصٌانة الملحق بكل جهاز لذا على  والتصوٌر

الطالب حفظ وتذكر كل الخطوات التالٌة مع التركٌز لتجنب الوقوع فً الخطؤ ومراجعة مشرف المختبر 

 .الحاجةعند واالستفسار

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Echo Sounderكترونٌة الكاملة لجهاز الصدى الصوتً )اإلالدابرة  2-4لشكل             
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على الطالب تتبعها بعد تشغٌل الجهاز كما فً خطوات التشغٌل وزٌادة شدة  أجزاءثبلثة  من األعطالتتكون شجرة 

 االتً: ومبلحظة (Probe)الصوت ثم دلك سطح البلورة 

    

 

 عدم وجود صوت فً المكبر: -أ

  كانا شغالٌن افحص  فإذا (Fuseافحص كٌبل القدرة والمصهر) %75كانت اقل من  إذاالحظ فولتٌة المقٌاس    

كان  وإذاافحص مجهز القدرة  شغالةكانت  وإذاكانت عاطلة تستبدل  إذا (2-4) فً الشكل [6]المحولة الرقم 

استمر العطل فراجع  وإذااستبدل المحولة  %75من  أكثركانت فولتٌة المقٌاس  ذاإ إماعاطبل استبدله. 

 (.جالفقرة)

 :عٌفضSpeaker) )من السماعة الصوت الخارج  -ب

استمر ضعف الصوت قم  وإذااستمر استبدل المجس  وإذااستبدل البطارٌة  %75افحص فولتٌة المقٌاس اقل من

لم ٌحصل اي زٌادة  وإذا( لزٌادة الصوت 2-4فً الشكل) [12]و[11]و[10]بتنظٌم المحوالت من المنظمٌن 

 المكبر فٌرتفع الصوت.ترانزستور استبدل 

  :عطل المذبذب -ج

 وإذا [10]( نظم المذبذب 4Vp.p( فاذا كان اقل من )2-4افحص فولتٌة خرج المذبذب من المرسلة الشكل)     

 .[10]تنظٌم الملف النقطة   بإعادةاستمر الخلل استبدل المذبذب البلوري وقم 

  واذا استمر العطل استبدل  [12]و[11]( نظم النقطتٌن 4VP.Pكانت فولتٌة المرسلة اكبر من )  إذا أما     

 (.2-4( فً الشكل )2و1ي مجهز القدرة المإشرٌن )انزستورتر

 ضوضاء فً الصوت: -د

 المجس.  وأسمعت صوت ضوضاء عند تحرٌك سلك المجس فاستبدل السلك  إذا     

فوق الصوتٌة والمصنعة معظمها  األمواجالحدٌثة والرخٌصة الثمن تستخدم تقنٌة  األجهزةهناك الكثٌر من        

فً العٌادات الخاصة والمنازل وال  إنماالمختبرات  أوٌمكن استخدامها فً المإسسات الطبٌة  الببلستك وال  من 

 .األنواعمن هذه  اوضح قسم( 2ٌ-5ٌمكن تصلٌح معظمها عند العطب والشكل )

 

 الصدى الصوتً لسماع نبض الجنٌن التجارٌة والصغٌرة أجهزةمختلفة من  أنواع 2-5 الشكل

 

 بعض أعطال جهاز الصدى الصوتً
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 الورشة اواسم الجهة الفاحصة: مدرس

 لتمرٌن : جهاز الصدى الصوتًاسم ا

 

 نوع العمل ت
 درجة التخصص

100% 
درجة 
 االستحقاق

 المبلحظات

   20 تعٌٌن مكونات الجهاز. 1

   20 للجهاز. المخطط الكتلويع بتت 2

   15 .فحص فولتٌة جمٌع المراحل 3

   15 وصٌانتها. األعطالتشخٌص  4

   15 .وإدامتهتنظٌف الجهاز  5

   15 ص.الزمن المخص 6

 
   

 %60ن ى أن تكون درجة النجاح ال تقل ععل (1,2,3,4,5)ت ٌجب أن ٌجتاز الطالب الخطوا     

 

 

 

 

 

 

 
 

 توقٌع لجنة الفحص                                                                        الدرجة النهابٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسبلة عامة عن جهاز الصدى الصوتً

 ؟الصدى الصوتً وما هً استخداماته ما مبدأ عمل جهاز -1

 ي للجهاز مع الشرح.وارسم المخطط الكتل -2

 .لكترونٌة للجهاز مع ذكر عمل كل جزء فٌهاعدد أجزاء الدابرة اال -3

 ة الجهاز مع الملحقات.هعدد مع ذكر عمل كل من المفاتٌح والمنظمات الموجودة على واج -4

 اذكر اهم أعطال الجهاز وطرٌقة تصلٌحها. -5

 ؟ما فابدة استخدام الهبلم الخاص عند استخدام الجهاز -6
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 Delivery Monitor ةجهاز مراقبة الوالد

( لتسلط على بلورتً 2.3MHzالكهربابٌة بتردد ) اإلشارةلجهاز مراقبة الوالدة مذبذب بلوري لتولٌد       

 .المجسٌن لتولٌد الموجات فوق الصوتٌة بنفس التردد

وٌثبتان على بطن  . لمراقبة معدل نبض الجنٌن 2)) والمجسٌستخدم لمراقبة تقلصات رحم االم  (1)المجس      

هما بشرٌط الصق خاص بعد طبلبهما  بكمٌة من الهبلم الخاص الذي ٌساعد على اختراق الجلد االم وتثبٌت

 أجزاء( الذي ٌبٌن المخطط الكتلوي لجمٌع 2-6) وصوال للجنٌن ولسهولة حركة المجس كما موضح بالشكل

ت عن كل من الموجات الفوق صوتٌة الخارجة من المجسٌن تصل الهدف لتنعكس منهما محمله بمعلوما .الجهاز

( لتستخلص Echoالجنٌن و تقلصات الرحم نتٌجة التغٌر فً تردد الموجات المنعكسة التً تسمى صدى الصوت)

حالة تقلصات الطلق ومن الثانً معدل نبضات الجنٌن وٌحتوي الجهاز على المقاٌٌس لمراقبة  األولمن المجس 

ن على نفس الشرٌط علما بان المخطط الكتلوي فً االم وجنٌنها وكذلك على شرٌط ورقً لتسجٌل وتوثٌق الحالتٌ

 .( ٌوضح جمٌع الدوابر االلكترونٌة الموجودة فً جهاز مراقبة الوالدة2-6الشكل )

 

 

 
  

 هأجزاءي لجهاز مراقبة الوالدة بجمٌع والمخطط الكتل 2-6 الشكل
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 (6مل للتمرٌن رقم )بطاقة الع                               

 (Delivery Monitor)جهاز مراقبة الوالدة  :اسم التمرٌن

 ساعة 12:الزمن المخصص                      مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة            

 :األهداف التعلٌمٌة

 أن ٌكون الطالب قادرا على التعرف على:

 رسم وتؤشٌر المخطط الكتلوي للجهاز وشرحه.• 
 وأزرار التنظٌم الموجودة على واجهة الجهاز ومعرفة عمل كل منها.     جمٌع المفاتٌح• 
 تشغٌل وتفكٌك الجهاز ومتابعة الدابرة االلكترونٌة.• 

 صٌانة وإدامة الجهاز• 

 

 :ظروف وشروط األداء

 بدله العمل. -1

 ( مع ملحقاته وهً :1) عدد (Delivery Monitor)جهاز مراقبة الوالدة  -2

 (2-7( موضح بالشكل )(1ذو الشرٌط األصفر لمراقبة تقلصات الرحم عدد Probe1) )مجس  -أ    

 .1ذو الشرٌط االحمر لمراقبة معدل نبضات القلب عدد (Probe2) مجس -ب    

 .( مع مفل صغيش للخىظيم(1عذد  (Analog)حىبظشي  (Multi-meter)جهبص قيبط  -3

 1.عدد.(Digital)( رقمً AVO-meterافومٌتر )جهاز قٌاس  -4

 1.عدد اصغٌر اببلستٌكٌ بلفحقٌبة أدوات الكترونٌة تحوي م -5

 1.عدد (Oscilloscope)جهاز راسم اإلشارة  -6
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  خطوات تنفٌذ التمرٌن :

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات
 

 .ارتد بدلة العمل -1

 (.  220V-50Hzاربط الجهاز بمصدر التغذٌة الربٌسة ) -2

 (.2-8( كما موضح بالشكل )ONضع مفتاح القدرة على الوضع )3- 

 (.Setاضغط على زر جاهزٌة البدء ) -4

 ( لتشغٌل الجهاز لتولٌد الموجات فوق الصوتٌة.Ultrasoundاضغط على الزر ) -5

 ( فانك تعزل الجهاز وٌبقى ٌستلم اشارة تخطٌط القلب.ECGعند الضغط على الزر ) -6

 (.7-2ط المجسٌن فً مكانهما الصحٌح حسب االلوان كما موضح بالشكل )ارب - 7

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                ( مجسً تقلصات الرحم )الشرٌط األصفر( ونبضات الجنٌن )الشرٌط األحمر(7-6الشكل )

 الوالدة مع جمٌع مفاتٌح التشغٌل والتنظٌم  جهاز مراقبة( الواجهه االمامٌة ل8-6الشكل )

 

عند سماع صوت فرقعه نستدل بان . من عمل كبل المجسٌن وذلك بالنقر الخفٌف او المسح لبلورة المجس تؤكد 8- 

 .تعمل بصورة صحٌحة األخرىالجهاز  وأجزاءالمجس 

( بواسطة مفتاح تنظٌم 2-8نظم مقٌاس التقلصات بوضعه على الثلث االول للمقٌاس بالفرا  الموضح بالشكل ) -9
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    .(Pen Positionالمإشر)  موقع 

( للداللة 160( فٌرتفع المإشر الى العدد )CALنظم مقٌاس معدل نبضات الجنٌن بالضغط على مفتاح التنظٌم ) 10-

  .على التنظٌم الصحٌح

 .وجود على ٌمٌن المقٌاسمإشر المقٌاس،الثقب الصغٌر الماستخدم المفك الصغٌر لتغٌر -11

بالموقع الصحٌح مع استخدام الهبلم الخاص وتثبٌتهما  إالمى بطن ٌوضع المجسٌن عل (7-2)ل الحظ الشك     

 .ٌمكن استخدام الفرك والنقر على واجهة البلورة، اما فً الورشة .البلصق   بالشرٌط 

 أسفلالموجود  (PHR Trigger Level) الجنٌن بتغٌر مستوى مفتاح القدح نظم الجهاز على نبضات -12

وغٌر  اإلنذارلومٌض وسماع صوت اان ٌبدأ مصباح الداللة االخضر ب الى (2-8) ( الموضح بالشكلECGزر)

 .مفتاح مستوى الصوت للحصول على المستوى المبلبم للصوت

الورق فً  لفافة( وضع Push To Open) على عتلة الفتح األسفلافتح غطاء حافظة الورق بالضغط نحو  -13

المعدنٌة  االسطوانةلورقة التسجٌل العلٌا وتمرٌرها من الصحٌح داخل الحافظة وسحب الحافة العلٌا  مكانها 

نبض الجنٌن وتقلصات الرحم عند غلق غطاء حافظة الورق  تؤشٌرقلمً  أسفللتخرج من غطاء الحافظة وتكون 

 . الجهاز مستعدا للقٌاسات والتسجٌللٌكون 

لون االحمر لر وهو الشرٌط باووصول المإشر الى منطقة الخط أعبلهعند االستخدام الصحٌح حسب الخطوات  -14

للداللة على ارتفاع نبضات الجنٌن لمستوى خطر او انخفاضها مما ٌستدعً  اإلنذارصوت  ٌبدأالسفلً  أوالعلوي 

جهوزٌة االشتغال  إعادةوجود الطبٌب المعالج او الطاقم الطبً  المختص لمعالجة الحالة وعندها نضغط على زر 

(RESET لقطع الصوت ثم ضغط زر )( البدءSET) الجهاز لحالة التشغٌل ثانٌة. إلعادة 

 (:Maintenance And Repairصٌانة وإدامة جهاز مراقبة الوالدة)   

 

  الى قراءة كتٌب التشغٌل  باإلضافةٌجب قراءة ودراسة الجزء النظري والعملً للجهاز  اإلدامة أوقبل البدء بالتشغٌل  -7

  والصٌانة الملحق بالجهاز جٌدا.

   ة والجهازختلفة مقارنة مع الخارطة المرفقفك غطاء الجهاز الخارجً وتتبع الدوابر االلكترونٌة وحدد المراحل الم -6

 وكذلك المخطط الكتلوي.    

 تتبع المحرك وحافظة ورق التسجٌل وحركة قلم التقلصات وقلم نبض الجنٌن. -3

 رجة مقارنة مع خارطة الجهاز االلكترونٌة.حدد دابرة مجهز القدرة وسجل الفولتٌات الداخلة والخا -4

  سجل الفولتٌة لكل مرحلة باستخدام المقٌاس الرقمً. -5

 .لكل من المذبذب والكاشف ومكبرات القدرة اإلشارةاحسب سعة وتردد الموجة الخارجة باستخدام راسم  -6

  

 

 الجهاز الٌعمل :العطل 

 : آالتٌةنفذ الخطوات 

  .من عمل المجسٌن تؤكد - أ

 . وتاكد من وصول الفولتٌة من المصدرافحص الفواصم بجهاز االومٌتر -ب

 سجل فولتٌات الداخلة والخارجة لدابرة مجهز القدرة للجهاز باستخدام الفولتمٌتر. -ت    

 .الرسم وأقبلمافحص المحرك  -هـ  .اإلشارةمن عمل كل مرحلة باستخدام راسم  ؤكدتت -ث    

 (.Bad Contact)يءوجود اتصال رد أو (PCو فطر فً اللوحات المطبوعة )أر م وجود كسمن عد تؤكد -ج    

 خرى صالحة وبنفس المواصفات.ؤم الصٌانة بتبدٌل القطع االلكترونٌة التالفة بتت        

 

 

 بعض اعطال الجهاز
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 الورشة اواسم الجهة الفاحصة: مدرس

 مراقبة الوالدةاسم التمرٌن : جهاز  
  

 نوع العمل ت
 درجة التخصص

100% 
درجة 
 االستحقاق

 المبلحظات

   20 ٌن مكونات الجهاز.تعٌ 1

   20 للجهاز. المخطط الكتلوي ع بتت 2

   15 .فحص فولتٌة جمٌع المراحل 3

   15 تشخٌص األعطال وصٌانتها. 4

   15 تنظٌف الجهاز وإدامته. 5

   15 الزمن المخصص. 6

 

 %60ن  عى أن تكون درجة النجاح ال تقل عل (1,2,3,4,5)ٌجب أن ٌجتاز الطالب الخطوات      

 

 

 

 توقٌع لجنة الفحص                                                                  الدرجة النهابٌة       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللبلستعمالمختبرٌة المتٌنة الصنع وبعض االجهزة التجارٌة التً ال تصلح  األجهزةان ٌمٌز بٌن  اآلنعلى الطالب  *

التً  األجهزة( ٌوضح هذه 2-5ناهٌك عن ان معظمها غٌر قابل للتصلٌح وال ٌعتمد على نتابجها والشكل ) األمدالطوٌل 

 مٌزتها الوحٌدة رخص ثمنها.

 

 : اسبلة عامة حول جهاز مراقبة الوالدة

 ر عمل كل منها.ارسم المخطط الكتلً للجهاز وعدد المفاتٌح والمنظمات الموجودة على واجهة الجهازمع ذك -1

 . اذكر اهم فوابد استخدامه؟ ت الخرجأ عمل الجهاز وكٌف نحصل على بٌانادما هو مب -2

 ؟ملحقة اذكرها مع ذكر عمل كل منهاال األجزاءما هً  -3

 ؟األخرمكان  اكٌف تفرق بٌن المجسٌن وموقعهما وهل ٌمكن استبدال احدهم -4

 ؟للعمل من صبلحٌة وجهوزٌة المجس تتؤكداشرح كٌف  -5

 عدد خطوات تنظٌم الجهاز لمعدل نبض الجنٌن وتقلصات الرحم. -6

 ؟ بإصبلحهاالمصاحبة للجهاز وكٌف تقوم  األعطالهم أما هً  7-
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 (Ultrasonography)خِبص الزظْٗش الفْق طْرٖ 
 
( (1960لقد استخدمت تقنٌة الموجات فوق الصوتٌة للحصول على صورة الجنٌن داخل الرحم فً العام      

مثل القلب والكبد  اإلنسانالحساسة داخل جسم  األخرى األعضاءكما استخدمت للحصول على صور لفحص 

( علم جدٌد قد بدأ باستخدام نفس التقنٌة 1990الداخلٌة ولكن فً العام ) األحشاءالى تصوٌر  باإلضافةوالدما  

البعد الرابع وهو الزمن حٌث  بإضافة ادبعاألثم رباعٌة  بعاداألولكن بصور حقٌقٌة للجنٌن مجسمه ثبلثٌة 

المرتبط بالجهاز تدوٌرها حسب  اآللًكصورة مجسمه ٌستطٌع الحاسب  وحركتهنستطٌع مشاهدة الجنٌن 

والمشهور محلٌا باسم السونار  (Ultrasonography)الحاجة وان هذا العلم الجدٌد هو التصوٌر الفوق صوتً 

 تدل علٌه. ال بؤنهاعلما 

التقنٌة كما فً غٌرها ترسل موجات فوق صوتٌة من خبلل مجس ٌحوي المبات من البلورات  فً هذه     

عن الجسم المستهدف لتستلم من  هابلةوالستقبال الموجات المنعكسة كصدى الصوت حاملة معلومات  إلرسال

من البٌانات  الحدٌثة مع الكم الهابل اآللٌةتطورا ومصحوبة بالحاسبات  األكثرااللكترونٌة  األجهزةقبل 

وسرعة الموجات فوق الصوتٌة داخل  واإلٌابالمعلومة مسبقا مثل طاقة الموجات وترددها وزمن الذهاب 

لنحصل على صوره  لؤلجهزة( لتغذى m/s 1540لجمٌع مكونات الجسم وهً ) ثابتةالجسم الذي حدد بقٌمة 

 أيتشكل  بان الموجات فوق الصوتٌة العلما ، الحاسوب استخبلص الحالة  أودقٌقة التفاصٌل ٌستطٌع الخبٌر 

سواء فً التشخٌص  األنواعاستخداما وانتشارا نسبة لبقٌة  األكثرٌذكر عند اختراقها الجسم مما ٌجعلها  ضرر

 العبلج.  أو

ن ــــون مــجهاز التصوٌر الفوق صوتً الذي ٌتك أجزاء ألهمٌوضح المخطط الكتلوي  (2-9الشكل )     

المجس  أي( ومحول الطاقة Pulse Control) واعــــــواألنٌم ــــبضات بمختلف القولد النــدة مـــوح

(Transducer( الذي ٌرسل النبضات الصوتٌة )Pulse( ًوٌستلمها كصدى صوت )Echo لٌرسلها الى )

، Display)لتعرض على شاشة العرض ) اإلشارة( والتً تنظم وتكبر وتكٌف CPUوحدة المعالجة الربٌسة )

باستخدام وحدة تعوٌض التكبٌر مع الزمن  اي  اإلضاءةللموجات وانخفاض شدة  األنسجةامتصاص  وٌعوض

( من Printerطباعتها ) أوStorage) خزن المعلومات ) وٌمكن .كسب أو ةتعوٌض الموجة لما تفقده من سع

 فً عملها للحاسب المحمول. ة( المشابهKeyboardخبلل استخدام لوحة المفاتٌح )

 .المخطط الكتلوي ألهم أجزاء التصوٌر فوق الصوتً ٌوضح (2-9)لشكلوا 

 

 
 
 

 ًالتصوٌر فوق الصوت أجزاء ألهمي والمخطط الكتل  2-9الشكل
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 (7بطاقة العمل للتمرٌن رقم )

 (Ultrasonography)جهاز التصوٌر الفوق صوتً  :اسم التمرٌن

 ساعة12الزمن المخصص :         مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة                     

 :األهداف التعلٌمٌة

 :كون الطالب قادرا علىأن ٌ

 .أجزابهالجهاز ونصبه وتدقٌق  التعرف على مكونات•

 .استخدامهعمل الجهاز وفابدة  مبدأفهم • 

 .وشرح المخطط الكتلوي للجهاز وتؤشٌررسم  •

 دورٌة وقٌاس فولتٌات مجهز القدرة.ل الجهاز حسب الخطوات الربٌسٌة وٌجري الصٌانة التشغٌ• 

 

 ظروف وشروط األداء

 بدله العمل. 1-

 (1استبلم الجهاز محفوظا داخل الغبلف الخشبً والكارتونً الخاص بالنقل عند الشحن عدد ) -2

 (1( عدد )2-10جهاز التصوٌر الفوق صوتً من النوع الحدٌث مع جمٌع أجزاءه كما موضح بالشكل ) -3

 :ضافٌة األخرى للجهازالملحقات اإل -4

م ــوحة تحكــل  -ج (LCD-LED)ورة ــة عرض متطــشاش  -جام. بـحواع واألــــات مختلفة األنــمجس - أ

(Key Board). 

 استخدام ترددات مختلفة القٌم لتصوٌر أجزاء الجسم بؤعماق مختلفة.  -5

 .1راسم اإلشارة عدد مع جهاز 1وأخر رقمً عدد  1تناظري عدد (  AVO-meterجهاز افومٌتر ) -6

 عدة تفكٌك الغبلف الخشبً الحافظ.-7
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  :خطوات تنفٌذ التمرٌن

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات
 

 

 تفكٌك غالف الشحن وتنصٌب جهاز التصوٌر فوق الصوتً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازلجهٌقة تفكٌك اطر   2-11 لم                           شكالجهاز عند االستال 2-10 شكل

  ارتد بدلة العمل. -  1

 الجهاز اسحبه الى منطقة التركٌب.بعد االنتهاء من تفكٌك  -    2

ة هللواج ( ٌوضح الشكل النهابً 2-12الجهاز كما فً كتٌب الصٌانة والتشغٌل لٌكتمل والشكل ) أجزاءثبت بقٌة  -3

 . ؤسٌسهتوالجانبٌة للجهاز والشرح والصور الخاصة بكٌفٌة  األمامٌة

 :األمامٌة األجزاءاهم  أدناهو

مجمع  - ث( Printerالطابعة ) - ت( control Panelلوحة السٌطرة ) -( بMonitor) العرض شاشة -أ

الصدى الراجع ولوحتً  الفوق صوتٌة ودوابر اإلشارات( والحاوي على E-box) مجمع -ج (PCالحاسبة )

 ( Casterحاملة العجبلت ) -خ( Cartالعربة الناقلة ) -حٌع. السٌطرة والتوز

 

المنضدة الخارجٌة للطابعة  - ت( Columnالعمود الحامل ) -ب( Armالذراع ) -ا:  الشكل الجانبً هناك وفً

 System)الحافظة الخارجٌة  -ج  (I/O Penalلوحة الدخل والخرج ) -ث ( Peripheral Decان وجدت)

Enclosure)     مجهز القدرة -ح  
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  صورة للواجهة األمامٌة والجانبٌة لجهاز التصوٌر فوق الصوتً نوع فٌلبس 2-12 الشكل

 

 ٌةالداخل بهً للجهاز وصوال الجزا( ٌوضح مجهز القدرة بعد تفكٌك الغالف  الخارجً الخلف2-13والشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مجهز القدرة بعد تفكٌك الغالف الخارجً الخلفً 2-13 الشكل
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 وضعه فً مكانه الصحٌح بربطه ( UPS)مثال جهاز على سبٌل الالجهاز خذ  أجزاء ٌستؤسولمعرفة كٌفٌة  -4

توصٌل الكهربابً ال وأماكنالقدرة  أسبلك( وقم بتوصٌل 2-14كما موضح بالشكل ) الببلستٌكٌٌنبحزامً التثبٌت 

                                        .الدابرة   أجزاءلتغذٌة بقٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتأسٌسه( وكٌفٌة تثبٌته UPSمجهز القدرة ) 2-14 لشكلا

 تشغٌل واستخدام جهاز التصوٌر فوق الصوتً -5

  اي  صل الجهاز بمصدر القدرة وشغل المفتاح الربٌس والحظ من خبلل الشاشة عن وجود،  التؤسٌس إكمالبعد  -أ

 لل ومكان وجوده.و بقٌة المفاتٌح للكشف عن نوع الخأو فً مصابٌح الداللة أفٌها  خلل 

 ضع المرٌض على سرٌر الفحص وٌتم تغطٌة جسمه عدا المنطقة المقابلة للعضو المراد تصوٌره. -ة

 فوابد الهبلم: وأدناهتقرٌبا لدرجة حرارة الجسم  اٌكون دافبا ومساوٌ أنع الهبلم الخاص على الجلد وٌفضل ض -ت

 تً تعكس معظم الموجات قبل اختراقها الجلد.منع حدوث الفقاعات الهوابٌة بٌن المجس والجلد وال - 7

 ومٌة والممانعة الصوتٌة.والدابرٌة وٌقلل من المقاومة األ األفقٌةٌساعد على حركة المجس  -6

دابرٌة على المنطقة المختارة لمسحها على التوالً للحصول على  وبحركة "وإٌابا "قم بتحرٌك المجس ذهابا -ث

و المملإة بالهواء أو الحاوٌة أالصور نتجنب المناطق العظمٌة  أفضلى وللحصول علالتفاصٌل  بؤدقصورة 

 (.Poor Media)صوتً   ال)فقٌرة( التصوٌر الفوق  ضعٌفةكالربتٌن فهً مناطق تسمى 

 صوتً  الوادامة جهاز التصوٌر فوق  صٌانة مبادئ -6 

الشركة ولدٌه الخبرة العملٌة والعدة الفوق صوتً لدى التصوٌرالفنً المتدرب على صٌانة جهاز  أوالمهندس      

ة الفنٌٌن  دوصٌانة الجهاز بمساع إدامةعلى  باإلشرافالمناسبة وكتٌب الصٌانة الخاص بالجهاز هو الذي ٌقوم 

 :بعض النقاط المهمة وأدناه

و االتربة التصل الٌه اشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة العالٌة أٌجب ان نضع الجهاز فً المكان المناسب الذي  -أ

 بقطعة القماش الخاصة والرطبة .مع التنظٌف المستمر كلما دعت الحاجة 

 .الجهاز من مفاتٌح ومصابٌح داللة وشاشة العرض قبل وبعد التشغٌل أجزاءالحظ جمٌع  -ة

ٌختلف من ناحٌة  وان هذا النوع ال األخرىالطبٌة  األجهزةعند وجود الخلل عٌن موقعه وتتبعه كما فً بقٌة  -ث

 التصوٌر الفوق صوتً. أجهزةوالصٌانة عن بقٌة  اإلدامة

ولكن مع مبلحظة االنتظار لمدة  بآخرو الجزء العاطل من الجهاز أً عندما تحدد العطل استبدل اللوح االلكترون -د

 .الجهاز واستبدال اللوح بسبب وجود الكهربابٌة فً عناصره االلكترونٌة إطفاءمن لحظة  أكثردقٌقة او 
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ٌسبب عطل جمٌع  بهأجزا ألحدو عدم وصول الفولتٌة أي عطل أن إهم جزء فً الجهاز وأجهز القدرة ن مإ -س

 دعن(LED) قم بفحص فولتٌات مجهز القدرة والموجود خلف الجهاز حٌث هناك مصابٌح داللة.الجهاز  أجزاء

 ا( ومن ضمنه100Vثر من كألى إو2V الجهاز)من أجزاءاالشتغال لجمٌع الفولتٌات المتعددة التً تشتغل علٌها 

 . (Test Point)وجود نقاط لفحص الفولتٌة  فضبل عنفولتٌة المصدر 

 

( ٌوضح مصابٌح الداللة الخضراء ونقاط فحص الفولتٌة الى األعلى منها ومثبت علٌها  75 – 6الشكل )و        

بفحصها من نقاط الفحص بواسطة  قم وللتؤكدٌعنً عدم وجود الفولتٌة  المصابٌححد نطفاء ألأي إن إ .جمٌع القٌم

 .الملتٌمٌتر قبل استبدال مجهز القدرة لذا عند وجود العطل نحدد الموقع كما تعلمنا من التمارٌن السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٌوضح مصابٌح الداللة ونقاط الفحص لمجهز القدرة 75- 6الشكل 

 التقٌد بعبارات التحذٌر عند الصٌانة -7

 :همهاأو لتجنب المخاطر العبارات التحذٌرٌة الموجودة فً كتٌبات الصٌانةعلى الطالب التقٌد ب

ذى أٌسبب  ( قدHazard)( للداللة على وجود خطرWARNING)وتكتب عادة باللون االحمر:  تحذٌر -أ

 ."اكبٌر "او الموت او تلفأ لؤلشخاص

( Damageن ٌتلف )أطر ٌمكن للداللة على وجود خ CAUTION)وتكتب عادة باللون البرتقالً ): احتراس  -ب

 التقٌد به. أهملتوالمعدات اذا  األجهزة

              بها عند التؤسٌس  األخذٌجب  إضافٌة( وذلك عند وجود مبلحظات NOTEوتكتب عادة باللون االسود ) : انتباه - ث

 نها لٌست بالضرورة تسبب خطر ما. معلومات مهمة ولك،  اإلدامةو التشغٌل او أ

 مهمه فً صٌانة جهاز التصوٌر الفوق صوتً :مالحظات  -8

سبلك ومصهرات أ( من مفاتٌح ومنظمات وVisual Inspectionالجهاز ) أجزاءالمبلحظة البصرٌة لجمٌع  -أ

 السابقة. األجهزةالملحقة بالجهاز كما تم شرحه فً صٌانة  واألجزاء

 ،  قٌم الترددات ، مفاتٌح تشغٌل ، التنظٌم  توصٌل الجهاز بمصدر القدرة وفحص واختبار لوحة السٌطرة مفاتٌح -ة

( Probes) فحص المجسات فضبل عن  (76-6كما فً الشكل ) تحدٌد الزمنومفاتٌح نوع الموجة الفوق صوتٌة 

 الملحقة بالجهاز. شكالاألالمختلفة 

 ولمولد االشارة  ( لمجهز القدرة PCBااللكترونٌة المطبوعة ) اللوحاتالداخلٌة مثبل  لؤلجزاءالفحص الدوري  -ث

 من نقاط التوصٌل فٌها كما تم دراسته. والتؤكدواستقبال الموجات الفوق صوتٌة  إرسالالكهربابٌة ولوح 

  التً ٌوصً بها كتٌب التشغٌل والصٌانة. أوالنظافة الدورٌة للجهاز باستخدام العدة المناسبة الملحقة  -د
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 صغٌرة الحجم التً ٌجب مداولتها واستعمالها بدقة وحذر هناك العدٌد من أجهزة التصوٌر الفوق صوتً ال- س
  ( ٌوضح اصغر جهاز تم صناعته وطرٌقة ربطه.2-17لسهولة عطبها والشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 ( لجهاز التصوٌر الفوق صوتً Control Panelلوحة السٌطرة ) 2-16شكل   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 طرٌقة استخدامهعه وٌق صوتً تم تصناصغر جهاز تصوٌر فو  2-17الشكل
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( ٌوضح جهاز التصوٌر الفوق صوتً الحدٌث نوع فٌلبس والموجود بكثرة فً المستشفٌات 2-18الشكل )و     

 .والمإسسات الصحٌة الحكومٌة وكذلك فً معظم العٌادات الخاصة

 
 فٌاتالمستشوالمتوفر ب (Philips-HDII)جهاز التصوٌر الفوق صوتً نوع   2-18الشكل

 
 

 :اسبلة عامة حول جهاز التصوٌر الفوق صوتً 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(2-19للشكل ) تؤشٌرالجهاز التصوٌر الفوق صوتً واذكر عمل كل جزء مع  أجزاءعدد  -1

 .لجهاز التصوٌر فوق الصوتً مع شرح موجز امبسط اكتلوٌ اارسم مخطط -2

 ؟ الجهاز المختلفة ألجزاءكٌف تقوم بفحص مجهز الفولتٌة المستمرة  -3

 جهاز الكترونً وكٌف؟ أيالعاطلة فً اللوح الكهربابً عن  االلكترونٌةاحد العناصر  إٌجادهل ٌختلف  -4

 .الطبٌة لؤلجهزةكلمات التحذٌر التً ٌجب التقٌد بها عند قراءة كتٌبات التشغٌل والصٌانة عدد اهم  -5

 .عدد اهم العطبلت التً قد تحدث للجهاز -6
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 الورشة اواسم الجهة الفاحصة: مدرس

 التصوٌر الفوق صوتًاسم التمرٌن : جهاز 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Philips-HDII)) فٌلبس نوع الصوتً فوق التصوٌر جهاز 19-2 الشكل

 

 نوع العمل ت
 درجة التخصص

100% 
 المالحظات جة االستحقاقدر

   15 تعٌٌن مكونات الجهاز. 1

   20 .المخطط الكتلويتتبع تشغٌل الجهازو 2

تنفٌذ خطوات اجراء فحص سوناري على  3

 .احد الطلبة

20   

   15 تشخٌص األعطال وصٌانتها. 4

   15 تنظٌف الجهاز وإدامته. 5

   15 الزمن المخصص. 6

 

 %60على أن تكون درجة النجاح ال تقل عن  (1,2,3,4,5)طواتٌجب أن ٌجتاز الطالب الخ
 

 
 توقٌع لجنة الفحص                                                                        الدرجة النهابٌة
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 الثالث الفصل                          
 (ECG)جهاز تخطٌط القلب                            

 تمهٌد 1-3 

حٌث ٌقوم بسحب الدم الفاسد من الجسم ودفعه الى الربتٌن  ،الجسم البشري أجزاءالقلب هو اهم 

 الجسم. أجزاءثم ٌقوم بسحب الدم النقً من الربتٌن ودفعه الى جمٌع  ألكسدته

ن عمل القلب ناتج من عملٌة تقلص وانبساط للعضلة القلبٌة وهذه العملٌة تتم بواسطة عصبٌ إن       

العصبً من النخاع الشوكً وٌرسبلنه  األمر ٌؤخذانن اربٌسٌن هما العصب السمبثاوي والباراسمبثاوي اللذ

 His)وبعدها الى حزمة هس  (A.V node)ومنها الى النقطة  (S.A node)الى القلب فً نقطة تسمى 

bundle) سلة لها زمن تؤخٌر وهذه السل .نٌالواقعة بٌن البطٌنٌن وبعدها الى تفرع كبٌر حول البطٌن

ن وتعاد هذه العملٌة لكل نبضة قلبٌة اوبعدها ٌتقلص البطٌن أوال األذٌنانفبذلك ٌتقلص  األخرىالواحدة تلو 

الفولتٌات المتولدة فً العضلة القلبٌة ورسمها على ورق بٌانً  بؤخذجهاز تخطٌط القلب ٌقوم  إن.واحدة

 :حالة هً ةعشر تًوهذا الرسم ٌتكون من اثن

( LeadI  ،LeadII  ،LeadIII ،AVR  ،AVL  ،AVF  ،C1  ،C2 ،C3  ،C4  ،C5 ،   C6)  

لحالة القلب وهذه النبضات القلبٌة المرسومة تكون بصورة عامة  اكهربابٌ اكل حالة تمثل متجه        

كل منها وهذا االختبلف هو الذي ٌمٌز  أجزاءارتفاع  أومتشابهة ولكن لكل مرحلة تختلف فً ارتفاعها 

 حالة. ةعشر تًحالة من االثن

ٌتم ربط المرٌض بواسطة كٌبل ٌسمى )كٌبل المرٌض( الذي ٌتكون من عشرة توصٌبلت كهربابٌة        

من سطح الجسم )الجلد( بعد ترطٌبه بواسطة  اإلشارةوتإخذ  .وستة للصدر لؤلرجلواثنان  لؤلٌدياثنان 

الشكل تربط على  سٌةؤك وأقطاب األٌديتربط على  بأقطاوتوجد )الهبلم(مادة موصلة للكهربابٌة تسمى 

 القلبٌة الى داخل الجهاز. اإلشارةالصدر عن طرٌقها تؤخذ 

الى مكبر عازل ثم الى مكبر  اإلشارةٌتكون الجهاز من الداخل من عدة مراحل ففً البداٌة تدخل       

 اإلشارةٌقوم بتكبٌر  ًمكبر ربٌس بنسبة متوسطة فً حدود )عشر مرات( ثم الى اإلشارةأولً ٌقوم بتكبٌر 

فبذلك ٌكون التكبٌر النهابً  اآلخرتلو  األولبنسبة كبٌرة فً حدود )مبة مرة( وهذان المكبران مربوطان 

ٌقوم  اإلشارةبعد ان تم تكبٌر ،   مرة( ألففً حدود ) أيوالثانً  األولهو حاصل ضرب نسبة التكبٌر 

ا الى الراسم وهو الكلفانومٌتر الذي ٌحتاج الى تٌار عالً لٌستطٌع لكً ٌرسله اإلشارةالجهاز بزٌادة قدرة 

على الورق. وهناك مفتاح اختٌار  اإلشارةالحركة الذي بدوره ٌقوم بتحرٌك القلم الحراري الذي ٌرسم 

وٌوجد فً الجهاز مجهز قدرة الذي ٌغذي  .ة حالة للرسمعشر تًاالثن إدخالاللٌدات الذي بواسطته نستطٌع 

الجهاز بالقدرة وتوجد دابرة تقوم بالسٌطرة على حرارة القلم الحراري ودابرة تقوم بالسٌطرة  جزاءأجمٌع 

  ٌرسم التخطٌط علٌه.سالورق الذي  ٌقوم بتدوٌرالذي  المحركعلى سرعة 

 ة لجهاز تخطٌط القلبٌاالجزاء الربٌس 2-3

الخارجٌة حٌث ان لكل جزء عمل  أجزابه حتخطٌط القلب الذي ٌوض أجهزةهو احد  (3-1)الشكل        

 كاآلتً:عمل الجهاز وهو  أثناءمعٌن ٌستخدم 

   تًوهو مفتاح دابري بواسطته نختار مراحل التخطٌط )االثن :(Lead selector)مفتاح اختٌار اللٌدات  1-

 مرحلة( بالتسلسل لكً ترسم فً الجهاز. ةعشر

   لٌه برسم موجة مربعة ارتفاعها مربع واحد وهو مفتاح نوع ضغط ٌقوم عند الضغط ع :(1mV)مفتاح  2-

 كبٌر

وم بواسطتها قوهً عبارة عن مقاومة متغٌرة ن :(Centering Knob)او  (Position)مفتاح التوسٌط  3-

 وضعه فً منتصف الورق. ألجلبتحرٌك القلم الحراري 
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  على ٌوضع اختٌار الكسب وغالبا ما هو مفتاح:(Gain Switch)او  (sensitivity)مفتاح الكسب  -                 4 

 اإلشارةفبذلك سوف ٌتضاعف ارتفاع ( 2) غٌرة ٌوضع على الرقمص اإلشارةكانت  فإذا( 1الرقم )

( فبذلك سوف تصغر 0.5حافات الورق فنضعه على الرقم )عن كانت كبٌرة جدا بحٌث خرجت  وإذا

 الى النصف. اإلشارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 الخارجً لجهاز تخطٌط القلب لمظهرٌمثل ا 3-1شكل 

 

وتستخدم اإلشارة ة تستعمل لمعاٌرة ارتفاع وهً مقاومة متغٌر:(sensitivity adjust)معاٌرة التحسس  -5

 .(1cm)لكً نرسم شكل مربع ارتفاعه مربع واحد كبٌر (1mV)مع مفتاح 

وتستخدم مع  اإلشارة وهً مقاومة متغٌرة تستعمل لمعاٌرة شكل :(damping adjust)معاٌرة االخماد  -6

 لكً ترسم شكل مربع بدون تشوٌهات. (1mV)مفتاح 

وم بتسخٌن الوضع االول ٌق أوضاعوهو عبارة عن مفتاح له ثبلثة  :(drive switch)مفتاح التسوٌق  -7

 ٌقوم بتحرٌك الماطور اي ٌحرك الورق. على الورق والثالث اإلشارةٌقوم برسم  القلم الحراري والثانً

 الجهاز. وإطفاءمفتاح لتشغٌل  :(power switch)اح الربٌسً المفت -8

 ٌضًء عند عمل الجهاز.: (pilotlamp)مصباح داللة  -9

 الورق الحراري. لفافةمكان وضع  : (paper magazine)حافظة الورق  -10

 وهً قطعة ببلستٌكٌة عند الضغط علٌها تضغط على القلم الـ :(marker button)مفتاح المعلم  -11

(marker)  فٌرسم اما نقطة او خط حسب وقت الضغط وهً عبلمة على الورق الحراري ٌستفاد منها

 للتؤشٌر الفوري.

فعند مبلمستها للورق سوف  عند تزوٌدها بالطاقة تنتج حرارة إبرةوهو : (stylus)القلم الحراري  -12

 (PQRSTتخطٌط القلب كموجه )ترسم 

  فعند مبلمستها للورق سوف  عند تزوٌدها بالطاقة تنتج حرارة برةإوهو  :(marker)قلم المعلم ال -13

 خطاترسم 
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 الٌة وهً:الت األجزاءهو جانب الجهاز وٌتكون من  (3-2)الشكل  

 

 جهاز تخطٌط القلبمكونات جانب  3-2شكل 

 وهو مكان ربط كٌبل القدرة. :(power connector)اتصال الطاقة  1-

وهً مقاومة متغٌرة تقوم بالسٌطرة  :(stylus temperature control)الحراري  مسٌطر حرارة القلم 2-

على كمٌة الحرارة المتولدة فً القلم الحراري حٌث كلما زادت الحرارة زاد سمك الخط وكلما قلت 

    .اوباهت االحرارة اصبح الخط رفٌع

ٌوضع على   ةٌوفً الحالة الطبٌعوهو مفتاح ٌحدد سرعة الورق  :(chart speed)مفتاح سرعة الورق  3- 

(25 mm/sec)جدا ٌوضع المفتاح على وضع افاذا كان نبض المرٌض سرٌع(50 mm/sec)  

 .(12V DC)من بطارٌة  (12V DC)ٌمكن تشغٌل الجهاز على  :(12V DC) فتحة 4-

 وسكوب.ٌالقلبٌة على شاشة االوسل اإلشارةٌمكن رسم   :(C.R.O) فتحة 5-

 رة خارجٌة على الورق.اٌمكن رسم اش :(DC Amp)فتحة  6-

 

 -التالٌة وهً: األجزاءللجهاز وفٌه  اآلخرهو الجانب  (3-3)الشكل 

 .األرضًهو مكان ربط  :(ground) األرضً 1-

 .وهو مكان ربط كٌبل المرٌض :(patient cable connector)فتحة كٌبل المرٌض  2-

 وهو الفاصم الربٌسً للجهاز. :(fuse)الفاصم  3-

 ظهر تشوٌه فً شكل اإلشارة القلبٌة. إذا (on)ٌوضع الفلتر فً وضع  :(filter switch)مفتاح الفلتر  4-

 

 

 

 

 

 

 

 

 بجهاز تخطٌط القلل االخر جانبال 3-3شكل 
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 (8بطاقة العمل للتمرٌن رقم )

 استخدام جهاز تخطٌط القلب :اسم التمرٌن

 ساعة12الزمن المخصص :                                   مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة             

 :األهداف التعلٌمٌة

 كٌفٌة استخدام جهاز تخطٌط القلب كون الطالب قادرا على التعرف علىأن ٌ

 ظروف وشروط األداء

 بدله العمل. -1

  .جهاز تخطٌط قلب 2-

 . 1عدد قدرة ) كٌبل ( قابلو 3-

 1.عدد مرٌض ) كٌبل ( قابلو 4-

 1. قابلو  أرضً 5-

 . 4مسطحة عدد  أقطاب 6-

 6.عدد  كآسٌة أقطاب 7-

 1.عدد  مادة الهبلم 8-
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  :خطوات تنفٌذ التمرٌن

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات

 

 ارتد بدلة العمل. 1-

 .ECG قم بتشغٌل الجهاز 2-

 القطب وثبت المرٌض وجلد القطب بٌن الهبلم مادة وضع للمرٌض ٌمنىال الٌد  فً الٌمنى الٌد قطب اربط 3-

 .بإحكام

 .باحكام وثبت الهبلم مادة وضع للمرٌض الٌسرى الٌد فً الٌسرى الٌد قطب ضع 4-

أوالفولتٌة األرضً هوٌعتبرو).باحكام وثبت الهبلم مادة وضع الٌمنى الرجل فً الٌمنى الرجل قطب ضع 5-

 .(عن القلب مٌع الفولتٌات نسبة الٌها وسبب اختٌارنا لها ألن الرجل الٌمنى أبعد نقطة المرجعٌة التً تقاس ج

 .باحكام وثبت هبلمال مادة وضع الٌسرى الرجل فً الٌسرى الرجل قطب ضع 6-

على صدر المرٌض فً الجهة الٌمنى للصدر فً الفرا  مابٌن الضلع الرابع  (C1) الكؤسً القطب ضع 7-

 .(3-4)كما فً الشكل  بٌن الجلد والقطب الهبلم والخامس وضع مادة

 

 

 

 

 

 

 

 الكأسٌة على صدر المرٌض األقطابموضع  ٌمثل 3-4ل شك

على صدر المرٌض فً الجهة الٌسرى للصدر فً الفرا  مابٌن الضلع الرابع  (C2)ضع القطب الكؤسً  8-

 بٌن الجلد والقطب. الهبلموالخامس وضع مادة 

فً الفرا  بٌن الضلع الخامس والسادس فً الجهة الٌسرى فً الصدر تحت القطب  (C4)ضع القطب الكؤسً  9-

(C2) والقطب الجلد بٌن الهبلم مادة وضع. 

 بٌن الجلد والقطب الهبلموضع مادة  (C2&C4)بٌن القطبٌن  (C3) القطب ضع 10-

 بٌن الجلد والقطب. الهبلموضع مادة  (C4)تحت الثدي االٌسر على امتداد القطب  (C5)ضع القطب  11- 

 بٌن الجلد والقطب. الهبلموضع مادة  (C5)تحت االبط على امتداد القطب  (C6)ضع القطب  12-

 بعد ان انتهٌنا من ربط االقطاب على جسم المرٌض نجعل المرٌض مستلقً على ظهره ثم نقوم بربط نهاٌات  13-

 المرٌض باالقطاب. قابلو

 بقطب الٌد الٌمنى. (RA)توب علٌه المرٌض المك قابلو أربط نهاٌة  14-

 بقطب الٌد الٌسرى. (LA)المرٌض المكتوب علٌه  قابلو أربط نهاٌة  15-

 بقطب الرجل الٌسرى. (LF)المرٌض المكتوب علٌه  قابلو أربط نهاٌة  16-

 بقطب الرجل الٌمنى. (RF)المرٌض المكتوب علٌه  قابلو أربط نهاٌة  17-

 .(C1)بالقطب  (C1)ض المكتوب علٌه المرٌ قابلو أربط نهاٌة  18-

 .(C2)بالقطب  (C2)المرٌض المكتوب علٌه  قابلو أربط نهاٌة  19-

 .(C3)بالقطب  (C3)المرٌض المكتوب علٌه  قابلو أربط نهاٌة  20-
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 .(C4)بالقطب  (C4)المرٌض المكتوب علٌه  قابلو نهاٌة اربط 21-

 .(C5)بالقطب  (C5)المرٌض المكتوب علٌه  قابلو ربط نهاٌة ا -66

 .(C6)بالقطب  (C6)المرٌض المكتوب علٌه  قابلو بط نهاٌة ار 23-

 االن انتهٌنا من ربط المرٌض بالجهاز وسنقوم باجراء عملٌة تخطٌط القلب. 24-

 شغل الجهاز من المفتاح الربٌس. 25-

د من وضع مفتاح السرعة على نتؤك ، ضع المفتاح الثبلثً )مفتاح التسوٌق( على وضع احماء القلم الحراري 26

(25 mm/sec)  ٌحترق الورق. بحٌث تكون حرارة القلم الحراري مناسبة بحٌث الالقلم حرارة  معاٌرنحرك 

 .(CAL)ضع مفتاح اختٌار اللٌدات على وضع المعاٌرة  27-

مر بهذه غط ونستونرفع الض (1mV)ك مفتاح التسوٌق على الحركة الثانٌة ونضغط على مفتاح ٌقم بتحر 28-

 ن القلم الحراري تحرك على ارتفاع مربع واحد.أالعملٌة حتى نرى 

الضغط على  وإزالةقم بتحرٌك مفتاح التسوٌق على الحالة الثالثة وبذلك سوف ٌتحرك الورق ونقوم بالضغط  29-

 اواحد افاذا كان الشكل مربع فسوف ٌرسم القلم الحراري شكل مربع ارتفاعه واحد مربع كبٌر. (1mV)مفتاح 

كان الشكل لٌس مربعا نغٌر فً مقاومة االخماد  وإذان الجهاز ٌعمل بصورة جٌدة أهذا ٌعنً  كامبل

(damping)  من مربع  أكثرو أقل أي تشوٌهات واذا كان االرتفاع أن بشكل مربع بدو اإلشارةحتى تصبح

 .(sensitivity)كامل كبٌر نقوم بتغٌٌر المقاومة المتغٌرة الخاصة بالحساسٌة 

 ( ونغٌر مفتاح اختٌار اللٌدات على وضعالقلمالسابق )وضع إحماء  األولًأعد مفتاح التسوٌق على الوضع  30-

(Lead I). 

حرك مفتاح التسوٌق على الوضع الثانً ونرى القلم الحراري سنبلحظه ٌتحرك صعودا ونزوال فاذا لم ٌحدث  31-

ح التسوٌق على الوضع الثالث )تحرٌك الورق( سنبلحظ بؤن نقوم بتحرٌك مفتا القلم الحراريفً رسم اي تداخل 

 .(Lead I)وهو  األولالجهاز سوف ٌرسم التخطٌط 

( وبذلك انتهٌنا القلمقلبٌة أعد مفتاح التسوٌق على الوضع االول )وضع إحماء النبضات ال جهازال ٌرسم ان بعد 32-

 مرحلة فً التخطٌط. أولمن 

ونعٌد نفس العملٌة السابقة وسوف نحصل على التخطٌط  (Lead II)لى وضع حرك مفتاح اختٌار اللٌدات ع 33-

 .(Lead II)الثانً 

 .(LeadIII ،AVR  ،AVL  ،AVF  ،C1  ،C2 ،C3  ،C4  ،C5  ،C6)تستمر هذه العملٌة وأرسم   34-

اختٌار اللٌدات  ضع مفتاح، نكون قد انتهٌنا من تخطٌط قلب المرٌض  "اعشر تخطٌط بعد ان انتهٌنا من االثنً 35-

وضع مفتاح التسوٌق المرحلة الثالثة فبذلك سوف ٌتحرك الورق وٌكون القلم  (CAL) األولًعلى الوضع 

وقم بتحرٌك مفتاح التسوٌق على الوضع  أفقًالحراري ساكنا سوف ٌخرج الورق من الجهاز مرسوم علٌه خط 

للطاقة وقم بقص الورق  ًهاز من المفتاح الربٌسالج بإطفاء( فبذلك سوف ٌتوقف الورق وقم القلم)إحماء  األول

 .من الجهاز

 علٌها ثم أفصل  الهبلممن جسم المرٌض ونغسلها من بقاٌا  األقطابثم نزٌل  األقطابالمرٌض من  قابلو أفصل 36-

 من الجهاز. األرضًالقدرة من الجهاز وأفصل  قابلو المرٌض من الجهاز وأفصل  قابلو
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 ٌعنً: فهذا( 3-5) الشكل فً كما ٌطالتخط كان اذا -7

 

 األولىٌمثل تخطٌط للحالة  5-3                                                

 .االقطاب غٌر مثبتة بصورة صحٌحة -ب.     حرارة الغرفة عالٌة -أ 

  .حركة بسٌطة للمرٌض  -ث            المرٌض متوتر -ت          

 ٌعنً: فهذا( 3-6) الشكل فً اكم التخطٌط كان إذا 2-

 

 ٌمثل التخطٌط للحالة الثانٌة  6-3                                                  

 .جلد المرٌض متسخ - ت   المرٌض ٌتحرك بصورة ملحوظة -ب  . جٌدة بصورة مثبت غٌر القطب -أ       

  ٌعنً: فهذا( 3-7) الشكل فً كما التخطٌط كان اذا 3-

 

 ٌمثل تخطٌط للحالة الثالثة 7-3

 .المرٌض من قرٌبة كهربابٌة أجهزة من تشوٌش ٌوجد - أ

 .جٌدة غٌر بصورة مثبت األرضً - ب

 .جٌدة غٌر بصورة مثبتة األقطاب - ت

 

 

 -:اسبلة

 

 

 التخطٌط أثناء واألخطاء األعطال

 القلبٌة؟ اإلشارة تمثل ماذا -1

 ؟جدا   كبٌرة القلبٌة اإلشارة كانت إذا تفعل ماذا -2

 مشوهة؟ القلبٌة اإلشارة كانت إذا تفعل ماذا -3

 ؟امثالٌ للمرٌض التخطٌط تجعل كٌف -4
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 الورشة ااسم الجهة الفاحصة: مدرسو
 القلب تخطٌط جهاز استخدام اسم التمرٌن :

 

 نوع العمل ت
 درجة التخصص

100% 
 المبلحظات ستحقاقدرجة اال

   15 استخدام مفاتٌح الجهاز. 1

   15 .رسم األشكال البٌانٌة 2

فحص فولتٌة جمٌع تشغٌل الجهازو 3

 .المراحل

15   

تثبٌت االقطاب بصورة صحٌحة  4

على صدر احد الطلبة عملٌا وعمل 

 .تخطٌط فعلً

20   

تشخٌص األعطال وصٌانتها  5

 تنظٌف الجهاز وإدامته.و

20   

   75 الزمن المخصص. 6

 

 %60تكون درجة النجاح ال تقل عن  ( على أن1,2,3,4,5ٌجب أن ٌجتاز الطالب الخطوات )    

 
 توقٌع لجنة الفحص                                                                        الدرجة النهابٌة

 
 
 

 (9بطاقة العمل للتمرٌن رقم )

 ل دابرة السٌطرة على حرارة القلم الحراري:عمسم التمرٌنا

 ساعة12الزمن المخصص :                                 مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة                      

 :األهداف التعلٌمٌة

 :كون الطالب قادرا على التعرف علىأن ٌ

 عمل دابرة السٌطرة على حرارة القلم الحراري. -1

 أعطال هذه المرحلة. -2

 :ظروف وشروط األداء

 بدلة العمل. - -1

 دابرة الكترونٌة للسٌطرة على عمل القلم الحراري. -2

 1.عدد (Digital) رقمً AVO-meterجهاز افومٌتر   -3

 1.جهاز راسم اإلشارة ) اوسلٌسكوب (عدد -4

 1.حقٌبة أدوات الكترونٌة عدد -4
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  :خطوات تنفٌذ التمرٌن

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة اتالخطو
 

 ارتد بدلة العمل. 1-

 الجهاز مع المرفقة للخارطة الحراري القلم حرارة على للسٌطرة االلكترونٌة الدابرة وحدد القلب تخطٌط جهاز فكك 2-

 .(3-8)كما فً الشكل 

 

 القلم الحراري حرارة الدابرة االلكترونٌة للسٌطرة على 3-8 الشكل
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 (3-9)  الشكل فً Q2الترانزستور جامع على (Vo) الخارجة اإلشارة سعة سجل اإلشارة راسم جهاز ستخدامبا 3-

 وتقوم بتولٌد موجة مربعة بنسبة متساوٌة بٌن الفولتٌة العالٌة والواطبة. األولىوهً المرحلة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحلة مولد اإلشارة المربعة 3-9الشكل 

   من المربعة اإلشارة لها توصل ومتسعة مقاومة عن عبارة وهو الدابرة من ثانًال الجزء هو (3-10) الشكل 4-

 الى واحدة مربعة موجة كل تحول أي جٌبٌة موجة كل بداٌة فً نبضٌة اشارة الى بتحوٌلها وتقوم االولى المرحلة

 .وارسمها سكوبٌبواسطة االوسل (Vo) افحص موجبة واحدة نبضة

 

 

 

 

 

 دابرة كهربابٌة تحول الموجة المربعة الى موجبة نبضٌة3-10 الشكل                

سكوب واحسب قٌمتها وارسم شكلها على ورق ٌبواسطة جهاز اوسل (Vo) الفولتٌة أفحص (3-11) الشكل فً 5-

 بٌانً.

 الخارجة على ورق بٌانً. اإلشارةقم بتحرٌك المقاومة المتغٌرة قلٌبل وارسم شكل  6-

 

 

 

 

 

                          

 التحكم بزمن الشحن والتفرٌغ للسٌطرة على الزمن دابرة 3-11 الشكل                          
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 المتسعة شحن على بالسٌطرة المتغٌرة المقاومة تقوم الثالثة، المرحلة توضح (3-11) فً الشكل االلكترونٌة الدابرة

 هو الدابرة هذه عمل ان .المتسعة على الفولتٌة تفرٌغب الترانزستور وٌقوم للمتسعة الشحن زمن على تسٌطر أي

 زمن على بالسٌطرة المتغٌرة المقاومة وتقوم .الثانٌة المرحلة من واحدة موجبة نبضة لكل المتسعة وتفرٌغ شحن

 .فقط الشحن

سم وار .االفومٌتر جهاز باستخدام (OP) العملٌات مكبر أطراف جمٌع على الفولتٌة سجل (3-12) الشكل فً 7-

 .سكوبٌبواسطة جهاز االوسل (Vo)الخارجة على  اإلشارة شكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 دابرة المقارن 3-12 الشكل 

 الدخل الى الفولتٌة ئمجز فولتٌة وتدخل السالب  الدخل الى المتغٌرة الفولتٌة  توصل كمقارن عملٌات مكبر ٌعمل     

 خروج وٌكون الثابتة الفولتٌة مع المتغٌرة الفولتٌة ارنةبمق المقارن فٌقوم ثابتة لها الفولتٌة قٌمة وتكون الموجب

 كانت اذا (VCC-) المقارن خروج وٌكون الثابتة الفولتٌة من اقل المتغٌرة الفولتٌة كانت اذا (VCC+) اما المقارن

 .الثابتة الفولتٌة من اكبر المتغٌرة الفولتٌة

  تؤخذ الدابرة وهذه الحراري والقلم Q4 ،Q5 من تتكون مسةالخا للمرحلة االلكترونٌة الدابرة ٌوضح (3-13) الشكل8- 

 .الحراري القلم عمل على بالسٌطرة تقوم وهً الرابعة المرحلة من اشارتها

 

 

 

 

 

 

 

 دابرة مسوق القلم الحراري 3-13الشكل                              

 

 ورق بٌانً.شارة على بواسطة جهاز االوسلٌسكوب وارسم شكل اإل (Vo) الفولتٌة افحص -9

 

 

Vo 
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- 

 

 ٌسخن ال الحراري القلم :العطل -7

 .الحراري القلم الى الفولتٌة وصول عدم-2  .تلف القلم الحراري -1 :السبب 

 .الحراري القلم الى الموصلة األسبلك فً قطع -3          

 سبلك المقطوعةتوصٌل األ -3 يالحرار القلم الى الواصلة الفولتٌة تتبع -2  الحراري القلم استبدال -1 :العبلج 

  .الحراري القلم على فولتٌة عدم وجود :العطل -6

 قاعدة على فولتٌة عدم وصول -2. الحراري القلم على للقدرة الموصلة ستوراتزالتران تلف -1 :السبب 

 .ستوراتزالتران

 .الفولتٌات لفحص السابقة المرحلة تتبع -2  .ستوراتزناالتر استبدال -1 :العبلج 

 المقارن خروج على فولتٌة توجد ال :عطلال -3

 .عن المقارن (VCC)انقطاع فولتٌة التجهٌز -3. المقارن الى الدخول توصٌبلت فً قطع -2 .المقارن تلف -1 :السبب

 .المقارن الى (VCC) ربط -3          .المقارن لدخول التوصٌبلت إعادة -2.   المقارن استبدال -1 :العبلج

 

  الحراري القلم على الحرارة تتغٌر ال المتغٌرة المقاومة تغٌر عند :العطل -4

 المسإول (Q3) ستورالترانز تلف 3-   .الحرارة عن المسإولة المتسعة تلف -2.المتغٌرة المقاومة تلف -1 -:السبب 

 .المتسعة تفرٌغ عن

 .(Q3)ستور زاستبدال التران -3.   المتسعة استبدال -2. المتغٌرة المقاومة استبدال -1   -:العبلج

 نبضٌة اشارة توجد ال -:العطل -5

 .الوحدة هذه الى داخلة مربعة اشارة عدم وصول – 2        .المتسعة تلف -1   -:السبب

 .المربعة اإلشارة مصدر تتبع -2     .المتسعة استبدال -1   -:العبلج

 مربعة اشارة ٌعطً ال المذبذب -:العطل -6

 .المتسعات تلف -3 (Q2). و (Q1) ستورانزالتران تلف -2(VCC+).  نقطاع فولتٌة التجهٌزإ -1 -:السبب 

 .المتسعات استبدال - 3.    ستورانزالتران استبدال -2(VCC+).   توصٌل إعادة -1 -:العبلج 

 

 

 

  :نشاط
 ؟ الدابرة هذه عمل مندت استف ماذا -1

 الٌومٌة؟ حٌاتك فً لها تطبٌق ٌوجد هل -2

 السابقة؟ األعطال ًف ٌذكر لم عطل تعطً ان تستطٌع هل -3

 

 

 

 

 الحراري القلم على السٌطرة مرحلة فً األعطال
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 الورشة اواسم الجهة الفاحصة: مدرس
 .الحراري القلم حرارة على السٌطرة دابرة عمل اسم التمرٌن :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوع العمل ت
 درجة التخصص

100% 
درجة 
 االستحقاق

 المبلحظات

تعٌٌن مراحل المنظومة االلكترونٌة للتحسس بحرارة القلم  1

 الحراري.

20   

   20 اللكترونٌة.تتبع الدابرة ا 2

   15 تسجٌل الفولتٌات. 3

   15 رسم االشكال البٌانٌة. 4

   15 تعٌٌن مكونات الدوابر االلكترونٌة. 5

   15 الزمن المخصص. 6

 

 %60لى أن ال تقل درجة النجاح عن  ع 1,2,3,4,5)) ٌجب أن ٌجتاز الطالب الخطوات             

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة النهابٌة                                                                توقٌع لجنة الفحص        
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 البشري؟ القلب ما عمل -1س

 القلب؟ عمل على المسٌطر العصب ما هو -2س

 عملها؟ وما (A.V) وعقدة (S.A) عقدة ما هً 3-س

 القلب؟ أجزاء جمٌع الى ًالربٌس العصب من العصبً األمر قالانت طرٌق ما هو 4-س

 القلب؟ تخطٌط حاالت هً ما 5-س

 ماهً ملحقات جهاز تخطٌط القلب؟ 6-س

  المرٌض؟ جسم من اإلشارة تإخذ ٌفك 7-س

 ماهو كٌبل المرٌض؟ 8-س

 اهو االرضً لجسم المرٌض؟م 9-س

 القلب؟ تخطٌط لجهاز الربٌسة األجزاء ما هً 10-س

 لماذا نقوم بمعاٌرة الجهاز قبل استخدامه؟ 11-س

 التخطٌط؟ إثناء الحساسٌة مفتاح نستعمل متى 12-س

 ما فابدة مفتاح التوسٌط؟ 13-س

  متى نستعمل مفتاح المعلم؟ 14-س

 ما فابدة القلم الحراري؟ 15-س

 متى نستخدم مفتاح الفلتر؟ 16-س

 القطب؟ وقعم فً المرٌض جسم علىالهبلم  مادة نستخدم لماذا 17-س

 الصدر؟ وقطب الٌد قطب ما نوع 18-س

 الصدر؟ على أقطاب ستة وجود سبب ما 19-س

 الفحص؟ غرفة صفات هً ما 20-س

 له؟ تخطٌط إجراء المراد للمرٌض الجهاز مشغل بها ٌوصً التً النصابح ما هً 21-س

 فً متغٌرة مقاومة ستخدموال ن الحراري للقلم الحرارة على للسٌطرة الكترونٌة دابرة توجد لماذا 22-س

 الحراري؟ القلم حرارة على السٌطرة

 القلب؟ تخطٌط جهاز فً حبر قلم وال نستخدم احرارٌ اقلم نستخدم لماذا 23-س

 

 

 

 لت الفصل الزبلذاسئ



71 
 

 الفصل الرابع                           
 خِبص هٌان ػشثبد الملت االططٌبعٖ ّخِبص الشخخ التِشثبئ٘خ

Artificial Pacemaker Instrument  

Device   Defibrillation and 

 
    Artificial Pacemakerمنظم ضربات القلب االصطناعً   1-4

  

هو جهاز الكترونً ٌولد نبضات كهربابٌة خارجٌة محفزة الى القلب عندما ٌفشل منظم الضربات    

 .اصطناعٌا بهذه النبضات تنظٌم ضربات القلبحٌث ٌمكن  ،أداء وظٌفتهعن )القلب(الطبٌعً 

عتٌادي فً ضربات االاالنخفاض غٌر  أو القلب خفقان ٌستعمل الجهاز لمعالجة المرضى الذٌن ٌعانون من 

 وٌفقد القلب القدرة على ضخ الدم الكافًالقلب بسبب عدم وصول النبضات الطبٌعٌة الى عضبلت القلب 

  .نتٌجة وجود انسداد ناتج عن تحطم أنسجة القلب

 :  وهً القلب ضربات منظمات من نوعان ٌوجد، مرٌضوبموجب موضع المنظم فً جسم ال

 

 :( External( ) المؤقت)  الخارجً – 1

 المنظمات هذه فصل بسهولة ٌمكن و القلب فً أقطابه فً الٌد أو الخصر بحزام رابط وتغرس المنظم ٌثبت    

 .القلب الخارجً لمنظم ضربات نموذجا ٌوضح(  1 – 4) شكل .االعتٌادي الى القلب ضربات معدل رجع إذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخارجً القلب ضربات منظم 4-1 شكل
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 (Internal)(  الدابمً)  الداخلً – 2

 .المنظم لهذا نماذج ٌوضح(  2 – 4) شكل .القلب فً األقطاب وتغرس المرٌض جسم داخل المنظم ٌثبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 ( لدابمًا)  الداخلً لمنظم ضربات القلب نماذج 4-2 شكل

 

 لمنظم ضربات القلب االساسٌة األنماط  2 – 4

 

  :(Asynchronousتزامنً )الالنمط غٌر  –1

 .حٌث ٌعطً النبضات بمعدل قٌمة ثابتة ال تتغٌر وٌمكن ان ٌكون لهذا النوع خطورة

 :(Demand mode) النمط عند الطلب – 2

 ن ال ٌتحسس بتقلص البطٌنٌن وٌعطً النبضة بعد وقت محدد من نبضة القلب الطبٌعٌة عند حدوثها ولك

 :(synchronous Atrialنمط تزامن األذٌنٌن ) - 3

الكهربابٌة وبعد وقت محدد ٌحفز البطٌنٌن للتقلص مما ٌنتج ان  األذٌنٌنوهو ٌتحسس بتقلص إلشارة  

 .ٌستعٌد القلب نبضته الطبٌعٌة

 :(R( )An R-wave inhibited pacemakerنمط  كبح الموجة ) – 4

 .عموما للمرضى الذٌن ٌعانون من انسداد عرضً مإقت فً بطٌن القلبٌستعمل 

 

 الحدٌث الصطناعًمنظم ضربات القلب ا  3 – 4

 فً الفضل وٌعود مقاومة، وأشد ،حجما وأصغر ،متكامبل الٌوم المنظم هذا أصبح العلمً التقدم بفضل    

 حفظ اتذاكرو ة والمتحسساتقٌقالد اتمعالجكال العناصر االلكترونٌة المتطورة استخدام الى ذلك

وكذلك  .القلبً اإلٌقاع وتغٌٌر للقلب الكهربابً النشاط لٌسجت حٌث ٌتم،المنظم بعمل المتعلقة المعلومات

 أصبح العلبة، فً الموجود(  المستقبل - المرسلمنظومة )  بٌن التطور فً االتصاالت حٌث الجمع بفضل

عمل  تنظٌم وتم  ،الحاسوب بفضل الجهاز عمل وتنظٌم ض،للمرٌ الصحً التطور متابعة الطبٌب بإمكان

 .الجوال الهاتف عن الناتج التؤثٌر من محمٌة الحدٌثةظمات والمن .ُبعد عن الجهاز وبرمجته



72 
 

 (10بطاقة العمل للتمرٌن رقم )
 القلب ضربات منظم جهاز :اسم التمرٌن

 ساعة 12:الزمن المخصص                           مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة                        

 األهداف التعلٌمٌة :

 :كون الطالب قادرا علىأن ٌ

 وتشغٌله المتزامن غٌر القلب ضربات منظم تفكٌك. 

 واستخدامها الجهاز مفاتٌح جمٌع على التعرف. 

 أعطالها وٌكشف للجهاز االلكترونٌة الدابرة تتبع. 

  للجهاز ٌعرض شكل اإلشارة الخارجةأن.  

 وحساب التردد. النبضات وزمن النبضات سعة تسجٌل 

 غٌرالمتزامن القلب ضربات لمنظم الخارجٌة أجزاء على التعرف. 

 أسبلك توصٌل األقطاب فً غرف القلب تحدٌد مواضع ربط. 

 

 ظروف وشروط األداء

 .العمل بدلة – 1

 (.خارجً) المتزامن غٌر القلب ضربات منظم جهاز  - 2

 أو بطارٌة  (Power Supply) قدرة مجهز  - 3

 .(Oscilloscope)راسم اإلشارة  –4

 1.عدد ( Analog)تناظري  (Multi-meter)( AVO- meterفومٌتر )أجهاز   – 5

 1.عدد (Digital)رقمً  ( Multi-meter)( AVO- meterفومٌتر )أجهاز    - 6

  1.عدد  .حقٌبة أدوات الكترونٌة – 7

 .(الغرفة ثنابً ،الغرفة آحادي )  األنواع مختلفة متزامنة القلب ضربات منظم أجهزة  - 8
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  خطوات تنفٌذ التمرٌن :

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات
 

 .العمل بدلة ارتداء -1

 .ساسٌةاأل الجهاز مكونات وتتبع المتزامن غٌر القلب ضربات منظم جهاز فكك – 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المتزامن غٌر القلب ضربات منظم جهاز واجهة على( االزرار)  المفاتٌح عمل بأكت –3

 

 

 

 

 :مرحلة لكل ةٌالربٌس الوظٌفة وحدد أدناه المرسومة االلكترونٌة الخرٌطة تتبع  -4

 .أطراف األقطاب ،مكبر القدرة،دابرة مذبذب المنع ،(7.2V:مجهز القدرة )بطارٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                   ثن هفزبذ الزستن ثغعخ الٌجؼبد الدِبص، ألطبةرْط٘  هْػع  الدضء العلْٕ

(output)   ّ٘فٖ الْعؾ هفزبذ الزشغ(ON/OFF) لطش الدِبص  :وٌانُزا الهْاطفبد  ّهي

(6cm ) َّعوت(1.5cm) ( 180ّّصًَ التلٖ رمشٗجبg عشع الٌجؼبد الوٌمْلخ للمطت )

(1ms،) ارغبع الٌجؼخ (10mAّثوعذل رتشاس )(ًجؼخ/دل٘مخ60 )(12، ر٘بس الوظذس mA)، 

  .عٌخ (2.5) هذرِب( ًْع الضئجم٘خ الزٖ 10)ٗغزعو  خالٗب عذد

  

 

 

  .ًعبوزثزة ًْع الوك : ٗعو (Q1الزشاًضعزْس )

 . ،الزع شت  الٌجؼبد الخبسخخ علٔ ؽشفٖ األلطبةكوتجش لٌجؼخ خشج الوزثزة و ٗع :(Q2)الزشاًضعزْس
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 شغٌل الجهاز وحساب السعة :خطوات ت - 5
 .البطارٌة شحن من تؤكد –أ

 .(ON) المفتاح طرٌق عن الكهربابٌة القدرة مصدر وصل –ب

 اإلشارة الخارجة وسجل ما ٌؤتً: وارسم شكل (Oscilloscope)راسم اإلشارة  وصل خرج الجهاز الى جهاز–ت

 .م احسب ترددهازمن النبضة ث – 6   .عة النبضة ) اإلشارة ( الخارجةس - 7     

 .سعتها ( وارسم شكل النبضة الخارجة وسجلQ2راسم اإلشارة الى قاعدة الترانزستور ) وصل جهاز -ث

 . شكل اإلشارة الخارجةالحظ التغٌر فً  ،(R5( و)R2غٌر قٌمة كل من المقاومة ) -ج 

 

 

 

 

6 – 

 

 .االفومٌتر جهاز بواسطة البطارٌة فولتٌة افحص - أ

 االفومٌتر. جهاز بواسطة (ON) التشغٌل مفتاح افحص - ب

 االفومٌتر. جهاز  بواسطة األقطاب توصٌل وأسبلك الداخلٌة اللحام توصٌل نقاط افحص-ج 

 االفومٌتر. جهاز بواسطة C3 ،R5 الخرج مرحلة ومتسعة مقاومة افحص - د

 االفومٌتر. جهاز بواسطة T1، C1 ،R1 التردد عناصر تحدٌد افحص -ه 

 مكبر دابرة وخرج Q1 للترانزستور المذبذب دابرة خرج اإلشارة راسم بواسطة افحص الجهاز تشغٌل بعد - و

 .(Q2) للترانزستور القدرة

 . للصٌانة ضع القطع االلكترونٌة الصالحة بدل التالفة – ز

الشكل الموضحة قٌم عناصره ب ،رخدام المذبذب المتعدد غٌر المستققم ببناء دابرة منظم ضربات القلب باست – 7

وارسم شكل اإلشارة الخارجة وسجل سعة اإلشارة الخارجة وتردد اإلشارة الخارجة كما فً الخطوات  ،االتً

 )الدابرة لألطالع ( . ذبلجهاز منظم ضربات القلب باستخدام مذب السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المذسح هتجش خشج فٖ إشبسح ّخْد عذم/  العط 
 

 ًفز الخطْاد االر٘خ
 

  R5(. رغزعو  الومبّهخ  C1 ،R1 ،L2ٗعزوذ عشع الٌجؼخ ّرشددُب علٔ عٌبطش الذائشح )

للزستن  R2للزستن ثبرغبع الٌجؼخ الخبسخخ إٔ كوفزبذ لفْلز٘خ الخشج. ّرغزعو  الومبّهخ 

 .هعذل ػشثبد الملت.ثفْلز٘خ الوظذس إٔ كوفزبذ 
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 جهاز منظم ضربات القلب المتزامن : - 8

 المنظم نوع حدد ثم أدناه الشكل فً موضح كما( داخلً) المتزامن لبالق ضربات لمنظم الخارجٌة األجزاء عٌن –أ

  .الغرفة ثنابً  النوع من وهو (،Leads) التوصٌل أسبلك عدد والحظ

 

 
 

 : الى المنظمات تقسم حٌث أسبلك التوصٌل فً الغرف المختلفة من القلب حدد مواضع ربط – ب

 .النبضات ومولد األٌمن البطٌن بٌن الموصلة األسبلك بواسطة النبضات نقل مٌت: الغرفة آحادي منظم – 7   

   ومولد األٌمن والبطٌن األٌمن األذٌن بٌن الموصلة األسبلك بواسطة النبضات نقل ٌتم: الغرفة ثنابً منظم -2   

  .النبضات

 .النبضات ومولد البطٌنٌن وكبل األذٌن بٌن الموصلة األسبلك بواسطة النبضات نقل ٌتم :الغرفة ثبلثً منظم -3

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 نشاط :

 

 ؟ ععخ ّ صهي الٌجؼبد الخبسخخ ُّ  ٗوتي صٗبدرِب ّك٘فهب همذاس  -1

 غ٘ش الوغزمش. زثزةّدائشح الودائشح هزثزة الوٌع لبسى ث٘ي  – 2

 25الٔ  ُبؽْل عوش ٌصل التً اللٌثٌوم ببطارٌةالوٌاوبد السذٗثخ: اًِب رعو   هْاطفبد هي

 هلن.8هلن ّعوتِب 6غشام ّؽْلِب  25ّّصًِب ال ٗزعذٓ عٌخ،
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  الورشة اومدرس:  الفاحصة الجهة اسم
 القلب ضربات منظم جهاز: التمرٌن اسم

 نوع العمل ت

 درجة
 التخصص

100 % 

 درجة 
 االستحقاق

 المالحظات

    20 القلب ضربات تنظٌم أجهزة مكونات تعٌن 1

 األقطاب صٌلوتو االلكترونٌة الدابرة تتبع 2

 .القلب فً

20    

    15 تشغٌل الجهاز وحساب السعة  3

    15 رسم اإلشارة وحساب التردد 4

    15 وصٌانتهعطل تشخٌص ال 5

   15 الزمن المخصص 6

 % 60على أن ال تقل درجة النجاح عن  (1,2,3,4,5,6) الخطوات الطالب ٌجتاز أن ٌجب

 

 الدرجة النهابٌة                                           توقٌع لجنة الفحص               

 

 زراعة منظم ضربات القلب مراقبة أجهزة 4 – 4  

 تتم وعندما مراقبة، جهاز طرٌق عن برمجته وٌتم دقٌق آلً حاسب على الحدٌث المنظم ٌحتوي     

 الكهربابً السلك لوضع عرض شاشة خبلل من السلك حركة بمراقبة الطبٌب ٌقوم المنظم زراعة عملـٌة

 ،المستشفى من المرٌض خروج وبعد قبل الجهاز بمراقبة الطبٌب ٌقوم ذلك بعد .بالقلب المحدد مكانه فً

 حسب المنظم عمل مراقبة وكذلك الجرح والتبام شفاء من التام للتؤكد األولى المراقبة أوال تتم حٌث

الة قلب ــب حــحس اتـــالنبض وسعة النبضات معدلب كمـالتح ذلك وٌشمل. له اجرٌت التً البرمجة

 (Tele-pacemaker) بعد عن المراقبة أجهزة من نوعٌن ٌوضح( 3-4) (b,a) شكل .رٌضـــالم

 .القلب ضربات لتنظٌم تستخدم التً( (Programmerوأجهزة البرمجة 

 ( b-3-4الشكل )                                                       (a- 3-4الشكل )                 

 بعد عن منظم ضربات القلببرمجة و مراقبة أجهزة  3 – 4 شكل                      
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 وٌتم الطبٌب، حدده الذي التردد على اعتمادا المناسببه وأدا عمله من للتؤكد دورٌا المنظم فحص وٌتم     
( 6) ستة كل عادة وٌتم روتٌنً بشكل ونٌك الفحص أن "علما. ضروري هو ما بقدر الجهاز من التحقق
 . المرٌض حالة باختبلف وٌختلف أشهر،

 : تًؤٌ ما التشخٌصٌة ختباراتاأل وتشمل

 البطٌنً الرجفان) الداخلً القلب نشاط" رإٌة" على الجهاز قدرة: بعد عن( االستشعار) التحسس – 1
 (.واألذٌنً

 مإشرا تكون أن ٌمكن المقاومة فً المفاجبة أو الكبٌرة الزٌادة. القطب سبلمة لقٌاس اختبار: المقاومة -2

 خرق على تدل أن ٌمكن المقاومة فً المفاجا أو الكبٌر االنخفاض حٌن فً القطب فً كسر وجود على

 .القطب عزل فً

 ،المطلوبة( النبضة وعرض الفولت من كل) الطاقة من األدنى الحد على ٌإكد االختبار هذا: البداٌة -3

 .الخرج نتابج على الجهاز مجةبر ٌتم حٌث

 

 

 مثل الظواهر الخارجٌة ببعض المرٌض جسم داخل وجوده أثناء الصناعً القلب ضربات منظم ٌتؤثر    

 من النوع هذا مثل أجسامهم بداخل المزروعة األشخاص ٌنصح كما النقال الهاتف من الصادرة الموجات

 األجهزة تلك عمل على كبٌر تؤثٌر من فٌها لما MRI المغناطٌسً الرنٌن ألجهزة التعرض بعدم األجهزة

  .بؤجهزة الجراحة الكهربابٌة وأجهزة الرجة الكهربابٌة الخارجٌة منظمال عمل كما ٌتؤثر ،وأدابها

 

 

 

 Device   Defibrillation جهاز الرجة الكهربابٌة  5-4

ومعالجة  ،( عالٌة وٌستعمل إلعادة كهربابٌة القلبDCجهاز الرجة هو جهاز كهربابً ٌولد فولتٌة )    

 حالة فًوٌستعمل  .هماٌاالنقباض العضلً للقلب الذي ٌسبب عدم ضخ الدم لؤلذٌنٌن أو البطٌنٌن أو كل

 .( ٌوضح نماذج من أجهزة الرجة 4 – 4شكل )  .القلب لعمل المفاجا أو التام التوقف

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( نماذج من أجهزة الرجة4-4شكل )  

 

 جهزة المإثرة فً عمل منظم ضربات القلب الصناعًاأل

 جهاز الرجة الكهربائية
 

http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=70413
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=70413
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=70413
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=70413
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=70413
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 الكهربابٌة الرجة جهاز أقطاب أنواع 6-4  

 .المرٌض صدر على مباشرة القطبٌن ٌوضع (:Anterior Paddles) مامٌةاأل األقطاب -1

 المرٌض تحت القطب طرف ٌوضع :(Posterior/ Anterior Paddles)مامً األ/ الخلفً القطب2-

 .بٌنهما القلب وٌكون الصدر على اآلخر والطرف الظهر على

 .( Pediatric Paddles) أقطاب األطفال 3-

 .المفتوح القلب عملٌة خبلل القلب على مباشرة تربط :(Interior Paddles) الداخلٌة األقطاب -4

 القطب االمامً – b ،القطب الداخلً  – a: من كل زاءأج ٌوضح( 5 – 4) شكل    

 القطب الداخلً والقطب االمامً  4-5 شكل
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 (11بطاقة العمل للتمرٌن رقم )

  المتزامن الرجة غٌر جهاز  :اسم التمرٌن

 ساعة12لمخصص : الزمن ا                     مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة                          

 :األهداف التعلٌمٌة

 أن ٌكون الطالب قادرا على:

 وتشغٌله المتزامن جهاز الرجة غٌر  تفكٌك. 

 واستخدامها الجهاز مفاتٌح جمٌع على التعرف. 

 أعطالها وٌكشف للجهاز االلكترونٌة الدابرة  تبعت. 

 جهاز الرجة غٌر المتزامنل  الخارجٌة جزاءاأل على التعرف. 

 

 وط األداءظروف وشر

 .العمل بدلة –1

 .المتزامن جهاز رجة غٌر - 2

  .(Power Supplyمولد القدرة )  - 3

 .1( عدد/Analogتناظري )( AVO- meterجهاز افومٌتر ) –4

 .1عدد/ (Digitalرقمً ) (AVO- meterجهاز افومٌتر )  -5

  حقٌبة أدوات الكترونٌة – 6
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  :خطوات تنفٌذ التمرٌن

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات
 

 .العمل بدلة ارتد – 1

 .االساسٌة الجهاز مكونات وتتبع المتزامن غٌر الكهربابٌة الرجة جهاز فكك – 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى    وتصل جدا عالٌة المستمرة الفولتٌة أن حٌث،مفرغة المتسعة طرفً على الكهربابٌة الشحنة من تؤكد  - 3

(7KV). 

 .جهاز الرجة  واجهة على( االزرار)  المفاتٌح عمل أكتب –4

 

 

 :اآلتٌة المراحل وحدد أدناه المرسومة كترونٌةاالالخرٌطة  تتبع – 5

 ( Transformer Step-Up)محولة رافعة  ، (Auto Transformer)محولة أوتو متغٌرة  ،مجهز القدرة

 R2المقاومة  ، Lالملف ،(R1المقاومة ) ،Cرٌغ متسعة الشحن والتف ، Dمقوم نصف موجة الثنابً  ،

 .خارجٌةالاألقطاب  ،المرحل،

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رغ٘ش الفْلز٘خ، هفزبذ رشغ٘  الوشز   هفزبذّ S1 (ON/OFF ) هفزبذ الزشغ٘ علٔ  دِبصال  ّاخِخ رسزْٕ

S2فْلز٘خ خشج هسْلخ أّرْ. ، ّهم٘بط 
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 :تشغٌل الجهاز خطوات -6
 .S1المفتاح  بواسطة الكهربابٌة القدرة مصدر توصٌل طرٌق عن ازهالج شغل –ا   

عن طرٌق مفتاح  3KV تٌة على اربط جهاز قٌاس الفولتٌة المستمرة على طرفً المتسعة وثبت قٌمة الفول –ب   

 .غٌر فولتٌة خرج محولة أوتوت

 طرفً المتسعة بالقانون االتً : احسب مقدار الطاقة الكهربابٌة على –ت    

 :E( الطاقة المخزونة بوحدة الجولJ ( أو)ثانٌة  .واطW.sec).  

C( سعة المتسعة بالفاراد :F)، V الفولتٌة بالفولت :V. 

 وعند إجراء عملٌة الرجة   ،( مفتوحةK3، K4( مغلقة و)K1، K2صٌل المرحل حٌث أن )نقاط تو تتبع – ث   

 : وتفرٌغ شحنة المتسعة الى صدر المرٌض ٌتم بواسطة

  .( التفرٌغ)  الضغط على مفتاحً التحكم  - 2عمل المرحل على عكس نقاط توصٌله ( فS2ٌالمفتاح) - 1

 

7 - 

 

 

 فومٌتر.والخارجة لمحولة أوتو بواسطة األ جهزةافحص الفولتٌة المتناوبة الم –أ 

 فومٌتر.وخرج المحولة الرافعة بواسطة األ افحص الفولتٌة المتناوبة فً دخل -ب 

 فومٌتر.تمرة على طرفً المتسعة بواسطة األافحص الفولتٌة المس  -ت 

 . فومٌترالمرحل بواسطة األافحص الفولتٌة على طرفً   -ث 

 : كل مما ٌؤتًومٌترالجهاز وافحص بواسطة األ ر عناقطع فولتٌة المصد -ج 

 .نقاط توصٌل المرحل المغلقة والمفتوحة  -1

   او  بوتؤكد من عدم وجود أي عط ()كٌبل األقطابأسبلك توصٌل ومؤخذ التٌار وكٌبل مصدر التغذٌة  –2

 . قطع

 .  buttons  Discharge التحكم()مفتاحً التفرٌغ  – 3

 .لربٌسةمصهرات الجهاز ا – 4

 .للصٌانة ضع القطع االلكترونٌة الصالحة بدل التالفة -ح

 

 :صتنظٌف الجها –8

 ٌعمل فقد .كثٌرة مشاكل إلى ٌإدي الجهاز فً الغبار تراكم ألن وذلك عملٌة الصٌانة فً أهمٌة الجهاز لتنظٌف     

 على الغبار ٌحتوي أن ممكن أو الجهاز، أجزاء قصر عمر إلى ٌإدي مما الجهاز تبرٌد ٌمنع حراري كعازل الغبار

 على للجهاز الدوري التنظٌف ٌساعد وكذلك .قصر فً التوصٌبلت الداخلٌة للجهاز دوابر إلى تإدي ناقلة عناصر

 .للجهاز الخارجً الهٌكل لفحص فرصة ٌوفر أنه حٌث ،ممكنة حالة أفضل فً بقابه

 : الرجة جهاز فً والسالمة األمن إجراءات - 9

 :تٌةاال األمور على الجهاز ٌحتوي أن ٌجب والمرٌض المستخدم لحماٌة    

 .والخرج الدخل دابرة بٌن كلً عزل-أ

 .تفرٌغ مفتاح قطب كل على ٌكون أن-ب

 العط  / عذم ّخْد سخخ كِشثبئ٘خ

 :ًفز الخطْاد االر٘خ
 

  
   

 
 

http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=166171
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 .مشحونا الجهاز ٌكون عندما ومربً صوتً إنذار على الجهاز ٌحتوي أن-ت

 .المحدد الوقت فً الشحنة تفر  لم إذا الجهاز داخل أوتوماتٌكً تفرٌغ هناك ٌكون أن -ث

 : للمرٌض بالنسبة السالمة إجراءات -10

 لحماٌة المرٌض ٌجب مراعاة النقاط اآلتٌة :     

 . الهبلم مادة من كبٌرة كمٌة تستخدم الحروق من المرٌض لحماٌة  -أ     
   بٌن هبلم بوجود سٌسمح موقعها من تحركها ألن موضعها فً تلتصق حتى طبٌنالق على الجٌد الضغط  -ب    

 الكهربابً التٌار إٌصال مرغوب غٌر الجسم من جزء خبلل كهربابً تٌار مرور إلى ٌإدي مما القطبٌن

 .إلٌه

 لضربات منظما ٌستخدمون الذٌن المرضى حالة وفً الجهاز توصٌل حالة فً آخر جهاز أي استخدام عدم-ت    

 .آخر نظام لهم ٌكون القلب

 للمستخدم بالنسبة السالمة إجراءات -11

 لحماٌة المستخدم ٌجب مراعاة النقاط اآلتٌة :     

 .جافتٌن علٌهما للمحافظة الهبلم مادة من القطبٌن تنظٌف -أ 

 .الصدمة المرٌض إعطاء ءأثنا فً المرٌض لمس عدم - أ

 .المرٌض حول شًء أي مبلمسة عدم-ت

 .الهواء فً والطرفان الشحنة تفرٌغ عدم -ث

 ملتصقا والطرفان الشحنة تفرٌغ عدم -ج 

 

 :نشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُّ  ٗوتي رسْٗلَ الٔ خِبص هزضاهي اركش السبلخ الوشػ٘خ الزٖ ٗغزخذم فِ٘ب خِبص الشخخ غ٘ش الوزضاهي 

  .هعبلدخ ثعغ اإلهشاع الملج٘خ األخشٓفٖ ل٘غزخذم 

http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=166171
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  الورشة اومدرس:  الفاحصة الجهة اسم
 المتزامن غٌر الكهربابٌة الرجة جهاز:  التمرٌن اسم

 

 نوع العمل ت

 درجة
 التخصص

100 % 

 درجة 
 االستحقاق

 المالحظات

    20 المتزامنغٌر جهاز الرجة  مكونات تعٌن 1

    20 الدابرة االلكترونٌة تتبع 2

    15 تشغٌل الجهاز 3

وحساب الطاقة   قٌاس الفولتٌة المستمرة 4

 ربابٌة نظرٌاالكه

15    

 ومعرفة تشخٌص االعطال وصٌانتها 5

 إجراءات األمن والسبلمة فً استخدام الجهاز

15    

   15 الزمن المخصص 6

 

 %60على أن ال تقل درجة النجاح عن  (1,2,3,4,5,6) الخطوات الطالب ٌجتاز أن ٌجب

 

 ةالدرجة النهابٌ                توقٌع لجنة الفحص                                          

 

 

 (12) رقم للتمرٌن العمل بطاقة
 الرجة المتزامن جهاز استعمال: التمرٌن اسم

 ةساع 12:  المخصص الزمن                                    طبٌةال األجهزة ورشة/  التنفٌذ مكان

 : التعلٌمٌة األهداف
 : على قادرا الطالب ٌكون أن  

 وتشغٌله هاز الرجة المتزامنج  تفكٌك. 

 والداخلٌة الخارجٌة الجهاز مكونات جمٌع على التعرف. 

 التعرف على استخدام الجهاز. 

 للجهاز والتحكم القدرة ودابرة الكتلوي المخطط ٌرسم. 

  وصٌانتها األعطالوتشخٌص. 

 االداء وشروط ظروف
 .العمل بدلة – 1

 .متزامن جهاز رجة  - 2

  .(Power Supplyمولد القدرة )  - 3

 1.د/عد (Analog)ناظري ت(  AVO-meterجهاز افومٌتر ) –4

 1.عدد/ (Digital)رقمً  (  AVO-meterجهاز افومٌتر )  -5

 1.حقٌبة أدوات الكترونٌة. عدد  –6

http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=166171
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 :خطوات تنفٌذ التمرٌن 
 

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات

 . العمل بدلة ارتداء – 1

 . الجهاز واجهة فً االساسٌة الجهاز مكونات على تعرف – 2

 .جهاز الرجة  واجهة على( زراراأل) المفاتٌح عمل أكتب - 3
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 ة:الداخلٌ الجهاز مكونات على وتعرف الجهاز فكك 4- 
 

 

 :الجهاز استخدام خطوات بعتت -5

 الطاقة من تقلل بدورها والتً الجلد ةمقاوم من تقلٌللل المرٌض جلد وٌنظف الهبلم بمادة األقطاب تدهن -أ

 .الجلد عبر الضابعة  الحرارٌة

 .الجهاز واجهة فً الطاقة ناخب مفتاح عبر المرٌض لقلب تسلٌمها المراد الطاقة اختٌار ٌتم - ب

 .الشحن مفتاح تشغٌل -ت

 شحنت قد المتسعة أن إلى ٌشٌر الذي الداللة مصباح مبلحظة خبلل من الشحن انتهاء عملٌة إشارة انتظار -ث

 . للتفرٌغ جاهزة وأنها

       أو (Cardiovert)البطٌنٌن  لتقلص المرضٌة الحالة فً الجهاز لتشغٌل (التحوٌل)التزامن مفتاح على الضغط –ج

 . Defibrillate))حالة تقلص األذٌنٌن  اختٌار

 

 .الجلد عبر لمقاومةا ٌقلل جٌد وتوصٌل تبلمس على للحصول بقوة المرٌض صدر على القطبٌن ضغط -ح

 الجسم مقاومة تكون حٌث المرٌض جسم عبر الشحنة تفرٌغ ٌتم حٌث ،الشحنة تفرٌغ مفتاحً على الضغط - خ

 .R موجة تتبع بعد التفرٌغ ٌطبق حٌث ، ECG اشارة مع الشحنة تفرٌغ تزامن وٌكون.أوم  50 بحدود

 :رجة تعرف على طرق السٌطرة على الطاقة المجهزة لجهاز الال – 6

خب ٌتم بواسطتها اختٌار الطاقة المخزونة فً المتسعة بواسطة  نا  ،تحتوي اجهزة الرجة على مفاتٌح تشغٌل

 :ومن هذه الطرق ما ٌآتً ،( جول كما فً النموذج أدناه2-360الطاقة حٌث تكون الطاقة من )

                                             

 مفتاح ناخب الطاقة جهاز الرجة                                                

 

(: الخز٘بس الطبلخ ثْزذح الدْل ، Energy Selectorهفزبذ ًبخت الطبلخ ): علٔ  دِبصال  ّاخِخ رسزْٕ

 ، ( هع هظجبذ الذاللخECG(: هي أخ  رضاهي رفشٗغ الشسٌخ هع إشبسح )Synchronizerهفزبذ الزضاهي)

ّهفبر٘ر  Paddles))بذ الذاللخ، األلطبة : ّٗغزخذم لشسي الجطبسٗخ هع هظج(Charge)هفزبذ الشسي 

 شبشخ عشع، ؽبثعخ ّسل٘خ. ،( Discharge)الزفشٗغ 

 

ّزذح الشسي ّالدِذ ، (Power Supply)ّزذح الزغزٗخ  :ّرشو زْٕ الدِبص علٔ العذٗذ هي الْزذاد سٗ

 .، ّزذح شبشخ العشعزذح الطبثعخّ ،ECGالعبلٖ ّالغ٘طشح، ّزذح الوعبلدخ، ّزذح 
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ر قٌمة المقاومة ٌمكن السٌطرة على الفولتٌة المجهزة الى المتسعة أو الطاقة الكهربابٌة ٌوبتغٌ مقاومة متغٌرة:  –أ

 .المخزونة فٌها

 .شحنتها متسعة وكذلك تفرٌغالمجهزة الى التستعمل مقارن والمقاومة المتغٌرة لتحدٌد الفولتٌة  دابرة مقارن:  –ب

 . تستعمل محولة أوتو للسٌطرة على الفولتٌة المجهزة الى المتسعة المحولة المتغٌرة: -ت

 

 :  نشاط                     

 

 .وحدة كل عمل واذكر والتحكم الخرج لوحدة لكترونٌةاإل والدابرة للجهاز الكتلوي المخطط تتبع  -7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وحدة الخرج                                                  

  
 

 

 
 
 

 اد خِبص الشخخ التِشثبئٖ الوزضاهيهو٘ض هب

 رعو  علٔ رسْٗ  فْلز٘خ الوظذس الوزٌبّثخ  :ّزذح الشسي(220V)  الٔ فْلز٘خ          

DC- 12V   جطبسٗخ ثبلفْلز٘خ ًفغِبالّرشسي. 

 رعو  علٔ رْل٘ذ ًجؼبد رشددُب  :دائشح الوزثزة الغ٘ش هغزمش(45KHz)  ٖراد شت  هْخ

  .هشثع

 رشاًضعزْس رأث٘ش الودبل  ٗغزعو : هتجش المذسح((MOSFET  ٗعو  علٔ رتج٘ش الٌجؼبد

 ًْع الذاخلخ هي دائشح الوزثزة ، ثن رشفع ل٘وخ الفْلز٘خ ثْاعطخ هسْلخ سافعخ 

 solid ٖفْلذ 7000 الٔ زْال.   

  شسي ـ: رعو  علٔ رمْٗن الوْخخ الخبسخخ هي الوسْلخ الشافعخ،فزّزذح الخشج ّالزستن

  .(7KVز٘خ العبل٘خ )ثبلفْل 32µF  الوزغعخ

( لزسْل الزْط٘  ECGدائشح الزستن: رعو  كوفزبذ التزشًّٖ ز٘ث رغزلن إشبسح )

 الٔ عول٘خ الشخخ ثظْسح هزضاهٌخ أّ ٗذّٗب ثْاعطخ هفزبذ ٗذّٕ.  
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 والتحكم دابرة التحوٌل االلكترونً                        

 
 :فحص جهاز الرجة -8

 :اآلتٌة الفحص خطوات نفذ

 .مفرغة الشحنة تكون بحٌث،له الداخلٌة المكونات ىعل وتعرف للجهاز الخارج الغطاء افتح -أ

 .القدرة تشغٌل مفتاح بواسطة الجهاز وشغل 220V)) فولتٌة بمصدر الجهاز وصل -ب

 .(20j) قٌمة على بالجول الطاقة ناخب مفتاح بواسطة الطاقة ثبت - ت

 .المتسعة شحن ٌتم حتى الشحن مفتاح وصل - ث

 .المتسعة بواسطة جهاز االفومٌتر طرفً على( DC) الخارجة الفولتٌة مقدار قس - ج

 )ه(. و( د) الخطوتٌن كرر قٌمة كل وفً ،(50J ،30J ،100J) طاقة قٌم واختر)ج(  الخطوة كرر –ح

 : االتً بالقانون الكهربابٌة الطاقة قٌم احسب المقاسة الفولتٌات لقٌم وتبعا،المتسعة سعة قٌمة اقرأ – خ

 :حٌث ان 

 :E ة بوحدة الجول الطاقة الخزونJواط( ،.   ، ثانٌةW.Sec) 

C   سعة المتسعة بالفاراد :F) ) 

V  :  الفولتٌة بالفولتV)) 

 .الكهربابٌة الطاقة ناخب مفتاح بواسطة  المختارة الكهربابٌة الطاقة وقٌمالمحسوبة  الكهربابٌة الطاقة قٌم بٌن قارن - ج
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 :صٌانة جهاز الرجة -9

 الجهاز فحص ٌجب حٌث .المتزامن غٌر الجهاز ألعطال مشابهة المتزامن رجةال جهاز أعطال أغلب إن         

 وبشكل المطلوبة قٌمتها فً المفرغة الكهربابٌة الطاقة تكون أن وٌجب الجهاز عمل من للتؤكد دوري بشكل

 -: ٌآتً ما الفحص وٌشمل .دقٌق

 تتحملها التً (، والفولتٌة32µFها )متسعة الشحن المستعملة فً جهاز الرجة المتزامن سعت :الشحن متسعة - أ

 محدد، عمر لها هذه الشحن متسعة فإن العادٌة الحاالت فً (.J400) الى تصل والطاقة 7KVالى  تصل

 .األقل على رجة 20000 هو عمرها وٌكون

  سٌارة فً أو الطوارئ حالة فً االستخدام أجل من وذلك مشحونة دابما   البطارٌة تكون أن ٌجب: البطارٌة -ب

 البطارٌة المتناوب لتبقى التٌار مؤخذ إلى موصول الجهاز بقاء طرٌق عن البطارٌة شحن وٌتحقق اإلسعاف،

 على ٌظهر ساعة، حٌث( 3 إلى 2) خبلل ٌتحقق سعتها من% 90 إلى البطارٌة شحن كامل، بشكل مشحونة

( 6 إلى 4) من تتراوح لفترة ةمشحون غٌر البطارٌة بقاء إن. البطارٌة فولتٌة ارتفاع إلى ٌشٌر مإشر الشاشة

 قطع ضمن من ٌجب إدراجها لذلك،  تبدٌل إلى تحتاج وعندها البطارٌة ضرر إلى ذلك ٌإدي فإنه أشهر

 .الغٌار

 

 

 

 

 

 

 جهاز الرجة المستخدم فً سٌارة اإلسعاف

اقة حدوث أي خلل بسٌط فً دابرة مكبر القدرة ٌإدي الى تغٌر قٌمة الط :MOSFET)) الترانزستور  – ت

 المطبقة على المرٌض. 

 طبقة تتكون أو العطب الى المرحبلت توصٌل نقاط تتعرض ،والتفرٌغ الشحن عملٌات بسبب: المرحالت - ث

 .التوصٌل تمنع عازلة كربونٌة

 .بصورة جٌدة ضًاألر توصٌل من التؤكد ٌجب السبلمة إجراءات لتحقٌق: األرضً -  ج

 .السبلمة إجراءات وتحقٌق والقصر القطع دوابر أعطال لكشف تٌببلالك جمٌع فحص :الكٌبالت –ح
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 .جهاز الرجة الٌعمل – 1

 .البطارٌة او بالجهاز الربٌسة الفٌوزات او التغذٌة ببلتٌك   :السبب

 الخارجة. و الداخلة الفولتٌات فحص ثم والجهاز المصدر فً جٌدا الكٌبل تثبٌت   :العبلج

 

 .الشاشة على االشارة ظهور عدم - 2

          ةفولتٌ وصول وعدم الشاشة فً عطل وأ الشاشة الى التغذٌة وصول عدم او المرٌض ببلتٌكعطل :السبب  

 فولت(. كٌلو 12)لى إ الكاثود

 .العبؽلخ مطعبلث العزجذالِب الغ٘بس لطع رزْفش أى ٗدت
 

  لمتزامنا لجهاز الرجة ةالشابع االعطال



89 
 

 
  الورشة اومدرس: الفاحصة الجهة اسم
 متزامنال الرجة جهاز فحص :التمرٌن اسم

 نوع العمل ت
 درجة

 التخصص
100 % 

 درجة 
 االستحقاق

 المبلحظات

 الرجة جهازل والداخلٌة الخارجٌة مكونات نٌتعٌ - 1

 .المتزامن

20    

 االلكترونٌة والدوابر للجهاز الكتلوي المخطط رسم  - 2

 .وحدة كل عمل وذكر

20    

    15 تتبع خطوات استخدام الجهاز - 3

 الكهربابٌة  الطاقة وحساب المستمرة الفولتٌات قٌاس - 4

       .نظرٌا

15    

    15 .تشخٌص األعطال وصٌانتها - 5

   15 .الزمن المخصص - 6

 %60ح عن درجة النجا ( على أن ال تقل1,2,3,4,5)  الخطوات الطالب ٌجتاز أن ٌجب     

 

 الدرجة النهابٌة                توقٌع لجنة الفحص                                             

 

 .فٌها قطع ال جٌدا موصولة فٌه كلها االسبلك ان من التاكد و جٌدا المرٌض ببلتٌك فحص   :العبلج     

  .واضح رغٌ بشكل االشارة ظهور  - 3

 .الشاشة توهج عن المسإول المكبر عطل او المقاومات   ب:السب     

 .المسإول المكبر او المقاومات من العاطل نستبدل  :العبلج      

  .المناسبة المطلوبة للرجة القوة اختٌار من التمكن عدم- 4

 .اصبل المناسبة القوة اختٌار فتاحم عطل او التغذٌة تجهٌز فً عطل او البطارٌة شحن كفاٌة عدم  ب:السب     

     ان القوة اختٌار مفتاح وتبدٌل جٌد بشكل التغذٌة بلٌك وفحص باستمرار المرٌض شحنة بمراقبة نقوم  :العبلج     

 .االمر لزم

  عدم وجود شحن. –  5

 .الفولتٌة منظم دابرة فً عطل   :السبب    

  .العنصر االلكترونً العاطل لوتبدٌ الفولتٌة منظم نقوم بفحص  :االعبلج    

 المتسعة التشحن. -6

 .للشحن المساعدة المتسعة عطل او (Main Swich) للشحن الربٌسً المفتاح عطل  :السبب    

 .المتسعة و الربٌسً المفتاح تبدٌل   :العبلج     

 .المرٌض صدر على الشحنة تفرٌغ امكانٌة عدم -7

 .التفرٌغ  عن المسإولة المتسعة عطل سبب فًال ٌرجع قد او علٌها الموجودة ٌحالمفات وتحدٌدا االقطاب :لسببا     

 .االمر لزم ان وللمتسعة لها التبدٌل بعملٌه ونقوم عامه المٌكانٌكٌة المفاتٌح من نتاكد   :العبلج     

 

 :   نشاط       

 
 

 اسعن الوخطؾ التزلْٕ لدِبص الشخخ الوزضاهي ّاركش عو  ك  لغن. 1-

  هب ُٖ اُن أعطبل خِبص الشخخ ّك٘ف ٗزن رظل٘سِب؟  2-    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=166171
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 أسبلة الفصل الرابع
 
 
            .منظم ضربات القلب الخارجً ،عرف ما ٌآتً: منظم ضربات القلب االصطناعً - 1س
 .شرح الموجزلقلب االصطناعٌة مع العدد أنماط منظمات ا –2س
 . ة للمنظم االصطناعً الغٌر تزامنًارسم الدابرة االلكترونٌ -3 س

  .ضحا موضع تثبٌت كل منها فً القلبمو القلب غرف لعدد تبعا المنظمات أنواع عدد – 4س
 ؟للمنظمات الحدٌثة وما ممٌزاتهاما المكونات الربٌسة  - 5س
 ؟زراعة منظم ضربات القلب مراقبة ةجهزالتً تجرى أل التشخٌصٌة االختباراتما هً  –6س

 .القلب ضربات منظم عمل على المإثرة الكهربابٌة األجهزة أنواععدد  –7س
 ؟أنواعه وما الكهربابٌة الرجة جهاز ما –8س
 .نالمتزام الكهربابٌة الرجة لجهاز الكتلوي المخطط ارسم –9س
 رسم مع ذلك وضح؟  المتزامن هربابٌةالك الرجة جهاز دابرة التحوٌل االلكترونً فً  أهمٌة ما – 10س

 .االلكترونٌة الدابرة
 :  ٌآتً ما عدد – 11س
a - الكهربابً طرق السٌطرة على الطاقة المجهزة لجهاز الرجة. 
b – الكهربابٌة الرجة أجهزة أقطاب أنواع. 
c– أجهزة الرجة الكهربابٌة المزروعة استعمال ممٌزات. 
 . المتزامن رجة الكهربابٌةجهاز ال استخدامعدد خطوات  – 12س

 ؟الرجة جهاز فً والسبلمة األمن إجراءاتما  - 13س
 ؟المتزامن الرجة جهاز فً للعطل تعرضا أكثر تكون التً الربٌسة المكوناتما  – 14س

 .لجهاز الرجة الكهربابٌة المتزامن ةالشابع األعطالعدد  - 15س

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=166171
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=166171
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=166171
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 الفصل الخامس  
  جهاز تخطٌط العضالت 

Electromyography (  EMG )   

 تمهٌد 1-5

 ٌللاراتالت تسللجٌل علللى تسللاعد تقنٌللة هللً (Electromyography EMG) العضللبلت تخطللٌط جهللاز     

 أثنلاء  العضللة أو الخلٌلة داخلل تتوللد التلً فالتٌلارات . العضلبلت نبسلاطاو نقبلاضا عن الناتجة الكهربابٌة

أثنلاء  العضللة أو الخلٌلة داخلل تتوللد التلً التٌلارات أملا الفعلل تٌلارات أو الحركلة بتٌلارات تلدعى نقباضهاا

 شلارةا تسلجٌل وٌلتم . تقرٌبلا    منعدملة أو ا  جلد قلٌللة التٌلارات هلذه وتكلون السلكون بتٌارات تدعىانبساطها 

 سلطح عللى (Surface Electrode) السلطحٌة األقطلاب وضلع طرٌلق علن (EMG) بلتــالعض تخطٌط

 العضللة فلً ومعلزولٌن االلكترونلً المحفلز دابلرة اللى موصلولٌن قطبٌن بغرس أو فحصها المراد العضلة

                           التشخٌصلللٌة الطبٌلللة األجهلللزة ملللن العضلللبلت تخطلللٌط جهلللاز دوٌعللل .أونشلللاطها فعالٌتهلللا تخطلللٌط الملللراد

(Diagnostic Medical Instrument) الشللل وحلاالت الرضوض حاالت لتشخٌص مهمة أداة فهً آإذ 

 إرادٌلة غٌلر أو إرادٌة كانت سواء العضبلت على السٌطرة عدم وحاالت لؤلطراف الجزبً العجز وحاالت

 التفرٌقلً التشلخٌص أمكانٌلة بذلك فتعطً انقطاعه أو العصب إصابة وجود عدم أو وجود تحدد ألنها وذلك

 هلذا وٌسلتخدم كملا العصلب كانقطلاع العضلوٌة الحلاالت وبلٌن العضلة حركة إلعاقة الوظٌفٌة الحاالت بٌن

 أساسلٌة مرحللة وتعتبلر الرٌاضلٌٌن البلعبلٌن فحلص فلً واسترخابها العضلة تشنج مقدار قٌاس فً الجهاز

  .الرٌاضٌة للبطوالت البلعبٌن لترتٌب ملدٌه

                     : اوهم نظامٌن من عام بشكل الحدٌث الجهاز ٌتكون

 

 

 : ٌتكون مما ٌؤتً(  1 – 5)  الشكل فًكما 

   واللوحة األقطاب بٌن التٌار توصٌل اوظٌفته مقابس فٌه ٌوجد :(External Box) خارجً صندوق - أ

 .(Internal Board) الداخلٌة

 رونٌةــااللكت بةـــالحاس داخل توضع ةــلوح عن عبارة وهً :(Internal Board)  الداخلٌـــــة اللوحـــة - ب

(Computer.)    

 . (Internal Board)  الداخلٌة اللوحةو( External Box) الخارجً الصندوق بٌن ٌربط معلومات كٌبل -ت  

  الرابع الجٌل من تكون أن وٌجب  متكاملة حاسبة نع عبارة وهو(Computer) االلكترونٌة الحاسبة -ث

 (Pentium 4 ) طابعة مع.       

    سابقؤ ذكرناها كما أنواع على وهً أقطاب - ج

 نظام الماديال العضالت تخطٌط جهاز مكونات 1-5 شكل

 :  ( Hardware) المادي النظام1-
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 :فرعٌن الى ٌقسم النظام هذا 

 .الحاسبة على الداخلٌة اللوحة تعرٌف وظٌفته تعرٌفً امجبرن -أ 

 .الجهاز هذا بواسطة المرٌض ٌفحص الذي الطبٌب ٌستخدمه الذي المستخدم برنامج -ب 
                                          

 :من( 2 – 5) الشكل من مبٌنة كما فهً                                         

 

                                       :Electrodes طبةاألل 1-

ٌونً خبللها نتٌجة التٌار أالبمرور عضلة حٌث تسمح هذه األقطابوهً أقطاب توضع على سطح ال   

  .(Depolarizationوإعادة االستقطاب ) (Polarizationاالستقطاب  )

 :Amplifiers And Filters الوتجشاد ّالوششسبد -2

الصغٌرة وٌجب ان ٌكون  اإلشارةلصغر قٌمة جهد الخلٌة وترددها لذا تحتاج الى وحدة لتكبٌر هذه  نظرا   

 ( وبدون ضوضاء وممانعة الدخل عالً.high gain) اربح هذه المكبرات عالٌ

 :Pulse Generator Stimulation+ Trigger هْلذ ًجؼخ الزسف٘ض -3

لتٌات مختلفة لتحفٌز العضلة المراد قٌاسها وتكون هذه وهً دابرة الكترونٌة وظٌفتها تولٌد  فو    

 .العضلة لتتقلص فً المحفزات مٌكانٌكٌة  أو ضوبٌة أو صوتٌة  بحٌث تإثر

 Storage Oscilloscope الخبصى اإلشبسح ساعن -4 

 .اإلشارة  نٌفتها عرض لمشاهدة وخزهو عبارة عن شاشة وظ     

 :Audio Amplifier and Loud Speaker الشادْٕٗ ّالوتجش الظْرٖ الوتجش -5

الكهربابٌة التً  اإلشارةالى  باإلضافة( على اشارة صوتٌة EMGتخطٌط العضبلت ) أجهزةتحتوي    

 الرادٌوٌة وتوصٌلها اإلشارة( لتكبٌر .Audio Ampفهناك مكبر صوتً ) اعلى الشاشة والكامٌرتظهر

 .او سماعة خارجٌة اإلذنالى سماعة 

 العضالت النظام القدٌم تخطٌط لجهاز الكتلً طالمخط 5-2  شكل

 (:Software)النظام البرمجً 2-

 القدٌم النظام جهاز مكونات أما
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 (13بطاقة العمل للتمرٌن رقم )

 جهاز تخطٌط العضالت :التمرٌنسم ا

 ساعة12الزمن المخصص :                            مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة                           

 :األهداف التعلٌمٌة 

 :على التعرف علىكون الطالب قادرا أن ٌ

 تفكٌك الجهاز وتشغٌله. 

 جمٌع المفاتٌح على واجهة الجهاز. 

 رسم المخطط الكتلوي للجهاز وشرحه. 

 أعطال الجهاز وصٌانتها. 

 : ظروف وشروط األداء

 بدلة العمل   1-

 1.جهاز تخطٌط العضبلت عدد  2-

 1.( عدد Computer  Pentium 4)حاسبة  3-

 1.( عدد  AVO meterجهاز األفومٌتر ) 4-

 1.عدد  وأبرٌه( سطحٌة Electrodeسٌت أقطاب ) 5-

 1.( متنوع عدد سٌت مفكات )مفبلت 6-

 1.عدد  كاوٌة لحام وصولدر 7-
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 خطوات تنفٌذ التمرٌن :

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات
 

  : وهً كالتالً ن من األجهزة لذا ٌجب التطرق لهماابما انه ٌوجد نوع

 

 .أرتد بدلة العمل 1-

 .استخدامهاقم بتحضٌر األقطاب السطحٌة المراد  2-

 .وحة الداخلٌة للجهازقم بتوصٌل الصندوق الخارجً بالل 3-

 .قم بتشغٌل الحاسبة 4-

 .مرتٌن على أٌقونة البرنامج لجهاز تخطٌط العضبلتقم بالنقر 5-

مٌلك ثم وصل أطراف تلك األقطاب الى الصندوق الخارجً لجهاز قم بوضع األقطاب على عضلة الساعد لز 6-

 .تخطٌط العضبلت

 :دع زمٌلك ٌعمل على 7-

 .ثانٌة 30تقلٌص العضلة الموضوع علٌها األقطاب وإرخابها بعد مرور  . أ

 .ثانٌة 30خاء العضلة الموضوع علٌها األقطاب بشكل مستمر لمدة  تقلٌص وار . ب

  ارتفاع لتلك اإلشارات فً كبلبٌنهما وسجل أعلى قٌمة أو وقارن صلت علٌهارسم اإلشارات الناتجة التً حا 8-

 .الحالتٌن

 .فً كبل الحالتٌن االسترخاءوزمن  االستجابةحسب زمن ا 9-

 

 
 رتد بدلة العمل.ا -7

 .شغل الجهاز بعد ربط أقطاب الجهازواربط الجهاز بالقدرة المتناوبة ومن خبلل مفتاح التشغٌل  2-

ن آن لذا ٌمكن الحصول على أشارتٌن فً اوله قنات اإلشارةبه جهاز راسم تشجهاز من خبلل الشاشة وهً ٌنظم ال 3-

 .واحد

 .وحدة التكبٌر فً الشاشة من شكلهاحسب الطلب وحسب  اإلشارةتكبر  4-

 .وكل فً مكانه الموجب والسالب واألرضً تربط األقطاب فً الجهاز 5-

 ة.اكرة للحصول على سرعة نبضة العضللحساب والذتنظم سرعة الموجودة فً وحدة ا 6-

 .ل وحدة التسجٌل ٌوضع ورق التسجٌلمن خبل 7-

 .التحفٌز فً وحدة التحفٌز للتحكم بالكمٌة الخارجة والزمن البلزم للتحفٌز أقطابٌربط  8-

 .بقٌم مختلفة للمحفز اإلشارةنختار عدد من العضبلت فً الٌد والساق للحصول على  9-

 

 (EMG Electrodes) هاز تخطٌط العضالتأقطاب ج

 :أما األقطاب المستخدمة فً هذا الجهاز فهً عدة أنواع منها

 ( وهً على أنواع وأحجامNeedlesاألقطاب األبرٌة ) 1-

 ( وهً على أنواع  وأحجام أٌضا Body Surfaceاألقطاب السطحٌة للجسم  ) 2-

 .( وهً نوع واحدBody Earthاألقطاب األرضٌة ) 3-

 .(Fingerقطب االصبع او الخاتم ) 4-

 

 :الٌابم السذٗث

 

 :ن مذٗالٌابم ال
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 : أعطال الجهاز

أعطال الجهاز لٌست كثٌرة بالنسبة لباقً األجهزة الطبٌة وذلك لعدة أسباب أهمها بعد الجهاز عن السوابل كونه        

 :على النحو اآلتًٌمكن تلخٌصها ف الحدٌث  أما  أعطال  جهاز تخطٌط العضبلت اولٌس مختبرٌ اتشخٌصٌ اجهاز

 :(Hardwareاألعطال المادٌة )

 شارة العضلة على شاشة الحاسبةإلعضبلت الٌعمل أو الجهاز الٌعرض جهاز تخطٌط ا 1-

 :السبب

 حكامإر موصل للمعلومات أو غٌر مرتبط بالكٌبل الرابط  بٌن الصندوق الخارجً واللوحة الداخلٌة غٌ . أ

 المقابس ردٌبة التوصٌل أو علٌها ترسبات . ب

 ٌها قطع أقطاب الجهاز ف . ت

 .دابرة المكبرات والترشٌح التعمل . ث

 :العالج ّالظ٘بًخ
 .(Internal Board) لوحة الداخلٌةال( وExternal Boxل الرابط  بٌن الصندوق الخارجً )فحص الكٌبا . أ

 .(External Boxمقابس الموجودة فً الصندوق الخارجً )الفحص ا . ب

 .فحص أقطاب الجهازا . ت

 .(Amplifiers And Filtersفحص دابرة المكبرات والمرشحات )ا . ث

 عطاء أمر التحفٌز من الحاسبة الٌعملاعند  2-

 السبب

 .الكٌبل الرابط  بٌن الصندوق الخارجً واللوحة الداخلٌة غٌر موصل للمعلومات أو غٌر مرتبط بؤحكام -أ

 .المقابس ردٌبة التوصٌل أو علٌها ترسبات -ب

 .أقطاب الجهاز فٌها قطع -ت

 .تعمل  دابرة التحفٌز ال -ث

 :والصيبوت العبلج

 .( Internal Boardلوحة الداخلٌة )الو (External Boxفحص الكٌبل الرابط  بٌن الصندوق الخارجً )ا . أ

 .(External Boxمقابس الموجودة فً الصندوق الخارجً )الفحص ا . ب

 .حص أقطاب الجهازاف . ت

 .(Stimulationفحص دابرة التحفٌز )ا . ث

 رض غٌر واضحة وغٌر صحٌحةشارة الخارجة على شاشة العإلا 3-

 :السبب

 .الخارجً واللوحة الداخلٌة غٌر موصل للمعلومات أو غٌر مرتبط بؤحكام قالكٌبل الرابط  بٌن الصندو . أ

 .المقابس ردٌبة التوصٌل أو علٌها ترسبات . ب

  .أقطاب الجهاز فٌها قطع . ت
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 .دابرة المكبرات والترشٌح التعمل . ث

 .ر الترددات العالٌة والترددات الواطبةمراإمقاومات ومتسعات دابرة مرشح تلف فً  . ج

 .توجد مصادر تشوٌش للموجة كمجال مغناطٌسً مثبل . ح

 :العالس والصيبوت
 .(Internal Boardلوحة الداخلٌة )ال( وExternal Boxبٌن الصندوق الخارجً ) فحص الكٌبل الرابطا . أ

 .(External Boxمقابس الموجودة فً الصندوق الخارجً )الفحص ا . ب

 .الجهاز أفحص أقطاب . ت

 .(Amplifiers And Filtersفحص دابرة المكبرات والمرشحات )ا . ث

 . مرار التردد الواطاإتردد العالً ومرشح المرار إفً دابرة مرشح  اتستبدل المقاومات والمتسعا . ج

 .المجاالت الكهربابٌة(، التشوٌش  )المجاالت المغناطٌسٌةبعد الجهاز عن مصادر ا . ح

 :(Softwareاألعطال البرمجٌة )

 :ن األعطال البرمجٌة لجهاز تخطٌط العضبلت هً على نوعٌنا

 Found New)الحاسبة التتعرف الٌها وتظهر أشارة  .( Internal Boardعند وضع اللوحة الداخلٌة ) 1-

Hardware)      

 :العالس والصيبوت

 .مع الجهاز المرفقةأعد تنصٌب البرنامج التعرٌفً للوحة الداخلٌة 

 راءات الموجودة على الشاشة غٌر صحٌحة وذات قٌم صغٌرة جداالنواتج والق -6

 : العالس والصيبوت

ولكل شركة أٌضا ضبط  اخاص امن األجهزة  ضبط إصدارأعد ضبط البرنامج المرفق مع  الجهاز مع العلم أن لكل 

 .خاص

 

 

 الى ٌحتاجا جهاز رحلةالم هذه فً ونستخدم  العضبلت تخطٌط جهاز توفر ٌجب العضلة بقٌاس نقوم لكً        

 : ٌةتاآل الخطوات تباعا وٌجب( الحدٌث النظام) حاسبة

 .قم بتشغٌل الحاسبة .7

 .الحاسبة على امعرف الجهاز ٌكون أن ٌجب .6

 .(Case) الى البورد الداخلً الموجود فً صندوق الحاسبة (External Box) الخارجً الصندوق ربطا .3

 . ٌتها والطرف األخر الى الصندوق الخارجًربط األقطاب على العضلة المراد قٌاس فعالا .4

 .( على أٌقونة جهاز تخطٌط العضبلتDouble Clickقم بالضغط مرتٌن ) .5

 .حدد نوع التشخٌص .6

 (الخ.... .السكن،  الجنس،  العمر،  األسم) المرٌض معلومات دخلا .7

 . للعضلة تقلص أو شد ٌعمل لكً للمرٌض اأٌعاز عطا .8

 10.. شةالشا على تظهر التً القٌمة ثبت .9

 .اطبع الموجود على الشاشة  .77

 

 كٌفٌة عمل تخطٌط للعضلة بواسطة جهاز تخطٌط العضالت :
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 الورشة اومدرس اسم الجهة الفاحصة:

 جهاز تخطٌط العضالت اسم التمرٌن :

 
 
 
 
 

 نشاط :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوع العمل ت
 درجة التخصص

100% 
درجة 
 االستحقاق

 المبلحظات

   20 للجهاز المخطط الكتلويوتتبع تعٌٌن مكونات الجهاز 1

   20  تشغٌل الجهاز وربط االقطاب بالشكل الصحٌح 2

 و تنظٌم شاشة الجهاز ووضع االقطاب بالقطبٌة الصحٌحة 3

 وضع ورق التسجٌل

15   

   15 تشخٌص األعطال وصٌانتها 4

   15 هتنظٌف الجهاز وأدامت 5

   15 الزمن المخصص 6

 

   

 %60( على أن ال تقل درجة النجاح عن 1,2,3,4,5ٌجب أن ٌجتاز الطالب الخطوات )     
 

 

 

 

 

 

 لجنة الفحص                                                                        الدرجة النهابٌة توقٌع

 
 

 

 وظٌفة جهاز تخطٌط العضالت وما هً األمراض التً ٌشخصها الجهاز ؟ ًه ما 1.

 عدد مكبرالعملٌات فً جهاز تخطٌط العضبلت ؟ كم-2

 ماهً قٌم المتسعة والمقاومة فً دابرة ترشٌح التردد العالً ؟-3

 ؟واطاال التردد ترشٌح دابرة فً لمقاومةوا المتسعة قٌم ماهً -4

 ماهً قٌم ربح دابرة المكبرات ؟ -5
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 (14بطاقة العمل للتمرٌن رقم )

 دابرة التحفٌز فً جهاز تخطٌط العضالت :سم التمرٌنا

 ساعة12الزمن المخصص :                                   مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة                  

 :األهداف التعلٌمٌة

 :كون الطالب قادرا علىأن ٌ

 تفكٌك الجهاز وتشغٌله. 

  جمٌع المفاتٌح على واجهة الجهازتمٌٌز. 

 رسم المخطط الكتلوي للجهاز وشرحهتجربة هذه الدابرة على احد الطلبة و. 

 أعطال الجهاز وصٌانتها دراسة. 

 ظروف وشروط األداء

 .بدلة العمل 1-

 .(لوحة تجارب ) فٌرو بورد 2-

 . جهاز راسم أشارة 3-

 .AVOجهاز فحص متعدد االغراض  4-

 .(IC 555دابرة متكاملة ) 5-

 R1= 180kΩ  ،R2 = 1.8kΩ  ،R3=2.2kΩ  ،R4 =100Ω  ،VR1= 4.7kمقاومات ) 6-

 .(C1=100nF  ،C2=0.01µFمتسعات ) 7-

 .(1N4007  ،LEDلٌكون)ثنابً س 8-

 .(2عدد  BC 327ترانزستور ) 9-

 .(12V to 220V  100mA  to 150mAمحولة ) 10-

 . ON-OFF مفتاح تشغٌل  11-

 .(2عدد 1.5بطارٌة ) 12-

 2.أسبلك توصٌل و أقطاب سطحٌة عدد  13-

 

 

 

   



99 
 

 :خطوات تنفٌذ التمرٌن
 

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات
 

  
 .رتد بدلة العملا 1-

 

:التالً بط الدابرة كما موضح بالشكلار 2-

 

  .قم بتشغٌل الدابرة 3-

 .( الى جهاز راسم األشارةElectrodeربط طرفً األقطاب )ا 4-

  . قم بقٌاس كمٌة التٌار وقٌمة الفولتٌة الخارجة 5-

       

 

 نشاط :

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  ؟والملف الثانوي االبتدابًهو الفرق فً ربط المحولة من ناحٌة الملف  ما -1

 ؟(IC 555ما فابدة الدابرة المتكاملة ) -2

 ؟كٌف ٌتم زٌادة الفولتٌة الخارجة من األقطاب -3

 ؟ٌزفابدة دابرة التحف ما -4

 ؟ما فابدة المقاومة المتغٌرة فً الدابرة السابقة -5
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 الورشة اومدرس ة:اسم الجهة الفاحص

 جهاز تخطٌط العضالتفً دابرة التحفٌز :سم التمرٌنا

 

 نوع العمل ت
 درجة التخصص

100% 
درجة 
 االستحقاق

 المبلحظات

   20 ربط الدابرة ودقة اللحام والربط  1

   20 تشغٌل الدابرة 2

   15 فحص الفولتٌة الخارجة من الدابرة 3

   15 ها بالشكل الصحٌحوربط 555 مدمجةدقة وضع الدابرة ال 4

قاومة ممعرفة كٌفٌة التحكم بالفولتٌة الخارجة والتحكم بال 5

 المتغٌرة

15   

   15 الزمن المخصص 6

 

 %60( على أن ال تقل درجة النجاح عن 1,2,3,4,5ٌجب أن ٌجتاز الطالب الخطوات )     
 
 

 الدرجة النهابٌة                             توقٌع لجنة الفحص                                           

 
 

 (15بطاقة العمل للتمرٌن رقم )

 دابرة التكبٌر ودابرة المرشح فً جهاز تخطٌط العضالت :سم التمرٌنا

 ساعة12مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة                             الزمن المخصص : 

 :األهداف التعلٌمٌة

 :طالب قادرا علىكون الأن ٌ

 التمرن على كٌفٌة ربط هذه الدابرة فً المختبر.. 

 اوشرحه برةاللد رسم المخطط الكتلوي. 

 والحصول على نتابج عملٌة تجربة هذه الدابرة على احد الطلبة. 

 

 :ظروف وشروط األداء

 .بدلة العمل 1-

 .(لوحة تجارب )فٌرو بورد 2-

 . جهاز راسم أشارة 3-

 .AVO اإلغراضدد جهاز فحص متع 4-

 .(4عدد 741 دابرة متكاملة ) 5-

  44kΩ x2 ،10kΩ x3  ، 47kΩ x2  ،3.3kΩ x  ، 4.7kΩ ،VR= 100kΩ مقاومات 6-

 .(C1=6.8nF ،C2=48nFمتسعات ) 7-

 .أسبلك توصٌل -8
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 :خطوات تنفٌذ التمرٌن

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات
 

 .عملرتد بدلة الا 1-

:تًربط الدابرة كما موضح بالشكل اآلا 2-

 
  

  .الى عضلة الساعد اإلدخالقم بتوصٌل طرفً  3-

 .رسم الموجة الخارجةاو اإلشارةالى جهاز راسم  اإلخراجربط طرفً ا 4-

 .قم بقٌاس نسبة الترددات المقطوعة 5-

 :نشاط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما فابدة دابرة التكبٌر وهل تتشابه مع دابرة التكبٌر الموجودة فً جهاز تخطٌط   1-
 ؟ ECG القلب 

 ؟فابدة دابرة الترشٌح ما 2-
 ؟فابدة دابرة التحفٌز ما 3-

 ؟ترشٌح فً الصندوق الخارجًبرة الكٌف ٌتم التمٌٌز بٌن دابرة التكبٌر ودا 4-         
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 الورشة  ااسم الجهة الفاحصة : مدرسو
 دابرة التكبٌر ودابرة المرشح فً جهاز تخطٌط العضالت :اسم التمرٌن

 نوع العمل ت
 درجة التخصص

100% 
درجة 

 االستحقاق
 المالحظات

   20 ربط الدابرة عملٌا ودقة اللحام 1

   20 741دقة ربط الدابرة المتكاملة  2

توصٌل االقطاب بعضلة الساعد وربط االخراج لراسم  3

 االشارة

15   

   15 ةت الخارجرسم الموجا 4

   15 تشخٌص األعطال وصٌانتها 5

   15 الزمن المخصص 6

 
   

 %60لى أن ال تقل درجة النجاح عن ع (1,2,3,4,5) ٌجب أن ٌجتاز الطالب الخطوات     
 

 توقٌع لجنة الفحص                                                                        الدرجة النهابٌة
 

 

 

                                 
 أسبلة الفصل الخامس                                 

 

 ومن أي األنواع ٌصنف جهاز تخطٌط العضبلت ؟؟ كٌف تقسم األجهزة الطبٌة عامة  1-س         

 مم ٌتكون جهاز تخطٌط العضبلت ؟ 2-س

 

 طٌط العضبلت ؟شرح كٌف ٌمكن تخطٌط العضلة بواسطة جهاز تخا 3-س 

 

 ما هو فابدة جهاز تخطٌط العضبلت ؟ 4-س

 

 كم هو عدد مكبرات العملٌات الموجود فً الصندوق الخارجً ؟ 5-س

 

 ما فابدة دابرة مرشح إمرار التردد العالً ومرشح إمرار التردد الواطا ؟ 6-س

 ما فابدة دابرة تحفٌز العضبلت ؟ 7-س     

 ؟ة فً جهاز تخطٌط العضبلتما فابدة دابرة تكبٌر اإلشار 8-س
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 الفصل السادس
 (Infant Incubator)زبػـــٌخ األؽـــفبل                          

  الحاضنة أجزاء 6-1

 :تٌةاآل األجزاء من عام بشكل الحاضنة تتألف

    عازلة أكمام ذات فتحات عدة على وٌحوي للمراقبة شفاف بالستٌكً غالف وهو :الخارجً الغالف -1

 .الخدٌج بالطفل ٌةللعنا

 .اإلسفنج من مصنوع :سرٌر -2

 لتمرٌر فتحات على وٌحتوي الهواء ومجرى المابً الحمام فوق ٌوضع غالف وهو :معدنً غالف -3

 . الهواء

 الهواء لتسخٌن مسخن وأمامها مروحة الهواء مجرى ضمن توضع :الهواء ومجرى المابً الحمام -4

 .المار

 .المركزٌة التحكم لوحة وهً :الكهربابٌة اللوحة -5

 .التصوٌر فٌلم كاسٌت لوضع :الكاسٌت حجرة -6

 .األوكسجٌن أسطوانة لوضع : األسطوانة حجرة -7

 .سٌروم حامل -8

 .المرضٌة الحاالت لبعض وٌستخدم الخاص الضوء لوضع : علوي رف -9

 .المعاٌرة ساساتح -10

 .(ضوبٌة،  صوتٌة) :الحاضنة إنذارات -11

  .(لتسخٌنا دابرة قطع) :كامل أمان نظام  -     12

 .الحاضنة ومعدات الخاصة الطفل أدوٌة لوضع :األدراج من مجموعة 13-

 مرضٌة حاالت فً وتستخدم اتجاهات بعدة  15º لزاوٌة الحاضنة بإمالة تسمح :تمفصل أذرع-    14

 .خاصة

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 نةالحاض جهاز ضحٌو 6-1 شكل

 

http://uk.images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDodspKdpPNQQAc89WBQx.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12j15qth7/EXP=1339726249/**http:/www.hiwtc.com/products/neonatal-incubator-2836-11621.htm
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 : المسقط هذا على الظاهرة األجزاء مع لحاضنة األمامً المسقط ٌبٌن( 2-6) والشكل

 
 

 الحاضنة أجزاء ٌوضح 6-2 شكل
 

 ،  الطفل جلد على أو للحاضنة الخارجً الجدار على إما للحاضنة الحرارٌة المراقبة أجهزة توضع    

 وكذلك بالحاضنة العام المحٌط لتدفبة بها ٌحٌط ةالحاضن لمجموعة مسخن خارجً إضافة ٌمكن كما

 تشبه بنفسجٌة فوق أشعة تولد خاصة مصابٌح على ٌحتوي إضاءة جهاز وأٌضاً  نفسها الحاضنة

 .معٌنة بزاوٌة والتوجٌه للتحرك قابل وهو الٌرقان حاالت فً ٌستخدم النٌون مصابٌح

 : للحاضنة الكتلوي المخطط عن مفصل شرح ٌلً وفٌما

  Block Diagramلوخطؾ التزلْٕا 6-2

 

 : Intensive Care Incubator حاضنة لجهاز مبسط كتلوي مخطط هو التالً الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لحاضنةا ٌوضح المخطط الكتلوي لجهاز 6-3شكل 
 

1-  
 

 مدى وٌكون الجهاز دوابر لتغذٌة البلزم DC جهد منه وٌخرج  50Hz-(220Vقدرة ) مجهز وهو    

 الدوابر حاجة حسب وذلك، (فولت 24، فولت 18، فولت 12،فولت 5 )مثبل  ، منه ارجةالخ الفولتٌة

 .الكهربابٌة للجهاز

 Power Supplyالمذسح هدِض -1

supply   
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 لحاضنة حدٌثة التحكم لوحة ٌوضح 6-4 شكل
 

 مثل بها الخارجً والتحكم الجهاز متغٌرات جمٌع على(4-6) بالشكل الموضحة اللوحة هذه تحتوي      

 المتغٌرات من لكل األرقام لعرض شاشة على تحتوي كما، واألوكسجٌن والرطوبة الحرارة بدرجة التحكم

 ٌمكن خبللها ومن أوالتحذٌر التنبٌه نوع وحسب مختلفة بؤلوان التنبٌه إشارات على أٌضا   وتحتوي، السابقة

 .الحاجة حسب المتغٌرات ضبط

 

      

 الحاجة حسب أشهر 6 أو أشهر 3 كل تغٌٌر الى وٌحتاج واببوالش البكتٌرٌا من الهواء بتصفٌة ٌقوم    
 .الجهاز استخدام وحسب

  

 

 .)الفلتر( المرشح بواسطة تنقٌته بعد الحاضنة داخل إلى الهواء لدفع   

 

 

 

 

       نوع  مسخن او ملفً نوع مسخن ٌكون فقد آلخر جهاز من عمله مبدأ فً وٌختلف للحرارة المصدر هو     

 .صفابحً

 

 

  Front Panel: (األهبه٘خ اللْزخ) الزستن لْزخ -2
 

    Filterالوششر-3
 

     Fan هشّزخ 4-

 

  Heater الوغخي 5-

 



116 
 

 

 

  

 بصورة الماء تبخٌر على عمله فً وٌعتمد للحاضنة البلزمة الرطوبة توفٌر الجزء هً هذا وظٌفة       

 .ومعقما   ٌكون نظٌفا   أن ٌجب للترطٌب  المستخدم الماء فإن لذا ودقٌقة محسوبة

 

 

 وٌقوم الحاضنة إلى لخارجةالداخلة وا البٌانات بجمٌع بالتحكم ٌقوم برنامج على الدقٌق المعالج ٌحتوي        

 من ٌختلف تتوقف وهو أو لكً تعمل( Hardware) المادٌة للمكونات األوامر وإصدار الحسابٌة بالعملٌات

 .الجهاز تصمٌم حسب آلخر جهاز

 

                                         

 وإغبلقه فتحه وٌمكن له لمناسبةا البٌبة على وٌحتوي المولود بداخله ٌوضع مغلق صندوق عن عبارة هوو     

 الحاضنة لهٌكل مجسمة صورة (a، 5-6) الشكل وفً .حالته متابعة من الطبٌب ٌتمكن كً نوافذ على وٌحتوي

 . الحدٌثة للحاضنة الداخلٌة جزاءاألٌوضح  (b، 5-6) والشكل

 

 

 الحاضنة لهٌكل مجسمة صورة   a ،5-6 الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 الحدٌثةاألجزاء الداخلٌة للحاضنة  b ، 5-6شكل ال                                

  Humidifier:الوشؽت -6

 

  CPU الوعبلح الذل٘ك7-

 

 ُ٘ت  السبػٌخ8-
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   Incubator's Models الحاضنات أنماط 6-3

 هناك نمطان من الحاضنات من حٌث التحكم بدرجة الحرارة :

    

 

  

 

 لدرجة ثابتة قٌمة على للحفاظ المطلوبة التسخٌن كمٌة مع المسخن خرج ٌتناسب النوعٌن كبل وفً    

 كمٌة تبٌن Heater Output الـ مقٌاس على تظهر التً السخان خرج تغٌرات أن حٌث الحاضنة، حرارة

 .الحرارة درجة على للحفاظ المطلوبة التسخٌن

 

    

 وسادة على الحاضنة داخل الطفل ٌستلقً حٌث أشهر لعدة الجدد بالموالٌد للعناٌة الحاضنة هذه تستخدم    

 .شفاف نطاق أو غطاء داخل

 طةاسبو الغطاء ضمن الهواء بحرارة التحكم وٌتم مروحة بواسطة وٌدور مسخن طةاسبو الهواء ٌسخن    

 منبهات عدة على تحتوي وهً الطبٌب أو المشرف قبل من( الحرارة) قٌمتها تحدٌد ٌتم التً للحرارة منظم

 للحاضنة سرٌع تسخٌن لتؤمٌن وذلك باكمله السخان خرج الوضع هذا فً الحاضنة تستخدم .أمان ووسابل

 (الثرمومتر) الحرارة مقٌاس قبل من قراءتها تتم كما المقررة الدرجة إلى الحرارة درجة وصول وعند

 الحرارة على للحفاظ كاف   تسخٌن لتؤمٌن تدرٌجٌا   ٌتناقص السخان خرج فإن الغطاء على الموضوع

 حرارة درجة على للحفاظ الطفل وقابلٌة الهواء لحرارة تابعة الطفل حرارة تكون .الحاضنة داخل المطلوبة

 .معٌنة

 

 

 : الهواء بحرارة التحكم حساس -أ

 وٌسمح الحاضنة بحرارة ٌتؤثر الذي التحكم نظام إلى مستمرة   إشارة   بتوصٌل  الحساس هذا ٌقوم 

 الحرارة إنذار نقطة من وأقل طةالمحٌ الحرارة قٌمة من أعلى) قٌمة أٌة إلى ٌدوٌا   الحرارة بتعدٌل للمستخدم

 كما الخدٌج الطفل لدى حمى أو اختناق نوبات إلى ٌإدي أن ٌمكن الحار الحراري األثر أن حٌث( العالٌة

 .جالخد عند النمو معدل وتقلٌل الوفٌات معدل زٌادة إلى ٌإدي قد البارد الحراري األثر أن

 حٌث كمرجع الحاضنة فً الهواء حرارة درجة على بناء   الهواء حرارة درجة تعدٌل ٌستخدم أن ٌجب    

 الموجود الهواء حرارة درجة لٌعكس مناسب بشكل الغطاء على الحاضنة فً الحرارة درجة مقٌاس ٌوضع

 الطفل فوق

 :(الحماٌة حساس) الهواء لحرارة األعلى بالحد التحكم حساس -ب

 على الهواء حرارة درجة بتحدٌد ٌقوم سالحسا هذا فإن الهواء حرارة بدرجة التحكم نظام فشل عند    

 :على المذكور ٌعمل الحساس فإن الخلل هذا حدوث حال فً، 39º القٌمة

 .فصل السخان-1

 .الربٌسة التحكم لوحة فً وضوبً صوتً إنذار إعطاء-2

 

 

 وصل وٌتم الطفل جلدى عل من الحرارة درجة اخذ ٌتم حٌث الحاضنة هذه فً التحكم نظام ٌختلف     

 ٌكون حٌث الصغر بالغً طفاللؤل تستخدم وهً الطفل جلد حرارة درجة لتغٌرات تبعا   السخان صلوف

 باإلضافة  .هواء نمط الحاضنة فً حرارتهم درجة على المحافظة وٌصعب كبٌر تبخري مابً فقدان لدٌهم

 (هواء نمط حاضنة) الحاضنة هواء بحرارة حكمالت -االول النوع

 

 (طفل نمط حاضنة) الطفل جلد بحرارة التحكم - الثانً النوع

 

 (:هواء نمط حاضنة) الحاضنة هواء بحرارة التحكم -االول النوع

 

 :الهواء وتدوٌر لتدفق وٌتعرضان السخان خرج فً ٌؤثران للحرارة حساسان عنصران هناك

 

 ( طفل نمط حاضنة) الطفل جلد بحرارة لتحكما - الثانً النوع
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 بما السخان خرج تنظٌم فً تتحكم إشارات لتولٌد ٌستخدم حٌث الطفل جلد إلى حساس توصٌل ٌتم ذلك إلى

 . الطفل جلد على الحساسات توصٌل كٌفٌة ٌوضح( 6-6) والشكل .الجلد حرارة درجة ٌناسب

 

 

 

 

 

 

 

 الحساسات توصٌل كٌفٌة ٌوضح  6- 6 شكل

 .للطفل الجلد حرارة قٌاس حساسات أشكال ٌوضح 7-6  شكلالو

 

 

 

 

 

  

 

 للطفل اشكال حساسات قٌاس حرارة الجلد 7-6 شكل

  بالطفل العناٌة كٌفٌة حٌث من اضناتالح أنواع 6-4

  Transport Incubator المتنقلة الحاضنة -أ

 حدٌثً األطفال لنقل تستخدم حٌث للتنقل وقابلٌتها الصغٌر وحجمها الخفٌف بوزنها الحاضنة هذه تمتاز

 لفترة فٌها الطفل لمكوث معدة وهً بالحجرة المحٌطة األجهزة جمٌع لتغذٌة 12V ببطارٌة وتزود الوالدة

 عند فرملة بعملٌة ٌقوم مكبحا   األقل على منها واحد ٌحتوي  متحركة عجبلت 4 الحاضنة لهذه. محدودة

 .المتنقلة الحاضنة( 8-6)شكل .علٌه الضغط

 

 

 

 

 

 

 

                                         قلةالمتن الحاضنة 8- 6شكل
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  Intensive Care Incubator المشددة العناٌة ذات النقل حاضنة -ب

 ٌوفر ألنه الحاضنات أنواع من نوع أهم وهو الطوارئ لحاالت مستشفى أي فً الجهاز هذا توافر ٌجب    

 من قرٌبة بٌبة الى ٌحتاجون أنهم حٌثمثل الشهر السادس او الثامن  أوانهم قبل المولودٌن للموالٌد بٌبة  

 على النوع هذا وٌحتويفً الظروف البٌبٌة العادٌة  الن المولود فً هذا العمر الٌستطٌع العٌش األم رحم

 لتؤمٌن خاص طاقة مصدر على الحاضنة هذه تحتوي .األوكسجٌن وكذلك والرطوبة بالحرارة تحكم

( 9-6والشكل ) .األخرى الحاضنة وظابف جمٌع تؤمٌن مع النقل أثناء والطاربة الضرورٌة العملٌات

 ٌوضح هذا النوع من الحواضن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشددة العناٌة ذات النقل حاضنة 9-6شكل                                     

  Radiant Warmer Infant الطفل  جهازتدفبة وانعاش -ج 

حٌث ٌمٌل الطفل  ،ٌقوم بتوفٌر حرارة للطفل المولود حدٌثا للمحافظة على درجة حرارته جهاز ووه     

غٌر الوسط الذي ٌعٌش فٌه من رحم االم المستقر حرارٌا الى نتٌجة لت الحدٌث الى فقدان حرارته سرٌعا

 .لحٌن استقرار حالته تقرٌبا(لساعتٌن ) لفترة محدودةوٌوضع فٌها  ،غرفة الوالدة التً تكون اكثر برودة

 : منالجهاز اهذ ٌتكون 

 سرٌر مفتوح ٌوضع فٌه الطفل - 7

الذي ٌقوم بتولٌد الحرارة  لكوارتزا منمشع مسخن  منظومة احماء تركب اعلى السرٌر: تتكون من-6

 .الطفللون معاٌنة هالوجٌنً لومصباح  وجزء عاكس لتوجٌه الحرارة نحو سرٌر الطفل

ٌوضع باستمرار و ، الطفل مراقبة حرارةوٌمكن بواسطته  : ((Measuring knobe معاٌر قٌاس - 3 

درجة على شاشة عرض تعرض جلد الطفل ة حرارة وتبلحظ التغٌرات بدرج بتماس مع الجسم

             .ستمرارإبحرارته 

  عطل  ،قدرةالبوط ه"او نزوال "صعودا درجة الحرارة ات االتٌة:تغٌرالب ةالعبلم الممرض: جهاز انذار4-

 .عطل المسخن ،المجس

 

 

ٌزٌة سلدرجة  36.5 وتضبط درجة الحرارة على ،آلٌا او ٌدوٌا ٌتم التحكم بحرارة منظومة االحماء     

 استخدام علىمن الضروري التمرن  للسٌطرة على الحرارة.الذي تتبعه  الشركة المصنعة مواصفاتحسب 

  ث عدوى.دولمنع ح لهذا الجهازر وٌستوجب التنظٌف الدوري والمستم الجهازوقراءة الكتٌب المرفق
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 لالطف وانعاش تدفبة جهاز ٌوضح 77-6 شكل                          

 

  

 الحاضـــنة إنذارات 6-5 

 
  القدرة هبوط إنذار -أ

 غٌر االنتزاع هو لذلك احتماال   األكثر والسبب للحاضنة المغذٌة القدرة هبوط عند المنبه هذا ٌسمع 

 التٌار النقطاع نتٌجة   الحاضنة إلى القدرة وصول عدم حال فً سماعه وٌمكن القدرة قابسل المتعمد

 فترة طٌلة البطارٌة هذه شحن وٌتم التٌار انقطاع حال فً احتٌاطٌة بطارٌة الحاضنة فً وتوجد الكهربابً

 سماع ٌجب وعندها التٌار مؤخذ من القابس إزالة طرٌق عن المذكور المنبه فحص ٌتم، الحاضنة عمل

 .ثانٌة   التغذٌة على القابس إعادة بمجرد الصوت هذا وٌتوقف القدرة هبوط إنذار صوت

  المروحة وقفت إنذار -ب
 آلٌا   المسخن قطع وٌتم صوتٌا   أو ضوبٌا   إنذارا   معطٌا   العمل عن المروحة توقف عند اإلنذار هذا ٌعمل 

 .المروحة استبدال أو إصبلح ٌجب وعندها الزابد التسخٌن لحدوث تجنبا   وذلك

  الحرارة درجة ارتفاع إنذار -ج
 أسباب لعدة ذلك وٌعود معٌنة قٌمة عن الحاضنة داخل ءالهوا حرارة درجة ازدٌاد عند اإلنذار هذا ٌعمل 

 :ومنها

 .الحساس تبدٌل ٌستوجب مما الحرارة عطل حساس - 1

 .آخر حراري مصدر أو الشمس أشعة مثل الخارجً التسخٌن - 2

 ومداخل الحساسات بقاء إلى االنتباه ٌجب لذا الحساس تغطٌة أو الطفل ٌد طرٌق عن الحرارة ارتفاع - 3

 .مكشوفة ءالهوا دوران
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 تنظٌم درجة الحرارة فً الحاضنة اٌرشٌلد النوع البسٌط 6-6 

فً هذا النوع تستخدم دابرة سٌطرة الكترونٌة بسٌطة بحٌث ٌتم تجهٌز الكابٌنة بالطاقة القصوى  

من  F◦0.5للمسخن وذلك لرفع حرارة الكابٌنة بصورة سرٌعة وعندما تكون درجة حرارة الكابٌنة بحدود 

رجة المطلوبة حٌث ٌمكن قراءة الحرارة بواسطة ثرمومتر موضوع داخل الكابٌنة فان درجة الحرارة الد

الخارجة من المسخن سوف تقل تدرٌجٌا بحٌث تعطً قدر كافً من الحرارة للحفاظ على الدرجة 

 .( ٌوضح مكونات الحاضنة اٌرشٌلد البسٌطة6-11والشكل ) .المطلوبة

 

 ةاضنة اٌرشٌلد البسٌطٌوضح مكونات الح 6-11شكل 

فهو ٌإشر مقدار الحرارة المطلوبة للحفاظ Thermo meter  مومٌتررثلااما بالنسبة الى مقٌاس خرج      

على درجة حرارة الكابٌنة وكما ٌتبٌن ان هذه الطرٌقة فً السٌطرة تعتمد على درجة حرارة الهواء 

 واء.وبالتالً فان درجة حرارة الطفل تدل على درجة حرارة اله

 

 

 (ٌوضح الحاضنة اٌرشٌلد البسٌطة من الخلف76-6الشكل )

 

 الحاضنة اٌرشٌلد من الخلف 6-12شكل 
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( التً تحدد درجة الحرارة القصوى والتً over temp) أمانان وحدة السٌطرة مجهزة بثرموستات      

مجهزة للمسخن عند وصول انها تقوم بقطع الدابرة الكهربابٌة ال أي (F◦102.5تقرأ بالثرمومتر الزببقً )

 .اوضوبٌ اصوتٌ ادرجة الحرارة الى ذلك الحد  وفً نفس الوقت تطلق انذار

 

تحت الحمراء قد ٌرفع من درجة حرارة الكابٌنة  لؤلشعةمصدر  أي أوالشمس المباشرة  أشعةان  :مبلحظة

المباشرة  ؤلشعةلمكان بحٌث تكون معرضة  أيلذلك ٌجب عدم وضع الحاضنة فً   اإلنذاردون ان ٌحفز 

 .للشمس او مصادر االشعة تحت الحمراء

 

 :حاضنة اٌرشٌلد ذات الدابرة اإللكترونٌة وكٌبل التحسس بالحرارة  6-7

 Maximum output powerتستخدم هذه الحاضنات أٌضا طرٌقة الطاقة القصوى لتسخٌن المسخن    

of heater الحفاظ على درجة الحرارة المثبتة  وذلك لرفع درجة حرارة الكابٌنة بصورة سرٌعة وٌتم

بعد ذلك تبدأ الطاقة من خارج المسخن بالنقصان حتى تتم الموازنة بٌنها وبٌن الحرارة  (،F◦0.4) بحدود

 ااذ ٌوضع كٌبل التحسس بدرجة الحرارة على جلد الطفل لٌكون جلد الطفل جزء ،المستلمة من جلد الطفل

وجد اختبلف بٌن درجة الحرارة وبٌن جلد الطفل  فستصل  إذاف .من دابرة السٌطرة على درجة الحرارة

  .حسب حاجة الطفل إٌقافهاشارة كهربابٌة الى دابرة السٌطرة وتكبر ومن ثم تقوم بتشغٌل المسخن او 

( لقطع التٌار عن المسخن OVER TEMP) أمانفً هذا النوع كما فً النوع السابق توجد ثرموستات 

ومن  F◦ 102.5صوتً وضوبً فً حالة ارتفاع درجة حرارة الهواء  ارإنذوفً الوقت نفسه تحفٌز 

ممٌزات هذا النوع من السٌطرة على درجة الحرارة هو ان مقٌاس خارج المسخن سوف ٌقٌس مقدار 

الطاقة التً ٌحتاجها الطفل للحفاظ على درجة حرارته فً حٌن ٌإشر مقٌاس درجة الحرارة على درجة 

 ٌوضح حاضنه اٌرشٌلد ذات الدابرة األلكترونٌة  73-6لشكل وا .حرارة الطفل الفعلٌة

 درجة سلٌزٌة. 39تساوي تقرٌبا درجة فهرنهاٌت  102.5 :مبلحظة

 

 

 
 

 اٌرشٌلد ذات الدابرة األلكترونٌةحاضنة  73-6شكل 

 

 الحاضـــنة تشغٌل  6-8

 ان من التؤكد ٌجب كما ساعة لمدة الساحبة بتشغٌل جٌدا تهوٌتها ٌجب الحاضنة داخل الطفل وضع قبل     

 الحاضنة على المثبتة المواصفات مع ٌتطابق القدرة مصدر ان و تماما مفتوحة الخارجة الهواء فتحة

 . للبناٌة الكهربابٌة التؤسٌسات من جٌد ارضً وجود وكذلك
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 الحاضـــنة ترطـــٌب 6-9

 وٌمكن الغرض لهذا معد ساخن ماء على المار الهواء بوساطة ترطب أن ٌمكن الحاضنات معظم     

 % (90 – 85) من تتراوح رطوبة ٌحقق للحاضنة الكامل والترطٌب .األسفل أو لؤلعلى بالرطوبة التحكم

 .37º العظمى الهواء حرارة درجة عند

 تتم أن بعد للحاضنة ٌدخل الذي للهواء مصفاة على تحوي كبٌرة عرضٌة فتحة طرٌق عن الهواء ٌؤتً     

 الغرف من مجموعة بشكل تقطٌعات على تحوي صغٌرة حجرة إلى المحرك عبر الهواء هذا وٌمر تنقٌته

 الهواء بجعل ٌسمح الذي الدافا بالماء مملوءة   الحجرة هذه وتكون بعض مع بعضها المتصلة الصغٌرة

 جاف هواء على للحصول الثلج وضع فٌها ٌتم أخرى حجرة إلى الهواء هذا ٌمرر أو( الحاجة حسب) رطبا  

  .الحاضنة فً

 :مساوئ إضافة الرطوبة 6-10

  الدافا الوسط فً تنشط التً البكترٌا قبل من الحاضنة الستعمار متزاٌد خطر ٌوجد حٌث التلوث خطر -7

   أدنى حرارة درجة ذات للحاضنة الخارجٌة الجدران أن حٌث التكاثف عن الناتج الرإٌا معدل انخفاض -6

  الجدران خبلل من الطفل رإٌة الصعب من ٌصبح وبالتالً الدوار لداخلًا الهواء حرارة درجة من بقلٌل

 .ومبللة معقمة شاش قطعة باستعمال التكاثف إزالة عندها وٌجب  

  ترك ٌجب وعندها معقم بماء ٌومٌا   ٌستبدل أن ٌجب الماء فإن الحاضنة فً الترطٌب نظام استخدام عند-3

 ٌن10-6.ثانٌة   ملبها إعادة قبل ساعة نصف عن تقل ال لمدة جافة   الحاضنة

 مدخل األوكسجٌن : 6-11

 األوكسجٌن مع المحٌط الهواء مزج فً تكمن ووظٌفته الحاضنة خلف األوكسجٌن ناخب صمام ٌوضع    

 :ًآتٌ ما حسب الصمام وضعٌة على الداللة مإشر ٌتواجد كما

 .%40 هو األعظمO2  تركٌز فإن لؤلسفل المإشر

 .%100 إلى تصل ان إلى O2 نسبة وتزداد تنخفض الطبٌعً الهواء سبةن فإن لؤلعلى المإشر

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 حاضنةفً الٌوضح مدخل االوكسجٌن  14-6 شكل                            

 فتح حال فً % (65 – 60) بٌن ما رطوبة على نحصل وبذلك الفاتر بالماء الخزان تعببة ٌجب     

 تصنع خاصة أسطوانات بواسطة بؤألوكسجٌن الحاضنة تجهٌز ٌتم .كامل بشكل فلٌةوالس العلوٌة الفتحات

 فٌها صغٌرة حاوٌة خبلل من ٌمر للحاضنة األوكسجٌن تجهٌز وعند األوكسجٌن تؤكسد لعدم األلمنٌوم من

 األوكسجٌن ترطٌب ألجل حاوٌة استخدام ٌجب ساعتٌن من ألكثر هاستنشاق عند أنه حٌث هترطٌب ألجل ماء

 .ٌوضح مدخل األوكسجٌن فً الحاضنةأعبله  74- 6والشكل  .عكسٌا   مردوده ٌكون إالو
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 الحاضـــنة تنظـــٌف  6-12

 تنظٌف ٌجب لذا البكترٌا وجود على المساعدة العوامل من الرطوبة وعوامل الدافا الحاضنة وسط ٌعد    

 وكل التاال من الحاضنة تجرٌد جبٌ حٌث التالً للطفل استعدادا   استعمال كل بعد كامل بشكل الحاضنة

 إضافة ٌمكن لكن كافٌا   والصابون الدافا الماء استخدام ٌكون .كامل بشكل تنظف وبعدها المتحركة األجزاء

 أن ٌمكن .تجمٌعها إعادة قبل بسرعة األجزاء كل تجفٌف ٌجب التنظٌف وبعد هكسٌدٌن الكلور مثل مطهر

 إصابة حال فً مفٌدا   ٌكون الذي لدهاٌداالفورم وغاز التعقٌم هازج باستخدام تام بشكل الحاضنة تطهٌر ٌتم

 .خبٌث بتلوث الخدٌج

 المستطاع قدر عمرها وإطالة الحاضنة بهذه العناٌة المهم فمن لذا الثمن غالٌة مواد من الحاضنة تصنع    

 بالمحرك العتناءا ٌجب كما الخدش أو للكسر ٌتعرض قد الذي األكرٌلٌكً الغطاء بحالة العناٌة ٌجب حٌث

 .التحكم ونظام والسخان

 

 (16بطاقة العمل للتمرٌن رقم )

 : جهاز حاضنة االطفالاسم التمرٌن

 ةساع 12الزمن المخصص: األجهزة                                                        مكان التنفٌذ / ورشة 

 :التعلٌمٌة االهداف

 :على قادرا الطالب ٌكون أن

 خطوات ومن دون اخطاء.الل وضبط الجهاز حسب تشغٌ -7

 .تفكٌك اجزاء الجهاز واعادة تجمٌعها -6

 .التعرف على كافة المفاتٌح والمنظمات على واجهة الجهاز -3

 .رسم المخطط الكتلوي للحاضنة وشرحه -4

 .حفظ االعطال العامة للجهاز وكٌفٌة التمٌٌز بٌنها وصٌانتها -5

 :ظروف وشروط االداء 

 .بدلة عمل -1

 .1 اطفال )النوع المتوفر فً المختبر(عدد حاضنة جهاز -2

 1.( عدد  Digital( ) رقمً) افومٌتر جهاز -3

 (حقٌبة عدد ولوازم للتفكٌك )مفبلت مختلفة االحجام -4
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 :خطوات تنفٌذ التمرٌن

 الخطوات  النقاط الحاكمة  الرسومات التوضٌحٌة

 
 .العمل بدلة تدراو البلزمة المهنٌة السبلمة تإجراءا نفذ -1
 

 مع المرفقة الخرٌطة باستخدام وذلك الحاضنة لجهاز االساسٌة المكونات تتبع -2
 .الجهاز

 

 :اكتب باختصار عمل كل زر من االزرار الموجودة على واجهة الجهاز-3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتتبع،شاشةال على تعرض التً واألوكسجٌن والرطوبة بالحرارة التحكم :الجهاز لوحة على التالٌة المتغٌرات تتبع   

 .والتحذٌر التنبٌه مفاتٌح

 التاسٌسات فً جٌد رضًأ وجود وأٌضا الحاضنة على المثبتة المواصفات مع ٌتطابق الطاقة مصدر نأ من تؤكد -4

 .المختبر فً الكهربابٌة

 

 :البسٌطة اٌرشٌلد الحاضنة تشغٌل طرٌقة -5

ٌضًء مصباح القدرة للداللة على وصول التغذٌة للحاضنة ومنظومة  ضع مقبس السلك فً مؤخذ القدرة عندها سوف -أ

 ( 6-15) التهوٌة تعمل بصورة صحٌحة.كما موضح بالشكل

 
 القدرة للحاضنة  مأخذ 6-15ل شك                                               
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الى ان نصل الى درجة  اعة للحد االقصى،حرك مفتاح السٌطرة على درجة الحرارة الهواء باتجاه عقرب الس -ب 

 .( a , 15-6كما فً الشكل ) الحرارة المطلوبة )ٌمكن قراءة الحرارة بالثرمومتر المثبت بالكابٌنة(.

 

 

 حرك مسٌطر الحرارة باتجاه عقرب الساعهن a , 15-6  شكل                                

 

على  Heater outputer meterاتجاه عقرب الساعة حتى ٌإشر   اآلن حرك مفتاح سٌطرة الحرارة بعكس - ت

 .(b , 15-6كما موضح بالشكل ) 2/1

  من الدرجة التً تثبت علٌها الحاضنة. وألجل زٌادة  0.5◦±اآلن حصلنا على درجة حرارة الهواء بحدود        

 .()للنقصان وعكس عقرب الساعة درجة نقوم بتدوٌر مفتاح السٌطرة باتجاه عقرب الساعة )للزٌادة( ونقصان 

 
 2/1حرك مفتاح السٌطرة عكس اتجاه عقرب الساعه على  b , 15-6شكل   

 ؟ ا ٌعتمد مبدأ التسخٌن فً الحاضنةعلى ماذ :نشاط

 : تشغٌل حاضنة اٌرشٌلد ذات الدابرة االلكترونٌة وكٌبل التحسس بالحرارة -6

 فاذا لم ٌكن مضاء  Skin temp.Control Lampة  جلد الطفل تؤكد من إضاءة مصباح السٌطرة على درجة حرار -أ 

 فٌجب تدوٌر مفتاح السٌطرة باتجاه عقرب الساعة كلٌا حتى ٌضاء المصباح.

( )ٌوجد  Red Line Adjالخط االحمر وذلك بالضغط على زر التنظٌم الخط االحمر) قم بتنظٌم مإشرالمٌترعلى -ب 

ٌجب تجاوزه وفً نفس الوقت ٌمثل النقطة التً ٌشغل عندها ثرموستات  فً المٌتر خط احمر ٌمثل الحد الذي ال

 .(األمان

 اردبٍ عمشة الغبعخ
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اختر درجة حرارة لثرموستات السٌطرة وذلك عن طرٌق ضبط المإشر على درجة حرارة معٌنة )بعد الضغط  - ت

( وتنظٌمه حسب الحاجة )زٌادة باتجاه عقارب الساعة ونقصان عكس عقارب Control Point Adjعلى زر 

 لساعة(.ا

 ضع مقبس كٌبل المرٌض فً المؤخذ تحت لوحة السٌطرة وتؤكد من دخوله تماما بصورة جٌدة. -ث

 ثبت نهاٌة كٌبل المرٌض على جلد الطفل بعد ان تنظف وتجفف المنطقة المراد وضع الكٌبل علٌها. - ج

فوق نهاٌة الكٌبل بحٌث تكون وللحصول على قراءة مضبوطة باستمرار للحرارة على المٌتر ضع قطعة من القطن     

كافٌة لتغطٌته ثم استعمل قطعة من الشرٌط البلصق فوق القطن ولضمان عدم تزحزح الكٌبل من مكانه ضع قطعة 

 .أخرى من الشرٌط البلصق على بضع سنتمترات من الشرٌط األول

  

 .الجهاز مراحل جمٌع الى واصلةوال القدرة مجهز دابرة من الخارجة الفولتٌات سجل الفولتمٌتر جهاز باستخدام -7

 

 

 
 

 

 كٌف تتم عملٌة ضبط حرارة الحاضنة على الدرجة المطلوبة ؟  - نشاط:

 ٌة ؟اٌرشٌلد ذات السٌطرة االلكترونما هً مزاٌا حاضنة  -        
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 :للحاضنة العامة األعطال-8

 

 طرق المعالجة األسباب العطل ت

1 
 قلة تركٌز
 األوكسجٌن

 

 .(flow meter) انــــالجرٌ مقٌاس عطل -أ
عطل فً جهاز تحلٌل -ب 

 (oxygen analyzer monitorاألوكسجٌن)
 مرشح األوكسجٌن مسدود. -ج
 (.armport open)حذراع الثغرة مفتو -د
 فقدان الحشوة المطاطٌة للفلتر. - ـه

 .الجرٌان مقٌاس افحص -أ    
 فً األوكسجٌن تحلٌل جهاز افحص -ب

 تركٌز وفً لغرفةا ظروف
 .لؤلوكسجٌن100%

 استبدل فلتر االوكسجٌن القرصً الشكل. -ج   
 اقفل ذراع الثغرة. -د    
 .فلتراستبدل الحشوة المطاطٌة لل - ـه    

2 
زٌادة فً 
تركٌز 
 األوكسجٌن

 .الجرٌان مقٌاس عطل-أ     
 .األوكسجٌن تحلٌل جهاز فً عطل-ب
 الفلتر غٌر نظٌف -ج    
زغب فً طرٌق الهواء مما ٌسبب  تجمع -د   

 فً انسداد الطرٌق

 .الجرٌان مقٌاس افحص-أ       
 األوكسجٌن تحلٌل جهاز افحص -ب
 .الفلتر استبدل -ج       
 المتجمع الزغب من المكان نظف -د

3 
الرطوبة غٌر 

 كافٌه

 .الحاضنة فً ماء وجود عدم -أ  
 .صحٌح غٌر موضع فً الرطوبة صمام -ب
 .الرطوبة مقٌاس فً خطا -ج 

 .الحاضنة الى ماء اضف -أ      
 .الصحٌح المكان فً الصمام ضع -ب
 افحص مقٌاس الرطوبة. -ج      

4 

 تحسس عدم
 تذبذب أو
 حرارة قراءة

 الطفل

 أستبدل المقٌاس. ( patient probe) رارةـــالح مقٌاس عطل

5 

 إنذار حدوث
 التٌار انقطاع
وجود  رغم

 .التٌار

 أستبدل المرحل (لرٌلًا)عطل المرحل 

6 

 وعدم تذبذب
 فً استقرار
 عمل

 الحاضنة

 الحم السلك المقطوع اللوحة فً األسبلك توصٌل افحص

7 
توقف 

الحاضنة عن 
 العمل

 المؤخذ الكهربابًعطل -أ
 الربٌسً التغذٌة سلكقطع فً   -ب          

 مفتاح التشغٌلعطل   -ج

 الربٌسً المؤخذ من التؤكد-أ
 .الربٌسً التغذٌة سلك من ؤكدالت-ب       
 فحص مفتاح التشغٌل -ج          

8 
 وجود عدم

 فً تسخٌن
 الحاضنة

 استبدل ملف التسخٌن عطل ملف التسخٌن
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  الورشة اومدرس: الفاحصة الجهة اسم
  األطفال حاضنة جهاز:  التمرٌن اسم

 ًْع العو  د
 الذسخخ التل٘خ

100% 

دسخخ 

 االعزسمبق
 الوالزابد

   20 الجهاز تعٌٌن مكونات  -1

مخطط الكتلوي تتبع ال -2

 للجهاز

20   

   15 فحص فولتٌة جمٌع المراحل -3

   15 وصٌانتها  األعطالتشخٌص  -4

   15  وإدامتهتنظٌف الجهاز  -5

   15 لؤلداءالزمن المخصص  -6
 %60 عن النجاح درجة تقل ال أن على( 1,2,3,4,5) الخطوات الطالب ٌجتاز ان ٌجب  

 

 ع لجنة الفحص                                                                  الدرجة النهابٌةتوقٌ

 
 

 األعطال العملٌة للحاضنة اٌرشٌلد: - 9

 الٌوجد صوت إنذار والحاضنة باردة ومصباح القدرة  غٌرمتوهج.-1

 .نقوم بفحص قاطع الدوره  -2استبدال الفٌوز  -1/  العبلجلدورة / قاطع ا -2 عطل الفٌوز - 1:السبب

 وجود صوت انذار والحاضنة باردة ومصباح القدرة متوهج. -2

 دابرة السٌطرة -3المروحة  -2المسخن)الهٌتر(  - 1ٌكون العطل فً الدوابر االتٌة:  السبب:

 عطل:لطرٌقة تشخٌص ا

مروحة متوقفة عن العمل نقوم بفحص الفولتٌة على طرفٌها ، اذا كانت نكشف بالنظر الى المروحة : اذا كانت ال -7

 .الفولتٌة موجودة ٌعنً ذلك أن المروحة عاطلة 

 أما اذا كانت المروحة تعمل فٌجب فحص المسخن ) الهٌتر (

ص نقرب الٌد من المسخن )الهٌتر( : اذا كان ساخنا ٌدل ذلك على صبلحٌته ، أما اذا لم ٌكن ساخنا نقوم بفح -6

الفولتٌة على اطراف المسخن ) الهٌتر ( فاذا كانت موجودة نستنتج ان المسخن عاطل وفً حالة عدم وجودها 

 .ٌعنً ان الدابرة األلكترونٌة عاطلة )دابرة السٌطرة (

 درجة حرارة الحاضنة ثابتة وال ٌمكن تغٌٌرها عن طرٌق المقاومة المتغٌرة. -3 

 )دابرة السٌطرة(.:عطل فً الدابرة االلكترونٌة السبب

 الحاضنة باردة والمنبه ال ٌعمل. -4

 لكترونٌة للمنبه عاطلة.دابرة األال -2تلف البطارٌة  - 1:السبب 
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 السادس  الفصل أسبلة
 

 
 
 
 الحاضنة؟ تتكون مم/ 1س

 للحاضنة؟ الحرارٌة المراقبة أجهزة توضع أٌن/ 2س

 .بالرسم باالستعانة للحاضنة الكتلوي المخطط اشرح/ 3س

 بٌنها؟ الفروقات هً وما الحرارة بدرجة التحكم حٌث من الحاضنات نماطأ هً ما/ 4س

 الحاضنة فً الهواء وتدفق بتدوٌر تتحكم التً الحرارة متحسسات واشرح عدد/ 5س

 ؟ الحاضنة فً الهواء دوران آلٌة هً ما/ 6س

 .نوع كل مزاٌا وبٌن بالطفل العناٌة كٌفٌة حٌث من الحواضن أنواع عدد/ 7س

 .تعمل حالة اي وفً الحاضنة نذاراتإ عدد/ 8س

 .والعبلج التشخٌص طرٌقة مع للحاضنة العامة األعطال اذكر/ 9س

 .باألوكسجٌن الخاصة الحاضنة أعطال اذكر/10س

 الحاضنة؟ ترطٌب عملٌة تتم للحاضنة؟وكٌف الترطٌب عامل أهمٌة ما/ 11س

 الحاضنة؟ تنظٌف ٌتم كٌف/ 12س

 ؟الحاضنة ترطٌب مساوئ اذكر/ 13س

        الطفل جلد حرارة قٌاس حساسات -2 األوكسجٌن ناخب صمام -1: ٌلً مما كل وظٌفة اذكر/ 14س

 .القدرة مجهز -5  المرطب -4 الدقٌق المعالج -                                   3

 ؟وجهاز تدفبة وانعاش الطفل حاضنة النقل ذات العناٌة المشددة/ماهو الفرق بٌن 15س

 .ألعطال العملٌة للحاضنة اٌرشٌلد مع طرٌقة التشخٌص والعبلج /عدد ا76س
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 الفصل السابع

 األعٌبى خِبص                                      
      تمهٌد 1-7 

      

 تعتمد .بعمله القٌام على الطبٌب تساعد ووظٌفتها شكلها فً تختلف منظومات مجموعة ألسنانا جهاز       

 مع المعالج للطبٌب والسهل الجٌد العمل توفٌر منها والغاٌة، الكهرباء و والماء الهواء على عملها فً

االالت  ومن، األسنان طبٌب لعمل أساسٌه آالت وهً الحفر آالت المنظومات هذه ومن، للمرٌض الراحة

 أو هواءال استخدام خبلل من األسنان فً العمل مكان تنظٌف على ٌساعد والذي الثبلثً السرنج األخرى

 من التً والمبصقة ،الفم فً المتراكم والماء والدم اللعاب تسحب التً اللعاب وساحبة، لرذاذا أو الماء

 احد دٌع الذي القدح باستخدام للمضمضة ٌستخدم الذي والماء السن حفر بقاٌا من ٌتخلص المرٌض خبللها

 وضعٌة حسب ونزوله بصعوده التحكم ٌتم الذي الكرسً هو للجهاز األخرى األجزاء ومن، زالجها أجزاء

 وٌحتوي. ٌدوٌا به التحكم ٌتمف الرأس مسند أما الحاجة وحسب للظهر الخلفً بالمسند التحكم وكذلك العمل

 ٌوجد الجهاز ومع ،المرٌض فم الى بتوجٌهها وكذلك بشدتها الطبٌب ٌتحكم إضاءة منظومة على الجهاز

 الطبٌب تساعد بالجهاز ملحقات توجد .المضغوط الهواء من األجهزة احتٌاجات ٌلبً والذي الهواء ضاغط

( 7-1شكل ) .األسنان تبٌض وأجهزة تعقٌم وافران السن حشوات لخلط وجهاز أشعة كجهازبعمله  المعالج

 .ٌوضح نموذجا لجهاز األسنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح نموذجا لجهاز األسنان  7-1شكل 
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 (17بطاقة العمل للتمرٌن رقم )

 األسنان لكرسً الكهربابٌة المنظومة :تمرٌناسم ال

 ساعة 12الزمن المخصص :                          مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة                         

 :األهداف التعلٌمٌة

  :أن ٌكون الطالب قادرا على 

 .األسنان كرسً وتشغٌل المنظومة تفكٌك• 

 .للكرسً الهٌدرولٌكٌة المنظومة مع العملً والربط لكهربابٌةا الدابرة أجزاء جمٌع• 

 .وشرحها الكهربابٌة للمنظومة الكتلوي المخطط رسم• 

 كرسً وصٌانتها.لاعطال المنظومة الكهربابٌة لالتعرف على • 

 ظروف وشروط األداء

 .العمل بدلة -1

 (.1) عدد األسنان كرسً جهاز -2

 .(1) عدد (Analog) ناظريت( AVO-meterجهاز افومٌتر )  -3

 .(1) عدد(Digital)( رقمً) (AVO-meterجهاز افومٌتر )  -4

 (.1)عدد الكترونٌة أدواتحقٌبة  -5
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 خطوات تنفٌذ التمرٌن :
 

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات
 

 .أرتد بدلة العمل 1-

 .المخطط خبلل من سناناأل كرسً ازلجه الكهربابٌة للدابرة األساسٌة المكونات تتبع 2-

  .220V-50 Hz ًالربٌس التغذٌة بمصدر الجهاز اربط 3-

 

 .ناألسنانفتح المكان الخاص بالمنظومة الكهربابٌة لكرسً  -4

( نبلحظ العملٌة كاآلتً UP) صعود الكرسًل (Foot switch)القدم  وهو مفتاح، (SW1عند الضغط على المفتاح )-5 

 وفقا للخرٌطة :

                     

 

    

 االعتٌادٌة بالحالة مغلقا ٌكون الذي (Limit Switch)( LS1) محدد مفتاح عبر( UP) أعلى المفتاح على الضغط عند    

(N.C) (Normally Closed )المرحل الى (Relay) (R2) ،التوصٌل )نقاط تنغلق لواقطهو ٌعملف                 

،  الصمام ٌعمل وبذلك (Solenoid valve)(  SV1) الكهربابً الصمام الى األول البلقط( Contactor)( المفتوحة

وبذلك ٌعمل   (Motor)(Mلواقطه األول والثانً على طرفً المحرك ) تربط والذي( R1) المرحل ٌربط الثانً والبلقط

 .بالصعود بدأفٌالى قاعدة الكرسً  (SV1) دفع الزٌت عبر الصمام الكهربابً  وٌبدأالضاغط  ومعه

ٌعمل عندما تصل القاعدة الى الحد المسموح به أي ٌقطع التوصٌل الكهربابً  (Limit Switch)( LS1) المحدد ان مفتاح

 الصعود.لكهربابً فٌوقف الكرسً عن وبذلك ٌتوقف عمل المحرك والصمام ا

 :ًكاآلت ظ العملٌةنبل (DOWN) الكرسً نزول ولكن المفتاح نفس على الضغط عند  -6
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وبذلك سوف ٌرجع الزٌت من قاعدة المقعد الى  (Solenoid Valve) (SV2) الكهربابًوهذا ٌعنً عمل الصمام          

الى الحد المعٌن وبذلك سوف ٌعمل ، ن المقعدوبذلك سوف ٌنزل المقعد باالعتماد على وز، الخزان عبر الصمام الكهربابً

 ن الدابرة.على قطع الفولتٌة ع (LS2)المفتاح المحدد 

 Hand)ٌدوي(ال) ولكن من الكرسً (SW2)صعود ونزول مقعد الكرسً عند استعمال المفتاح أعبلهالعمل  مبدأوبنفس  -7

Switch).   

 نبلحظ   األمامتقدم مسند الظهر الى  F (Front)مفتاح الكرسً )ٌدوي(  وهو، (SW3) عند الضغط على المفتاح -8

 وفقا للخرٌطة: كاآلتًالعملٌة 

 

 

 

بالعمل  ٌبدأ (R4)فان المرحل ، (Limit Switch)(LS3)وعبر المفتاح المحدد  ، (Front)عند الضغط على المفتاح    

 ( والذي تربط لواقطهR1( والبلقط الثانً ٌوصل المرحل )SV3ٌوصل الصمام الكهربابً ) األولالبلقط ، هوتوصل لواقط

 أنالى  األماموبذلك مسند الظهر ٌتقدم الى ، الزٌت من خزان الزٌت دفع ٌبدأالضاغط وبذلك  هلتوصل طرفً المحرك ومع

 هسوف ٌقطع الدابرة الكهربابٌة عن المحرك ومع(LS3)ٌصل الى الحد المعٌن ٌتوقف عن التقدم الن المفتاح المحدد 

 .الى قاعدة مسند الظهر  الضاغط فٌتوقف دفع الزٌت

 مفتاح الكرسً )ٌدوي( فؤن: وأٌضاB (BACK)د الظهر الى الخلف عند الضغط على نفس المفتاح ولكن رجوع مسن -9

 

وبذلك سوف ٌرجع الزٌت من مسند الظهر الى  (Solenoid Valve) (SV4)وهذا ٌعنً عمل الصمام الكهربابً    

الى الحد المعٌن ، ع مسند الظهر باالعتماد على وزنهوبذلك سوف ٌرج،  (SV4)لزٌت عبر الصمام الكهربابًاخزان 

 .وٌتوقف مسند الظهر عن الرجوع على قطع الفولتٌة عن الدابرة  (LS4)بذلك سوف ٌعمل الصمام المحدد و

 اعطال الكرسً-77

 :لعطل : توقف الكرسً فً موضع محددا -7

 :تٌةنفذ الخطوات اآل

 لتٌةفومٌتر للتؤكد من وجود الفوبؤستخدام اآل، افحص المفتاح المعنً بالحالة )مثبل عدم رجوع مسند الظهر( - أ

 وهكذا لباقً المفاتٌح وحسب الحالة.    

 

 

 بواسطة االفومٌتر للتؤكد من صبلحٌته. ٌتم فحص المفتاح، ة على المفتاح وفً حالة وجود الفولتٌ - ب
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 للصٌانة ٌتم استبدال المفتاح العاطل.  - ت

 فٌجب فحص ، (LS1)دد ٌعنً المفتاح المح، ً عند الصعود(افحص الفولتٌة على المفاتٌح المحددة )مثبل توقف الكرس - ث

 .وحسب حالة التوقف  (Limit Switches)وهكذا لباقً المفاتٌح المحددة ةفولتٌال

 

 ٌتم فحص المفتاح المحدد بواسطة االفومٌتر للتؤكد من صبلحٌته.، د الفولتٌة على المفاتٌح المحددةوفً حالة وجو - ج

 خر صالح.آاستبدال المفتاح المحدد العاطل بللصٌانة ٌتم  - ح

 

، (SV3)كهربابً ٌعنً الصمام ال، حص الفولتٌة على الصمام الكهربابً )مثبل عدم تقدم مسند الظهر الى األمام(اف - خ

 .وحسب حالة التوقف، وهكذا لباقً الصمامات الكهربابٌةفٌجب فحص فولتٌته 

 

 للتؤكد من صبلحٌته. فومٌترص الصمام الكهربابً باستخدام اآلافح، د الفولتٌة على الصمام الكهربابًوفً حالة وجو - د

 خر صالح.آللصٌانة ٌتم استبداله بصمام كهربابً  - ذ

 .، وهذا ٌعنً توقف المنظومة الهٌدرولٌكٌة عن العمل الكهربابً عدم عمل المحرك  - 6

 فومٌتر.( باستخدام األV-50Hz667فولتٌة التغذٌة )فحص وجود إ :نفذ الخطوات  اآلتٌة

  

 لفولتٌة تؤكد من صبلحٌة المتسعة المربوطة مع المحرك.فً حالة وجود ا - أ

 .للصٌانة ٌتم استبدالها بمتسعة أخرى وٌجب التؤكد من سعتها )نفس المواصفات( - ب

 

 

 

 بؤستخدام االفومٌتر.، افحص المحرك الكهربابً-ت 

 .بآخروفً حالة التعذر عن اإلصبلح ٌستبدل ، للصٌانة إصبلح العطل-ث 

 المعنً بالحالة    الكهربابً الصمام ، ووجود الفولتٌة ٌجب التأكد منالمحدد عطل المفتاح عدمفً حالة 
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  الورشة اومدرس: الفاحصة ةالجه اسم
 األسنان لكرسً الكهربابٌة المنظومة: التمرٌن اسم

 نوع العمل ت
 الدرجة الكلٌة

100% 
 المبلحظات درجة االستحقاق

   20 جهاز االسنان تعٌٌن مكونات -1

تتبع الدابرة االلكترونٌة  -2

 كرسً االسنانجهازل

67   

المحرك،المفتاح فحص  -3

 هربابًالمحدد،الصمام الك

77   

   67 تشخٌص األعطال وصٌانتها -4

   15 تنظٌف الجهاز وإدامته -5

             15 الزمن المخصص لؤلداء -6

 

 %60 عن النجاح درجة ال تقل أن على( 1،2،3،4،5) الخطوات الطالب ٌجتاز أن ٌجب

 

 

 

 

 

 النهابٌة الدرجة                                                                      الفحص لجنة توقٌع

 

 

 

 

 :نشاط

 

 

 (18بطاقة العمل للتمرٌن رقم )

 Electrical Motor الدقٌق الكهربابً المحرك: اسم التمرٌن

 ساعة12مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة                                                     الزمن المخصص : 

 :األهداف التعلٌمٌة

 :كون الطالب قادرا على أن ٌ

 ؟ما سبب عدم نزول المقعد -

 تقدم مسند الظهر؟ما سبب عدم  -
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 .الدقٌق الكهربابً المحرك وتشغٌل عمل• 

 .الدقٌق الكهربابً المحرك أجزاء جمٌع تفكٌك• 

 .المحرك الكهربابً الدقٌق وشرحه أجزاءرسم • 

 .أعطال المحرك الكهربابً الدقٌق وصٌانتهاالتعرف على • 

 ظروف وشروط األداء

 .العمل بدلة -1

 (.1) عدد ناناألس كرسً جهاز -2

 .(1) عدد (Analog) تناظري AVO- meterجهاز افومٌتر   -3

 .(2) عدد (Digital) رقمً AVO- meterجهاز افومٌتر  -4

 (.1)عدد  ةحقٌبة أدوات الكترونٌ -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطوات تنفٌذ التمرٌن :

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات              
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 .لعملأرتد بدلة ا-7

 .المخطط خبلل من الدقٌق الكهربابً للمحرك األساسٌة األجزاء تتبع -6

 .220V-50 Hz.ًالربٌس التغذٌة بمصدر الجهاز اربط-3

 

 

 

 

 .الجهاز من توصٌبلتها فصل تم ان بعد البطا الحفر آلة نفتح - 4
 :اآلتً بالشكل موضح ماوك للمحرك الداخلٌة األجزاء مشاهدة لغرض الحفر آللة الخلفً الغطاء ٌفتح - 5

 

 . الكرٌات محمل، االرمٌجر ومبلحظة، (الفحمات) الفرشاة من التؤكد - 6

 

 

 .بالجهاز الحفر آلة توصٌبلت ربط ٌتم الداخلٌة األجزاء من التؤكد تم ان بعد - 7

 .المصدر من التغذٌة توصٌل ٌتم - 8

 : اآلتً الكتلوي للمخطط وفقا ألوفومٌترا باستخدام فولت( 24 – 22) المستمرة الفولتٌة وصول افحص -9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سلٌم بشكل عملها من والتؤكد الحفر آلة تشغٌل - 10

 / توقف المحرك عن الدورانالعطل  - 11

 وحسب التسلسل لكً ال ٌحدث خطأ الحفر لةٌفتح الغطاء الخلفً آل
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 الورشة اومدرس: الفاحصة الجهة اسم
 الدقٌق الكهربابً المحرك: التمرٌن اسم

 نوع العمل ت
 الدرجة الكلٌة

100% 
 المالحظات درجة االستحقاق

   20 الة الحفرتعٌٌن مكونات  -1

   20 تفكٌك آلة الحفر             -2

 التغذٌة فولتٌة وصول مراحل فحص -3

الفرشاة  وفحص،  للمحرك

 واالرمٌجر

15   

   15 تشخٌص األعطال وصٌانتها -4

 وربطها الحفر آلة تركٌب إعادة -5

 بالجهاز 

15   

   15 الزمن المخصص -6

 %60 عن النجاح درجة ال تقل أن على( 1،2،3،4،5) الخطوات الطالب ٌجتاز أن ٌجب

 

 

 النهابٌة الدرجة                                                                      الفحص لجنة توقٌع

 

 :ة اآلتٌ نفذ الخطوات   
 

 .فولت( 24 – 22) المستمرة الفولتٌةافحص وصول  - أ

  

 

 
 (.تالفحما) الفرشاة من التؤكد الفولتٌة وجود حالة فً - ب

 .االستعمال خبلل من تستهلك وهً،  جدٌدة باخرى الفرشاة تبدل الصٌانة - ت

 
  

 .جدٌد بواحد بالكامل األرمٌجر تبدل الصٌانة - ث

 :نشاط   

 

 

 

 

 (19بطاقة العمل للتمرٌن رقم )

  ٗزن رزجعِب لوعشفخ العط  الفولتٌة وجودعدم  حالة فً

 ة )الفحمات (ٌجب فحص االرمٌجر والتأكد من صالحٌتهاالمجهزة ، وعدم تلف الفرشا الفولتٌة وجود حالة فً

 .( فولت 24-22ما الخطوات الواجب إتباعها فً حالة عدم وجود فولتٌة ) -1

 .إشرح خطوات تصلٌح توقف المحرك الكهربابً الدقٌق عن الدوران -2

 .إرسم أجزاء المحرك الكهربابً الدقٌق  -3
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 الهواء ضاغط : اسم التمرٌن

 ساعة12الزمن المخصص :                                                     مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة 

 :األهداف التعلٌمٌة

 أن ٌكون الطالب قادرا على التعرف على:

 .وتشغٌله الهواء ضاغط أجزاء•     

 .العملً والربط الكهربابٌة الدابرة أجزاء جمٌع•     

 .وشرحها، الهوابً للضاغط بٌةالكهربا للمنظومة الكتلوي المخطط رسم•     

 .اعطال ضاغط هواء وصٌانتها•     

 :ظروف وشروط األداء

 .العمل بدلة -1

 (.1)جهاز ضاغط هواء عدد  - -2

 .(1) عدد . Analogتناظري AVO- meterجهاز افومٌتر   -3

 

 .(2) عدد (Digital) رقمً AVO- meterجهاز افومٌتر   -4

 (.1)د عد ةحقٌبة أدوات الكترونٌ -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خطوات تنفٌذ التمرٌن
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 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات
 

 .أرتد بدلة العمل -7

 :وكاألتً المخطط خبلل من الهواء ضاغط لتغذٌة الكهربابٌة للدابرة األساسٌة المكونات تتبع  -6

 

 

           محرك عن طرٌق الضغط ال الى(V-50Hz667لكً ٌعمل المحرك )المرتبط بالضاغط( ٌجب توصٌل ) - 3
  ، وفً الحالة  (Push –Pull)ضغط ٌدوي ( والذي هو عبارة عن مفتاحStart switch) مفتاح التشغٌلعلى 

 (.Relay) (، وبذلك سوف ٌعمل المرحل(Normally open لمفتاح مفتوحاٌكون  االعتٌادٌة
  الذي ٌضمن استمرار التٌار للمرحل بعد  (Contactor 1)( 1( سوف ٌوصل البلقط )Relayعند عمل المرحل) - 4

 رفع الضغط الٌدوي من مفتاح التشغٌل.
(، الذي بدوره ٌمرر التٌار الى ON( فً وضع عمل )Contactor 2( )2نفس الوقت سوف ٌكون البلقط ) فً - 5

الضغط ( والمحرك، وبذلك سوف ٌعمل المحرك ومعه الضاغط مرورا بمفتاح Pilot lamp) مصباح الداللة
(Pressure switch( الذي ٌكون فً الحالة االعتٌادٌة موصل ،)ON.ًعند الضغط الجوي الطبٌع ) 

( الذي ٌشٌر Pilot lamp( مما ٌإدي الى إطفاء مصباح الداللة)Off( مفتوح )3وفً نفس الوقت ٌكون البلقط ) - 6
 (.Offٌعمل ) داللة على ان المحرك كان ال، بان المحرك ٌعمل والذي كان مسبقا مضاء

المرحل  عن التوصٌل ٌقطع سوف والذي( Stop) اإلطفاء مفتاح على نضغط، المحرك إلطفاء الحاجة عند - 7
(Relay) ،إطفاء المحرك ومصباح داللة التشغٌل،  الى ٌإدي مما( 2) والبلقط(، 1) البلقط ٌفتح سوف وبذلك

( وٌضا مصباح دالله Offمرحل فً حالة إطفاء)وعند رفع الضغط الٌدوي عن مفتاح اإلطفاء، ستبقى دابرة ال
  .(Normally closed( سٌرجع الى حالته الطبٌعٌة )3إطفاء المحرك الن البلقط )

حتى ٌصل الى الحد المقرر  (Air tank)عند عمل المحرك لفترة طوٌلة سوف ٌصعد الضغط فً خزان الهواء  - 8
قطع التٌار الكهربابً عن المحرك لحٌن نزول الضغط (، وPressure switchٌله، سوف ٌفصل مفتاح الضغط )

 ( وٌعمل المحرك مجددا.ONفً حالة ) نتٌجة االستخدام وبذلك سوف ٌكون مفتاح الضغط

 جمٌع  األفومتٌر على باستخدام الفولتٌات وافحص، (V-50Hz220) الربٌسً التغذٌة بمصدر الجهاز اربط - 9

 المراحل.

 

 
 أعطال ضاغط الهواء : –77 
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 الورشة اومدرس: الفاحصة الجهة سما

 
 قف المحرك عن العمل :تو - أ

 :ةنفذ الخطوات اآلتٌ
 

 (.V-50Hz220 ) الربٌسة التغذٌة وصول عدم-7

 

 بؤستخدام، صبلحٌتها من للتؤكد المحرك مع المتسعة افحص، الهواء ضاغط على الفولتٌة وجود حالة فً -6
 .األفومٌتر

 .تعمل بؤخرى عطلها ثبت إذا تستبدل للصٌانة -3

 

 

 صالح بآخر استبداله أو أمكن ان العطل إصبلح أو، عطله من والتؤكد األفومٌتر استخدامب المحرك فحص ٌتم -4
 .للعمل

 :استمرار الضغط بالصعود متجاوزا الحد المسموح به –ب   
 للصٌانة ٌتم الفحص بواسطة األفومٌتر للتؤكد ، وٌتم استبداله. -6  . ل فً مفتاح الضغطعط -7

 
 
 

 : نشاط
 ط؟كٌف تعرف عطل صمام الضغ -1

 كٌف ٌكون مفتاح الضغط فً الحالة االعتٌادٌة ؟ -2

 ؟Pressure Switchمتى ٌفصل مفتاح الضغط  -3

 ماهً خطوات تصلٌح توقف المحرك عن العمل ؟ -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 وصول الفولتٌة الربٌسة ، وعدم عطل المتسعة ، ٌعنً عطل المحرك

 م التأكد من القابس الكهربابًمن المصدر ٌت الربٌسة التغذٌة وصول عدمفً حالة 
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 الهواء ضاغط: التمرٌن اسم

 نوع العمل ت
 الدرجة الكلٌة

100% 
 المالحظات درجة االستحقاق

   20 تعٌٌن مكونات الجهاز -1

 وفحص  الهواء ضاغط تشغٌل -2

           الربٌسة الفولتٌة

20   

   15 ٌةالكهرباب ةفحص الدابر -3

   15 تشخٌص األعطال وصٌانتها -4

   15 تنظٌف ضاغط الهواء وأدامته -5

   15 الزمن المخصص -6

 

 %60 عن النجاح درجة ال تقل أن على( 1،2،3،4،5) الخطوات الطالب ٌجتاز أن ٌجب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النهابٌة الدرجة                                                                      الفحص لجنة توقٌع
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 (20بطاقة العمل للتمرٌن رقم )

 الدقٌق  الهوابً  المحرك: اسم التمرٌن

 ساعة12الزمن المخصص :                                            مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة          

 :األهداف التعلٌمٌة

 أن ٌكون الطالب قادرا على التعرف على :

 .وتشغٌله الدقٌق الهوابً المحرك أجزاء• 

 .الدقٌق الهوابً المحرك أجزاء جمٌع• 

 .وشرحها، الدقٌق الهوابً المحرك ألجزاء الكتلوي المخطط رسم• 

 الدقٌق وصٌانتها. الهوابًأعطال المحرك • 

 

 ظروف وشروط األداء

 .العمل بدلة -1

 (.1) عدد األسنان كرسً جهاز -2

 .(1) عدد (Analog) تناظري AVO-meterجهاز افومٌتر   -3

  .(2) عدد (Digital) رقمً( AVO-meterجهاز افومٌتر )-4

 .(1حقٌبة أدوات ألكترونٌة عدد )-5

 :التمرٌن خطوات تنفٌذ

 ٌةالرسومات التوضٌح النقاط الحاكمة الخطوات 

 .أرتد بدلة العمل - 1
  .ا بالرسم مبٌن وكما الدقٌق الهوابً للمحرك الربٌسة األجزاء تتبع -2
 

 

 

 

 

 

 

 .تهٌبة آلة الحفر البطا ذات المحرك الهوابً الدقٌق -3
 العدد الٌدوٌة البلزمة لآللة. -4
 .ستٌكٌةفصل األنابٌب الببل –5
 وحسب الشركة المصنعة له.، فتح الغطاء الخلفً لآللة بواسطة المفك الخاص به - 6
 .)واشر( ٌسحب برفق نبلحظ وجود حلقات ببلستٌكٌة – 7
  .ٌسحب أجزاء المحرك الهوابً – 8
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 .(Ball Bearing)فحص حوامل الكرات  - 9
 والقلب الحدٌدي.، التؤكد من صفابح الماٌكا –10
 لة تغٌر اتجاه دوران المحرك.فحص عت –11
 جزاء المحرك.التؤكد من حاوٌة أ – 12

 المحرك الهوابً الدقٌق اعطال  – 13

    - أ

 :ةنفذ الخطوات اآلتٌ

 .سلٌم بشكل الهواء ضاغط من الهواء وصول من تؤكد-1

 

 للصٌانة إصبلح أو تبدٌل القلب الحدٌدي. -6

 

 

 .ل محمل الكرٌاتبدستللصٌانة ت -3

 

  -ب
 .عتلة تغٌر االتجاه فحصا -7

 .العطل إصبلح أمكن ان أو بدلتست أما للصٌانة -2

 

 

 :نشاط
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بطء أو عدم دوران المحرك

 فً حالة وصول الهواء من ضاغط الهواء بشكل صحٌح ٌجب التأكد من صفابح )رقابق ( الماٌكا 

 صالحٌة محمل الكرٌاتتأكد من ٌجب ال المضغوط وعدم تلف صفابح الماٌكاالهواء  وجودفً حالة 

 ؟دوران المحرك علل ذلكعدم ماالسبب ل - 
  ؟ دوران المحرك من المسؤول عن تغٌٌر اتجاه -

 دوران المحرك باتجاه واحد وعدم دورانه باالتجاه المعاكس
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 الورشة اومدرس: الفاحصة الجهة سما
 المحرك الهوابً الدقٌق: التمرٌن اسم

 نوع العمل ت
 الدرجة الكلٌة

100% 
 المبلحظات درجة االستحقاق

المحرك الهوابً تعٌٌن مكونات  -1

 قالدقٌ

20   

  بعد الدقٌق الهوابً المحرك تفكٌك -2

             الجهاز من الحفر آلة فصل

20   

 فحص بعد الحفر آلة تركٌب إعادة -3

 االماٌك ورقابق الكرٌات محمل

15   

   15 اتشخٌص األعطال وصٌانته -4

 عمل من والتؤكد الحفر آلة إدامة -5

 نالدورا اتجاه تحدٌد عتلة

15   

   15 صمن المخصالز -6

 

 %60 عن النجاح درجة ال تقل أن على( 1،2،3،4،5) الخطوات الطالب ٌجتاز أن ٌجب

 

 النهابٌة الدرجة                                                                      الفحص لجنة توقٌع

 

 

 
 
 

 أعئلخ الفظ  الغبثع
 
 
 

 

 ماهً ملحقات جهاز االسنان ؟ -7

 الى االمام ؟تقدم عن الطوات تصلٌح توقف كرسً االسنان ماهً خ -6

 ارسم خرٌطة صعود كرسً االسنان الى األعلى . -3
 .عددها مع الرسم ماهً األجزاء األساسٌة للمحرك الكهربابً الدقٌق ؟  -4

 .خطوات تصلٌح بطء او عدم دوران المحرك الهوابً الدقٌق  اشرح  -5

 .كهربابٌة لتغذٌة ضاغط الهواء ال ارسم مخطط المكونات األساسٌة للدابرة -6

 مم ٌتكون جهاز االسنان ؟ -7

 
 
 
 

 الفصل السببع أسئلت
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 الفصل الثامن
  Electrosurgical Instruments أخِضح الدشازخ التِشثبئ٘خ          

 جهاز الجراحة الكهربابً 1-8

 

ها تراقٌستعمل فً العملٌات الجراحٌة من أجل قطع النسٌج أو األوعٌة الدموٌة التً نرٌد اخ هو جهاز    

تقوم هذه  .نتٌجة هذا القطعالنازفة  وكذلك من أجل " تخثٌر " األوعٌة، للوصول الى منطقة اإلصابة

(. ٌتم 5MHzالى   100KHz( عالٌة بحدود )RFبتولٌد تٌارات متناوبة ذات ترددات رادٌوٌة ) األجهزة

احة تتراوح من نقل التٌارات من الجهاز الى جسم المرٌض عن طرٌق أقطاب وان قدرات أجهزة الجر

25W ( 250 الىW 400او الىW( ًفً حالة القطع وفً حالة التخثر تصل القدرة حوال )120W). 

 .ٌوضح أنواع من هذه األجهزة (8-1)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واع من أجهزة الجراحة الكهربابٌةأن 8-1شكل  

 الكهربابٌة الجراحة أجهزة فً المستعملة األقطاب أنواع  2 – 8

 

  Monopolar القطب ةاألحادٌ – 1

 القطب الى التٌار طرٌقها عن ٌنتقل و النسٌج على الرأس آحادي قطب خبلل من التٌار تطبٌق فٌهاٌتم      

  .(8-2) شكل فً كما المرٌض تحت الموجودة (التؤرٌض صفٌحة) فعالال غٌر

 

 

 

 

 

 

 استعمال قطب آحادي القطب2-8شكل
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 هذه من اأنواع أن حٌث .بالقلم القطب هذا ٌسمى كما حادٌة،الآٌوضح بعض أشكال األقطاب  (8-3وشكل )

 .  معاوالتخثٌر للقطع تستعمل وبعضها التخثٌر أو للقطع تستعمل األقطاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 األحادٌة بعض أشكال األقطاب  8-3شكل  

  Bipolar القطب الثنابٌة - 2

 التٌار ٌمر الطرٌقة هذه فً .(8-4شكل ) فً كما الملقط شكل ٌشبه ثنابً قطب النوع هذا فً ٌستعمل

 تجري التً النسٌج منطقة خبلل ذلك وٌتم منه شدٌدة مقربة على موجود أخر قطب الى قطب من الكهربابً

 .الشكل معقوفة أو الشكل مستقٌمة منها أشكال عدة األقطاب لهذه كامبل الجسم عبر تمر وال الجراحة فٌها

 .ابٌةبعض أشكال األقطاب الثن ٌوضح  8-4 شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

     
              

 

 

             
 

 ابٌةالثنأشكال األقطاب  بعض 8-4  شكل
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 ( 21) رقم للتمرٌن العمل بطاقة
 جهاز الجراحة الكهربابً استعمال: التمرٌن اسم

 ساعة 12:  المخصص الزمن                                                 الطبٌة األجهزة ورشة/  التنفٌذ مكان
 

 :التعلٌمٌة األهداف
 :على قادرا الطالب ٌكون أن 

 لجهاز الجراحة الكهربابً الخارجٌة أجزاء على التعرف. 

 وتشغٌله جهاز الجراحة الكهربابً  تفكٌك. 

 للجهاز الكتلوي ودابرة مجهز القدرة والحماٌة واالستقرارٌة المخطط ٌرسم. 

 والتخثر القطع حالة فً الجهاز خداماست. 

 األداء وشروط ظروف
 .العمل بدلة – 1

 جهاز الجراحة الكهربابً مع أسبلك توصٌل األقطاب.  -2

 .وثنابٌة أحادٌة أقطاب  – 3

  دواسة قدم. - 4

 طازج. قطعة لحم - 5

 . حقٌبة أدوات الكترونٌة –6
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 :وات تنفٌذ التمرٌنخط

 

 لخطوات ا
 

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة      

 

 
 .العمل دلةب رتدإ -7

 .االساسٌة الجهاز مكونات وتتبعجهاز الجراحة الكهربابً   فكك – 2
 

 

 
 .واألجزاء الملحقة بالجهاز الكهربابً الجراحة جهاز واجهة على( االزرار)  المفاتٌح عمل أكتب – 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، مع مصباح داللة ON/OFFاز : مفتاح تشغٌل الجهتحتوي واجهة الجهاز على المفاتٌح
أسالك األقطاب. الحظ ، مأخذ لتوصٌل مع مصباح داللةتاحً التحكم بشدة القطع والتخثٌرومف

 .، حٌث ٌوضح كٌفٌة توصٌل االقطاب الى جسم المرٌضالشكل أعاله
وكما ان األجزاء الملحقة بالجهاز تشمل أنواع متنوعة من األقطاب، وكل نوع ٌعتمد على نمط 

 .ودواسة قدم ،) القطب غٌر فعال ( ٌضالمرة الجراحٌة مع أسالك توصٌلها وصفٌحة العملٌ
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  .الكهربابً الجراحة لجهاز الكتلوي المخطط تتبع – 4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 -: دابرة كل ) منظم الفولتٌة ( وحدد الدوابر االلكترونٌة: مجهز القدرة والحماٌة واالستقرارٌة تتبع – 5
 
 
 

 
 

 مجهز القدرة والحماٌة  
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 -: الفولتٌة منظمات أشكال على تعرف – 6

 

 

 

 

 تعرف على دواسات القدم :7-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-8 

 .(220V-50Hz) فولتٌة مصدر الى الجهاز اربط – أ

 .(ONاضغط على مفتاح التشغٌل ) –ب 

 .اربط القطب الغٌر فعال أسفل قطعة اللحم وبتوصٌل جٌد –ت

 .اختر نمط القطع عن طرٌق مفتاح اختٌار قطع / تخثٌر – ث
ندما ٌسخن القطب، اضغط رأس القطب بقطعة اللحم وقم بعملٌة القطع بشكل دقٌق. الحظ الشكل أدناه ٌوضح ع - ج

 .( مستمرة فً عملٌة القطعRFعملٌة القطع  واستعمال موجة رادٌوٌة )

 

 

 

 

 

 

 

 .اختر نمط التخثٌر عن طرٌق مفتاح اختٌار قطع / تخثٌر – ح

   الحظ الشكل أدناه  .سة قطعة اللحم لتبدأ عملٌة تبخر سوابل قطعة اللحمضع القطب بمبلم ،عندما ٌسخن القطب -خ

( لغشع رشغ٘  الدِبص فٖ إٔ Foot Switchرسزْٕ أخِضح الدشازخ علٔ هفبر٘ر لذم )دّاعخ( )

 كوب فٖ الشت  أدًبٍ ًوبرج لذّاعخ المذم.  ًْع هي األلطبة،

 

 
 

 :الدشازخ خِبص اعزخذام خطْاد رزجع
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  ةالورش اومدرس: الفاحصة الجهة اسم

 الكهربابً الجراحة جهاز: التمرٌن اسم
 

 نوع العمل ت
 درجة

 التخصص
100 % 

 درجة
 االستحقاق

 المالحظات

 الكهربابٌة الجراحة أجهزة مكونات نٌتعٌ 1

 .الداخلٌة والخارجٌة 

20    

    20 المخطط الكتلوي والدوابر االلكترونٌة رسم  2

    15 . تشغٌل الجهاز 3

    15 رحالتً القطع والتخثٌ فًاستخدام الجهاز 4

    15 وتنظٌف االقطابتنظٌف الجهاز وإدامته  5

   15 .الزمن المخصص 6

 

 % 60ى أن ال تقل درجة النجاح عن ( عل 1,2,3,4,5)  الخطوات الطالب ٌجتاز أن ٌجب   

 

 درجة النهابٌةال                توقٌع لجنة الفحص                                             

 

 

 

 .( متقطعة الشكل فً عملٌة التخثرRFالذي ٌوضح عملٌة التخثر واستعمال موجة رادٌوٌة )

 

 

 

 

 

 

 

 .( OFFفصل مصدر القدرة الكهربابٌة عن طرٌق مفتاح ) ا –د 

 نشاط :

 

 

 

 ما هً األجزاء الملحقة بجهاز الجراحة ؟ - 1

 ما هو مبدأ عمل جهاز الجراحة ؟ – 2
 ؟ الكهربابٌة الجراحة لىحذةما هً المكونات الربٌسة  – 3
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 ( 22)   رقم للتمرٌن العمل بطاقة
 الكهربابً الجراحة جهاز  فحص: التمرٌن اسم
 ساعة 12:  المخصص الزمن                                               الطبٌة األجهزة ورشة/  التنفٌذ مكان

 :التعلٌمٌة األهداف
 : أن على قادرا الطالب ٌكون أن 

  ٌشغلهز والجهاٌفكك. 

 غٌر المتعدد المذبذب ،تخثر/قطع اختٌار ،القدرة مكبر ،العالً التردد مذبذب: للجهاز االلكترونٌة الدوابر ٌرسم 

 .مستقر

 العالً التردد مذبذب من لكل والتردد الفولتٌة وٌقٌس الخارجة اإلشارة شكل وٌعرض الدخل فولتٌة ٌقٌس 

 . مستقر غٌرال المتعدد والمذبذب

 الجهاز و صٌانته . ٌدرس اعطال 

 ظروف وشروط األداء

 .بدلة العمل – 1

 .جهاز الجراحة الكهربابً - 2

 .(1( عدد ) Analogتناظري )( AVO - meterجهاز افومٌتر )  3

 .(1عدد ) (Digitalرقمً )( AVO- meterجهاز افومٌتر ) -  4

 .(1عدد ) جهاز راسم اإلشارة)اوسٌلٌسكوب( - 5

 .(1عدد ) .رونٌةحقٌبة أدوات الكت – 6
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 :خطوات تنفٌذ التمرٌن 

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات

 .العمل بدلة ارتد –1

 .الكهربابً الجراحة جهاز فحص خطوات تتبع -2

افتح الغطاء الخارجً للجهاز وتعرف على المكونات الداخلٌة والخارجٌة لنموذج جهاز الجراحة فً الشكل  -3

  .وتؤكد من سبلمة الجهاز والتوصٌبلت الكهربابٌة ،أدناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.ONوشغل الجهاز بالضغط على مفتاح ) ، (220V-50HZ)وصل الجهاز الى مصدر فولتٌة  - 4

 .قس بواسطة جهاز االفومٌتر فولتٌتً الدخل والخرج للمحولة الخافضة – 5

وبواسطة جهاز راسم اإلشارة ،تعمال مكبر العملٌات( باسkHz (100 مذبذب التردد العالً دابرةتتبع  – 6

 .(Vp-p( كما فً الشكل أدناه.وقس فولتٌة الموجة الخارجة) RFعرض موجة الخرج للمذبذب )إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٌوضح المكونات الخارجٌة ،الحظ مصابٌح a( المكونات الداخلٌة ، والشكل )bٌوضح الشكل أعاله )

 ( ،والتً تستعمل لبٌان حالة عمل الجهاز مع كل من مفاتٌح التشغٌل ومفاتٌح اختٌار النمط.  LEDالداللة )
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 ي البوابة( باستعمال ترانزستورتأثٌر المجال ذPOWER AMPLIFIER) دابرة مكبر القدرةتتبع   –7

سطة جهاز االفومٌتر قس فولتٌة الخرج عند الملف االبتدابً للمحولة الرافعة وبوا (( IRF740المعزولة  

 نوع فراٌت. 

 . 10: 1وقس فولتٌة خرج المحولة الرافعة عند الملف الثانوي، حٌث أن نسبة التحوٌل المحولة 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختٌار وبواسطة مفتاح  ،(تعدد غٌر المستقردابرة المذبذب الم)دابرة اختٌار نمط القطع أو التخثٌر تتبع –8

(SELECTOR SWITCH) ،مستقر الغٌر لٌقوم  المذبذب المتعدد  وصل المفتاح  على نمط التخثٌر

 .بتولٌد موجات مربعة الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احسب تردد  .قس فولتٌة الخرج للمذبذب وزمن الموجة .أعرض شكل الموجة بواسطة راسم اإلشارة  -9

 ب نظرٌا بواسطة القانون :المذبذ

 

 

                                                                                     R6 =R7=Rحٌث أن : 

 C7=C8=C 

 1=   2             

R = (R+R8) 
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 (. OFFأفصل مصدر القدرة الكهربابٌة عن طرٌق مفتاح )  -10

ٌمكن عرض موجة الخرج فً نمط القطع أو التخثٌر على جهاز راسم إشارة خاص) قدرة عالٌة (.الشكل  11-

( والقدرة       Ω(500أدناه ٌوضح شكل الموجة الخارجة فً نمط القطع والحمل المستعمل هو مقاومته ثابتة  

350)W   ًوالفولتٌة حوال )VP-P=460)V .) 

 

 

 

            ، وبزٌادة قٌمة المقاومة ٌزداد زمن التوصٌل (R8)خثٌر بواسطة المقاومة المتغٌرة تٌتم التحكم بشدة ال    
   .بوالقطع للموجة وٌنخفض تردد المذبذ
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 :  الكهربابًجهاز الجراحة  عطالأ -12

 

7- 

 
 
 

قبل إجراء الفحص ٌجب عدم توصٌل الجهاز بمصدر القدرة الكهربابٌة وبواسطة جهاز االفومٌتر افحص ما  -أ 

 -ٌؤتً :

 . (Relayمفاتٌح التوصٌل والتحكم والمرحل ) – 7

 الموصلة معه. القابلواتمفتاح القدم و – 6

 .الموصلة معها القابلواتوالمرٌض(  )لوحغٌر الفعال القطب األقطاب الفعالة و – 3

أجهزة القٌاس الكهربابٌة لقٌاس فولتٌات الخرج والطاقة وشدة التٌارات  فً لفحص أكثر دقة ٌجب استعمال  -ب

 .رٌحالتً تشغٌل الجهاز قطع وتخث

 

2-  
 
 
 
 .القدرة مكبر دابرة افحص – أ
  .زللجها نقاط  توصٌل )لحام ( العناصر االلكترونٌة أفحص – ب

  

 
 
 
 
 
 

 :نشاط 

 

 
 
 
 

 

  القطع عملٌات فً الثنابٌة واألقطاب األحادٌة األقطاب بٌن الفرق
 

 األقطاب الثنابٌة األقطاب األحادٌة

 للجراحات السطحٌة للجراحات العمٌقة                 

 تٌار ذو تردد اقل                    تٌار ذو تردد أعلى

 مخاطره اقل           مخاطره اكبر            

 
 
 
 
 
 
 

 . عند التشغٌل خرج إشارة وجود عدم/  العطل
 

 نفذ الخطوات اآلتٌة
 

 .الِجْؽ فٖ ل٘ن الطبلخ التِشثبئ٘خ عٌذ الزشغ٘ /  العط 

 
 

 نفذ الخطوات اآلتٌة
 

. ومن المفضل أن ٌجب االهتمام بصٌانة أجهزة الجراحة الكهربابٌة ألنها تعمل ٌومٌا -مالحظة :
وٌجب تنظٌف الجهاز من األتربة وجمٌع  هاز قبل عمله فً غرفة العملٌات.اختبار ٌومً للج ىٌجر

 .األجزاء الداخلٌة بشكل جٌد
 
 

 ك٘ف ٗزن الزستن ثشذح الزخث٘ش فٖ أخِضح الدشازخ التِشثبئ٘خ ؟-1

 هب ُٖ أُن أعطبل خِبص الدشازخ ّك٘ف رمْم ثزظل٘سِب؟ – 2
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 الورشة  اومدرس: اسم الجهة الفاحصة
 الكهربابً الجراحة جهاز فحص:  التمرٌن اسم

 نوع العمل ت
 درجة

 التخصص
100 % 

 درجة
 االستحقاق

 المبلحظات

    20 .الكهربابٌة الجراحة أجهزة مكونات نٌتعٌ 1

    20 تتبع المخطط الكتلوي والدوابر االلكترونٌة 2

    15 .تشغٌل الجهاز 3

مفاتٌح ،فحص فولتٌة جمٌع المراحل 4

التوصٌل،المرحل،مفتاح القدم،االقطاب 

 .الفعالة وغٌر الفعالة

15    

    15 تشخٌص األعطال وصٌانتها 5

   15 الزمن المخصص 6

 

 %60على أن ال تقل درجة النجاح عن  1,2,3,4,5 الخطوات الطالب ٌجتاز أن ٌجب

 

 ع لجنة الفحص                                                        الدرجة النهابٌةتوقٌ  

 

 

 

 لتً تعمل بتقنٌة النظام الرقمً  أجهزة الجراحة الكهربابٌة الحدٌثة ا 8-3

 ومن ممٌزاتها الربٌسة ما ٌآتً : شملت تقنٌة النظام الرقمً صناعة هذه األجهزة،    

 لقطع والتخثٌر المتنوعة ما ٌؤتً:ومن عملٌات ا .نماط عدٌدة ولكل نمط قدرة محددةٌستعمل الجهاز أل – 1

      والدمج  Macro)( والمرتفع )Precise( والدقٌق )Low( والمنخفض )Pureالقطع الصافً ) -أ     

(Blend)قطع وتخثٌر (). 

 (.Spray( وتخثٌر الرذاذ )Desiccateالتخثٌر العمٌق ) -ب    

 .رض مستوى الطاقة على شاشة رقمٌة ولجمٌع وظابف الجهازٌتم ع  –2

 ٌحتوي الجهاز على مفتاح رجوع الى نمط وقدرة المولد السابقة للعملٌة الجراحٌة. -3

 .ٌتم مراقبة توصٌل صفٌحة المرٌض عن طرٌق مصباح إشارة وإصدار صوت إنذار  – 4

 .قدم حٌث لكل نمط معٌن دواسة ،للجهاز دواسات قدم متعددة  – 5

حٌث ان التغٌرات فً قٌمة  ،للجهاز تقنٌة االستجابة اللحظٌة للمحافظة على مقدار القدرة المقدمة –6

 .ممانعة النسٌج تسبب تغٌر فً القدرة

حٌث ٌقل االنتشار  ،التحكم بمقدار تٌار التسرب مما ٌإمن الحماٌة المثلى من حدوث الحروق للنسٌج –7

  .الحراري ضمن األنسجة المجاورة
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وحٌث ان للجهاز وصلة ربط مع  ،العملٌتوقف فورا عن ا ،عند حدوث خطؤ )عطل( فً الجهاز –8

وان جمٌع أرقام األعطال موجودة فً دلٌل  ،الحاسب االلكترونً فان رقم الخطؤ ٌعرض على الشاشة

 .خدمة الجهاز

 المتطورة الجراحة أجهزة من نماذجٌوضح  (5-8) والشكل

 

 

 الحدٌثة جراحةال زةأجه نماذج 5-8  شكل

 مخاطر جهاز الجراحة والوقاٌة منها 8-4

ذا استعمل جهاز الجراحة ولم ٌكن فً حالة جٌدة أو إذا استعمل إمن الطبٌعً وتحت ظروف التشغٌل     

 .بطرٌقة غٌر صحٌحة فؤنه ٌنشؤ عن ذلك خطورة كبٌرة على كل من المرٌض والمعالج 

 واألخطار االساسٌة هً: 

 (Electric Shocksالكهربابٌة ) الصدمات – 1

 (Accidents Burnحوادث الحرٌق ) – 2

 (Explosionاالنفجار) – 3

 Electric Shocksالصدمات الكهربابٌة  -أوال
 ،تحدث الصدمة الكهربابٌة بسبب مرور تٌار كهربابً متناوب من مصدر التغذٌة داخل جسم اإلنسان    

مقاومة صغٌرة فٌإدي الى حدوث  يبنظام أرضً جٌد ذ وصبلوٌحدث هذا عندما ال ٌكون جسم الجهاز م

للوقاٌة من هذا الخطر ٌجب التؤكد من توصٌل جسم  .انهٌار لعازل الجهاز وٌصبح جسم الجهاز مكهربا

كما قد ٌتعرض الجراح للصعقة الكهربابٌة إذا كانت كفوفه المطاطٌة تحتوي على  .الجهاز بؤرضً جٌد

 .ثقوب

  Accidents Burn الحرقحوادث  -ثانٌا 
من الممكن أن تحدث لجسم المرٌض حروق أو بقع حمراء إذا لم ٌتم إحكام اتصال القطب الفعال بجسم     

وقد ٌحدث الحرٌق بسبب استعمال األقطاب لفترة طوٌلة مما تسبب  ،المرٌض فتكون كثافة التٌار كبٌرة
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مما  ،ل لٌست متصلة تماما مع القطبعندما تكون أطراف التوصٌ الحرقوٌحدث  زٌادة مقاومة القطب.

وللوقاٌة من هذه األخطار ٌجب التؤكد من تثبٌت األقطاب بصورة تامة وفحص  .ٌسبب زٌادة قٌمة التٌار

وإلبقاء كثافة التٌار  ، وكذلك ٌجب وضع القطب على جسم المرٌض بعناٌة فابقة ،أسبلك وكٌببلت التوصٌل

 .ع القطب على منطقة عظمٌةوعدم وض الهبلمقلٌلة ٌجب استعمال مادة 

  Explosionاالنفجار -ثالثا
ات التخدٌر الى إذ تدخل غاز ،ٌحدث انفجار أجهزة الجراحة عندما تستعمل بالقرب من أجهزة التخدٌر   

 (ولتجنب )التخلص ، أو قد ٌسبب أحٌانا انفجار أجهزة التخدٌر.ق التوصٌل وتتولد شرارة كهربابٌةمناط

م استعمال جهاز الجراحة بجوار أجهزة التخدٌر مباشرة فضبل عن ذلك توفر نظام ٌجب عد ،هذه األخطار

 تتسرب إلٌه الغازات وتسبب الشراركما ٌفضل استخدام مفتاح قدم من النوع المغلق حتى ال  ،تهوٌة جٌد

 

 

 
 

 ٌآتً :عرف ما  -1س 

  .عملٌة التخثٌر ،عملٌة القطع ،جهاز الجراحة الكهربابً

 .ات الربٌسة لجهاز الجراحة الكهربابًعدد المكون -2س

 ؟ما الفرق بٌن األقطاب األحادٌة والثنابٌة لجهاز الجراحة الكهربابً  -3س

 .ي لوحدة الجراحة الكهربابٌةوارسم المخطط الكتل  -4س

 .دابرة الحماٌة والسٌطرة لجهاز الجراحة الكهربابًرسم ا -5س

 .حة الكهربابًمنظم الفولتٌة فً دابرة جهاز الجرارسم ا -6س

 .رسم دابرة مذبذب التردد العالً لجهاز الجراحة الكهربابًا -7س

  وعدد اجزابها . ،دابرة مكبر القدرة رسم ا  -8س

 ؟ ما وظٌفة دواسة القدم فً جهاز الجراحة الكهربابً -9س
 .دابرة المذبذب المتعدد غٌر المستقر لجهاز الجراحة الكهربابً اشرح مع الرسم عمل  -10س

 .أذكر ممٌزات أجهزة الجراحة الكهربابٌة الحدٌثة -11س

 ما مخاطر أجهزة الجراحة الكهربابٌة ؟ -12س

 هربابً ؟لداخلً لجهاز الجراحة الكعند الفحص ا إتباعهاما الشروط الواجب  -13س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسبلة الفصل الثامن
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 الفصل التاسع

 جهاز التخدٌر                                                                  
  Anesthesia System&Machineالتخدٌر نظام 1-9

 : من التخدٌر نظام ٌتؤلف     

 التخدٌر عامل ونسب ونسبها الغازات ضغوط ٌنظم الذي Anesthesia Machineالتخدٌر جهاز -1

  وهً المرٌض، مع مباشر اتصال على تكون والتً Anesthesia Circuitوالتخدٌر التنفس دابرة -2

   حاجة مع وتدفقه ضغطه مبوتبل ،نقاوته تضمن بطرٌقة للمرٌض الكلً الغاز خلٌط إٌصال عن المسإولة

 .المرٌض

  Anesthesia Circuit دائشح الزٌفظ ّالزخذٗش

 

 والتخدٌر التنفس دابرة ٌوضح 1-9 شكل

 :من أساسٌة بصورة وتتكون

 

 الكالسٌوم، البوتاسٌوم، الصودٌوم من قلوٌة هٌدروكسٌدات من مصنوعة مرشحات عن عبارة وهو    

 والحرارة، الماء محررة، الكربونات لتشكل الكربون أوكسٌد ثانً مع تتفاعل. مختلفة بتراكٌز والبارٌوم

 .االستخدام من أسبوع كل نهاٌة بعد استبدالها وٌجب داخلها، الكربون كسٌدوأ بثانً تحتفظ بالتالًو

 

 

 مغطى مدخل من منها كل ٌتؤلف بسٌطة، عناصر عن عبارة هً االتجاه وحٌدة والزفٌر الشهٌق صمامات

 بالتدفق للغاز سمحلٌ الصمام ٌفتح، المخرج على الضغط المدخل على الضغط ٌتجاوز وعندما دوار، بقرص

 ثانً تنفس ٌرجع أن وٌمكن الغاز، تدفق مقاومة من لتقلل الوزن خفٌفة الدوارة األقراص تستخدم. المجرى داخل

 عًتدٌس مما تثبٌته، خطؤ أو( التام اإلغبلق فً فشله) الصمام تلف حالة فً المرٌض الى الكربون أوكسٌد

 .الدابمة المراقبة والصٌانة

 

 

     CO2 Absorption Device التشثْى غ٘ذأّك ثبًٖ اهزظبص خِبص -1
 

    Unidirectional Valves االردبٍ ّز٘ذح طوبهبد2- 
 

http://www.4x-ray.com/vb/showthread.php?t=11371
http://www.4x-ray.com/vb/showthread.php?t=11371
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 الدابرة، فً الضغط تغٌٌر بدون التنفس دابرة فً الغاز حجم بتغٌٌر ٌسمح مطاطً كٌس عن عبارة هً   

  الضغط تحدٌد صمام  بحماٌة ٌقوم  فإنه  لذلك  إضافة،  ٌدوٌة بطرٌقة الغاز لضغط  وسٌلة ٌوفر أنه كما

(APL Valve) الزابد الضغط من. 

 

 

 

 

 

 

 الهوابٌة المحفظة أشكال 2 -9 شكل

 

 

 فً الطرد نظام إلى والتخدٌر التنفس دابرة من الغازات بكمٌة للتحكم  بنوابض مزود جهاز عن عبارة وهو

 ٌتحكم وعندما ،0.3Kpa قٌمه أدنى إلى الزفٌر هواء ضغط ٌصل عندما لتنفتح وتضبط التخدٌر، جهاز

 لسحب شهٌقال حالة فً ٌنفتح الصمام فإن الهوابٌة المحفظة بواسطة التنفس بعملٌة ٌدوي بشكل الطبٌب

 . المرٌض إلى الباقً القسم وٌوجه الطرد، نظام إلى المحفظة هواء من جزء

  ضغط على ٌحافظ حتى مغلقا   لٌبقى ٌضبطه فإنه الصمام نابض على الضغط قٌمة الطبٌب ٌزٌد وعندما

 الصمام حٌفت وبذلك نفسها، على الربوٌة األسناخ انطباق وعدم الربتٌن انتفاخ ٌإمن التنفس دابرة فً معٌن

 الغازي، الخلٌط تدفق بمعدالت التحكم فً أساسٌا   دورا   الصمام هذا ٌلعب كما. الشهٌق نهاٌة عند تلقابٌا  

 .التنفس عملٌة وبارامترات الدابرة، فً الغازٌة والتسربات

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  APL Valve  الضغط تحدٌد صمام 3 -9 شكل

   Reservoir Bagالِْائ٘خ الوسفاخ -3
 

   APL Valve طوبم رسذٗذ الؼغؾ -4
 

http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDoX6U7dVP2gkA1iajzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=1383q2upa/EXP=1339448852/**http:/web.squ.edu.om/med-Lib/MED_CD/E_CDs/anesthesia/site/content/v02/020191r00.htm
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDoX6U7dVP2gkA1iajzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=1383q2upa/EXP=1339448852/**http:/web.squ.edu.om/med-Lib/MED_CD/E_CDs/anesthesia/site/content/v02/020191r00.htm
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 الهوابٌة والمحفظة الضغط تحدٌد صمام فإن ،(الجهاز بواسطة) اآللٌة التنفس عملٌة اعتماد عند      

 التهوٌة اعتماد حال فً أما الدابرة، بهذه اآللً التنفس جهاز وٌتصل المرٌض، تنفس دابرة عن ٌفصبلن

( ٌوضح المخطط 9-4).والشكل.اآللٌة التنفس دابرة فصل على ٌعمل الناخب فإن المحفظة بواسطة الٌدوٌة

  تخدٌر.لجهاز ال العام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التخدٌر جهاز دابرة4  -9 الشكل

 أًاوخ الذّائش الغبصٗخ لدِبص الزخذٗش  9-2

تلعب الدابرة الغازٌة الداخلٌة لجهاز التخدٌر دورا  مهما  فً حماٌة :مبدأ عمل الدابرة الغازٌة

 . األوكسجٌن هو الغاز األساسً فٌهاالمرٌض حٌث ٌكون 

 

 

 

  Ventilator/Air Reservoir bag Selector المحفظة الهوابٌة/ ناخب جهاز التنفس -5
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 الغبصٗخ زغت الٌابم األهشٗتٖ الذائشح  9-3

 ( ٌوضح المخطط العام للدابرة الغازٌة حسب النظام األمرٌكً 5-9الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المخطط العام للدابرة الغازٌة حسب النظام االمرٌكً   9-5شكل 

 األخرى تابعة لدابرة غاز اوكسٌد النتروز جزاءاألوكسجٌن واأل أجزاء دابرة أعبلهالشكل  فً

 ات الدابرة الغازٌة للنظام األمرٌكً:مكون

 الخاصة بغاز األوكسجٌن. yoke أسطوانة ال -1

 . yoke check valveالخاصة باألوكسجٌن yokeصمام عدم رجوع الـ  -2

   .cylindergauge  مقٌاس ضغط االسطوانة -3

 .pipeline  gauge مقٌاس ضغط خط األنابٌب -4

 . pipeline check valveبصمام عدم رجوع خاص بخط األنابٌ - 5
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 .O2 high pressure regulatorمنظم الضغط العالً لؤلوكسجٌن  -6

 .testportبوابة فحص  -7

 .auxiliary oxygen flow meterاالحتٌاطً مقٌاس تدفق األوكسجٌن  - 8

 .yoke /nitrous oxideالخاصة بؤوكسٌد الناٌتروز  yokeاسطوانة الـ  -9

 .N2O yoke check valveبؤوكسٌد الناٌتروز الخاص  yokeـ صمام عدم رجوع ال -10

   cylinder gauge   مقٌاس ضغط االسطوانة -11

 .pipeline gaugeمقٌاس ضغط خط األنابٌب   -12

 .pipeline check valveصمام عدم رجوع خاص بخط األنابٌب  -13

 . N2O high pressure regulatorمنظم الضغط بؤوكسٌد الناٌتروز - 14

 .test port بوابة فحص  -15

 .main switch مفتاح التشغٌل األساسً - 16

 .oxygen flush button زر الحصول على أوكسجٌن صرف - 17

 .fresh gas outlet مخرج الغاز الجدٌد إلى المرٌض - 18

 . ventilator خط إلى المنفسة - 19

 .vaporizers المبخرات –20

 .low oxygen pressure switch لمنخفضكسجٌن اومفتاح ضغط األ -21

 . resistor مقاوم –22

 .O2 flow control valve األكسجٌنبتدفق صمام التحكم  - 23

 .pressure switch مفتاح الضغط - 24

 .N2O flow control valve  م التحكم بتدفق أوكسٌد الناٌتروزصما  -25

 .ORMC كسجٌنوجهاز التحكم بنسبة األ -26

 .OFPD كسجٌنوز الحماٌة من فشل نظام األجها - 27
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 كسجٌن من أحد مصدرٌن:وتتم تغذٌة الدابرة باأل

عن طرٌق خط أنابٌب من الشبكة وٌكون األوكسلجٌن فٌله منظملا  بواسلطة منظملات ضلغط  المصدر األول:

 موجودة فً المحطة المركزٌة.

ٌر منظم وٌحتاج إلى تنظٌم حٌلث توجلد وهنا ٌكون الغاز غ yokeعن طرٌق اسطوانة الـ  المصدر الثانً:

 بار.(  10-(5إلى  (بار 200-100 )منظمات ضغط على االسطوانة لتخفٌض ضغطها من

(وهلو 3. بعد ذلك ٌوجد مقٌاس ضلغط )(2)ٌتم تحدٌد مسار األوكسجٌن عن طرٌق صمام عدم رجوع      
وكسلجٌن لخلط األنابٌلب الخلاص ٌقوم بتحدٌد الغاز ضمن االسطوانة كما ٌوجد مقٌاس آخر ٌحلدد ضلغط األ

( فوظٌفتهللا فحللص الضللغوط داخلل الجهللاز ممللا ٌفٌلد فللً حصللر منطقللة 7أمللا بوابللة الفحلص) باالوكسلجٌن.
العطللل. مقٌللاس تللدفق األوكسللجٌن وهللو مؤخللذ احتٌللاطً ٌمكللن اسللتخدامه لجهللاز التللنفس اآللللً كمللا ٌمكللن 

زر الحصللول علللى األوكسللجٌن أمللا فللً حللال الضللغط علللى  .اسللتخدامه لحللاالت خاصللة مللن أجللل اإلنعللاش
أملا إذا للم نلرد ، الصرف فٌلتم الحصلول عللى األوكسلجٌن الصلرف ملن خلبلل مخلرج الغلاز الجدٌلد)النقً(

( ومنله إللى جهلاز الحماٌلة 16الضغط على زر التشغٌل األساسلً) الحصول على األوكسجٌن الصرف فٌتم
وهلو ٌمنلع تحرٌراوكسلٌد  OFPD (Oxygen Failure Protection Device)من فشل األوكسجٌن اللـ 

 الناٌتروز إذا كان ضغط األوكسجٌن أقل من الضغط البلزم.
  ثم ٌلتم تحدٌلد ، وكسٌد الناٌتروز بالمروروٌسمح أل OFPDفإذا كان ضغط األوكسجٌن نظامٌا  ٌفتح الـ      

 ،   ORMCنجٌــاألوكس بة ـــبنس  جهاز التحكم التخدٌر عن طرٌق  مزٌج  فً   نسبتهما المبوٌة
Oxsygen Ratio Monitor Controller) )حٌث ٌمر األوكسجٌن إلى مقٌاس التدفق الخلاص بله وٌملر 

فإذا كان صمام التحكم بتدفق األوكسجٌن مغلقا  فبل ٌتم تمرٌراوكسٌد  ORMCاوكسٌد الناٌتروز إلى صمام 
اوكسللٌد  ن مغلقلا  فٌللتم تمرٌللرالنلاٌتروز نهابٌللا عبللر اللدابرة. أمللا إذا لللم ٌكللن صلمام الللتحكم بتللدفق االوكسللجٌ

الناٌتروز عبر الدابرة وٌتم التحكم بنسبة مزج الغازٌن عن طرٌق الخط الراجع لغلاز النلاٌتروز اللذي ٌلإثر 
حتى ٌتم الحصول على النسبة المطلوبة وفً حالة كان  ORMCفً  غشاء األوكسجٌنبشكل معاكس على 

كسجٌن ٌتدفق عبر المقاوم األفقً كٌبل ٌحدث تشقق فً الخط الراجع الوكسٌد الناٌتروز أكبر من ضغط األو
(. كما أن الجهاز مزود بجهاز ضلغط ٌقلوم  ORMC لـ  الضغط الزابد )وهذا ٌمثل حماٌةالغشاءٌن بسبب 

وبعد ملرور األوكسلجٌن واوكسلٌد  اوكسٌد الناٌتروز. بإعطاء إنذار فً حال انخفاض ضغط األوكسجٌن أو
وتحدٌد نسبة مزجهما ٌتم تمرٌر الملزٌج عبلر مبخلر ومنله إللى مخلرج الغلاز  الناٌتروز عبر مقاٌٌس التدفق

  )النقً(. الجدٌد
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 الذائشح الغبصٗخ للٌابم الجشٗطبًٖ  9-4  

 –( وهللً تحتللوي علللى عللدة مآخللذ لؤلوكسللجٌن 6-9)الشللكل دابرتهللا فتؤخللذ البرٌطللانً للنظللام بالنسللبة أمللا

 .سٌد الكاربون ثنابً أوك  -الهواء -اوكسٌد الناٌتروز

 

 

 

 البرٌطانً النظام حسب الغازٌة للدابرة العام  المخطط ٌوضح شكل6 -9 شكل
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 مكونات الدابره الغازٌه للنظام البرٌطانً : 

 Filter فلتر.1

 Pressure gauge مقٌاس ضغط.2

 Pressure regulator منظم ضغط.3

 Pressure relief valve صمام تحرٌر الضغط.4

 Non return valve عدم رجوعصمام .5

 Power Takeoff Point مؤخذ الحصول على الغاز.6

 Gas cut off valve صمام عدم تمرٌر الغاز )عادة مغلق(.7

 Gas cut off valve صمام عدم تمرٌر الغاز)عادة مفتوح(.8

 Flow control valve صمام التحكم بتدفق الغاز.9

 Reservoir خزان.10

 Audible Alarm ذارصفارة إن.11

 Visual Indicator مإشر ضوبً.12

 Oxygen flush valve صمام األوكسجٌن الصرف.13

 Flow meter مقٌاس تدفق.14

 Vaporizer مبخر.15

وإذا للم ٌوجلد األوكسلجٌن ال ٌلتم تمرٌلر  10غط األوكسلجٌن القلادم ملن الخلزان عللى ضل 11تعمل الصفارة     

CO2  أوN2O  للهواء فلٌس له عبلقة بالـ إما بالنسبةO2.  

نظلامٌن التلً الوتوجلد بلدال منله الصلفارة فلً  OFPDفً النظام األلمانً والنظام البرٌطانً ال ٌوجد جهاز     

 .كسجٌنوتعطً إنذارا فً حال انخفاض ضغط األ

نسللبة  . دقللة األكثللرممللا ٌجعللله  ORMCٌتمٌللز النظللام األمرٌكللً بوجللود نظللام الللتحكم بنسللبة األوكسللجٌن     

 .فً هذا النظام ٌختلف عن النظامٌن اآلخرٌن O2- NO2المزٌج

  ؽشق الظ٘بًخ ّاإلطالذ  9-5 
 Gas Supply  الغاز مصادر -أ

 خلاص وملنظم اسلطوانة له غاز وكل اسطوانات طرٌق عن الجهاز بتشغٌل الخاصة الغازات توصٌل ٌتم

 .به مخرج له زغا وكل الربٌسة الغازات شبكة من أوٌتم توصٌل الغازات به

 

  Hosesالجهاز خراطٌم -ب

  .ٌتروزاالن كسٌدوأ بتوصٌل خاص أزرق لونه خرطوم / األوكسجٌن بتوصٌل خاص أبٌض لونه خرطوم

 Frame Metal Work الجهاز هٌكل -ت

  الكهروسللتاتٌكٌة الشللحنات لتللراكم قابلللة غٌللر عجللبلت أربللع علللى مثبتللة معدنٌللة مللن منضللدة ٌتكللون  -7

 .بكوابح مزودتان ٌتاناألمام والعجلتان

 .الجهاز متعلقات لحفظ ٌستخدم معدنً درج -6

 .Monitors المراقبة وأجهزة المقارن المنظمات األجزاء لوضع معدنٌة منضدة -3
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  Back Bar الخلفً التجمٌع عمود  -ث 

 :وتتكون من  ،ها خروج نقطة حتى الغازات دخول من ابتداء الغازات مسار وٌضم     

   الدقٌق التحكم صمامات على وتحتوي(Flow meter unit) الفلومٌتر تدفق معدل قٌاس وحدة -1

Fine adjustment valves 

 .الحراري التعوٌض ذو المبخر و ٌثراإل نوع من المبخرات مجموعة -2

 :بها و(  (Non return valve unit الرجوع عدم صمام وحدة -3

 Non return valve  الرجوع عدم صمام - أ

   Safety valve  ناألما صمام - ب

 Emergency O2 valve االحتٌاطً األوكسجٌن صمام -ت

 Oxygen failure warning device األوكسجٌن ضغط انخفاض إنذار جهاز -ث 

 patient circuit المرٌض دابرة -ج 

 

 وبرنامج الصٌانة الوقابٌة الصٌانة 9-6

 برنامج الصٌانة الصٌانة الوقابٌة المطلوبة 

 سنوٌة نصف شهرٌة وعٌةأسب ٌومٌة

     .الفحص الظاهري 1

     .األوكسجٌن انخفاض إنذار جهاز اختبار 2

 اإلحكللام حلقللة و ٌثللراإل مبخللر وعللاء فحللص 3

 .الفلٌن

    

     .اختبار صمام األوكسجٌن االحتٌاطً 4

     .الزفٌر صمام و المرٌض دارة فحص 5

     .اختبار التسرٌب 6

7 

 

 مبخللر عللدا ملا الجهللاز ألجللزاء ألداءا اختبلار

 .الهالوثان
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 ( 23بطاقة العمل للتمرٌن رقم )  

 : جهاز التخدٌر اسم التمرٌن

 ساعة12مكان التنفٌذ / ورشة االجهزة الطبٌة                                      الزمن المخصص: 

 :التعلٌمٌة االهداف

 :على اقادر الطالب ٌكون أن

 .تشغٌل ومعاٌرة الجهاز -7

 .عادة تجمٌعهاإجزاء الجهاز وأتفكٌك  -6

 .التعرف على كافة المفاتٌح والمنظمات على واجهة الجهاز -3

 .رسم المخطط الكتلوي للجهاز وشرحه -4

 .للجهاز الصٌانة واجراء دامةاإل طرٌقةالتعرف على  -5

 :ظروف وشروط االداء

 .1المتوفر فً المختبر(عدد)او النوع Taemaجهاز تخدٌر نوع تٌما  - 1

 .1( عدد  Digitalجهاز افومٌتر )رقمً ( ) 2-

 .حقٌبة عدد ولوازم للتفكٌك )مفبلت مختلفة االحجام( -3

 .شحم سلٌكونً للتزٌٌت-4

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :خطوات تنفٌذ التمرٌن 
 

 الخطوات
 

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة

 .تد بدلة العملنفذ إجراءات السبلمة المهنٌة وار -1

 .تتبع مكونات عربة التخدٌر وأجزاءها -2

 تصر مخ بشكل Taema اكتب عمل كل جزء من أجزاء عربة التخدٌر -3

  :  Taemaعربة التخدٌر 

 .العدٌد من االمتٌازات  وهً عربة تخدٌر الكترونٌة )كومبٌوترٌة( لها
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 : Taemaعربة التخدٌر  أجزاء
 .تر( لفبات عمرٌة واسعة وٌعمل على األوكسجٌن المجهز او الهواء)فنتلٌ جهاز تنفس اصطناعً -أ

     .مبخرات - ب
 (.  O2 ،air،N2Oمقٌاس الجرٌان ) -ت 
  .شاشات حاسوبٌة تستخدم فً ضبط ومراقبة تهوٌة المرٌض - ث
 VC)او الحجلم ) ( PCتنفس ٌعتمد على الضغط ) ( PEEP) و االصطناعً صمامأنوع التنفس التلقابً  - ج

 .   اي 10 وٌمكن حسابه بضرب وزن الجسم للمرٌض مضروبا فً Tidal volume))وهو ما ٌسمى ب 
                                                                                                    (VT=w×10) 

لمجلاري التنفسلٌة )موجلودة فلً (ومقٌلاس لضلغط ا air ،N2O،O2مإشرات لمراقبلة الغلازات المجهلزة ) -ح 
 الجانب الخلفً للعربة(.

وإنلذار فشلل  ،منبله ضلوبً لؤلوكسلجٌن ،صمام زفٌر وصمام للتحوٌل بٌن التلنفس التلقلابً والتلنفس الٌلدوي -خ
 .األوكسجٌن )ضوبً(، منفذ للهواء النقً ٌستخدم فً األطفال أو التنفس التلقابً

 
 وكما ٌآتً: (Taema)تٌما قم بتشغٌل وضبط عربة التخدٌر نوع  - 4

 

 

 االوكسجٌن مقٌاس لرإٌة المستشفى التجهٌز فً أوأنابٌب( االسطوانات) من سواء المجهز االوكسجٌن افتح -أ 

 .الهواء مجهز افتح ثم

 

بعدها اضبط  ،( وعندها سٌبدأ الضوء بالومٌض VCبالضغط على الزر ) (VT) التنفسً الحجم بتحدٌد قم -ب

و  RRوحدد  Valiedبعد الوصول الى الحد المعٌن أضغط على الزر  ،جلة الدوارةالحجم بواسطة الع

I/R  ونوع التهوٌة االصطناعٌةVC  وPC والمإشرة باسهم فً الصورة أدناه: 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 

 

 (.  Push robe indexوتسمى واحد وقت فً مبخرٌن لفتح مٌكانٌكٌة توجد) فقط واحدا مبخرا افتح - ت

 

 .لتنفس التلقابً واالصطناعً حسب الحاجةقم باختٌار ا - ث
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وٌكون هناك مإشر ضوبً  .أو لوح احتٌاطً للطاقة ربٌسً ٌكون بواسطة السلك الربٌسًتجهٌز الطاقة ال - ج

 .للطاقة ٌضًء عند توصٌل الطاقة

هربابً كما وٌوجد لوح ك .أمبٌر من كبل الجهتٌن المشحونة والغٌر مشحونة 5كل قابس ٌكون محمٌا بفاصم  - ح

للتجهٌز الخارجً )اختٌاري( ٌكون مثبت على العربة من الجهة الخلفٌة وٌمكن السٌطرة على التجهٌز بواسطة 

 .زر تشغٌل /اطفاء

 
 

علما ان  ،دقٌقة اذا كانت البطارٌة مشحونة شحنا كامبل 30البطارٌة الخاصة بالجهاز تشغله لمدة  :مبلحظة

 .التنفس االصطناعً بالمجهز الربٌسًالبطارٌة تشحن تلقابٌا عند ربط جهاز 
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 : بل البدء فً الصٌانة و اإلصبلح ٌجب التؤكد منق-5

 .مغلقة التخدٌر لجهاز الغازات توصٌل مصادر -أ
 .الجهاز دابرة مسار فً التخدٌر غازات من فابض وجود عدم -ب
 .مغلقةبالفلومتٌر الدقٌق التحكم صمامات -ت 
 .مغلقة الحراري التعوٌض ذي النوع و االٌثر عنو من المبخرات صمامات-ث 
 .للجهاز ملحقات أو مساعدة أجزاء أي فصل -ـج 

 

  Mechanic Maintenanceمٌكانٌكٌا   الجهاز صٌانة 6-

 افصل خراطٌم الغاز الواصلة لجهاز التخدٌر سواء كانت من اسطوانات أو من شبكة الغازات بالمستشفى. -أ

 وسبلمة توصٌلها مع الجهاز و تؤكد من عدم وجود كسر فٌه.   yokesتؤكد من نظافة المقرن -ب

 و قم بتنظٌفها و استبدالها إذا لزم األمر.  Yoke filtersاخرج مرشحات المقرن  -ت

          وضوح التدرٌج و سبلمة تثبٌته افحص عدادات قٌاس الضغط بجهاز التخدٌر من حٌث النظافة و -ث    

 ٌاس بشرٌط تفلون عند توصٌلها لجهاز التخدٌر(.لف برغً عداد الق ٌجب  )

 من حٌث النظافة و عدم التسرٌب. Pressure reducing valveافحص منظمات انخفاض الضغط  -ج

 . القابمة الزاوٌة حٌث من الخلفً التجمٌع عمود حمل أعمدة افحص -ح

 .اإلطارات تآكل عدم و العربة عجبلت حركة حرٌة افحص -خ

  .الجهاز أجزاء من جزء أي فً كسر أو التواء هنالك كان إذا ما الحظ -د

  .الوصبلت تثبٌت سبلمة و التسرٌب حٌث من االنابٌب شبكة و المنضدة افحص -ذ
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  Tube cleaningتنظٌف أنبوبة قٌاس التدفق   7-

 رٌتالفلوم أنبوبة ارفع -أ

 العوامللة خللرجا و األنبوبللة أعلللى مللن Float Stop العوامللة حللاجز ارفللع -ب 

Float نظٌفة و سلٌمة أنها من تؤكد و. 

 و منفلوش خشلنتنظٌلف شلعرٌة  فرشلاة مسلتخدما الداخل من األنبوبة نظف - ت

 .األنبوبة داخل عبلمات أي تحدث ال حتى االنتباه ٌجب

 .التسرٌب اختبار اجرورٌتالفلوم إلى بإعادتها قم ثم األنبوبة تجمٌع اعد - ث 

  التدفق اعطال وحدة قٌاس  8-

 .القٌاس قاع عند لٌست العوامة -أ

 :والعبلج العطل اسباب

  االنبوبة بتنظٌف قم/ نظٌفة غٌر االنبوبة 1

 .التسرٌب منع حلقة واستبدل الصمام فك/تسرٌب او عطل به الدقٌق التحكم صمام -2

 .العوامة لقراءة الصحٌحة القٌمة ال ٌعطًالفلومتٌر خرج -ب

 :والعبلج العطل أسباب

 .واستبدله الخرطوم افحص./ للفلومٌتر الغاز توصٌل بخرطوم تسرٌب ٌوجد -1

 .التسرٌب منع حلقة واستبدل باصبلحه وقم الصمام فك/  التحكم صمام عطل -2

   .بتنظٌفها وقم االنبوبة فك / نظٌفة غٌر االنبوبة -3

 اعطال مبخر االٌثر 9-

 .بصعوبة ٌتحرك المخروطً الصمام تحكم ذراع -أ

 ب العطل والعبلج:اسبا

 ونظفه المبخر راس داخل من الصمام فك/  الحركة من تمنعه المخروطً الصمام على دهنٌة ترسبات ٌوجد -1

 .السٌلكونً الشحم من رقٌقة طبقة علٌه ضع ثم

 .واالحكام الضبط حلقات ربط باعادة قم/.البلزم من اكثر والربط االحكام حلقات ربط تم انه المحتمل من -2

 اعطبل وحذة قيبط الخذفق-8

 اعطبل مبخشااليزش -9
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 .المبخر فً تسرٌب ودوج -ب

 :اسباب العطل والعبلج   

 .اغبلقها احكام او السدادة استبدل/السدادة فً تسرٌب وجود -1

 .مكسورة غٌر الوعاء حافة ان من التاكد ٌجب/الزجاجً الوعاء المبخرمع حافة عند تسرٌب وجود -2

 اعطال الصمامات 10-

 صمام االوكسجٌن االحتٌاطً  -1

 .الصحٌحة للقٌمة مطابقة غٌر الخرج مقٌاس قراءة تكون مامالص على الضغط عند

 اسباب العطل والعبلج:

 .الحلقات استبدال ٌجب/ .سلٌمة غٌر التسرٌب منع حلقات

 .الٌعمل الرجوع عدم صمام ان نبلحظ الجهاز مخرج غلق عند : الرجوع عدم صمام 2-

 اسباب العطل والعبلج:

 .القرص استبدال ٌجب/   سلٌم غٌر الصمام قرص

  االمان صمام - 3

 .ال ٌعمل الصمام ان نجد الجهاز مخرج سد عند

  :اسباب العطل والعبلج

 .الصمام باصبلح قم/ غٌرسلٌم الرجوع عدم صمام -أ

 .الصحٌح مكانه الى الصمام قرص ضبط أعد/.الصحٌح مكانه فً لٌس الصمام قرص - ب

 أعطال جهاز انذار انخفاض ضغط االوكسجٌن11-

  التعمل االنذار جهاز ةصفار -أ

  اسباب العطل والعبلج:

 .الصفارة استبدال ٌجب/   الصفارة عطل -1

 .الصفارة مخرج عند الغاز تدفق مسار من كدؤت/ الصحٌح الطرٌق فً لٌس الغاز تدفق مسار -2

 

 اعطبل الصمبمبث – 11

 اعطبل جهبص اوزاس اوخفبض ظغػ االوكسجيه -11
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 :مستمرا صوتا تعطً االنذار صفارة -ب

 اسباب العطل والعبلج:

 .الصمام اصبلح أعد/ اجٌد محكما لٌس االنذار صفارة صمام -1

 .اصبلحه اعد/  ٌتحرك ال الهواء سحب صمام - 2

 .الرق استبدل/  تالف للصمام المرن الرق - 3

  (الهالوثان مبخر)  الحراري التعوٌض ذو المبخر اعطال12-

 :معاٌرة غٌر المبخر خرج قراءة  -أ

 اسباب العطل والعبلج:

 .الصمام نظف/  نظٌف غٌر الدوار الصمام - 1

 .الداخلٌة الفتٌلة واستبدل للمبخر المعدنً الوعاء فك/ نظٌفة غٌر والخارجٌة الداخلٌة الفتٌلة - 2

 .استبدله او الفلتر نظف/ نظٌف غٌر الغاز دخول فلتر -3

 .وجود تسرٌب فً المبخر -ب

 اسباب العطل والعبلج:

 .الغطاء احكام مسامٌر ربط اعد/.الربط محكم غٌر الدوار الصمام غطاء-1

 .الحلقة استبدل/  سلٌمة غٌر التسرب مانعة المطاط حلقة - 2

 ةالحلق استبدل/  جٌدة غٌر المعدنً للوعاء التفلون حلقة -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن (و الخعىيط الحشاسي )مبخش الهبلىرباعطبل المبخش ر – 12
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 ؟لتنفس عددها وعرف كل من مكوناتها/ مم تتكون دابرة ا1س  

   نظام الطرد فً -4مقاٌٌس التدفق  -3مقاٌٌس ومنظمات الضغط  -6المبخر  -7/ ماوظٌفة كل من 2س

 لتخدٌر ؟اجهاز

 / ما هً أنواع أنظمة الدوابر الغازٌة؟3س      

 وظٌفته؟ هً وما ؟ OFPDما فابدة الجهاز / 4س 

 وظٌفته؟ هً وما ؟ ORMCما فابدة الجهاز / 5س 

        / بماذا تتمٌز الدابرة الغازٌة للنظام االمرٌكً عن الدابرة الغازٌة للنظام البرٌطانً وااللمانً ؟  6س

 .ذلك وضح

 ./ اذكر الصٌانة الوقابٌة وكٌفٌة اإلصبلح لجهاز التخدٌر7س

 لبدء بالصٌانة واإلصبلح ؟عددها.ا/ ما هً اإلجراءات الواجب التؤكد منها قبل 8س

 / عدد اإلجراءات البلزمة لصٌانة جهاز التخدٌر مٌكانٌكٌا.9س

 .رٌتالفلوم/ اشرح طرٌقة تنظٌف أنبوبة 10س

 .قٌاس التدفق / أذكر األعطال الخاصة بوحدة11س

 ./ عدد أعطال مبخر االٌثر12س

 .الصمامات الموجودة فً جهاز التخدٌر جمٌع/ اذكر األعطال الخاصة ب13س

 .وكسجٌنأعطال جهاز إنذار انخفاض ضغط األ / اذكر14س

 .التعوٌض الحراري ) مبخر الهالوثان( ي/ اذكر أعطال المبخر ذ15س

 ا ؟خدٌر نوع تٌمبط وتشغٌل عربة التما هً إجراءات ض /16س

 
 الورشة ااسم الجهة الفاحصة: مدرسو

 جهاز التخدٌراسم التمرٌن : 

 

 ت
 العمل نوع

 
 الكلٌة الدرجة

100% 
 المالحظات االستحقاق درجة

   Taema 20عربة التخدٌر  ناتمكو تعٌٌن 1

   20 للجهاز االلكترونٌة الدابرة تتبع 2

   15 المراحل جمٌع فولتٌة فحص 3

   15  وصٌانتها األعطال تشخٌص 4

   15 هوادامت الجهاز تنظٌف 5

   15 الزمن المخصص لؤلداء 6

 %67على ان التقل درجة النجاح عن  7،6،3،4،5ٌجب ان ٌجتاز الطالب الخطوات 
 

 توقٌع لجنة الفحص                                                             الدرجة النهابٌة

 
 
 

 اسئلت الفصل الخبسع
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                                                                        الفصل العاشر    

   Patient Monitorأخِضح هشالجخ الوشٗغ 
 تمهٌد 1-10

وهو جهاز الكترونً معقد وحساس جدا ٌتم بواسطته السٌطرة على المرٌض بواسطة حساسات أو  

( من اللوحات الداخلٌة الموجودة فً Boardرونٌة خاصة تتعامل مع كل لوحة )أقطاب خاصة وقطع الكت

كل جهاز وتؤتً هذه الحساسات والقطع االلكترونٌة واللوحات مع كل جهاز بمودٌل مختلف عن األخر 

ثل فً ـــذي ٌتمـــ( الHardwareادي)ـــوٌتكون هذا الجهاز من نظامٌن بشكل عام النظام األول هو الم

المقابس الخارجة من ، ( Boardالمقابس بٌن األقطاب واللوحة )، المفاتٌح، سات أو األقطابالحسا)

( Softwareوالنظام الثانً هو البرمجٌات )( AC+DC وحدة مجهز القدرة الكهربابٌة، الشاشة، الجهاز

مع المستخدم  وٌقسم الى أثنٌن أحدهما ثابت وال ٌمكن التبلعب به من قبل المستخدم والقسم األخر ٌتعامل

( ٌربط الى Com 2ارجً )ـــطة مقبس خـــوٌتم التبلعب به والضبط حسب المعلومات المتغٌرة أو بواس

عطال ؤلالحاسبة وبواسطة برنامج خاص ٌتم معاٌرة الجهاز وهنا تبرز أكثر أعطال الجهاز وسنتطرق ل

هذا وٌستخدم  . (Softwareز )للجهاؤلعطال البرمجٌة لومن بعدها  .( اوال(Hardwareللجهاز المادٌة 

 الجهاز فً الصاالت التالٌة:

 Central Station Unit CSU صالة أنعاش القلب -أ 

 Respiration Unit RESUصالة أنعاش التنفس  -ب 

 Intensive Care Unit ICUصالة العناٌة الفابقة  -ج 

 Critical orCoronary Care Unit CCUالعناٌة الحرجة صالة  -د 

( تؤتً مع Optionخٌارات ) دمن مجموعة من األجهزة وهذه األجهزة تع ان هذا الجهاز مكونوٌكو 

 :خمسة أو ستة أجهزة وهً كالتالًالجهاز حسب الشركة المجهزة و ٌتكون من 

وهو جهاز ٌراقب الفعالٌة الكهربابٌة : (Electro Cardio Graphy ECGجهاز تخطٌط القلب ) 1-

 .د نبض القلبللقلب وانه مفٌد فً تحدٌ

وهو  :(Pulse Oximetry Measurement  SPO2جهاز قٌاس النبض واألوكسجٌن ) 2-

 .جهاز ٌقوم بقٌاس نسبة تشبع األوكسجٌن بالدم الشرٌانً عند الشعٌرات الدموٌة

وهو  :(Non-Invasive Blood Pressure  NIBPجهاز قٌاس ضغط الدم الشرٌانً  ) 3-

 .بحٌث ٌعطً معلومات ضربة بضربة مع تؤكٌد الدقةجهاز ٌراقب ضغط الدم للمرٌض 

هو جهاز مراقبة درجة حرارة  :(Temperature Measurementجهاز مقٌاس الحرارة ) 4-

 .صاالت العناٌة  أو صاالت مابعد العملٌاتخبلل العملٌة  أوعند الرقود فً المرٌض 

حساب درجة وقٌمة الضغط وهو جهاز ٌقوم ب :(Heart Rateجهاز قٌاس عداد ضربات القلب ) 5-

 .العالً للدم والضغط الواطًء للدم

 :جهاز مراقبة التنفس وثنابً اوكسٌد الكاربون 6-

Respiration and End-Tial Carbon Dioxid                                                  

 .وهو جهاز ٌقٌس نسبة ثانً اوكسٌد الكاربون فً الربة من الشراٌٌن
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 :األهداف التعلٌمٌة
 أن ٌكون الطالب قادرا على التعرف على:

 .تفكٌك الجهاز وتشغٌله 

 .جمٌع المفاتٌح على واجهة الجهاز 

 المقابس للواجهة الجانبٌة والخلفٌة للجهاز . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ظروف وشروط األداء

 بدلة العمل 1-

 جهاز شاشة المرٌض 2-

 هاز بؤنواعها.(  الجElectrodeسٌت أقطاب ) 3-

 (AVO meterجهاز أفومٌتر ) 4-

 سٌت مفكات ) مفبلت ( متنوع. 5-

 كاوٌة لحام  6-

 صولدر 7-

 

 

 

 

 

 

 (24ثطبلخ العو  للزوشٗي )

 اعن الزوشٗي : هتًْبد الدِبص ّالْاخِخ االهبه٘خ ّالخلف٘خ ّالدبًج٘خ لشبشخ الوشٗغ

 عبعخ   6هتبى الزٌف٘ز / ّسشخ االخِضح الطج٘خ                                                            الضهي الوخظض : 
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  خطوات تنفٌذ التمرٌن :

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات
 

 

 
 ارتد بدلة العمل  1-

 لفٌة والجانبٌة للجهازحدد انواع المفاتٌح الموجودة على الشاشة األمامٌة والواجهة الخ 2-

 حدد عمل كل مفتاح من المفاتٌح  3-

 حدد منطقة عمل كل جزء ظاهر فً الشاشة األمامٌة 4-

 حدد عمل كل مقبس من الواجهة األمامٌة والخلفٌة  5-

 ارسم الواجهة األمامٌة للجهاز والواجهة الجانبٌة والخلفٌة للجهاز 6-

 هو الفرق بٌن الواجهات اآلتٌة : اكما موجود فً األشكال التالٌة أذكر م 7-

 مكونات الواجهة األمامٌة -أ 
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 الوظٌفة األسم المفتاح ت

1 

 
  2  

 

3 

4 

 

5 

 
 

6 

 

7 

 

8 
 

9 

 

 

10 

 

On/ Off تشغٌل الجهاز وإطفاؤه 

Stand By عمل إٌقاف موقت مع العلم أن الجهاز ٌعمل 

NIBP  اء( الهواء لكً ٌقٌس ضغط ٌوصل للكف ) كٌس الهو
 الدم العالً والواطا 

NIBP 

Cycle/Stat 

ٌوصل للكف ) كٌس الهواء( الهواء لقٌاس ضغط الدم 
 خالل فترات زمنٌة محسوبة ٌتم التحكم بها

Trend  عرض أتجاه القابمة خالل لحظة أو فً نفس اللحظة
 وٌعطً القٌاسات المستخدمة للقوابم

 
Freeze 

ف للشاشة لكً تستطٌع قراءتها أو طبع ٌعمل أٌقا
  printالشاشة من خالل أٌعاز الطباعة 

 

Print 
 

ٌطبع الموجات الموجودة على الشاشة وال ٌمكن ذلك اال 
 Freezeبعد أٌقاف الشاشة 

Default   أرجاع الضبط األصلً للجهاز والرمز السري للجهاز هو 
 (LIA608 ) 

Silent 

 
 وت التنبٌه واألصوات األخرىٌعمل على أٌقاف ص

Movement 

Key 

مفتاح التنقل بٌن الضبط الشخصً للجهاز وذلك بالضغط 
علٌه مرة واحدة والتحرٌك بأتجاه الٌمٌن أو بأتجاه 

 الٌسار

 

 مكونات الشاشة األمامٌة الملونة -ب 

 
 ٌضة المرمامٌة لجهاز مراقباألنات الواجهة مكو  10-1الشكل 
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 مكونات الواجهة الجانبٌة للجهاز -ج

 
 

 مكونات الواجهة الخلفٌة للجهاز  -د

 
 

 والخلفٌة للجهاز مكونات الواجهة الجانبٌة 10-2الشكل 
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 الورشة واسم الجهة الفاحصة: مدرسا
 جانبٌة لشاشة المرٌضالواجهة األمامٌة والواجهة وال :مكونات الجهاز: سم التمرٌنا

 

 ت
 
 العمل نوع

 

 الكلٌة الدرجة
100% 

 المبلحظات االستحقاق درجة

   20 تعٌٌن مكونات الجهاز 1

   20 رسم الواجهة األمامٌة والمفاتٌح 2

رسم المعلومات الظاهرة على  3

 الشاشة الملونة 

15   

   15 رسم الواجهة الجانبٌة والمقابس 4

   15 والمقابس  رسم الواجهة الخلفٌة 5

   15 الزمن المخصص 6

 %60 عن النجاح درجة التقل أن على( 1،2،3،4،5) الخطوات الطالب ٌجتاز ان ٌجب    

 

 الدرجة النهابٌة                        توقٌع لجنة الفحص                                                   

 

 :الشخصًلتنقل بٌن خٌارات الجهاز والضبط ا

 المفتاح  المدولبٌتم التنقل بٌن خٌارات الجهاز والدخول الى الضبط الشخصً للجهاز  من خبلل  

الموجود فً الواجهة األمامٌة للجهاز فعند الدخول الى الضبط الشخصً للجهاز نضغط ضغطة واحدة 

              تة خٌاراتالشاشة من الجهة الٌسار ٌتكون من س أسفلظهر لنا مربع ٌعلى المفتاح المدولب ف

(Options وٌتم التنقل بٌن هذه الخٌارات بواسطة تحرٌك المفتاح المدولب )عقرب الساعة أو  باتجاه

 :  كاالتً( فهً  10-3فً الشكل )  هذه الخٌارات  كما أماعقرب الساعة عكس اتجاه ب

 

 

 

 الجهازخٌارات وضبط   10-3شكل  

   (ALARMSضبط المنبهات  ) 1-
  PARAMSبط الثوابت او العوامل )ض 2-

    ( DISPLAY) العرض ضبط - 3 
 (ADM/DISقرار أو الشخصً  )اإل ضبط –     4

   (CONFIG)  ضبط الشكل أو التهٌبة5-    
 (PRINTضبط الطباعة  ) 6- 
 

      عند الدخول الى احد هذه الوحدات نحرك المفتاح المدولب بحٌث ٌرسم مربع على الخٌار       

(Optionونضغط على المفتاح المدولب مرة واحدة فٌتم الدخ )ارـــردات الخٌـــــول الى مفــــــ 

(Option )قوم بضبط الجهاز ٌدوٌا وٌدعى هذانؤخذ كل واحد من الخٌارات على جهة ون واآلن 

 .( (Softwareوٌر الضبط  بضبط النظام البرمجً سوفت
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 (25بطاقة العمل للتمرٌن رقم)    
 التنقل بٌن خٌارات الجهاز والضبط الشخصً للجهاز :لتمرٌناسم ا

 ساعة6مكان التنفٌذ / ورشة أألجهزة الطبٌة                                                    الزمن المخصص : 

 :األهداف التعلٌمٌة

 أن ٌكون الطالب قادرا على التعرف على:

 عمل الجهاز. 

  الشخصً أمكانٌة ضبط الجهاز والضبط. 

 بعض األعطال للجهاز تشخٌص. 

 معالجة بعض األعطال للجهاز . 

 :ظروف وشروط األداء

 بدلة العمل 1-

 جهاز شاشة المرٌض 2-

 ( الجهاز بانواعهاElectrodeسٌت أقطاب ) 3-

 (AVO meterجهاز أفومٌتر ) 4-

 سٌت مفكات )مفبلت( متنوع  5-

 كاوٌة لحام  6-

  صولدر 7-
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  :خطوات تنفٌذ التمرٌن

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات
 

 أرتد بدلة العمل - 1

 :اضبط المفردات التالٌة – 2

 

 

 وهً : (10-4)عند الدخول الى هذا الخٌار ٌتم التحكم بعدة عوامل كما فً الشكل 

 حجم الصوت. - أ

 مولود (. –عمر المرٌض ) بالغ  - ب

 .لى قٌمة وأدنى قٌمةمعدل دقات القلب أع  - ت

 معدل قٌاس النبض واألوكسجٌن أعلى قٌمة وأدنى قٌمة. - ث

 .معدل ضغط الدم العالً أٌضا أعلى قٌمة وأدنى قٌمة - ج

 .معدل ضغط الدم الواطا أعلى قٌمة وأدنى قٌمة - ح

 متوسط معدل ضغط الدم أعلى قٌمة وأدنى قٌمة. - خ

 .معدل مقٌاس الحرارة أعلى قٌمة وأدنى قٌمة  - د

 أعلى قٌمة وأدنى قٌمة. نسبة التنفس  - ذ

 نسبة ثنابً اوكسٌد الكاربون فً االستنشاق أعلى قٌمة وأدنى قٌمة.  - ر

 .نسبة ثنابً أوكسٌد الكاربون فً الزفٌر أعلى قٌمة وأدنى قٌمة  - ز

 .فً الشكل التالً ٌبٌن نوعٌن للضبط للشخص البالغ والشخص المولودووقت اختناق المرٌض.  - س

 

  هات للشخص المولود وللشخص البالغمنبضبط ال 10-4ل شك

 

 

 

 

 أوال /ضبط المنبهات
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 ( وهً : 10-5عند الدخول الى هذا الخٌار ٌتم التحكم بعدة معامبلت كما فً الشكل )

 .معدل ضربات القلب نوعه ومقدار الصوت للنبضة - أ

 الحساسٌة( من ناحٌة نوع الكٌبل ونوع الفلتر المستخدم ومقدار ECGعداد جهاز تخطٌط القلب الكهربابً )  - ب

 ( ووقت القٌاس المعدل.SPO2معدل قٌاس النبض واألوكسجٌن )  - ت

 مقدار قٌاس التنفس ٌعمل أو ال.  - ث

 ( من حٌث :CO2مقدار قٌاس نسبة ثنابً أوكسٌد الكاربون ) - ج

( وهذا الخٌار ٌتوفر فقط فً األجهزة التً تستخدم فً غرف إنعاش N2Oوحدة القٌاس  ونسبة ثنابً أوكسٌد النتروز )

 (.Respiration Unit RESUفس )التن

 ( ومقدار الصوت فٌه.NIBPتشغٌل أو أطفاء جهاز قٌاس ضغط الدم ) - ح

 شغٌل أو أطفاء متحسسات الحرارة  ووحدة قٌاس الحرارة.ت - خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 او المعامالتضبط الثوابت   10-5لشكل ا

 

 

 :وهً (10-6)عند الدخول الى هذا الخٌار ٌتم التحكم بعدة عوامل كما فً الشكل 

 .ضبط الموجة األولى وربح الموجة  واألزاحة والحجم - أ

 .ضبط الموجة الثانٌة وربح الموجة  واألزاحة والحجم - ب

 .ضبط الموجة الثالثة وربح الموجة  واألزاحة والحجم - ت

 .ضبط الموجة الرابعة وربح الموجة  واألزاحة والحجم - ث

 .ضبط الموجة الخامسة وربح الموجة  واألزاحة والحجم - ج

 .لموجة السادسة وربح الموجة  واألزاحة والحجمضبط ا - ح

 .( Com1ضبط العرض الخارجً من خبلل المقبس الجانبً )  - خ

 

 (PARAMSثانٌا / ضبط الثوابت أو المعامالت  )

 

 (DISPLAYثالثا / ضبط العرض  )
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 ضبط العرض  10-6شكل 

 

 

 وهً: (10-7)عند الدخول الى هذا الخٌار ٌتم التحكم بعدة عوامل كما فً الشكل   

 .ضبط اإلقرار نعم أو ال - أ

 .ضبط رفض شحن البطارٌة - ب

 .جم المرٌضضبط ح - ت

 .ضبط التحدٌث - ث

 .ل االسم األول للمرٌضاإدخ - ج

 .إدخال االسم األخٌر للمرٌض - ح

 .إدخال إسم األصل أو اللقب - خ

 . إدخال رقم الغرفة الموجود فٌها المرٌض - د

 .ادخال رقم المرٌض - ذ

 .ادخال رقم الوحدة او السرٌر الجالس فٌها المرٌض - ر

 

 

 

 (ADM/DISرابعا / ضبط اإلقرار أو الشخصً  )

 



181 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صًقرار أو الشخضبط اإل 10-7شكل  

 

 

 

 وهً : ( 8 – 77كما فً الشكل ) عند الدخول الى هذا الخٌار ٌتم التحكم بعدة عوامل

 .ضبط صٌغة عرض التارٌخ  - أ

 .ضبط التارٌخ - ب

 .ضبط الوقت - ت

 .ضبط زمن تثبٌت الشاشة للطباعة - ث

 .ضبط تنبٌهات التحذٌر - ج

 .اللغة - ح

 .(ACتردد مصدر الفولتٌة المجهزة للجهاز ) - خ

 .الشخصٌةإعادة الضبط األصلً للتهٌبة  - د

 .إدخال نوع الخدمة أو الصٌانة - ذ

   .إدخال كلمة إٌضاح أو تؤشٌر الى خٌار من خٌارات الجهاز - ر

 .إدخال حجم المرٌض أي )مولود أو بالغ( - ز

                                 

 

 

 

 

 

 

 (CONFIGخامسا / ضبط الشكل أو التهٌبة )

 (CONFIGلشت  أّ الزِ٘ئخ )خبهغب / ػجؾ ا
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 ضبط الشكل أو التهٌبة  10-8كل ش

 

 
 ( وهً :10-9بعدة عوامل كما  فً الشكل )عند الدخول الى هذا الخٌار ٌتم التحكم 

 .نوع الطباعة  - أ

 .صوت منبه الطباعة - ب

 .نوع طباعة ضغط الدم  - ت

 .طبع الفترة الفاصلة  - ث

 .رة الفاصلةتنوع طابع الف - ج

 .حجم اللقطة المؤخوذة للموجة - ح

 .زمن أو تؤرٌخ اللقطة المؤخوذة للموجة  - خ

 .الموجة األولى  - د

 .ولىحجم الموجة األولى أو مساحة الموجة األ - ذ

 .الموجة الثانٌة - ر

 .حجم الموجة الثانٌة أو مساحة الموجة الثانٌة - ز

 .سرعة الطباعة   - س

 .نوع الطابعة - ش

 .نوع الطابعة المتصلة الخارجٌة - ص

 .سرعة نقل البٌانات الى الطابعة الخارجٌة او الحاسوب - ض

 (PRINTسادسا /  ضبط الطباعة  )
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 الورشة احصة: مدرسواسم الجهة الفا

 : التنقل بٌن خٌارات الجهاز والضبط الشخصً للجهازاسم التمرٌن

 ت
 العمل نوع

 
 الكلٌة الدرجة
100% 

 المبلحظات االستحقاق درجة

 10 التنقل بٌن خٌارات الجهاز 1

 

  

 15 الضبط األصلً للمنبهات 2

 

  

   15 الضبط األصلً للثوابت أو العوامل 3

   15 للعرضالضبط األصلً  4

   15 الضبط األصلً للشكل أو التهٌبة 5

   15 الضبط األصلً للطباعة 6

   15 الزمن المخصص 7

 

 %60على أن ال تقل درجة النجاح عن  (1,2,3,4,5) ٌجب أن ٌجتاز الطالب الخطوات     
 

 الدرجة النهابٌة            توقٌع لجنة الفحص                                                            

 ضبط الطباعة  10-9شكل                                           
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 (26بطاقة العمل للتمرٌن رقم )

   Patient Monitorأعطال جهاز شاشة المرٌض  :اسم التمرٌن
 ساعة 6مكان التنفٌذ / ورشة األجهزة الطبٌة                                                    الزمن المخصص : 

 

 :األهداف التعلٌمٌة

 :درا على أن ٌكون الطالب قا

 تفكٌك الجهاز وتشغٌله. 

 عطال الجهاز وصٌانتهامعرفة أ. 

 ظروف وشروط األداء
 .بدلة العمل 1-

 .جهاز شاشة المرٌض 2-

 .(  الجهاز بؤنواعهاElectrodeسٌت أقطاب ) 3-

 .(AVO meterجهاز أفومٌتر ) 4-

 .سٌت مفكات )مفبلت( متنوع  5-

  .كاوٌة لحام 6-

 .صولدر 7-
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  خطوات تنفٌذ التمرٌن :

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات

 .رتد بدلة العمل ا 1-

 .شخص نوع العطل 2-

 .فكك الجهاز 3-

 .لة عن العطل إوحدد القطعة المس 4-

 .لة عن العطلإوفحص القطعة المسا 5-

 .ستبدل القطعة المسببة للعطلا 6-

 .فحص الجهاز ا 7-

 .القطع الموجودة داخل الجهاز الى مكانها  أعد 8-

 .أعد تركٌب الجهاز ثم أفحص الجهاز 9-

 .من العمل االنتهاءأعد األدوات المستخدمة الى مكانها بعد  10-

 (Hardwareاألعطال المادٌة )

 الجهاز ال ٌعمل   1-

 مقبس مصدرالفولتٌة فٌه مشكلة -أ: السبب

  ( عاطلFuseالفاصم )-ب

 تشغٌل الٌعملمفتاح ال  -ت

 البطارٌة غٌر موصلة أو ال تستلم فولتٌة )هابطة(-ث

 العالج والصٌانة

 فحص مقبس مصدر الفولتٌة ا - أ

  (Fuseاصم )ــــــــص الفـــفحا - ب

 (ON – OFF)     غٌلــــاح التشـــص مفتــفحا - ت

 فحص البطارٌةا -ث 

 ٌعمل .مصباح داللة البطارٌة ٌعمل ولكن الجهاز ال2

 .تٌة وال تشحن  )هابطة(لفوالتستلم  البطارٌة ال  -ب      ح التشغٌل الٌعملمفتا -أ: السبب

 العبلج والصٌانة

 استبدل البطارٌة  -ب     ON – OFFفحص مفتاح ا -أ
 

 ال تعملالجهاز، من مفاتٌح مفتاح .عند الضغط على أي 3

 المفتاح عاطل:  السبب

 فكك الجهاز وأستبدل المفتاح    العبلج والصٌانة:
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 الناتجة على الشاشة فٌها تشوٌش أي غٌر صافٌة اإلشارة. 4

 : السبب

 (50Hz  ،60Hzالمجهزة للبلد ) تردد تٌار المصدربرمجة الجهاز غٌر مضبوطة مع  . أ

 الجهاز غٌر مإرض  . ب

 العبلج والصٌانة 

 .ربط الجهاز الى األرضًا -. ب(Softwareفحص برمجة الجهاز )ا -أ

 ( غٌر دقٌقة أو تعرض بعض المناطق من الموجةECGب )شارة جهاز تخطٌط القلا. 5

 : السبب

 برمجة الجهاز غٌر مضبوطة . أ

 أقطاب الجهاز فٌها قطع أو المادة الجٌبلتٌنٌة فوق األقطاب مستهلكة . ب

 األسبلك الرابطة بٌن األقطاب والجهاز غٌر جٌدة التوصٌل أو فٌها قطع . ت

 ت مقبس األقطاب الموجود فً الشاشة فٌه عطل او ترسبا . ث

 دابرة الترشٌح(، البورد الداخلً للجهاز فٌه عطل )دابرة التكبٌر  . ج

 العبلج والصٌانة 

 .  (Softwareفحص برمجة الجهاز )ا - أ

 فحص أقطاب الجهاز للجسما  - ب

  .فحص األسبلك الرابطة بٌن األقطاب والجهازا - ت 

 فحص مقبس األقطاب الموجود فً الشاشةا  -ث 

 .(ECGإول عن جهاز تخطٌط القلب )فحص البورد الداخلً المسا - ج

 غٌر دقٌقة أو تعرض بعض المناطق من الموجة SPO2.أشارة جهاز قٌاس النبض واألوكسجٌن  6

 : السبب

   برمجة الجهاز غٌر مضبوطة . أ

 كٌس الهواء فٌه مشكلة . ب

 األسبلك الرابطة بٌن كٌس الهواء  والجهاز غٌر جٌدة التوصٌل أو فٌها قطع- ت

 موجود فً الشاشة فٌه عطل او ترسبات مقبس األقطاب ال-ث

  دابرة الترشٌح(، لبورد الداخلً للجهاز فٌه عطل )دابرة التكبٌرا-ج

 العبلج والصٌانة 

 .  (Softwareأفحص برمجة الجهاز ) - أ

 .أفحص كٌس الهواء  - ب

 . والجهاز واءأفحص األسبلك الرابطة بٌن كٌس اله - ت

 .أفحص مقبس األقطاب الموجود فً الشاشة   - ث

 .فحص البورد الداخلً المسإول عن جهاز قٌاس النبض واألوكسجٌنأ - ج
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 شارة جهاز مقٌاس الحرارة غٌر دقٌقة .ا 7

 : السبب

 برمجة الجهاز غٌر مضبوطة . أ

 أقطاب الجهاز فٌها قطع أو المادة الجٌبلتٌنٌة فوق األقطاب مستهلكة . ب

 قطعاألسبلك الرابطة بٌن األقطاب والجهاز غٌر جٌدة التوصٌل أو فٌها  . ت

 مقبس األقطاب الموجود فً الشاشة فٌه عطل او ترسبات  . ث

 دابرة الترشٌح( ، البورد الداخلً للجهاز فٌه عطل )دابرة التكبٌر -ج 

 

 العبلج والصٌانة 

 (Softwareفحص برمجة الجهاز )ا - أ

 فحص أقطاب الجهاز للجسما - ب

 فحص األسبلك الرابطة بٌن األقطاب والجهاز ا - ت

 ود فً الشاشةفحص مقبس األقطاب الموجا - ث

 فحص البورد الداخلً المسإول عن جهاز مقٌاس الحرارةا - ج

 .أشارة جهاز قٌاس عداد ضربات القلب غٌر دقٌقة أو تعرض بعض المناطق من الموجة 8

 : السبب

 برمجة الجهاز غٌر مضبوطة . أ

 أقطاب الجهاز فٌها قطع أو المادة الجٌبلتٌنٌة فوق األقطاب مستهلكة . ب

 ألقطاب والجهاز غٌر جٌدة التوصٌل أو فٌها قطعاألسبلك الرابطة بٌن ا . ت

 مقبس األقطاب الموجود فً الشاشة فٌه عطل او ترسبات  . ث

 (  دابرة الترشٌح، للجهاز فٌه عطل )دابرة التكبٌر البورد الداخلً-ج

 العبلج والصٌانة 

 (Softwareفحص برمجة الجهاز )ا - أ

     فحص أقطاب الجهاز للجسما-ب

 بطة بٌن األقطاب والجهازفحص األسبلك الراا  -ت

    فحص مقبس األقطاب الموجود فً الشاشةا-ث

 فحص البورد الداخلً المسإول عن جهاز عداد ضربات القلبا ـج  

 ٌعمل( تعمل ) صوت التنبٌه ال ال اإلنذار.أجهزة  9

 : السبب

 .ٌها عطلسماعة التنبٌه ف  - ت . دابرة التنبٌه فٌها عطل -ب . برمجة الجهاز غٌر مضبوطة -أ

 العبلج والصٌانة 

 .فحص سماعة التنبٌها  -ت. فحص دابرة التنبٌها -ب . ( Softwareفحص برمجة الجهاز )ا -أ

 تعمل بشكل مستمر ) صوت التنبٌه ٌعمل بدون أنقطاع ( اإلنذارأجهزة . 10

 : السبب

  .عطل فٌهاسماعة التنبٌه   -ج . دابرة التنبٌه فٌها عطل  -ب . برمجة الجهاز غٌر مضبوطة - أ
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 العبلج والصٌانة 

 فحص سماعة التنبٌها -ت   هفحص دابرة التنبٌا   -ب (Softwareفحص برمجة الجهاز )ا   -أ 

 ٌنطفا( ٌعمل الجهاز وبشكل طبٌعً ولكن عند فصله AC.عند وضع الجهاز على مصدر التٌار المتناوب ) 11

 الجهاز وبشكل مباشر أو بعد لحظات

 : السبب

 دابرة الشحن و توصٌل الشحن للبطارٌة فٌها عطل  -ب تستقبل الشحن أو تالفة البطارٌة ال . أ

  العبلج والصٌانة 

 فحص مسار سلك التغذٌة من البطارٌة الى اللوحة الربٌسةا-ب  ةٌة وأستبدلها بؤخرى أن كانت تالففحص البطارا-أ

 

  ٌعمل ( مصباح الداللة الACعند وضع الجهاز على مصدر التٌار المتناوب ). 12

 : السبب

   السلك الكهربابً المجهز للفولتٌة فٌه عطل - أ

 مقبس مصدر الفولتٌة الموجود فً الجهاز علٌه ترسبات  - ب

 البطارٌة تالفة والتستقبل الشحن , ٌعمل ( الFuseالفاصم ) -ت

  مسار التغذٌة والشحن فٌها قطع أو فٌها عطل -ث 

 طل دابرة الشحن الموجودة فً لوحة األم فٌها ع  -ج

 العبلج والصٌانة

   Power Cableفحص السلك الكهربابً ا - أ

 فحص مقبس مصدر الفولتٌة المتناوبة  - ب

  Fuseفحص الفاصم ا - ت

 فحص البطارٌةا - ث

 فحص دابرة شحن البطارٌة الموجودة فً اللوحة األما -حن  فحص مسار الشحا -ج 

 الحرارة لدى المرٌض ارتفاع على الرغم منٌعمل  .صوت التنبٌه فً دابرة جهاز مقٌاس الحرارة ال13

 : السبب

 رمجة الجهاز غٌر مضبوطةب - أ

 أقطاب الجهاز فٌها قطع أو المادة الجٌبلتٌنٌة فوق األقطاب مستهلكة - ب

 األسبلك الرابطة بٌن األقطاب والجهاز غٌر جٌدة التوصٌل أو فٌها قطع - ت

 مقبس األقطاب الموجود فً الشاشة فٌه عطل او ترسبات  - ث

 ول عن مقٌاس الحرارة فٌه عطل أو غٌر موصل جٌدا  إسالبورد الداخلً الم - ج

 ( F°( الى درجة فهرنهاٌت )  C°وحدات قٌاس الحرارة تختلف من درجة سٌلٌزٌة مبوٌة )  - ح

 العبلج والصٌانة

   . Softwareفحص برمجة الجهاز ا - أ

 فحص أقطاب الجهاز للجسما - ب

 ألقطاب الموجود فً الشاشةفحص مقبس اا-ث فحص األسبلك الرابطة بٌن األقطاب والجهاز ا -ت

 فحص البورد الداخلً المسإول عن جهاز مقٌاس الحرارةا -ج

 ( C°( أو سٌلٌزٌة )  F°قم بتثبٌت وحدات القٌاس الحرارة أما فهرنهاٌت )  -ح

 



188 
 

 جهاز مقٌاس الضغط و جهاز عداد ضربات القلب ٌعمل لكن بصورة غٌر صحٌحة .14

 : السبب

 .  برمجة الجهاز غٌر مضبوطة - أ

 .كٌس الهواء فٌه مشكلة   - ب

 .األسبلك الرابطة بٌن كٌس الهواء والجهاز غٌر جٌدة التوصٌل أو فٌها قطع-ت

 .مقبس األقطاب الموجود فً الشاشة فٌه عطل او ترسبات  -ث

 : العبلج والصٌانة  

  .(Softwareفحص برمجة الجهاز )ا -أ 

 .فحص كٌس الهواءا -ب  

 .والجهاز ٌس الهواءاألسبلك الرابطة بٌن ك فحصا - ت

 .فحص مقبس األقطاب الموجود فً الشاشةا - ث

 التعملشاشة اللمس فً جهاز شاشة المرٌض  -15

 تعمل أو الشرٌط المسطح  بٌن شاشة اللمس والجهاز فٌه قطع شاشة اللمس ال  -أ :   السبب

 دابرة اللمس الموجودة داخل الجهاز فٌها عطل -ب            

 :  العبلج والصٌانة

 جودة  بجوار اللوحة الربٌسٌة للجهازوفحص دابرة اللمس الما -ب   .فحص شاشة اللمسا - أ 

 

 . عند الضغط على الطباعة ال تطبع16

 محرك الورق )الماطور( الٌعمل - ت   دابرة الطباعة التعمل -ب    برمجة الجهاز غٌر مضبوطة -:   أ السبب

 العبلج والصٌانة :

  (أفحص محرك الورق )الماطور -ت أفحص دابرة الطباعة  -ب    (.Softwareجهاز )أفحص برمجة ال -أ  

 . عند الطبع تظهر الورقة خالٌة من الرسم البٌانً أو رسم الشاشة17

 الورق المستخدم ال ٌتبلبم مع الجهاز  - ت  عمل ٌال القلم الحراري -ب    دابرة الطباعة التعمل -أ   : السبب

 جد مسافة بٌن القلم والورقتو - ث           

 فحص القلم الحراريا -ب  فحص دابرة الطباعة     ا -أ العبلج والصٌانة : 

 جعل القلم الحراري ٌبلمس الورق ا - ث     فحص نوع الورق المستخدما - ت                     

أو فً جهاز   ECGلب . القٌم التً تظهر فً الشاشة تظهر غٌر صحٌحة سواء كانت فً جهاز تخطٌط الق18

 أو فً جهاز قٌاس الحرارة  NIBPأو فً جهاز قٌاس ضغط الدم الشرٌانً   spo2قٌاس النبض واألوكسجٌن 

     السبب

 أقطاب الجهاز فٌها قطع أو المادة الجٌبلتٌنٌة فوق األقطاب مستهلكة  -أ 

 طعاألسبلك الرابطة بٌن األقطاب والجهاز غٌر جٌدة التوصٌل أو فٌها ق -ب 

 مقبس األقطاب الموجود فً الشاشة فٌه عطل او ترسبات  - ت

  المقاومات الكهربابٌة الحساسة الموجودة فً البورد فٌها عطل - ث

 العبلج والصٌانة :

 فحص األسبلك الرابطة بٌن المقبس والجسما -ب   فحص األقطاب الجهاز للجسما - أ

وتوجد ، لمقاومات الحساسة الموجودة فً البورد الداخلً فحص اا - ث فحص المقبس الموجود فً الشاشة ا - ت

اسات الكثٌرة والدقٌقة وتكون هذه سمثل هذه المقاومات  فً أغلب األجهزة الطبٌة وخاصة األجهزة ذات الح
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 الورشة اوسم الجهة الفاحصة: مدرسا

 Patient Monitor: أعطال جهاز شاشة المرٌض سم التمرٌنا

 ت

 
 العمل نوع

 
 

 الكلٌة الدرجة
100% 

 المبلحظات االستحقاق درجة

   20 تعٌٌن مكونات الجهاز -1

   20 لدابرة االلكترونٌة  للجهازتتبع  ا -2

   15 فحص الدابرة االلكترونٌة للجهاز  -3

   15 تشخٌص األعطال وصٌانتها -4

   15 تنظٌف الجهاز وأدامته -5

   15 الزمن المخصص -6

 

 %60 عن النجاح درجة التقل أن على( 1،2،3،4،5) الخطوات الطالب ٌجتاز ان ٌجب

 

 الدرجة النهابٌة                                                          توقٌع لجنة الفحص        

 

 
 
 
 

 .المقاومات ذات ستة الوان دابما

 (Softwareاألعطال البرمجٌة )

 : ٌمكن معالجة األعطال البرمجٌة بطرٌقتٌن ربٌستٌن هما

 .الطرٌقة الٌدوٌة التً شرحناها سابقا 1-

( وبواسطة برنامج Com Port 2 Mini Dinبواسطة الحاسبة وذلك بربط الجهاز على الحاسبة عن طرٌق ) 2-

 .مثبت على الحاسبة الذي ٌعمل معاٌرة للجهاز 

 ط :انش

 تداخلت الموجات المرسومة على الشاشة فٌما بٌنها ؟ ماذا ٌحصل إذا - أ

 ص قٌمة تٌار البطارٌة ومعرفتها تستقبل الشحن أو ال ؟كٌف ٌتم فح - ب

 ؟(AC( ولٌس التٌار المتناوب )DCلماذا ٌفضل أستخدام جهاز شاشة المرٌض على التٌار المستمر )  - ت

 ماذا ٌجب وضع البطارٌة لمدة زمنٌة محددة وفصلها عن التٌار المتناوب عند أكتمال الشحن ؟ل  - ث

ة زمنٌة تدوم مقارنة بؤخرى ؟ وكم مدعادة شحنهاا؟ وهل ٌمكن الصفر حصل عند هبوط البطارٌة الىماذا ٌ - ج

 ؟سلٌمة
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 العاشر الفصل  أسبلة                                         
 

 

 وظٌفة جهاز شاشة المرٌض ؟ هً ما -1س

 
 التنفس ؟  المستخدم فً غرف العناٌة المركزة وغرف مراقبةهو الفرق بٌن شاشة المرٌض بٌن  ما 2-س
 
 لفرق بٌن األجهزة المدمجة  فً جهاز شاشة المرٌض وبٌن الجهاز على حدة ؟ا ام 3-س
 
 كٌف ٌتم تشخٌص العطل فً جهاز شاشة المرٌض ؟ 4-س
 
 ط ؟كٌف ٌتم التنقل بٌن الخٌارات واألجهزة المرفقة فً جهاز شاشة المرٌض عند الضب 5-س
 
 ؟ألوانوالمقاومة الكهربابٌة ذات الستة  ألوانا الفرق بٌن  المقاومة الكهربابٌة ذات األربعة م 6-س
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 الفصل الحادي عشر
 الل٘ضس ّرطج٘مبرَ الطج٘خ                                 

 تمهٌد   1-11

 وخاصة مجاالت عدة فً اللٌزر تشعب لذا اللٌزر وتطبٌقات االلكترونٌات فً الحاصل للتطور نظرا   

 قسم، العٌون قسم، التجمٌل قسم، الجراحً القسم)  منها أقسامه جمٌع فً وتخصص الطبً المجال فً منها

 اللٌزر وٌصنف(  الخ........... .األسنان وحشوة األسنان حفر أي األسنان قسم فً، الحصى تفتٌت  الكلٌة

 اللٌزرعن ضوء وٌتمٌز(  الغازٌة المادة، السابلة المادة، الصلبة المادة) هًو الوسطٌة المادة نوع حسب

 وٌكون( التماسك، االتجاهٌة، اللون أحادي) وهً الماضً العام فً اهاندرس كما ممٌزات بثبلث البقٌة

       له   المصاحبة والحرارة االنطبلق وكمٌة الثانٌة بؤجزاء اللٌزر لشعاع الواحدة النبضة بوقت التحكم

 . اللٌزر لشعاع المسلطة والمساحة

 : ًتكاآل وهً بها المرور من البد مصطلحات  اللٌزرتوجد ألجهزة الولوج وقبل   

 

                                  

 سطح على اللٌزر ضوء تعرٌض مدة فً القوة ضرب أساس على تحسب عادةو لبالعم القٌام إمكانٌة هً

  .الجول هً القٌاس وحدة الجلد،

                                             

 الواط، هً القٌاس وحدة التطبٌق، زمن على طاقةال تقسٌم أساس على وتحسب ،طاقة ال جرٌان معدل هً

  .ثانٌة/  جول ٌساوي الواحد الواطو

 ه هً معد  هً                                       

 .2سم\ة من النسٌج المعالج ، وٌعبر عنها بالواط هً معدل القدرة لكل وحد

                                                     

 عنها وٌعبر الضوبٌة للحزمة العرضً المقطع مساحة على القدرة من كل تقسٌم أساس على تحسب

 .لدالج من مربعةال مساحةى العل اللٌزر ألشعة التعرض مدة X القدرة أو 2سم/بالجول

                                       

 وٌمكن أفضل اللٌزر نتٌجة األنسجة وتبخٌر المعالجة كانت ةكبٌر باللٌزر المعالجة البقعة مساحة تكان كلما

عدسة التكوٌن بٌن الذراع المتحرك  عن اللٌزر ضوء إبعاد أو بتقرٌب وذلك المعالجة البقعة بمساحة التحكم

 .الجلد سطحو 

                                                                 

 

 تفقد ألن البلزمة بالمدة اللٌزر وتعرف ضوء علٌها ٌتركز التً للمنطقة المجاورة األنسجة برودة مدة هً

 .االنتشار خبلل من حرارتها من% 50 ٌعادل ما باللٌزر المسخنة األنسجة

 

 :  (Energy)ةطاقال -1

 : (Power)ةدرالق -2

Density)  (Power االستطاعة كثافة -3

density): 

 :الطاقة شدة أو (Fluence)القدرة شدة -4

 :(Spot size) البقعة حجم -5

 :(Thermal relaxation time) التبرٌد قتو -6
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  الدشازٖ الل٘ضس لدِبص التِشثبئ٘خ الذائشح 2-11 
  

 منطقة ٌحدد الذي المصاحب اللٌزر نوع حسب الدوابر من مجموعة من اللٌزر أجهزة معظم تتكون      

 إلكترونٌة مفاتٌح أو اللمس خاصٌة ذات شاشة عرض كان سواء العرض نوع وحسب اللٌزر سقوط

لٌزر  جهاز شرح وٌمكن زرياللٌ للمرنان الوسطٌة المادة وحسب اللٌزر طاقة وحسب التبرٌد نوع وحسب

(CO2) ( ً11-1الجراحً حسب الشكل التال) . 

 :أجهزة اللٌزر نستخدم ثبلثة انواع من المفاتٌح لكل جهاز مفتاح تشغٌل ولكن فً     

   المفتاح الحدٌدي )المستخدم  وٌدوي وٌكون فً أغلب األجهزة اللٌزرٌة الجراحٌة من النوع ذ ألوللنوع ا

 .مع الجهاز ان مدمجفً األبواب( وٌكو

 فً الواجهة األمامٌة للجهاز اٌكون مفتاح أمان أو توقٌف طوارئ وٌكون أٌضا مدمج النوع الثانً 

الطبٌب المعالج  استخدامحسب  اٌكون متحركو( Foot Switchدم )ـــــــــوهو مفتاح الق النوع الثالث 

ٌة وٌكون قبل دخول التٌار للجهاز وٌكون )تؤتً فً بعض األجهزة اللٌزرٌة الجراحٌة مفتاح أخر للحما*

 . ((Circuit Breakerع دورة ــــــنوع قاطـــمن ال

  فنحصل علٌه مما ٌلً :نوعٌن المتناوب والمستمر أما التٌار المستمر : وٌستخدم هذا النوع من األجهزة 

 .التبرٌد ومفتاح القدم  مراوحدابرة التقوٌم أو التوحٌد الفولتٌة لتجهز  - أ

 أنواعة تقوٌم خاصة للوحة البرمجة والمعالجة ولوحة العرض ولوحة اللمس فً أغلب دابر  - ب

 .األجهزة  والتً بدورها تسٌطر على دابرة صمام الماء والمبادل الحراري ودابرة اللٌزر الموجه 

 

 High Tensionة )ــــوأما المتناوب فٌذهب الى لوحة مكبر الفولتٌة لتجهٌز الفولتٌة العالٌ     

Voltage من الكاثود الى األنود وٌزٌد من حركتها داخل أنبوبة اللٌزر  االلكترونات( لكً ٌحفز

(CO2 Laser ). 

الكاربون أو الهٌلٌوم نٌون ٌعمل  اوكسٌدٌكون ثابتا وأما االنود سواء كان فً لٌزر ثانً  الكاثود إن    

نبٌه لعدم لمسه حتى لو كان الجهاز تحت قدرة وفولتٌة عالٌة جدا لتؤمٌن الطاقة المطلوبة وٌجب الت

حفاظا على السبلمة العامة. واالنود  بعد تفرٌغ الشحنات الى األرضً إال (OFF) إغبلقبوضع 

  .المستعمل فً أجهزة الجراحة من النوع الدوار لتوزٌع الحرارة على السطح

 

للٌزر ٌعمل عداد فً األنبوبة عداد ساعات دوران األنبوب جنبا لجنب مع عمل مصدر ا وٌوجد   

 عدد ساعات العمل للتمكن من معرفة عمر اللٌزر أوعلى  الساعات المتواجدة داخل الغبلف الزجاجً

عدد ساعات التً عمل بها هذا الجهاز لكً ٌبٌن صبلحٌة الغاز الموجود داخل الجهاز واألنود نفسه 

مع تقدم الزمن وكثرة  بسٌطة باألنود اعلى األنود ٌسبب خدوش لكتروناتاإلن كثرة انبعاث أل

 .األستخدام
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 المخطط الكتلوي لجهاز لٌزر ثانً اوكسٌد الكاربون الجراحً  11-1الشكل 

 

 Laser Safety  اللٌزر وأمان سالمة 3-11

ٌصدر اللٌزر حزمة كثٌفة من أشعاع كهرومغناطٌسً الذي ٌمكنه وبسهولة أن ٌسبب تؤثٌرا  سلبٌا  على   

وذلك  الموجود فً العٌون لذلك فؤن الحذر الشدٌد ٌجب اتخاذه عند استخدام اللٌزراألنسجة وخاصة النسٌج 

لحماٌة المرٌض والجراح المساعد وأبرز مواصفات السبلمة واألمان هو مفتاح األمان وهو عبارة عن 

  (LASERة )ـــــــــــربٌة وعبلمــالصوتٌة والم اإلنذارنقطة تشغٌل الجهاز بمفتاح حدٌدي وبعدها  أجهزة 

غٌر الموظفٌن بعدم الوقوف أمام منطقة اللٌزر أثناء تشغٌل اللٌزر   إلنذارٌجب أن توضع على باب الغرفة 

 وال اللٌزر انعكاساتوٌجب أن تكون دواخل الغرفة مطلٌة بلون أسود أو مغطاة بقماش لونه أسود لمنع 

 تٌلـــــادة الســـــــن مــمصنوعة مٌجوز أن تكون غرفة عملٌة اللٌزر فٌها قطع من الحدٌد العاكس أو 

(Stainless Steel) ( 11-2شكل) ٌوضح عبلمة اللٌزر. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 عالمة اللٌزر 11-2شكل 
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 ة :ٌتبالتعلٌمات اآل االلتزاموٌجب أٌضا    

 .معٌنة للٌزر نظارات خاصة ب على الجراح والمساعد أن ٌستخدم جٌ 1-

كل من ضوء اللٌزر المباشر والمنعكس  ،للٌزر او فً موقع انعكاس اللٌزرال تنظر مباشرة الى مصدر ا 2-

 .بالعٌن اقد ٌحوى قدرة كافٌة لتسبب أذى دابم

 . ال نسمح ألي شخص ٌقرب اللٌزر بدون لباس عٌنً واق 3-

المراد عبلجها قبل تنشٌط القطعة  ال توجه ذراع  المجس )البروب( ألي اتجاه ما عدا الى المنطقة 4-

  .من أن توجٌه ضوء اللٌزر باالتجاه الصحٌح تؤكد ،دوٌةالٌ

 .كانت الحزمة الموجهة غٌر ظاهرة إذاتستعمل اللٌزر  ال 5-

 .تؤكد اوأل من أن مفتاح االمان الٌدوي فً وضع الفتح ،اذا كانت الحزمة غٌر ظاهرة 6-

 .ٌحدث ألن حرقا" شدٌدا" قد ،ال تضع الٌدٌن أو أي شا فً حقل مرور حزمة الضوء 7-

 

 Laser Therapy Apparatusجهاز لٌزر جراحً   11-3 شكل
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 (   27بطاقة العمل للتمرٌن رقم )   

 (  LASER THERAPY APPARATUS: جهاز اللٌزر الجراحً  )سم التمرٌنا

 ساعة  6ص : الزمن المخص                : ورشة األجهزة الطبٌة                         مكان التنفٌذ 

 األهداف التعلٌمٌة  

 :قادرا الطالب أن ٌكون   

 تفكٌك الجهاز وتشغٌله. 

  جمٌع المفاتٌح على واجهة الجهازالتعرف على. 

 رسم المخطط الكتلوي للجهاز وشرحه. 

  أعطال الجهاز وصٌانتهاالتعرف على. 

 ظروف وشروط األداء

 .بدلة العمل 1-

 .جهاز اللٌزر الجراحً  2-

 .(AVO meterأفومٌتر ) جهاز 3-

 .سٌت مفكات )مفبلت( متنوع  4-

 .كاوٌة لحام و صولدر 5-
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 خطوات تنفٌذ التمرٌن  :  

 الرسومات التوضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات
 .أرتد بدلة العمل  1-

 .شخص نوع العطل 2-

 .فكك الجهاز 3-

 .حدد القطعة المسبولة عن العطل  4-

 .فحص القطعة المسبولة عن العطلا 5-

 .ستبدل القطعة المسببة للعطلا 6-

 .فحص الجهاز ا 7-

 .أعد القطع الموجودة داخل الجهاز الى مكانها  8-

 .عد تركٌب الجهاز ثم أفحص الجهازأ 9-

 .أعد األدوات المستخدمة الى مكانها بعد األنتهاء من العمل  10-

 :الكهربابٌة األخطار

 .للٌزر الواقً الغطاء تنزع ال. 1

 .( الداخلً الماء تحوي اللٌزر أنواع بعض) للماء تسرب أي وجد إذا اللٌزر تشغل ال. 2

 .امخدوش أو طبلاع القدرة كابل كان إذا الجهاز تشغل ال.3

 : تشغٌل الجهاز

  .( Power Supply AC) الطاقة بمصدر الجهاز بتوصٌل قم .1

عض أجهزة اللٌزر مفتاح من نوع حدٌدي  وتؤتً فً أجهزة ٌؤتً فً ب، ضغط على مفتاح التشغٌل ا .2

 .للحماٌة (  circuit Breakerأخرى مفتاح قاطع دورة  )

 .األنبعاث النبضات وعدد األنبعاث وزمن اللٌزر نبعاثإ أو طبلقإ نوع حدد .3

ة ة )قطعــــــالعٌن باتجاه (Output End( ونهاٌة المخرج )Laser Head) اللٌزر أنبوبة رأس ثبت .4

( ولكن ال تنسى أسالٌب السبلمة واألمان عند Foot Switchضغط على مفتاح القدم )إمن اللحم( و

 . العمل على جهاز اللٌزر

  .نظر الى العٌنةوا اإلنارةفتح مصابٌح إمن العمل على الجهاز  نتهاءالاعند  .5

  أعطال الجهاز

 ٌعمل  الجهاز ال 1-

 : السبب

 فٌه قطعمقبس الكهرباء أو كٌبل القدرة   - أ

 منصهر أو غٌر موصل عند طرفٌه  Fuse وحدة الحماٌة الفٌوز - ب

 ٌستقبل المفتاح الحدٌدي مفتاح التشغٌل معطل أو ال - ت

 مفتاح األمان الٌعمل - ث

 العبلج والصٌانة

  .فحص مقبس الكهرباء والكٌبلا - أ

 ( Fuseفحص وحدة الحماٌة ) الفٌوز ا  - ب

 فحص مفتاح التشغٌل ا -ث 

 (Emergency Switch Stopومفتاح توقف الطوارئ )فحص مفتاح األمان أا -ج

 اعطبل الجهبص 
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 الجهاز ٌعمل ولكن اللٌزر الموجه الٌعمل  2-

 : السبب

 تعمل  دابرة التشغٌل ال . أ

 تستقبل أو تعطً األٌعاز لوحة السٌطرة والبرمجة والمعالجة ال . ب

 دابرة اللٌزر الموجه التعمل  . ت

 اللٌزر الموجه الٌعمل . ث

 نحراف وال تعكس بشكل جٌد اا األنبوبة المتحركة أو المراٌا فٌه . ج

   العبلج والصٌانة

 .(Board Power Supplyفحص دابرة تجهٌز الفولتٌة )ا - أ

 فحص لوحة السٌطرة والبرمجة والمعالجةا -ب 

 .فحص دابرة اللٌزر الموجها -ت 

 .فحص اللٌزر الموجه نفسها -ث 

 . بوبة اللٌزرٌة المتحركةفحص األنبوبة اللٌزرٌة المتحركة أوالمراٌاالموجودة داخل األنا -ج

 الجهاز ٌعمل ولكن اللٌزر العبلجً الٌخرج من األنبوبة 3-

 : السبب

 دابرة تجهٌز الفولتٌة تعطً فولتٌة قلٌلة  . أ

 لوحة السٌطرة والبرمجة ال تعطً أٌعاز لؤلنبوب الغاز . ب

 لوحة دابرة اللٌزر العبلجً ال تعمل . ت

 لمنبعثةٌحدث فٌها تهٌٌج لؤللكترونات ا أنبوبة الغاز ال . ث

 األنابٌب المتحركة والمراٌا الموجودة داخل األنابٌب موضوعة بشكل غٌر صحٌح . ج

 دابرة التبرٌد ال تعمل . ح

 العبلج والصٌانة

 .(Board Power Supplyفحص دابرة تجهٌز الفولتٌة )ا . أ

 .فحص لوحة السٌطرة والبرمجة والمعالجةا . ب

 . فحص دابرة اللٌزر العبلجًا . ت

 .)الكاثود واألنود لؤلنبوبة(فحص أنبوبة الغاز من حٌث ا . ث

 .فحص األنبوبة اللٌزرٌة المتحركة أو المراٌا الموجودة داخل األنبوبة اللٌزرٌة المتحركةا . ج

 .فحص دابرة التبرٌدا . ح

 .الجهاز ٌعمل ولكن دابرة التبرٌد ال تعمل )المروحتان( 4-

 : السبب

 دابرة تجهٌز الفولتٌة التعمل أو تعطً فولتٌة أقل من المفروض . أ

 تعمل برة توحٌد الفولتٌة التً تجهز المراوح الدا . ب

 .المراوح فٌها عطل أو قطع . ت

 العبلج والصٌانة

 .(Board Power Supplyفحص دابرة تجهٌز الفولتٌة )ا . أ

 .(Full Wave Rectifierفحص دابرة توحٌد الفولتٌة )ا . ب

 . فحص المراوح نفسهاا . ت
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  .ن األنبوب الخارجًالجهاز ٌعمل ولكن بعد دقابق ٌفصل وال ٌخرج لٌزر م -5

 : السبب

 .تعمل أو تعطً فولتٌة أقل من المفروض دابرة تجهٌز الفولتٌة ال . أ

 .ألنبوب الغاز إٌعازالوحة السٌطرة والبرمجة ال تعطً  . ب

 .تعمل ي الردابرة المبادل الحرا . ت

 .تعمل دابرة التبرٌد ال . ث

 العبلج والصٌانة

 .(Board Power Supplyفحص دابرة تجهٌز الفولتٌة )ا . أ

 .فحص لوحة السٌطرة والبرمجة والمعالجةا . ب

 . فحص دابرة المبادل الحراريا . ت

 .فحص دابرة التبرٌدا . ث

 .الجهاز ٌعمل ولكن كمٌة الحرارة الخارجة مع اللٌزر كبٌرة 6-

 : السبب

 .تعمل أو تعطً فولتٌة أقل من المفروض دابرة تجهٌز الفولتٌة ال . أ

 .الحرارة الخارجة مع اللٌزر لكمٌة الوحة السٌطرة والبرمجة ال تعطً أٌعاز . ب

 .تعمل العبلجً الدابرة اللٌزر  . ت

 .دابرة التبرٌد ال تعمل . ث

 ٌعمل تعمل أو الصمام ال دابرة صمام الماء ال . ج

 نسداداتعمل أو الخزان مثقوب أو فٌه  ولة عن خزان الماء الإدابرة المسال . ح

 العبلج والصٌانة

 .(Board Power Supplyفحص دابرة تجهٌز الفولتٌة )ا . أ

 .فحص لوحة السٌطرة والبرمجة والمعالجةا . ب

 . فحص دابرة اللٌزر العبلجًا . ت

 .فحص دابرة التبرٌدا . ث

 .فحص دابرة صمام الماءا . ج

 .فحص خزان الماءا . ح

  ٌمكن التحكم بكمٌة األنبعاث الصادر من األنبوبة الداخلٌة الجهاز ٌعمل وبصورة طبٌعٌة ولكن ال 7-

 : السبب

 .أو تعطً فولتٌة أقل من المفروضدابرة تجهٌز الفولتٌة التعمل  . أ

 .ألنبوب الغازالسٌطرة والبرمجة ال تعطً أٌعاز لوحة  . ب

 .تعمل لوحة دابرة الفولتٌة العالٌة ال . ت

 نبعاث األلكتروناتاعاكسة كلٌا   تعطً كمٌة عالٌة من  الأنبوبة الغاز الداخلٌة وخاصة المرآة غٌر  . ث

 العبلج والصٌانة

 .(Board Power Supplyفحص دابرة تجهٌز الفولتٌة )ا . أ

 .فحص لوحة السٌطرة والبرمجة والمعالجةا . ب

 . (High Voltageفحص دابرة الفولتٌة العالٌة )ا . ت

 .(Tubeفحص األنبوبة الداخلٌة )ا . ث
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 .وضوضاء االجهاز عند التشغٌل  ٌصدر صوت 8-

 : السبب

 المراوح فٌها عطل أو قطع . أ

 الجهاز موضوع على سطح غٌر مسطح . ب

 العالج والصٌانة

 . المراوح الداخلٌة حصفا . أ

 .(Flat Surfaceضع الجهاز على سطح مستوي ) . ب

 

 : نشاط

 ؟  لون األسودلعملٌات باللماذا ٌجب أن تطلى غرف ا -1

 ما الفرق بٌن  أستخدام اللٌزر فً العبلج وأستخدام اللٌزر فً التشخٌص  ؟ -2

لم أن الجهاز ٌعمل على التٌار ( مع العFull Wave Rectifierلماذا توجد دابرة تقوٌم الفولتٌة ) -3

  .المتناوب ولٌس المستمر

 ستخدام هذا الجهاز على جسمه عند الفحص ؟ ولماذا  ؟اٌمكن للتقنً أو فنً أجهزة طبٌة  هل  -4

 ؟ كٌف ٌتم تعامل فنً أو تقنً أجهزة طبٌة مع هذا الجهاز وماذا ٌتبع لكً ٌقوم بصٌانة هذا الجهاز -5

 
 
 الورشة  وامدرس: سم الجهة الفاحصةا
 (Laser Therapy Apparatusجهاز اللٌزر الجراحً  ): سم التمرٌنا

  

 
 ت
 

 
 نوع العمل

 درجة
 التخصص

100% 

 
 درجة

 األستحقاق

 
 المالحظات

   20 تعٌٌن مكونات الجهاز 1

   20 للجهاز  المخطط الكتلويتتبع  2

   15 فحص فولتٌة جمٌع المراحل 3

   15 اتشخٌص األعطال وصٌانته 4

5 

 

   15 أدامتهتنظٌف الجهاز و

6 

 

 15 الزمن المخصص

 

  

 

 %60  عن تقل درجة النجاح( على أن ال  1,2,3,4,5ٌجب أن ٌجتاز الطالب الخطوات ) 

 

 الدرجة النهابٌة                توقٌع لجنة الفحص                                   
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 .عدد مصطلحات اللٌزر –1سأ

 ما معنى سبلمة وأمان اللٌزر؟  – 2س

 شعاع اللٌزر من األنبوبة الى جسم المرٌض  ؟ انتقالكٌف ٌتم  –3س

 أشعة اللٌزر فً الجراحة بدل أجهزة الكً الجراحً ؟ استخداملماذا ٌفضل  –4س

 هل ٌجوز تنظٌف الجهاز وهو فً حالة التشغٌل   ؟ –5س

 ر ؟ما هً المكونات األساسٌة ألجهزة اللٌز –6س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعئلخ الفظ  السبدٕ عشش
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 لفصل الثانً عشرا

 الكلٌة االصطناعٌة                                                     
 تمهٌد 1-12

الكلٌة البشرٌة تقوم بتصفٌة الدم من األمبلح الزابدة والناتجة من عملٌة حرق المواد الغذابٌة  

 .اتبقً تركٌز األمبلح تقرٌبا ثابتو .المهضومة وكذلك من الماء الزابد عن حاجة الجسم

فً الكلٌة االصطناعٌة تقوم بتخلٌص الدم من األمبلح الزابدة ونسبة قلٌلة محسوبة من المٌاه عن طرٌق 

 .فلتر الدم والذي هو اهم جزء فً جهاز الكلٌة االصطناعٌة

 ة الصناعٌة هً: هناك منظومتان ربٌستان فً جهاز الكلٌ

 منظومة الدم -1

 مة المحلولمنظو - 2

إن منظومة الدم تتؤلف من مجموعة من األنابٌب الببلستٌكٌة المرنة التً تنقل الدم من المرٌض الى     

حٌث تقوم مضخة خاصة بسحب الدم من شرٌان  .الجهاز وتعٌده الى المرٌض وٌكون مصفى من األمبلح

الدم واسترجاعه تتم بواسطة إبرة إن عملٌة اخذ  .المرٌض ودفعه الى فلتر الدم وتعٌده الى ورٌد المرٌض

وجمٌع أجزاء منظومة الدم تستخدم لمرة واحدة وُتتلف بضمنها فلتر الدم خوفا  من انتقال  (Needle)طبٌة 

 ة لجهاز الكلٌة االصطناعٌة. ٌ( ٌوضح مخطط عملً للمكونات الربٌس12-1شكل ) ض.ااالمر

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الربٌسة فً جهاز كلٌة أصطناعٌة مخطط عملً عام للمكونات12-1 شكل 
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 مضخات جهاز الكلٌة االصطناعٌة 2-12 

 (Blood Pumpsمضخات الدم )  1-

لٌمر عبر المرشح لٌتم تنقٌة  تعمل مضخات الدم على سحب الدم من المرٌض ثم تضخه الى المنظومة     

د كل مضخة من هذه المضخات بعدد ٌتم تزوٌ .ثم ٌعود الدم بعد تنقٌته الى المرٌض،الدم من المواد الضارة

وعدادات لقٌاس ضغط الدم الخارج والداخل لجسم   Valvesمن وسابل التحكم واالمان كالصمامات 

المرٌض حٌث ٌجب ان تجري العملٌة تحت ضغط دم محدد لتنظٌم عملٌة جرٌان الدم خبلل المنظومة من 

ً عمل هذه الوحدات ٌتم ارسال وفً حالة حصول اي خلل ف .دون تعرٌض حٌاة المرٌض الي خطر

 .التخاذ اجراء مناسب لحماٌة المرٌض Alarmاشارة انذار 

 ذات مضختان للدم. -2.ذات مضخة واحدة -1الدم هناك نوعان من مضخات الدم: وفً منظومة 

 ٌوضح منظومة الدم ذات المضخة الواحدة والمضختان.( 12-2)شكل 

 مة الدم ذات المضخة الواحدة والمضختانمنظو12-2  شكل                        

  مضخة المحلول -2

االولى هً تقلٌب مكونات :وتقوم هذه الوحدة بوظٌفتٌن  Proportioning Pumpمضخة االمداد  - أ

 اما الوظٌفة الثانٌة فهً امداد االناء بالمحلول المركز..المحلول المركز وخلطها

قوم بترشٌح بعض السوابل المضرة مثل : وتUltrafiltration Pumpمضخة الترشٌح العالً  - ب

 وتدفع المحلول الملوث بعد الغسل الى المجاري. ،من الدم امبلح الٌورٌا

 :وتقوم بتصرٌف المحلول الملوث )بعد التنقٌة( الى المجاري.مضخة التصرٌف - ت

 

 طرٌقة غسل الكلٌة ذات االبرة الواحدة 12-3

الشرٌان والورٌد وٌتم استخدام احدهما اما الشرٌان او ٌتم استخدامها فً حالة التعذر بالحصول على     

تستخدم هذه الطرٌقة غالبا لكبار  ، الورٌد وهذا ٌعنً ان الدم ٌإخذ وٌرجع الى نفس الشرٌان او الورٌد 

  .السن او األطفال 
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 (28بطاقة العمل للتمرٌن رقم )

 : مكونات جهاز الكلٌة االصطناعٌةاسم التمرٌن

 ساعات 6-األجهزة الطبٌة                                               الزمن المخصص:مكان التنفٌذ/ورشة 

 :األهداف التعلٌمٌة

 :كون الطالب قادرا على التعرف علىٌ

 المامٌة لجهاز الكلٌة االصطناعٌةمكونات الواجهة ا 

 مخطط منظومة الدم ومكونات منظومة المحلول 

 ظروف وشروط األداء 

 مل بدلة الع 1-

 جهاز كلٌة أصطناعٌة 2-

  7حقٌبة ادوات عدد 3-
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 :خطوات تنفٌذ التمرٌن

 رسومات توضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات

 .ارتد بدلة العمل 1-

 

  

 : تتبع مكونات واجهة جهاز الكلٌة االصطناعٌة االتٌة 2-

 

 تجاه فلتر الدم.: تقوم بسحب الدم من الشرٌان وتدفعه بامضخة الدم 1-

وهو عبارة عن قطعة معدنٌة مثل القراصة  ،: ٌوضع األنبوب الببلستٌكً للدم الورٌدي داخلهالصمام القارص 2-

 .تغلق األنبوب الببلستٌكً لمنع تدفق الدم وتفتح اثناء عمل الجهاز فقط 

 .ه ثم ٌغلقعبارة عن أخدود ٌوضع األنبوب الببلستٌكً للدم داخل :متحسس الهواء فً الدم 3-

 توصل إلٌها أنابٌب الدم الشرٌانٌة والورٌدٌة. فتحات قٌاس الضغط الشرٌانً والورٌدي: 4-

 درجة. (180): وتكون متحركة لكً نستطٌع تحرٌكه حاملة الفلتر 5-

 .: تكون ثابتة فً الواجهة حاملة حجرة الدم الشرٌانً والورٌدي 6-

هٌبارٌن وعندالضغط علٌها ٌتم دفع مادة الهٌبارٌن الى الدم عن المكان ٌوضع فٌه سرنجة  :مضخة الهٌبارٌن 7-

 طرٌق أنبوب ببلستٌكً.وتستعمل مادة الهٌبارٌن لمنع تخثر الدم.

 .موضع المحلول الملحً وحاملة المغذي 8-

لشرٌانً والورٌدي : وٌتم من خبللها عرض وقراءة المقاٌٌس كمقٌاس ضغط الدم اشاشة الجهاز االمامٌة 9-

 .جة حرارة المحلول وتركٌز المحلولوضغط المحلول ودر
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 تتبع مخطط منظومة الدم فً جهاز الكلٌة الصناعٌة: 3-

 

 

 : محلول فً جهاز الكلٌة االصطناعٌةتتبع المكونات االساسٌة لمنظومة ال 4-

  على التحكم بضغط المحلول عن طرٌق تعمل هذه الوحدة  :ل الدورانم فً ضغط المحلول ومعدوحدة التحك -أ 

 Pressure meterمفتاح مثبت على اللوحة االمامٌة للجهاز وٌمكن قراءة قٌمة هذا الضغط على المقٌاس 

 Flow meterوكذلك التحكم بمعدل دوران المحلول وٌستعمل جهاز  .الموجود اٌضا على اللوحة االمامٌة

 .لقٌاس سرعة جرٌان المحلول

الداخل الى الجهاز مع المحلول   R.Oوٌتم فٌها خلط الماء المعالج  المحلول المركز:وحدة خلط  -ب 

 .المركز)المحلول الملحً( للحصول على محلول غسل الكلٌة

لكشف  Ultrasonic techniqueتستخدم تقنٌة االمواج فوق الصوتٌة  وحدة ازالة الفقاعات فً المحلول: -ت 

 قبل مرورها داخل جسم المرٌض.فقاعات الهواء فً المحلول المركز

تستخدم خلٌة الكتروكٌمٌابٌة لتحدٌد نسبة مكونات المحلول وتحلٌل االلكترونات  :متحسس تركٌز المحلول -ث 

 الزابدة لتتحول الى اشارة كهربابٌة ٌمكن قٌاسها.

 

واسطة منظم لتسخٌن المحلول وتنظم درجة الحرارة المطلوبة ب Heaterٌستخدم سخان  وحدة التسخٌن : -ج 
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 .Thermostat)ثرموستات( 

 

لكشف الدم  Photoelectric Techniqueتستخدم تقنٌة الكتروضوبٌة  :وحدة كشف الدم فً المحلول-ح 

ومن ثم ٌعطً  وفً حالة وجود اي دم فانه ٌعطً اشارة الى لوحة المنطق.المتسرب من المرٌض الى المحلول

 تحذٌر ضوبً وسمعً وتوقف مضخة الدم.

 

 : Balance chamber  الموازنةجرة ح 5-

تستخدم حجرة الموازنة فً اجهزة الكلٌة الحدٌثة وتعمل على دخول حجم معٌن من المحول الى المرشح    

 وخروج نفس الحجم منه.

 

 

 :مضخة خلط المحلول

 

 وحدة ازالة فقاعات الهواء:
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 نشاط:

 فً منظومة المحلول؟ BY-PASSماوظٌفة صمام المنع  1-

 لماذاٌوضع الهٌبارٌن فً الدم ؟ 2-

 
 
 

 اسم الجهة الفاحصة: مدرسو الورشة
 االصطناعٌة الكلٌة جهاز : مكوناتاسم التمرٌن

 

 نوع العمل ت
 درجة التخصص

100% 
درجة 
 االستحقاق

 المبلحظات

   20 تعٌٌن مكونات الواجهة األمامٌة للجهاز. 1

   20 رسم مخطط منظومة الدم. 2

   15 منظومة الدم. تتبع مكونات 3

   15 تتبع المكونات االساسٌة لمنظومة المحلول. 4

   15 تنظٌف الجهاز وإدامته. 5

   15 الزمن المخصص. 6

 

 

 %60على ان التقل درجة النجاح عن  (1,2,3,4,5)ٌجب ان ٌجتاز الطالب الخطوات 

 

 

 جة النهابٌةتوقٌع لجنة الفحص                                الدر        
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 (29بطاقة العمل للتمرٌن رقم )
 الدم والمحلول أعطال منظومة: اسم التمرٌن

 ساعات  12-مكان التنفٌذ/ورشة األجهزة الطبٌة                                             الزمن المخصص:

 األهداف التعلٌمٌة:
 ٌكون الطالب قادرا على:أن 

 ٌلهتفكٌك الجهاز وتشغ. 

  أعطال الجهاز وصٌانتهاالتعرف على. 

 

 ظروف وشروط األداء 
 بدلة العمل  1-

 جهاز كلٌة صناعٌة - 2

  AVOجهاز أفومٌتر  3-

 .سٌت مفكات )مفبلت( متنوع -4 
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 خطوات تنفٌذ التمرٌن:

 رسومات توضٌحٌة النقاط الحاكمة الخطوات

 .أرتد بدلة العمل 1-

 .شخص نوع العطل 2-

 .فكك الجهاز 3-

 .حدد القطعة المسبولة عن العطل 4-

 .افحص القطعة المسبولة عن العطل 5-

 .استبدل القطعة المسببة للعطل - 6

 الدم منظومة فً األعطال واإلنذارات

 الجهاز ال ٌعمل نهابٌا  : العطل 1-

  عطل الفٌوز داخل الجهاز.  - 3لتوصٌل قطع فً كٌبل ا -2انقطاع التٌار الكهربابً  -     1: السبب 

 استبدال الفٌوز -2 فحص كٌبل التوصٌل  -1     :العبلج
 

 عن الحدود المسموح بهاارتفاع الضغط الشرٌانً : العطل 2-

 .خطؤ فً ضبط الحدود العلٌا للضغط الشرٌانً -1      :السبب

 قراءة خاطبة للضغط -       3 خاطا. (cannule)موقع أبرة السحب  -              2

 وضع ابرة السحب فً المكان الصحٌح  -2   .            أعادة معاٌرة الضغط الشرٌانً -       1:العبلج

 لضغط باستعمال الخرابط االلكترونٌة.تصلٌح مقٌاس ا -3              

  

 انخفاض الضغط الشرٌانً دون الحدود الدنٌا: العطل 3-

 .لدم اكثر من سرعة الدم المطلوبة للمرٌض سرعة مضخة ا -  1: السبب

 عطل فً مقٌاس الضغط -4  التواء حاد فً انبوب الدم -3 وجود خثرة فً انبوب الدم  -2               

 ازالة الخثرة من االنابٌب 2-  اعادة سرعة مضخة الدم الى السرعة الطبٌعٌة للمرٌض - 1      :العبلج

 الى حالته الطبٌعٌة بحٌث ٌسري الدم بؤنسٌابٌة.تواء اعادة االل -3               

  المرفقة مع الجهاز. تصلٌح مقٌاس الضغط واستعمال الخرابط االلكترونٌة -       4
 

 انخفاض ضغط الدم داخل الفلتر : العطل 4-

 غط.عطل مقٌاس الض - 3التواء انبوب الدم خلف مضخة الدم -2تسرٌب الدم فً الفلتر.  -1     : السبب 

 استبدال الفلتر 1-  :   العبلج

 عادة االلتواء الى حالته السابقة الصحٌحة ا2-                

 تصلٌح المقٌاس باستعمال الخرابط  -3               

  تنظٌف فتحة قٌاس الضغط. -       4         
 

 ارتفاع ضغط الدم الورٌدي اكثر من البلزم: العطل 5-
 

 غٌر صحٌح (cannule)موضع االبرة  -2            .مضخة الدم عالٌة جدا  سرعة  -1:    السبب

 وجود عطل فً مقٌاس الضغط -4     .وجود خثرة فً حجرة الدم الورٌدي -3            
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 أعادة سرعة مضخة الدم حسب حاجة المرٌض  -1  :العبلج

 تصحٌح وضع االبرة  -2            

 من حجرة الدمإزالة الخثرة  -3            

 تصلٌح مقٌاس الضغط باستعمال الخرابط -4             
 

  انخفاض الضغط الورٌدي: العطل-6
 

 خطؤ فً المقٌاس  -  3انفصال االبرة خارج جسم المرٌض -2 .سرعة مضخة الدم قلٌلة جدا   1-: السبب

 برة فً جسم المرٌض اعادة توصٌل اال -2زٌادة سرعة مضخة الدم حسب حاجة المرٌض   - 1:   العبلج

 تصلٌح مقٌاس الضغط باستعمال الخرابط  -3              
 

 انذار وجود هواء فً الدم  :العطل-7

 وجود هواء فً متحسس الهواء فً الدم - 1       السبب:

 جدا   وجود رغوة دم فً األنابٌب الببلستٌكٌة بسبب ضغط الدم عالً -2               

 المتحسس  االنبوب الببلستٌكً  فً الدم غٌر مثبت بصورة صحٌحة داخل -3               

 .وجود خدوش او تمزق فً انبوب الدم داخل المتحسس -4               

                          التً تولد عمل المتحسسات مثل االجهزةوجود ترددات خارجٌة تإثر على  -5               

 ددات فوق السمعٌة.تر                    

         غط الدمتقلٌل سرعة مضخة الدم لتقلٌل ض -2         إزالة الهواء من أنبوب الدم. -       1 :لعبلجا

   وضع انبوب جٌد داخل  -4االنبوب الببلستٌكً بصورة جٌدة داخل حجرة المتحسس ثبٌت                  3 -

 الة التؤثٌرات الخارجٌة التً تصدر أمواج فوق الصوتٌة.از -5         .المتحسس                
 

 مضخة الدم ال تعمل.: لعطلا -8
 

 الغطاء الببلستٌكً للمضخة مفتوح او غٌر مغلق جٌدا  -     1 :السبب

 تلف المضخة -3    عدم وصول الفولتٌة الى المضخة.  -2              

 .غلق غطاء المضخة بصورة جٌدة -1    :  لعبلجا

 استبدال المضخة. -3       تتبع الفولتٌة للمضخة بواسطة الخرٌطة االلكترونٌة. -2              
 

  مضخة الهٌبارٌن متوقفة: عطلال9-
 

 نفاذ مادة الهٌبارٌن من السرنجة. -1     :السبب

 .عدم تثبٌت السرنجة بالمكان المخصص لها بصورة جٌدة -2             

 مال سرنجة غٌر صحٌحة الحجم والشكل.استع -3             

             تلف ماطور السرنجة. - 5        عدم وصول الفولتٌة الى ماطور السرنجة. -4             

 تثبت السرنجة بصورة صحٌحة. -2     ملا السرنجة بالهٌبارٌن. 1-  العبلج:  

  .استعمال السرنجة المخصصة للمضخة  -3            

 .استبدال ماطور السرنجة -5تتبع الفولتٌة الى ماطور السرنجة بواسطة الخرابط االلكترونٌة  4-              
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 المحتملة فً منظومة المحلول األعطال واإلنذارات

 إنذار على حاملة الفلتر: العطل 1-

 حاملة الفلتر مفتوحة اثناء العمل او فً حالة التعقٌم     : السبب

 دة حاملة الفلتر الى حالتها الطبٌعٌة اعا    : العبلج

 

 الى جهاز الكلٌة الصناعٌة  (R.O)إنذار فً تجهٌز ماء : العطل 2-

 التواء حاد فً انبوب تجهٌز المٌاه. - 3      .صمام الماء مغلق -   2ضغط الماء قلٌل جدا.  -1     :السبب

  ازالة التواء فً انابٌب المٌاه. -3       فتح صمام الماء -2 (R.O)  رفع ضغط الماء 1-     : العبلج
 

 ارتفاع درجة حرارة المحلول اكثر من البلزم.: العطل 3-

 عطل الدابرة االلكترونٌة المسٌطرة على الحرارة  -2  عطل متحسس الحرارة -1     :السبب

 .ة على  الحرارةتصلٌح او استبدال الدابرة الكترونٌة المسٌطر -2 استبدال متحسس الحرارة -1    :لعبلجا 

 

 انخفاض درجة حرارة المحلول اكثر من البلزم : العطل 4-

 تلف المسخن  -2تلف متحسس الحرارة  -  1    :السبب

 استبدال المسخن. -  4استبدال متحسس الحرارة. -    3: العبلج 

 أنذار عالً فً التوصٌلٌة للباٌكاربونٌت : العطل 5-

 الببلستٌكٌة. الحاوٌة  المركز غٌر مغمور بصورة جٌدة فًول انبوب السحب للمحل -1    : السبب

 تمزق انبوب السحب. -3   نفاذ المحلول من الحاوٌة. 2-        

 ملا الحاوٌة بالمحلول المركز. -2  .وضع االنبوب بصورة صحٌحة فً الحاوٌة -   1: العبلج 

  .استبدال انبوب السحب -3            

 

  عة الخلط فً المحلول المركزانذار فً س: عطلال6-

 خطؤ فً التركٌز للمحلول المركز فً الحاوٌة الببلستٌكٌة. -    1: السبب

 .وضع محلول ثانً خطؤ بدل المحلول االصلً -2             

  التؤكد من نوعٌة المحلول قبل استخدامه بالجهاز. - 2 استعمال محلول ذو تركٌز صحٌح. -1      :العبلج

                 

 ظهور انذار فً حجرة االتزان: العطل7-
 

   المحلول من والى حجرة االتزان خطؤ فً فتح وغلق الصمامات المسإولة عن دخول وخروج  -1   :السبب 

 تمزق الغشاء فً حجرة االتزان. -2

 خطؤ فً التزامن بٌن حجرتً االتزان. -3           

 .االتزان من حجرة لدفع للمحلول الداخل والخارج عطل او توقف ماطور السحب وا -4         
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 .استبدال الغشاء  -6    .فحص الصمامات وابدال التالف منها  -7العبلج : 

 .تصلٌح الماطور -4         .ضبط التزامن بٌن حجرتً األتزان -3

 وجود فقاعات هوابٌة فً حجرة االتزان.: العطل-8

 الصمامات وجود أمبلح متسربة داخل  -7 السبب :

 تلف الغشاء فً حجرة األتزان  -6

 طؤ فً معاٌرة الدابرة األلكترونٌة المسٌطرة على عملٌة األتزانخ-3

 عطل أو توقف الماطور -4

 تلف األنابٌب الداخلة والخارجة من حجرة األتزان-5

 

 

 .ً حجرة االتزاناستبدال الغشاء ف -      2 تنظٌف الصمامات من االمبلح المترسبة فٌها. -  1: العبلج

 ضبط االتزان بتعٌٌر الدابرة االلكترونٌة المسٌطرة على عملٌة االتزان. -3              

        تصلٌح او تنظٌف الماطور -4               

 والخارجة من حجرة االتزان. تبدال االنابٌب المثقوبة الداخلةفحص واس -              5

 

 هواء فً الفلتر ظهور انذار وجود: عطلال 9-

 عدم تفرٌغ الهواء بصورة جٌدة اثناء تحضٌر الجهاز قبل الغسل. -1: السبب 

 وجود تسرٌب فً توصٌبلت الفلتر مع الجهاز. -2           

 ضبط توصٌبلت الفلتر مع الجهاز -2 تفرٌغ الهواء من الفلتر بواسطة تحرٌك الفلتر. -1    :العبلج

 

 تر قلٌل جدا  الضغط داخل الفل: العطل 10-

 سرعة ماطور دفع المحلول عالٌة جدا. -1  : السبب

 وجود التواء فً االنابٌب الببلستٌكٌة الموصولة الى الفلتر. -2          

 زمن الغسل قلٌلة جدا .نسبة حجم المحلول الى  -3          

 تقلٌل سرعة الماطور الى الحدود الطبٌعٌة حسب حاجة المرٌض  -1 : العبلج

                                                                                                             اعادة االلتواء الى حالته الطبٌعٌة. -2          

  المرٌض. تعدٌل نسبة حجم المحلول الى زمن الغسل حسب حاجة - 3

 

 .الضغط داخل الفلتر عالً جدا: العطل11-

 .وجود تكلسات داخل االنبوب الخارج من الفلتر -2  .سرعة ماطور دفع المحلول قلٌلة -1   : السبب

 نسبة حجم المحلول الى زمن الغسل عالٌة جدا -3           
 .ازالة التكلسات من االنبوب -2  زٌادة سرعة الماطور حسب حاجة المرٌض  - 1:  العبلج

  الى زمن الغسل حسب حاجة المرٌض. تقلٌل نسبة حجم المحلول -3           
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  نذار تسرب الدم فً المحلولا: العطل -12
 

 تلف متحسس الدم فً المحلول. -2    تمزق االنابٌب الشعرٌة داخل الفلتر. -1   : السبب

 .وجود فقاعات هوابٌة صغٌرة على متحسس الدم -3            

 متحسس الدم فً المحلول.استبدال  -2   استبدال الفلتر. - 1  : العبلج

 لة الفقاعة الهوابٌة من المتحسس.ازا -3

 

   -:النشاط

       الدم؟ منظومة من الهواء تفرٌغ ٌتم كٌف -7

 الدم؟ مضخة توقفت إذا تفعل ماذا -6

 ما فابدة حجرة الموازنة؟     3- 

   كٌف ٌتم التحكم بضغط المحلول داخل الفلتر ؟ –      4

 ً المحلول ؟ما سبب تسرب الدم ف –5    

 ما سبب انخفاض درجة حرارة المحلول ؟  -     6
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 الورشة االجهة الفاحصة: مدرسو
 الدم والمحلول منظومة أعطال وإنذارات :اسم التمرٌن

 نوع العمل ت
 درجة التخصص

100% 
درجة 
 االستحقاق

 المبلحظات

   20 .مالد منظومة فً تشخٌص األعطال واإلنذارات 1

   20 األعطال واإلنذارات المحتملة فً منظومة المحلول 2

   15 .تتبع دورة الدم 3

   15 .تتبع دورة المحلول 4

   15 تنظٌف الجهاز وإدامته. 5

   15 الزمن المخصص. 6

 

   
 
 
 

 %60على أن ال تقل درجة النجاح عن  ((1,2,3,4,5ٌجب أن ٌجتاز الطالب الخطوات              
 
 
 

 
 

 توقٌع لجنة الفحص                                                                        الدرجة النهابٌة
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 أسبلة الفصل الثانً عشر
 

 

 البشرٌة؟ الكلٌة عمل طبٌعة ما هً - 1س

 ؟ٌفعل وماذا الصناعٌة الكلٌة جهاز فً المهم الجزء ما هو - 2س

 الوحدتٌن؟ هاتٌن بٌن الربط وما هو الصناعٌة الكلٌة جهاز فً الربٌستان المنظومتان هًما  -3س

 ؟ف منظومة الدم بعد استعمالها مرة واحدة ؟ لماذا تتل  -4س

 دواعً وما المضختٌن وذو الواحدة المضخة ذو الصناعٌة الكلٌة أجهزة من نوعان ٌوجد لماذا  -5س

 ا؟ماستعماله

 الواحدة؟ اإلبرة ذات الغسل طرٌقة بدةما فا  -6س

 الصناعٌة؟ الكلٌة جهاز فً الربٌسة المنظومات هًما  -7س

 ؟  R.Oفابدة الماء ما -8س

 هً انواع محالٌل الغسل ؟ ما 9-س

 هً مكونات الواجهة االمامٌة لجهاز الكلٌة االصطناعٌة؟ ما -10س

 ٌة؟اهمٌة حجرة الموازنة فً جهاز الكلٌة االصطناع ما -11س

 


