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 التماثلٌة الدوائر المتكاملة  
Analog Integrated Circuits     

 هدافاأل

 الهدف العام :

وبشكل التماثلٌة األنواع المختلفة للدوائر المتكاملة  ٌهدف هذا الفصل الى معرفة         

وكٌفٌة  هاانالتً ٌعتمداألسس الكهربائٌة و 555والمؤقت  ضخم العملٌاتًالمساس أ

  التعامل معها.

 األهداف الخاصة:

 نتوقع ان ٌكون الطالب قادراً على أن:               

 ٌتعرف على منظومة المٌكاترونٌكس.  -1

 ٌتعرف على األنواع المختلفة للمشغالت العملٌاتٌة. -2

 المشغالت العملٌاتٌة.مع  ٌتعامل بالشكل الصحٌح -3

 التطبٌقات المختلفة.إستخدام المشغل العملٌاتً فً  -4

 وضع المعادالت الخاصة بكل ربط للمضخم العملٌاتً. -5

 .555التعرف على المؤقت  -6

 .555التعامل الصحٌح مع المؤقت  -7

 فً التطبٌقات المختلفة. 555استخدام المؤقت  -8

 

 

 

 

 ولالفصل األ
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        الفصل

 تعلم المواضٌع

 

 منظومة المٌكاترونٌكس – 

انواع  –المضخم العملٌاتً

تطبٌقات  –المضخمات العملٌاتٌة 

المؤقت  –المضخمات العملٌاتٌة 

 .555تطبٌقات المؤقت   – 555

 الدوائر المتكاملة التماثلٌة 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوٌات
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 Mechatronics System. منظومة المٌكاترونٌكس                                  1

المنظومة المٌكانٌكٌة التً تم إكسابها عقالً إلكترونٌاً ٌتحكم منظومة المٌكاترونٌكس هً تلك  

 ٌوضح. (Artificial Intelligence AI) بإستجابتها فاصبحت بذلك منظومة ذات ذكاء إصطناعً

 .المٌكاترونٌكس فً السٌارة مخطط بسٌط لمنظومة (1.1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( منظومة المٌكاترونٌكس فً السٌارة1.1الشكل)

ومنظومة المٌكاترونٌكس منظومة معقدة أوجدت حلول لمشاكل كثٌرة لٌس فً السٌارات فقط وإنما فً 

وبالنسبة للسٌارات فقد ظهرت قائمة كبٌرة  كافة االنظمة التً تحتوي على ما ٌسمى بالعقل اإللكترونً.

م استبداله بمكون من أنظمة المٌكاترونٌكس حٌث أنه أي مكون مٌكانٌكً أو كهربائً أو هاٌدرولٌكً ت

متحكم به إلكترونٌاً, والسبب فً ذلك ٌعود إلى الرغبة فً تقلٌل صرف الوقود والتقلٌل من انبعاثات 

, والطرٌقة وكذلك تقلٌص الحجم والوزن والحصول على السرعة الكبٌرة فً اإلستجابةغازات العادم 

  الوحٌدة للحصول على تلك الرغبة هو التحكم اإللكترونً فقط.
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  Operational Amplifier -Theory     المبدأ النظري –المضخم العملٌاتً  1.1

ٌحوي عدداً كبٌراً من تماثلً ( هو عنصر متكامل OP ampالعملٌاتً ) المضخم

من  فً عدد كبٌر جداً  ٌمكن استخدامه جداً  مفٌد مضخم وهو الترانزستورات والمقاومات والمكثفات

التطبٌقات وبطرق مختلفة. المضخم العملٌاتً النموذجً هو عبارة عن دائرة متكاملة بمدخلٌن احدهما 

( وخرج  +non inverting input V( واالخر غٌر عاكس )-inverting input Vعاكس )

(outputوطرفٌن لو )ستخدامات رجل االخرى ذات اإلصل التغذٌة )موجب وسالب( وبعض األ

غذٌة المضخم العملٌاتً من تلكترونٌة. ٌتم تغذٌة عند رسم مخططات الدوائر اإلتحذف خطوط ال الخاصة.

. ٌبٌن الشكل (Vs, +Vs-و )أ( Vs,0ما )أوٌكون نوعٌن حسب االستخدام  DCمصدر تغذٌة مستمر 

 ضمنها المضخم العملٌاتً. الموجود 741CN( رمز المضخم العملٌاتً والدائرة المتكاملة 2.1)

 

 

 

 

 

 

 .741( رمز المضخم العملٌاتً والدائرة المتكاملة 2.1الشكل )

 (+V) عاكسال, فاذا طبق جهد كهربائً على المدخل غٌر ن مبدأ عمل المضخم العملٌاتً بسٌط جداً إ 

فان جهد الخرج للمضخم العملٌاتً ٌصل قٌمة  (-V) كبر من الجهد المطبق على المدخل العاكسأبقٌمة 

ن جهد الخرج إ( ف+V( اكبر من )-Vما عندما ٌكون )أ (Vs+جهد التغذٌة الموجب ) تساوي تقرٌباً 

  .(Vs-جهد التغذٌة السالب ) ٌساوي تقرٌباً 

تٌة, وهذه المعادلة هً األساس الذي ٌستند إلٌه كل اات العملٌملى معادلة واحدة لحل دوائر المضخنحتاج ا

( وبربح الجهد للمضخم العملٌاتً -Vو) (+Vشًء, وهً عالقة جهد خرج المضخم بجهود المداخل )

(A0:) 
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ن المضخم العملٌاتً المثالً الٌستهلك فً مداخله أنتباه لها وهً هنالك مالحظة مهمة ٌجدر بنا اإل

وقابلة لألهمال  تٌارات كهربائٌة, اما فً المضخمات العملٌاتٌة الفعلٌة فتكون تٌارات المداخل صغٌرة جداً 

 وهً من مرتبة النانوأمبٌر.

 مثال:

  اوجد
    

   
 (3.1لدائرة الشكل)  

 الحل:

 والمدخل غٌر      نالحظ أن المدخل العاكس موصول مع 

 نعوض فً المعادلة:     العاكس مؤرض أي 

 (3.1) الشكل                                                               

                                                            

    

   
                                           

                                                         

 Negative feedback and its        التغذٌة العكسٌة السالبة وتطبٌقاتها 1.1.1
applications                                                                                  

شارة همها دوائر تكٌٌف اإلألكثٌر من التطبٌقات و جعل المضخم العملٌاتً مفٌداً ٌتم لكً 

 negativeالسالبة )الكهربائٌة الخارجة من المتحسسات, البد من استخدام ما ٌسمى بالتغذٌة العكسٌة 

feedback فً دائرة المضخم العملٌاتً. فعند وصل خرج المضخم مع مدخله العاكس بواسطة )

( فان هذا الوصل ٌخلق تغذٌة عكسٌة سالبة. وتستخدم هذه التغذٌة العكسٌة 4.1مقاومة كما مبٌن بالشكل )

منع الخرج من  صبح ممكناً حٌث ٌ( gain) السالبة فً دوائر المضخمات العملٌاتٌة للتحكم بالربح

 شباع.الوصول الى اإل
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 سالبةالعكسٌة التغذٌة ال (4.1الشكل)

بٌن خرج المضخم ومدخله العاكس, وتعمل هذه المقاومة (   ( توصل مقاومة )4.1فً دائرة الشكل )

هد جوٌحسب  عاكساً  الى دخل المضخم العملٌاتً. تسمى هذه الدائرة مضخماً على نقل حالة الخرج 

 -الخرج فٌها من المعادلة:

      
  

   
       

ن زٌادة المقاومة أن الخرج معاكس للدخل. من المعادلة نالحظ إرة السالبة فً المعادلة هنا على تدل االشا

 (. voltage gain( تؤدي الى زٌادة جهد الخرج وبالتالً زٌادة فً ربح الجهد )  )

 ة ذات التغذٌة العكسٌة السالبة هً:اتٌالمضخمات العملٌن من تطبٌقات إ

 -:(Bufferدائرة عزل ) 1.1.1.1

الخرج وي ربح جهد أن المضخم الٌحقق أبربح جهد ٌساوي الواحد وهذا ٌعنً تمتاز هذه الدائرة  

 voltageسم دائرة تابع الجهد )إٌتبع جهد الدخل ولذلك تسمى هذه الدائرة فً بعض االحٌان ب

followerن ممانعة الدخل إن هذه الدائرة عدٌمة الفائدة, ولكن نذكر هنا إولى (. قد ٌبدو للوهلة األ

ما مقاومة الخرج فً المضخم العملٌاتً فهً منخفضة وهذه المٌزات أللمدخل غٌر العاكس عالٌة جداً, 

 دائرة عزل.( 5.1ٌبٌن الشكل ) لعزل الدوائر الكهربائٌة. تجعل هذه الدائرة مفٌدة جداً 
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 دائرة عزل (5.1الشكل)

( تعمل 6.1فً الدوائر العملٌة للعازل توصل مقاومة بٌن الخرج والمدخل العاكس كما مبٌن بالشكل )

خطاء ناتجة عن تٌارات ألى الحد األدنى وهً إ( voltage offset errorعلى تخفٌض انزٌاح الجهد )

ن مقاومة التغذٌة إمن المهم جداً هنا مالحظة  .(Leakage currentsنحٌاز الدخل )تٌارات التسرٌب إ

 )على سبٌل المثال المتحسس(.         مصدرالٌجب أن تساوي مقاومة     العكسٌة

 

 

 

 

 

 ل مقاومة بٌن الخرج والمدخل العاكسٌتوص (6.1الشكل)

 -(:Inverting Amplifier) دائرة مضخم عاكس 2.1.1.1

 للصفر. مثال فً الشكل المضخم العملٌاتً أن ٌجعل الفرق بٌن جهود المداخل مساوٌاً ٌحاول  

 (  ( سٌكون صفراً اٌضاً. من اجل اٌجاد الربح ٌجب اٌجاد التٌارات )  ( فإن )    ( بما أن )7.1)

( ومن عالقات التٌارات ٌمكن الحصول على عالقة )  ) و
    

   
اعتماداً على قانون (. ٌتم اٌجاد التٌارات 

 اوم:
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 دائرة مضخم غٌرعاكس (7.1الشكل )                                                                      

تٌار المدخل العاكس, ولذلك ٌمكن  إهمال مكانفباإل المضخم العملٌاتً عالٌة جداً ن مقاومات مداخل إبما 

 للتٌار عند المدخل العاكس:                                                                تطبٌق قانون كٌرشوف

        

    

  
  

   

  
  

     
    

   
  

  

  
  

    و    ٌتم التحكم بمقدار الربح من خالل التحكم بقٌم المقاومتٌن نه أٌتبٌن من هنا 

 -(:Non-inverting Amplifierدائرة مضخم غٌرعاكس ) 3.1.1.1

 ( ٌالحظ أن:8.1فً هذه الدائرة كما مبٌن فً ألشكل ) 

   
      

     
 

       

 

                                                                        

 دائرة مضخم غٌرعاكس (8.1ألشكل )                                                                        

 إذاً:(      وبما أن ) 
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شارة الدخل, ولذلك ٌقال إن الخرج غٌر مطابقة إلإشارة خرج هذا المضخم, بعكس الدائرة السابقة 

فً الدائرة العملٌة من اجل  (              . ٌجب أن تكون )(non-inverted) معكوس

 (.input bias current)تخفٌض أخطاء انزٌاح الجهد الناتج عن تٌار إنحٌاز الدخل 

 

 -(:Summer Amplifierدائرة مضخم الجمع ) 4.1.1.1

 ( دائرة مضخم جمع. بما أن الدائرة تحوي تغذٌة9.1ٌبٌن الشكل )

 (:      ) مكان استخدام العالقة عكسٌة فباإل

            وبما أن 

                  لذا   

 (  ( و)  ) المداخلوجهود  (    وألٌجاد العالقات بٌن )

 مضخم الجمع دائرة(9.1الشكل)      ونطبق قانون كٌرشوف (  ( و)  ( و)  ) ٌتم اجاد التٌارات

تٌار المدخل العاكس مهمل ألن مقاومة  للتٌارات عند المدخل العاكس للمضخم العملٌاتً ونعتبر أن 

 عالٌة جداً. العاكس المدخل

   
    

  
 

  

  
  

   
    

  
 

  

  
  

   
      

  
 

    

  
  

 وحسب قانون كٌرشوف للتٌارات عند المدخل العاكس نجد أن:

             

    

  
  

  

  
 

  

  
  

      
  

  
   

  

  
     

  

  
   

  

  
     

 



 دوائر المتكاملة التماثلٌةال  الباب األول  ولالفصل األ
 

11 
 

 عندها سٌكون          واآلن إذا جعلنا 

               

مجموع غٌر معكوس تستخدم مرحلة ثانٌة بعد دائرة الجمع ن المجموع معكوس, وللحصول على إالحظ 

 .مساوي للواحد ٌكون ربحها

 مثال:

 جهد الخرج إذا كانت قٌم المقاومات كاآلتً: وجدأ (11.1) الشكلمن خالل 

                

 

 

 

 

 

 

 

 (11.1الشكل )

 الحل:

       
  

  
   

  

  
   

  

  
     

                                                   :وبما أن 

  :إذاً 
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 -(:Differential Amplifierدائرة مضخم تفاضلً ) 5.1.1.1

( ثم   ( دائرة مضخم تفاضلً, وإلٌجاد عالقة جهد الخرج ٌتم اٌجاد )11.1) ٌوصح الشكل 

 (.     مكان إعتبار)ئرة تحوي تغذٌة عكسٌة سالبة فباإلالدا( وبما أن   اٌجاد )

   
  

     
       

 وحسب قانون كٌرشوف للتٌارات عند المدخل العاكس نجد أن:

     

  
 

       

  
  

  

  
 

  

  
 

  

  
 

    

  
  

 

 

 ( دائرة مضخم تفاضل11.1ً)الشكل                                                       كثرأوبعد ترتٌب 

   
    

     
[
  

  
 

    

  
]  

    

     
 

      

     
  

       

    

     
 

    

     
 

      

     
  

     
     

  
[

    

     
 

    

     
]  

     أو    
  

  
        

            ٌكون الخرج                                          وإذا جعلنا 

 Positive feedback and its         التغذٌة العكسٌة الموجبة وتطبٌقاتها 2.1.1
applications                                                                                  

وفٌها ٌوصل  (12.1الحظ الشكل) لى التغذٌة العكسٌة السالبة,إضافة إتوجد تغذٌة عكسٌة موجبة  

وللتغذٌة العكسٌة الموجبة تأثٌرات  ,للمضخم العملٌاتًمع المدخل غٌر العاكس  الخرج عبر مقاومة مثالً 
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المضخم العملٌاتً بإتجاه االشباع, فبالعودة الى معاكسة لتأثٌرات التغذٌة العكسٌة السالبة وهً تقود 

نالحظ انه إذا كانت لدٌك تغذٌة عكسٌة موجبة فً الدائرة فإن علٌك                ادلة المع

 هً جهد الخرج العائد إلى الداخل. F( و      ( بالمقدار)  التعوٌض عن )

 

 

 

 

 

 التغذٌة العكسٌة الموجبة (12.1الشكل)

لى إن جهد التغذٌة العكسٌة العائد من الخرج إهناك شًء هام ٌجب مالحظته فً هذه المعادلة وهو 

(,      عن إضافة )المدخل غٌر العاكس ٌقود المضخم العملٌاتً أكثر فأكثر بإتجاه أالشباع وهذا ناتج 

(          أما فً التغذٌة العكسٌة السالبة فكان التأثٌر معاكساً للتغذٌة العكسٌة الموجبة وذلك ألن )

وبذلك فإنه ٌخفف من                   لبة ٌطرح كما فً المعادلة فً التغذٌة العكسٌة السا

)حٌث الٌرغب احد  ن التغذٌة العكسٌة الموجبة نادرة األستخدامإومع  وصول الخرج الى حالة اإلشباع.

, فإن لها تطبٌقات فً دوائر المقارنات الخاصة التً ن ٌنتقل المضخم الذي لدٌه إلى حالة اإلشباع(أب

 وائر الهزازات.تستخدم فً د

 Comparators and                   العملٌاتً كمقارنات وتطبٌقاتها المضخم3.1.1
applications                                                                                  

من المرغوب فً العدٌد من الحاالت معرفة متى تزٌد إشارة ما عن مستوى محدد مسبقاً أو  

معرفة أٌة واحدة من إشارتٌن أكبر من األخرى. ٌمكن تصمٌم دوائر بسٌطة بواسطة المضخم العملٌاتً 

 (.13.1الشكل )المثال المبٌن فً للقٌام بهذا العمل, كما فً 
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 المقارن (13.1الشكل )

( من الصفر إلى Noninverting Comparatorٌنتقل جهد الخرج فً دائرة المقارن غٌر العاكس )

جهد اإلشباع الموجب عندما ٌصبح جهد الدخل اكبر من الجهد المرجعً  قٌمة عالٌة تساوي تقرٌباً 

(voltage reference      المطبق على المدخل العاكس للمقارن, أما فً دائرة ) المقارن العاكس

فإن الخرج ٌنتقل إلى الصفر عندما ٌكون جهد الدخل أكبر من الجهد المرجعً المطبق على المدخل غٌر 

 العاكس. وٌستخدم مقسم الجهد فً دائرة المقارن لضبط الجهد المرجعً على القٌمة المرغوبة.

مكن بناء هذه الدائرة باستخدام من التطبٌقات المهمة جداً للمقارنات هً دائرة مبٌن مستوى الجهد حٌث ٌ

عدد من المقارنات التً تشترك مع بعضها بدخل واحد ولكن الجهد المرجعً لكل مقارن ٌختلف عن 

رتفعت فً االجهود المرجعٌة للمقارنات األخرى, وفً هذه الدائرة ٌزداد الجهد المرجعً لكل مقارن كلما 

 ات كمقسمات للجهد(.الدائرة بإتجاه األعلى )بسبب إستخدام شبكة مقاوم
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عندما ٌزداد جهد الدخل وٌتجاوز بقلٌل أصغر جهد مرجعً فً الدائرة وهو الجهد المطبق على المقارن 

( LED( وٌضًء الثنائً الباعث للضوء )Lowفإن خرج هذا المقارن ٌنتقل الى حالة )السفلً 

ستمرار فً زٌادة الجهد المطبق الموصول معه وهكذا تضاء باقً الثنائٌات بالتسلسل نحو األعلى باإل

 .على الدخل. تستخدم مقاومة متغٌرة لضبط كافة الجهود المرجعٌة

 Signals filters and        المضخم العملٌاتً كمرشح االشارات وتطبٌقاتها 4.1.1
applications                                                                                  

هو دائرة قادرة على تمرٌر مجال محدد من الترددات وحجز المجاالت الترددٌة المرشح  

 األخرى. وكما هو معروف هنالك اربع انواع أساسٌة للمرشحات هً: مرشحات التمرٌر المنخفض

(LPF)ًمرشحات التمرٌر العال , (HPF)مرشحات تمرٌر الحزمة , (BPF) مرشحات حجز ,

 )وعندها ٌسمى بالمرشح الفعال مرشحدائرة ستخدام المضخم العملٌاتً ك. باألمكان ا(BSF)الحزمة

Active Filterمعٌن مع  ( ولكافة األنواع وذلك بعد ربط مكونات الدائرة )مقاومات ومتسعات( باسلوب

للمرشحات  HPFو  LPF (14.1) . ٌبٌن الشكلالمضخم العملٌاتً للحصول على النوع المطلوب

 .مع استجابة كل منها الفعالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع استجابة كل منها للمرشحات الفعالة HPFو  LPF (14.1الشكل)

   

                              HPF                                                                       LPF                                            
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          Timer 555                                                  555ؤقتات الم 4.1.1

حٌان إلى مصدر ٌعطٌها نبضات محددة بدقة. وبشكل عام ٌكثر تحتاج الدائر الرقمٌة فً معظم األ 

( أو على تتابع متواصل من One Shotالطلب على نبضات منفردة ذات أمد معٌن )أي احادٌة الطلقة 

النبضات بتردد ودورة خدمة معٌنٌن. بدالً من محاولة إعداد دوائر مؤلفة من بوابات منطقٌة قٌاسٌة لتلبٌة 

ن األبسط عادة واألقل كلفة اإلستفادة من دوائر متكاملة عامة اإلستعمال وتعرف هذه المتطلبات, وم

( وٌمكن فً العادة تشكٌل تلك المكونات للتشغٌل األحادي الحالة المستقرة Timersجمٌعها بالمؤقتات )

(Mono Stable أو )لالا( مستقرA stableوال تحتاج إال لبضعة مكونات خارجٌة تحدد بار ,) مترات

 غٌلها.تش

وفً حالة التشغٌل األحادي الحالة المستقرة, تكون النبظات األحادٌة الطلقة مشابهة لتلك التً  

تولدها مولدات النبضات األحادٌة الحالة المستقرة. وهً تتمتع بدقة واستقرار أفضل عند الحاجة إلى 

 امداد أطول للفترة المستقرة.

ى تناوب الحالتٌن العالٌة والمنخفضة فً المخرج فٌمكن أما فٌما ٌتعلق بالتشغٌل الالمستقر )بمعن 

 ب الحر(.ذاعتبار الدائرة شكالً من أشكال المذب

   ممٌزات النبظات:

تستعمل المصطلحات التالٌة بشكل واسع لوصف نبضات الخرج الناتجة عن دوائر المؤقتات  

 :األحادٌة الحالة المستقرة والالمستقرة

 Pulse Repetition Frequency. تردد تكرار النبض     1

وٌرمز له بالرمز وهو ببساطة عدد النبضات الحاصلة فً فترة زمنٌة معٌنة )ثانٌة واحدة مثالً(  

نبضة فً  1111كٌلوهٌرتز ٌأتً بمعدل  1فالشكل الموجً الذي ٌتصف بتردد تكرار نبض قدره ,   

 الثانٌة.

   Pulse Period. دور النبضة    2

واحدة للنبضة. أذاً الدور هو  ذي تستغرقه دورة كاملةالموجً للنبضة هو الوقت الدور الشكل  

  حٌث :   وٌرمزلها بالرمز  مقلوب تردد تكرار النبض
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 Duty Cycle. دورة الخدمة    3

( معاً. وٌعبر     الوصل والفصل ) زمنً( إلى حاصل جمع    الوصل ) نسبة زمنوهً  

 معظم األحٌان بالنسبة المؤٌة كاالتً:عن دورة الخدمة فً 

دورة الخدمة =
   

        
 x 111% 

 1( لمدة OFFمللً ثانٌة ومنخفضاً ) 1( لمدة ONفالشكل الموجً الذي ٌكون على سبٌل المثال عالٌاً )

 % . 51مللً ثانٌة ٌتصف بدورة خدمة قدرها 

 Pulse Width. عرض النبضة  4

مستطٌل هً الفاصل الزمنً الذي ٌقاس عند منتصف إن عرض نبضة ذات شكل موجً  

 .(ON) اإلتساع أي الذي تكون النبضة فٌه عالٌة أو موصولة

 ( شكالً نموذجٌاً للنبضة.15.1ٌوضح الشكل )

 

 

 

 

 

 

 ( الشكل النموذجً للنبضة15.1الشكل )

أوسع الرقاقات انتشاراً, فهو لٌس مجرد خلٌط متقن من الدوائر التماثلٌة والرقمٌة,  555ٌعتبر المؤقت 

( مخطط 16.1ٌبٌن الشكل )بل ٌمكن القول أنه ال حدود لتطبٌقاته فً عالم تولٌد النبضات الرقمٌة. 

 .555للدائرة المتكاملة الخاصة بالمؤقت 
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 555لمؤقت ل( مخطط الدائرة المتكاملة 16.1الشكل )

البد لنا من التوقف أمام دوائره الداخلٌة الموضحة فً المخطط فً الشكل  555لٌة عمل المؤقت آولفهم 

(17.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 555( مخطط ٌوضح الدوائر الداخلٌة للمؤقت 17.1الشكل )

شكل أساس من مضخمٌن عملٌاتٌٌن مستعملٌن ب 555( أعاله ٌتألف المؤقت 17.1كما مبٌن بالشكل )

وباإلضافة إلى ذلك هنالك مصدر عاكس للمخرج, األمر  ذو حالتٌن مستقرتٌن. RSكمقارن مع نطاط 
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ٌسمح بأخذ أو إعطاء تٌارات كبٌرة من الحمل والٌه. كذلك توجد دائرة ترانزستور بهدف التفرٌغ السرٌع 

 . لمكثف التوقٌت الخارجً

 Monoهما أما تشغٌله فً حالة أحادي الحالة المستقرة ) 555طرٌقتٌن لتشغٌل المؤقت واآلن لدٌنا 

stable( أو حالة الالمستقرة )A stable( ٌبٌن الشكل .)مخطط ٌوضح التشغٌل فً الحالة 18.1 )

 (:   ادي الحالة المستقرة. حٌث ٌكون زمن الوصل )أح

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 فً الحالة األحادٌة الحالة المستقرة 555مخطط تشغٌل المؤقت ( 18.1الشكل )

(    ( مخطط ٌوضح التشغٌل فً الحالة الالمستقرة. حٌث ٌكون زمن الوصل )19.1الشكل )وٌبٌن 

 ( كاالتً:    وزمن الفصل )
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 فً الحالة الالمستقرة 555مخطط تشغٌل المؤقت  (19.1الشكل )

 ( إحسب عرض النبضة بالمللٌثانٌة.21.1)من الشكل    -مثال:

 

 

 

 

 

 

 

 (21.1الشكل )

 -الجواب:

 مللٌثانٌة 11نبضة والذي ٌساوي باإلمكان حساب عرض ال             باستخدام المعادلة  
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 تكرار النبض ودورة الخدمة. ( إحسب تردد21.1من الشكل ) -مثال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 (21.1الشكل )

 -الجواب:

 من خالل استخدام المعادلتٌن :

                    

                            

 

             وبما أن :     

  تردد تكرار النبض    وأن  
 

 
 هٌرتز 111إذاً سٌكون التردد مساوي إلى        

دورة الخدمة =       وأن
   

        
 x 111%       =67% 
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 االسئلة والتطبٌقات

اشرح منظومة المٌكاترونٌكس موضحاً األجزاء الرئٌسٌة فٌها مع مخطط ٌوضح  -1س

 ذلك.

 الرقمٌة؟ما هً الدوائر المتكاملة التماثلٌة؟ وما فرقها عن  -2س

 ما هو المكبر العملٌاتً؟ وما هً اهمٌته بالنسبة لمنظومات المٌكاترونٌكس؟ -3س

 للمكبر العملٌاتً ووظٌفة كل نوع. اذكر باختصار األنواع المختلفة -4س

 إذا كانت قٌم المقاومات كاآلتً: الربح وجدأ (8.1) الشكلبالعودة إلى  -5س

       

 جهد الخرج إذا كانت قٌم المقاومات كاآلتً: وجدأ (11.1) الشكلبالعودة إلى  -6س

                                  

 ما الفرق بٌن المرشحات الفعالة عن الغٌر فعالة؟ وضح ذلك. -7س

( إحسب عرض النبضة بالمللٌثانٌة إذغ علمت أن 21.1الشكل )بالعودة إلى  -8س

R=91Ω . 

إذا كانت  ( إحسب تردد تكرار النبض ودورة الخدمة21.1)الشكل بالعودة إلى  -9س

R1=0Ω. 

 

 



 

 

 

 

 المتحسسات والمتحوالت
Sensors and Transducers 

 

 االهذاف  

 الهدف العام:

فً كس ٌبالعناصر الضوئٌة والمتحسسات والمتحوالت المستخدمة فً المٌكاترون تعرٌف الطالب       

 .بأنواعهاوالحساسات  ) المتحوالت (  الطاقة نواقلوكٌفٌة استخدام  السٌارات

 األهذاف انخاصح:

 وروقع ان يكون انطانة قادراً عهى أن:               

 .يرعرف عهى االوواع انمخرهفح نهحساساخ -1

 يرعرف عهى انيح عمم انحساساخ وانمرحوالخ. -2

 يرعرف عهى خصائص انحساساخ انمخرهفح. -3

 يرعهم كيفيح انرعامم مع انحساساخ انمخرهفح. -4

 يرعرف عهى اسرخذاماخ انحساساخ انمخرهفح في انسيارج. -5

 انمىاسثح.مه رتط انحساساخ مع دوائر انركييف يرمكه  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثاويانفصم ان
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        انفصم

 ذعهم انمواضيع

 

  

 ا

انمقاومح  –ثىائي االوثعاز انضوئي 

 انخهيح–انري ذعرمذ عهى انضوء

ثىائي  –انثىائي انضوئي–انضوئيح

ذحد  االوثعاز انضوئي نألشعح

 – انرراوسسرور انضوئي –انحمراء

 –انمرئي ذراوسسرور االزدواج

–ثايرسرور االزدواج انمرئي

 .انمرحوالخ –انمرحسساخ

 انحساساخ وانمرحوالخ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 محروياخ
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 تمهٌد : 

مفهوم )  و ٌكافبه فً المعنى The Industrial Controlling  مفهوم التحكم الصناعً           

 موعة من العملٌاتالتحكم بسٌر مج وهو   The Industrial Automation ( األتمتة الصناعً

 Programmable) الصناعٌة المتتالٌة دون تدخل اإلنسان. أما تقنٌة التحكم الصناعً المبرمج

Logic Controller  (  PLC ًفً  ٌستخدم فً عملٌات التحكم تقنٌة تتحكم فً جهاز الكترونً فه

كانت المعامل  PLCاع فقبل اختربآلٌة عمل خطوط اإلنتاج فً مصنع ما.  األنظمة الصناعٌة كالتحكم 

ومتحكمات الحلقات المغلقة النجاز  Relaysوالمرحالت   Timersتستخدم أعداد هابلة من المإقتات 

مهام التحكم ومتابعة األوامر الرقمٌة وحماٌة قٌمها من التشوٌش . وٌضاف إلى هذا الجهاز عدد من 

والعناصر الضوبٌة   Actuatorsوالمشغالت   Transducersوالمتحوالت   Sensorsالحساسات 

 الموضحة بالفقرات التالٌة:

  

 LED( Light Emitting Diode )                   ثنائً االنبعاث الضوئً   1 - 2

وٌحدد اللون الطول  على شكل موجات(  Propagate ) الضوء نوع من الطاقة ٌنتشر

ٌوضح (  1–2خرى . والشكل)  ألموجً للضوء وترى عٌن اإلنسان أطوال موجٌة معٌنة وال ترى األ

األطوال الموجٌة التً تراها عٌن اإلنسان واألطوال الموجٌة التً ال تراها عٌن اإلنسان. ووحدة قٌاس 

   nm nanometer)(  . )(1nm= 1/109mm الطول ألموجً والمستخدمة بشكل عام هً النانومتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .( الطٌف الكهرومغناطٌسً 1 – 2الشكل ) 
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ٌبعث مصدر الضوء  فقط او الضوء والحرارة والمصادر التً تبعث الضوء فقط تسمى بالمصادر    

تدعى بالمصادر الحارة . وثنابٌات االنبعاث الضوبً  ةبٌنما المصادر التً تبعث الضوء والحرار الباردة

LED   من المصادر الباردة بٌنما الشمس مصدر ضوبً حار . اكتشف العالم ( NICK Holonyak 

 ( ٌوضح رمز ثنابً االنبعاث الضوبً وتركٌبه .  2 – 2والشكل )   1962عام  (

 

 

 

 

 

 

 

    

 ( تركٌب ورمز ثنائً االنبعاث الضوئً 2 – 2الشكل ) 

فوسفات  أو ( gallium – arsenic ) وٌصنع من مادة زرنٌخ الكالٌوم                

   PNكترونات والفجوات سوٌة فً منطقة االتصال . تصبح االل (gallium phosphate)الكالٌوم

وطاقة االلكترونات الحرة التً ال تتحد مع الفجوات تنبعث على شكل ضوء وتصل كفاءة ثنابً االنبعاث 

فً المصابٌح   %10 إلىبٌنما تصل   %99ضوء  إلىالضوبً والتً تحول الطاقة الكهربابٌة 

ً باأللوان األحمر واألصفر واألخضر وتكون فولتٌة التشغٌل االعتٌادٌة . تصنع ثنابٌات االنبعاث الضوب

1.5V  2.2اوV   وتركٌب هذه العناصر .Elements      

 كما ٌلً : 

 األصفر من فوسفات زرنٌخ الكالٌوم + فوسفات الكالٌوم . 

 األحمر من فوسفات زرنٌخ الكالٌوم . 

 األخضر من فوسفات الكالٌوم . 

بالتوالً مع الثنابً لتحدٌد  ةوتستخدم مقاوم10mA- 20mAالثنابٌات بٌن وٌكون تٌار التشغٌل لهذه 

 التٌار .
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  -مثال:

اذا كانت فولتٌة المصدر  األحمر LEDاحسب المقاومة الموصلة بالتوالً مع ثنابً االنبعاث الضوبً  

12V  20وتٌار الدابرة ٌساويmA 1.8. فولتٌة الثنابً تساويV    

 -الجواب:















510

20

102.10

1020

2.108.112

3

3

RS

RS

E
RS

VE

EEE

RS

RS

LDRS

 

 

 (.  3 – 2بعض ثنابٌات االنبعاث الضوبً على لونٌٌن وتوصل كما موضح بالشكل ) تحتوي 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ثنائٌات االنبعاث الضوئً مزدوج األلوان 3 – 2الشكل ) 

للون األحمر باالنحٌاز  LEDتوضع هذه الثنابٌات بصورة متعاكسة وبنفس الغالف فٌعمل الثنابً       

باللون األخضر . وفً حالة توصٌل كاثود  LEDً  فٌبعث الضوء وبعكس القطبٌة ٌعمل الثنابً األمام

للون األخضر ومع القطب السالب للمصدر ٌبعث  LEDللون األحمر مع كاثود الثنابً  LEDالتنابً 

ث الضوبً الثنابٌٌن الضوء الن أنود كل منهما بالقطبٌة الموجبة أي باالنحٌاز األمامً . ثنابً االنبعا

للون األبٌض مكون من ثالث ثنابٌات لأللوان األحمر واألخضر واألزرق فً غالف واحد وتبعث 

 .  3Vالضوء بفولتٌة تشغٌل تصل إلى 

ٌستخدم ثنابً االنبعاث الضوبً فً كثٌر من دوابر اإللكترونٌك الصناعً فالدابرة االلكترونٌة الموضحة 

  OP-Amp( باستخدام مكبر العملٌات  ( Comparatorرن ( عبارة عن دابرة مقا 4 – 2بالشكل ) 

 .     LEDوثنابً زٌنر و ثنابً االنبعاث الضوبً 
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 ( استخدام ثنائً االنبعاث الضوئً مع المقارن 4 – 2الشكل ) 

  E1بالمقارنة بٌن قٌم   741ال توجد تغذٌة عكسٌة فً الدابرة وٌقوم مكبر العملٌات  ،نالحظ من الشكل 

تمثل دخول غٌر العاكس وٌمثل الخرج إشارة  E2تمثل دخول العاكس والقٌمة   E1. القٌمة   E2و 

 .    E1 = E2عندما تكون       0Vالفولتٌة األكبر وٌصبح الخرج 

 ( .  -ٌكون الخرج سالب )   E2اكبر من   E1اذا كانت  - 

 ٌكون الخرج موجب ) + ( .  E2اصغر من  E1اذا كانت  - 

 .    ( 0 ) ٌكون الخرج   E1 = E2كانت اذا  - 

الدخول غٌر العاكس فً الدابرة عبارة عن فولتٌة ثنابً زٌنر . والدخول العاكس ٌنظم بوساطة المقاومة  

  E2 أي الدخول غٌر العاكس وتساوي   5.1Vمثالً  . فإذا كانت فولتٌة ثنابً زٌنر تساوي  Pالمتغٌرة 

تصبح الفولتٌة  5.1Vاقل من  E1كانت  إذا.   LEDٌتوهج  ( قال (0فان فولتٌة الخرج تساوي 

كٌفٌة استبدال ثنابً زٌنر  . سنالحظ بالفقرات القادمة LED فٌتوهج الثنابً   ( + )الخارجة موجبة 

  .(Sensors )بعناصر الكترونٌة حساسة 
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  LDR  ((Light Dependent Resistor  المقاومة التً تعتمد على الضوء 2 -2

 2إحدى عناصر الدابرة االلكترونٌة التً تعتمد مقاومتها على شدة الضوء الساقط علٌها، والشكل )       

   ورمز هذه المقاومة . شكل( ٌوضح  5 –

 

       

 

 

 

 

 

 

 ورمزها  LDR المقاومة   ( شكل 5 – 2الشكل ) 

غطاء شفاف  الحظ الشكل ) مكشوفة وموضوعة بغطاء زجاجً او  وتكون المادة الشبه موصلة          

2 – 6  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LDR( أشكال مختلفة من  6 – 2الشكل ) 

ٌزاد  LDRوتصنع عادة من مادة سلفاٌد الكادٌوم او سٌلٌناٌت الكادٌوم ، عند سقوط الضوء على       

لى تركٌب عدد الشحنات الحرة المتحركة فتزداد الموصلٌة أي تقل المقاومة وٌعتمد التغٌر فً المقاومة ع

فً الضٌاء . المنحنً  100Ωوالى    200MΩ  حوالً  إلىالعنصر فمثالً تصل مقاومتها فً الظالم 

 .   LDR( ٌمثل العالقة بٌن المقاومة وشدة الضوء على   7 – 2الموضح بالشكل ) 
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 LDR ( العالقة بٌن المقاومة والضوء لـ  7 – 2الشكل ) 

تجربة ربما تختلف هذه القٌم فً وسط ضوء آخر وهً فً كل األحوال تظهر هذه القٌم سجلت من خالل 

 .    LDRالعالقة العكسٌة بٌن شدة الضوء ومقاومة 

فً إضاءة الشوارع حٌث تتحكم بفصل القطعة الثنابٌة   LDR( استخدام  8 – 2ٌوضح الشكل )       

Bimetal  فً الملف المتصل مع القطعة الثنابٌة بٌنما  أثناء النهار بسبب مقاومتها القلٌلة ومرور التٌار

 توصل هذه القطعة فً اللٌل إلضاءة مصابٌح الشارع . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للسٌطرة على إضاءة مصابٌح الشارع  LRD( استخدام  8 – 2الشكل ) 
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كمجزئ جهد فلقراءة الفولتٌة المطلوبة    LDRوضح استخدام ت(  9 – 2الدابرة الموضحة فً الشكل ) 

 Ainفعندما تقل مقاومتها تزداد الفولتٌة فً النقطة ،   LDRٌمكن تحدٌدها بتغٌر مقاومة  Ainً النقطة ف

   ( . (Gnd   OV فولتٌة  إلىنسبة . وبالعكس بزٌادة المقاومة تقل الفولتٌة  5Vنحو الفولتٌة 

 

 

 

 

 

 

 كمجزئ جهد  LDR(  9 – 2الشكل)

وبٌة بوساطة ع الخلٌة الضوبٌة ٌتم ذلك بقٌاس مقاومة الخلٌة الض( الموصلة م  rولتحدٌد قٌمة المقاومة )

 r = 100Ωوباختٌار قٌمة المقاومة  500Ωوفً الظالم 100Ωلشمس ولتكن االومٌتر وتحت ضوء ا

 ٌصبح تٌار الدابرة 

mA
V

R

V
I 25

200

5



 

 

صبح مقاومة مثال. وفً ضوء الغرفة ت 500Ωعندما تصل المقاومة إلى  10mAوٌصل التٌار إلى 

وبتقرٌب إصبعك من الخلٌة الضوبٌة لحجب الضوء عنها تصل  IKΩالخلٌة الضوبٌة إلى حوالً 

ٌعتبر اختٌار جٌد  1KΩفإذا تحدد مستوى الضوء هذا فان اختٌار المقاومة  3KΩالمقاومة إلى حوالً 

الضوبٌة بشروط  لمجزئ الجهد ، والغرض من مجزئ الجهد هو تجهٌز الموازنة للمقاومة وتعمل الخلٌة

 الضوء المطلوب. 

( عبارة عن دابرة سٌطرة بواسطة الضوء باستخدام المقاومة التً  11 – 2الدابرة الموضحة بالشكل ) 

للتؤكد من عمل  LEDومكبر العملٌات ٌعمل كمقارن وثنابً االنبعاث الضوبً  LDRتعتمد على الضوء 

 ( Voltage Divider )وهً مجزئ جهد  LDRة بالتوالً مع المقاوم RSالدابرة . وصلت المقاومة 

قلٌلة بسبب سقوط الضوء علٌها فٌتكون علٌها فرق جهد قلٌل أٌضا .وبتغٌٌر   LDR.تكون مقاومة 

ٌمكن جعل الفولتٌة على الطرف العاكس اكبر من الفولتٌة على الطرف غٌر العاكس  Pالمقاومة المتغٌرة 

تزداد مقاومتها بشكل مفاجا وٌزداد فرق  LDRلى وعندما تقل شدة الضوء الساقط ع E2<E1اي 

. فً هذه  E1 <E2الجهد بٌن طرفٌها ، فً هذه الحالة ٌزداد الطرف غٌر العاكس عن الطرف العاكس

اللحظة ٌصبح خرج مكبر العملٌات موجباً فٌتوهج ثنابً االنبعاث الضوبً ، عند إعادة شدة 
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ً االنبعاث الضوبً من جدٌد. ٌمكن تنظٌم ( ثناب  (OFFالحالة األولى ٌنطفا   إلىالضوء 

 (.   Pحساسٌة الدابرة ألي شدة ضوبٌة بتغٌٌر المقاومة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LDR   ( دائرة سٌطرة باستخدام المقاومة 11 – 2الشكل ) 

 

  Photocell                                                            الخلٌة الضوئٌة 3 –2

طاقة كهربابٌة كما فً الخالٌا  إلىرة عن عنصر الكترونً ٌتؤثر بالضوء فٌحول حرارة الضوء عبا      

مصنوعة من مواد شبه موصلة مثل السٌلٌكون والجرمانٌوم او السٌلٌنٌوم.   solar cellالشمسٌة  

ظ الح Pوٌكون السطح اآلخر من المادة من النوع  Nوٌكون السطح المواجه للضوء مصنوع من النوع 

 ( الذي ٌبٌن حركة الحامالت من االلكترونات والفجوات خالل الخلٌة  .  11 – 2الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تركٌب الخلٌة الشمسٌة 11 – 2الشكل ) 
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بٌنما تتحرك الفجوات نحو المادة شبه   Pتتحرك االلكترونات نحو المادة شبه الموصلة من النوع    

( فً منطقة الحاجز )   Spontaneousابً تلقابً )  فٌحدث مجال كهرب Nالموصلة من النوع 

Junction   عند سقوط ضوء الشمس على منطقة الحاجز ال تستطٌع الكترونات المرور خالل . )

فتنتظم االلكترونات للحركة إلى  Nوالنوع  Pالمجال الكهربابً وعند وضع موصل بٌن مادتً النوع 

فً مسار التوصٌل ٌمر تٌار خالل الحمل  كما موضح (  ( Load. وبوضع حمل  Pالمادة من النوع 

 (. 12 – 2فً الشكل ) 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 ( توصٌل حمل ) مصباح ( مع الخلٌة الشمسٌة 12 – 2الشكل ) 

 ( .  13 -1وٌرمز لهذه الخلٌة الضوبٌة كما موضح بالشكل ) 

 

 

 

 

 

 ( رمز الخلٌة الضوئٌة 13 – 2الشكل ) 

بٌة الناتجة بوساطة الخلٌة الضوبٌة مع ضوء الشمس ، ففً الخالٌا الضوبٌة وتتناسب الطاقة الكهربا

وٌعتمد التٌار على حجم الخلٌة الحظ الشكل )  0.55Vالمصنوعة من السٌلٌكون تصل فولتٌة الخلٌة إلى 

2- 14  . ) 
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 ( العالقة بٌن الطاقة الكهربائٌة وضوء الشمس للخلٌة الضوئٌة 14 – 2الشكل ) 

عندما تستخدم هذه الخالٌا الضوبٌة فً أماكن بعٌدة عن المدن لتزوٌد الفولتٌة وبعد تحوٌل ضوء      

( الذي ٌبٌن المخطط الكتلوي لنقل الطاقة الكهربابٌة  15 – 2الشمس إلى طاقة كهربابٌة الحظ الشكل ) 

 إلى أماكن بعٌدة  .   

 

 

 

 

 

 

 قة من الخالٌا الضوئٌة الى أماكن بعٌدة ( المخطط الكتلوي لنقل الطا 15 – 2الشكل ) 

 )على تثبٌت الفولتٌة الخارجة من الخالٌا الضوبٌة بٌنما ٌعمل المركم   ( Regulator )ٌعمل المنظم 

Accumulator )   ًعلى خزن الطاقة الكهربابٌة التً توصل إلى جهة المستهلك لتشغٌل مثال

كفاءة تشغٌل للخالٌا الضوبٌة عندما ٌكون ضوء  المحركات وأجهزة التكٌٌف ... الخ. وتكون أعلى

الشمس عمودٌاً علٌها لذلك فان تنظٌم وضع الخالٌا  بزاوٌة بالنسبة إلى ضوء الشمس مهم جداً .  وكما 

فان الخلٌة الضوبٌة المكونة من أربعة خالٌا متوالٌة  0,55Vنعرف ان فولتٌة الخلٌة الواحدة ٌساوي 

لذا نحصل   ( Panel ) لٌة الضوبٌة عادًة من ست خالٌا للوحة  ، وتتكون الخ 2.2Vسوف تعطً 

(  16 – 2. وللسٌطرة على تشغٌل محرك بوساطة الخلٌة الضوبٌة كما موضح بالشكل )   13.2Vعلى 

فٌمر تٌار  Q1وإثناء تسلٌط الضوء على الخلٌة الضوبٌة تقل مقاومتها فٌزداد تٌار القاعدة للترانزستور 

نزستور كمفتاح الكترونً فٌعمل المحرك . وعند حجب الضوء عن الخلٌة الضوبٌة جامع وٌعمل الترا
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تزداد مقاومة الخلٌة الضوبٌة فٌقل تٌار القاعدة فٌقل االنحٌاز األمامً للترانزستور فال ٌعمل الترانزستور 

cutoff   . فٌتوقف المحرك عن العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ى عمل محرك( الخلٌة الضوئٌة تسٌطر عل 16 – 1الشكل ) 

( كما موضح (Photocellباستخدام مكبر العملٌات كمقارن لتنظٌم زاوٌة وضع الخلٌة الضوبٌة    

(. ٌوصل طرف الخلٌة الضوبٌة إلى طرف مكبر العملٌات غٌر العاكس وتنظم الفولتٌة  17 – 2بالشكل) 

الضوبٌة باتجاه الشمس  وبتحرٌك الخلٌة 2.1V))الموصلة إلى طرف مكبر العملٌات العاكس لقٌمة معٌنة

 )لحٌن توهج ثنابً االنبعاث الضوبً وهذا ٌعنً ان فرق الجهد على طرفً الخلٌة الضوبٌة تساوي 

2.2V)     .وهذا ٌعنً ان الخلٌة فً موقع مستقر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دائرة سٌطرة باستخدام الخلٌة الضوئٌة) الشمسٌة( 17 – 2الشكل ) 
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   Photodiode                                                      الثنائً الضوئً 4 –2

احد عناصر الدابرة االلكترونٌة التً ٌزداد فٌها التٌار العكسً عندما ٌسقط  الثنابً الضوبً

الضوء علٌه ، فهً تعمل باالنحٌاز العكسً. ٌوصل بصورة معكوسة مع الدابرة مثل ثنابً زٌنر وٌصنع 

 . (18 – 2خاصة . وٌرمز له كما فً الشكل)  PNسٌلكون . وله منطقة اتصال من الاو  من الجرمانٌوم

 

 

 

 

 

 ( رمز الثنائً الضوئً 18 – 2الشكل ) 

عند تسلٌط االنحٌاز العكسً إلى أطراف الثنابً الضوبً تبدأ االلكترونات والفجوات بالتحرك          

 PNعند سقوط الضوء على منطقة االتصال نحو أقطاب المصدر وٌحدث مرور تٌار عكسً قلٌل جداً. و

تزداد حامالت التٌار العكسً فٌزداد التٌار العكسً وبهذا ٌتم التحكم بالتٌار العكسً بوساطة الضوء 

( هذا النوع من الثنابٌات حساس جداً لمصادر الضوء الحرارٌة مثل ضوء الشمس 19-2الحظ الشكل)

 دة الضوء.   وٌتغٌر تٌار الثنابً الضوبً فجؤة مع تغٌر ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تركٌب الثنائً الضوئً 19 – 2الشكل ) 

 ( عدد من هذه الثنابٌات . 21 – 2وللثنابً الضوبً أشكال عدٌدة وٌبٌن الشكل ) 
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 ( أشكال الثنائٌات الضوئٌة  21 – 2الشكل ) 

 Relay لسٌطرة على المرحل ( توضح ا 21 – 2الدابرة االلكترونٌة الموضحة بالشكل )                 

انحٌاز  Q1ٌنحاز الترانزستور   D1باستخدام الثنابً الضوبً فبتسلٌط الضوء على الثنابً الضوبً (  (

إمامً الن مقاومة الثنابً الضوبً تقل فٌزداد تٌار القاعدة فً نفس الوقت ٌكون انحٌاز الجامع إلى 

ٌمر تٌار جامع فً ملف المرحل فٌغٌر حالة المرحل ف ONالقاعدة انحٌازاً عكسٌاً فٌعمل الترانزستور 

 فٌعمل على تشغٌل اي حمل موضوع مع المرحل .    ONالتوصٌل  إلى  OFFمن القطع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الثنائً الضوئً ٌسطر على عمل المرحل 21 – 2الشكل ) 

ً الضوبً ٌحول الضوء اي وللتمٌٌز بٌن الثنابً الضوبً والخالٌا الشمسٌة الحظنا ان الثناب            

الموجات الكهرومغناطٌسٌة الى كهرباء و الخالٌا الشمسٌة تحول الطاقة الضوبٌة القادمة من الشمس إلى 

 طاقة كهربابٌة فهما ٌقومان بنفس العمل وٌشتركان بنفس المبدأ وٌختلفان فً نقطتٌن : 
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ٌحول اإلشارات الضوبٌة إلى ٌعمل الثنابً الضوبً فً مجال االتصاالت ومعالجة االشارت ف -1 

كهربابٌة بٌنما تشغل الخالٌا الشمسٌة وظٌفة تولٌد الكهرباء عن طرٌق تحوٌل الطاقة الشمسٌة إلى طاقة 

 مل ككاشف ضوبً أكثر منه كمحول طاقة .  عكهربابٌة أي أن الثنابً الضوبً ٌست

بٌنما تترك الخلٌة الشمسٌة  ( Reverse Bias ) ٌعمل الثنابً الضوبً فً حالة االنحٌاز العكسً  -2

 دون تسلٌط جهد علٌها الن واجبها تولٌد الكهرباء ولٌس استهالكه .

( عبارة عن دابرة سٌطرة بواسطة شدة الضوء باستخدام الثنابً  22 – 2الدابرة الموضحة بالشكل ) 

ث الضوبً عندما الضوبً الدابرة عبارة عن مقارن باستخدام مكبر العملٌات تسمح بتوهج ثنابً االنبعا

للتؤكد من  LEDتقل شدة الضوء الساقط على الثنابً الضوبً .  ٌعمل كمقارن وثنابً االنبعاث الضوبً 

 Voltage )بالتوالً مع الثنابً الضوبً وهً مجزئ جهد  RSعمل الدابرة . وصلت المقاومة 

Divider ) ٌتكون علٌها فرق جهد .تكون مقاومة الثنابً الضوبً  قلٌلة بسبب سقوط الضوء علٌها ف

ٌمكن جعل الفولتٌة على الطرف العاكس اكبر من الفولتٌة على  Pقلٌل أٌضا .وبتغٌٌر المقاومة المتغٌرة 

وعندما تقل شدة الضوء الساقط على الثنابً الضوبً تزداد مقاومته  E2<E1الطرف غٌر العاكس اي 

> E1غٌر العاكس عن الطرف العاكس وٌزداد فرق الجهد بٌن طرفٌه ، فً هذه الحالة ٌزداد الطرف

E2  فً هذه اللحظة ٌصبح خرج مكبر العملٌات موجباً فٌتوهج ثنابً االنبعاث الضوبً ، عند .

( ثنابً االنبعاث الضوبً من جدٌد. ٌمكن   (OFFإعادة شدة الضوء الى الحالة األولى ٌنطفا  

 (.   Pتنظٌم حساسٌة الدابرة ألي شدة ضوبٌة بتغٌٌر المقاومة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دائرة سٌطرة باستخدام الثنائً الضوئً 22 – 2الشكل ) 
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 Infrared LED  Diode           بعاث الضوئً لألشعة تحت الحمراءثنائً االن   5 - 2

االنبعاث الضوبً لألشعة تحت الحمراء باالنحٌاز العكسً والضوء المنبعث منه ال  تعمل ثنابٌات     

وٌتركب هذا الثنابً من مادة   820nm – 1000nmنسان بالطول ألموجً  من تحس به عٌن اإل

 2وٌرمز له كما فً الشكل )    IR LEDوٌختصر اسم الثنابً  gallium arsenic كالٌوم ارسنك  

– 23 .)    

 

 

 

 

 IR LED( رمز  23 – 2الشكل)         

وفً حالة استخدام فولتٌة   20mAره وتٌار مقدا 1.25Vبشكل عام بالفولتٌة  IR LEDٌعمل الثنابً 

.    20mAٌتم وضع مقاومة بالتوالً مع الثنابً كً ٌبقى التٌار ثابتاً وٌساوي  1.25Vمن  أكثرمصدر 

 ولحساب قٌمة المقاومة نتبع ماٌلً: 











5.237

1020

75.4

75.425.16

3
I

E
RS

VEEE

EEE

RS

IRRS

IRRS

 

مثل المقاومة ٌر قٌاسٌة لذلك ٌمكن اختٌار إحدى القٌم القرٌبة منها وبما إن قٌمة المقاومة غ

220Ω    270او المقاومةΩ  ( ٌمكن زٌادة تؤثٌر الضوء بتوصٌل عدد من  24 – 2الحظ الشكل . )

 Remote  فً أنظمة اإلرسال فً التحكم عن بعد   IR LEDهذه الثنابٌات بالتوالً . ٌستخدم 

Control   تتؤثر هذه الثنابٌات وتبدد هذه الثنابٌات قدرة صغٌرة جداً وتبعث ضوء متردد صغٌر جداً وال

 وتعمل بصورة عالٌة االستقرار.   Noiseبالضوضاء 

 

 

 

 

 

 

 RS( حساب قٌمة المقاومة  24 – 2الشكل ) 
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 (  25 – 2إشكال عدٌدة كما موضحة بالشكل )   IR LEDوللثنابٌات 

 

 

 

 

 

 

 IR LED( أشكال مختلفة للثنائٌات  25 – 2الشكل ) 

، تستخدم دابرة   RXودابرة استالم TX( دابرة إرسال   26 – 2 فً الدابرة الموضحة بالشكل )   

بٌنما تستخدم دابرة االستالم الثنابً الضوبً الذي ٌعمل بالكشف عن األشعة   IR LEDاإلرسال الثنابً 

 فٌولد تٌار صغٌر ٌتناسب مع الضوء المكشوف.  IRتحت الحمراء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IR( دائرة إرسال واستالم باستخدام  26 – 2الشكل )                         

 (.  27 – 2موضحة بالشكل )  IRتوجد أشكال متعددة للثنابً الضوبً للكشف عن 

 

 

 

 

 

 

 ( أنواع مختلفة من الثنائٌات الضوئٌة لألشعة تحت الحمراء 27 – 2الشكل ) 
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لم وفً هذا النظام ( عبارة عن مرسل ومست 28 – 2الدابرة االلكترونٌة الموضحة بالشكل )        

فً المستلم . ولكل منهما مصدر فولتٌة منفصل  IRفً المرسل والثنابً الضوبً   IR LEDٌستخدم 

للتؤكد من مرور التٌار فً   D2و   D1وال ٌوجد ربط بٌن المصدرٌن . وصل ثنابً االنبعاث الضوبً 

قدار التٌار المار فً دابرة م  R2و   R1دابرة المرسل ودابرة المستلم . وتحدد كل من المقاومات 

تبعث ضوء  IR LEDالمرسل ودابرة المستلم ومن هبوط الجهد العالً . بتسلٌط الفولتٌة الى دابرة 

باألشعة تحت الحمراء فً ناحٌة المرسل وٌإكد ذلك توهج ثنابً االنبعاث الضوبً ذلك . ٌتؤثر الثنابً 

فٌزداد   IR LED حت الحمراء المنبعثة من بدابرة المستلم  بضوء األشعة ت  Photodiodeالضوبً 

مرور التٌار فً دابرة  D2تٌار االنحٌاز العكسً للثنابً الضوبً. وٌإكد توهج ثنابً االنبعاث الضوبً 

 .   مصدر الفولتٌة عن دابرة المرسل تتوقف الدابرة عن العمل  Cut Offالمستلم . فً حالة قطع 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 و الثنائً الضوئً  IR LED( اإلرسال واالستالم باستخدام  28 - 2الشكل )              

   Phototransistor                                      الترانزستور الضوئً      2-6

عندما  ( Base)نوع من الترانزستورات التً ٌزداد فٌها تٌار القاعدة  الضوبً ترانزستورال           

حساس للضوء كما هً الثنابٌات الضوبٌة ومصمم للعمل  عبارة عن ترانزستورهو ٌسقط الضوء علٌه 

 NPNاو   PNPوتصنع معظم الترانزستورات الضوبٌة المختلفة من ترانزستورات بنفس النظرٌة ، 

وال ٌستخدم طرف القاعدة عادًة وٌنحاز الجامع الى الباعث بالصورة االعتٌادٌة وٌعتبر الثنابً بٌن 

دة عبارة عن ثنابً ضوبً . تقوم العدسات للترانزستور الضوبً بتجمٌع الضوء الساقط الجامع والقاع

على سطح منطقة االتصال للثنابً بٌن الجامع والقاعدة وٌمر تٌار جامع فً الدابرة عند سقوط الضوء. 

الضوبً  رفً حالة عدم وجود ضوء ساقط للثنابً الضوبً بٌن الجامع والقاعدة ٌصبح الترانزستو

 زالً. عا
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 29 – 2ٌوصل حمل الدابرة مع الجامع عادة وبسقوط الضوء ٌبدأ التٌار بالمرور خالل الحمل والشكل ) 

 الضوبً ورمزه .   ر( تركٌب الترانزستو

 

 

 

 

 

 

 

 الضوئً ورمزه ر( تركٌب الترانزستو 29 – 2الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 الضوئٌة ت( أشكال مختلفة للترانزستورا 31 – 2الشكل ) 

باستخدام الترانزستور  ( Relay )توضح السٌطرة على المرحل (  31 – 2برة الموضحة بالشكل) الدا

تقل موصلٌة الترانزستور الضوبً   Q2الضوبً فبتسلٌط الضوء على قاعدة الترانزستور الضوبً 

  تور  فٌزداد االنحٌاز األمامً بٌن القاعدة والباعث للترانزس  Q2فتزداد الفولتٌة عبر الترانزستور 

Q1 وٌكون االنحٌاز بٌن الجامع والقاعدة للترانزستورQ1   انحٌازاً عكسٌاً فٌعمل هذا الترانزستور فٌمر

. فعلى فرض وجود عدد   ONإلى   التوصٌل   OFFتٌار فً ملف المرحل فٌغٌر حالة المرحل من 

طفاء هذه المصابٌح من المصابٌح موصلة بالتوازي مع أطراف المرحل ٌمكن السٌطرة على إضاءة أو إ

  Q2بتسلٌط الضوء او حجبه على قاعدة الترانزستور 
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 الضوئً ٌسطر على عمل المرحل ترانزستورال(  31 – 2الشكل ) 

( عبارة عن دابرة سٌطرة بواسطة شدة الضوء باستخدام  32 – 1الدابرة الموضحة بالشكل )      

ة عن مقارن باستخدام مكبر العملٌات تسمح بتوهج ثنابً االنبعاث الترانزستور الضوبً، الدابرة عبار

الضوبً عندما تقل شدة الضوء الساقط على الترانزستور الضوبً .   وضع ثنابً االنبعاث الضوبً 

LED  للتؤكد من عمل الدابرة . وصلت المقاومةRS  بالتوالً مع الترانزستور الضوبً وهً مجزئ

.تكون مقاومة الترانزستور الضوبً  قلٌلة بسبب سقوط الضوء علٌها  ( Voltage Divider )جهد 

ٌمكن جعل الفولتٌة  Pفٌتكون على الترانزستور الضوبً فرق جهد قلٌل أٌضا .وبتغٌٌر المقاومة المتغٌرة 

وعندما تقل شدة الضوء  E2<E1على الطرف العاكس اكبر من الفولتٌة على الطرف غٌر العاكس اي 

انزستور الضوبً تزداد مقاومته وٌزداد فرق الجهد بٌن طرفٌه ، فً هذه الحالة ٌزداد الساقط على التر

. فً هذه اللحظة ٌصبح خرج مكبر العملٌات  E1 <E2الطرف غٌر العاكس عن الطرف العاكس

  (OFFموجباً فٌتوهج ثنابً االنبعاث الضوبً ، عند إعادة شدة الضوء الى الحالة األولى ٌنطفا  

نبعاث الضوبً من جدٌد. ٌمكن تنظٌم حساسٌة الدابرة ألي شدة ضوبٌة بتغٌٌر المقاومة ( ثنابً اال

 (P   .) 
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 ( دائرة سٌطرة باستخدام الترانزستور الضوئ32ً -2الشكل ) 

للترانزستورات الضوبٌة كثٌر من االستعماالت منها أجهزة اإلنذار والمصاعد وفً أجهزة التلفزٌون 

 وغٌرها .   Remote Controlاستقبال لجهاز التحكم عن بعد كوحدة 

 Opto Coupler Transistor                    ترانزستور االزدواج المرئً  2-7

تستخدم عناصر االلكترونٌات الضوبٌة الغراض عزل دابرة كهربابٌة ذات مدى منخفض الفولتٌة عن 

المحوالت الكهربابٌة وقد اطلق على وحدة العزل هذه اسم  دابرة اخرى ذات فولتٌة عالٌة وهذا ٌشبه لعمل

وحدة العزل الضوبً وهً تعمل على العزل الكهربابً التام بٌن الدوابر الكهربابٌة . تتكون وحدة العزل 

مرتبط بترانزستور ٌتحسس بالضوء او ثاٌرستور  LEDالضوبً فً العادة من ثنابً االنبعاث الضوبً 

 ٌتحسس بالضوء . 

وابر اإللكترونٌك الصناعً لطبقات السٌطرة أو التحكم فولتٌات وتٌارات صغٌرة بٌنما تكون طبقات فً د

القدرة كبٌرة ولهذا السبب فان خطوط السٌطرة وخطوط القدرة ٌجب أن تكون معزولة الواحدة عن 

لعوازل الضوبٌة األخرى . وأفضل العناصر االلكترونٌة للقٌام بهذه المهمة هً العوازل المربٌة ففً هذه ا

تنتقل اإلشارة من المرسل إلى المستلم خالل الضوء فقط .وٌكون طول الموجة للضوء المستخدم فً 

 )وٌدعى طول الموجة هذا باألشعة تحت الحمراء  1000nm – 820العوازل المربٌة بٌن 

Infrared)  والتً ال تحس بها عٌن اإلنسان. ٌمكن نقل اإلشارات بالتردداتMHz العوازل  بوساطة

ٌعمل على األشعة تحت الحمراء  LED الضوبٌة. ٌتكون هذا الترانزستور من ثنابً االنبعاث الضوبً 

IR (33 – 2وترانزستور ضوبً بنفس الغالف كما موضح بالشكل .  ) 
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 Opto coupler Transistor( تركٌب وعمل دائرة    33 – 2الشكل ) 

 Excitationوبتسلٌط  مإثر  مقصورة على التبادل المشتركE2 و E1مصادر فولتٌات الدابرة

و  1لإلطراف   IR LEDإلى طرفً الثنابً   E1سوف تسلط الفولتٌة   S1(  للدابرة وبغلق المفتاح   (

انبعاث ضوء األشعة تحت الحمراء    IR  LED. ٌبدأ الثنابً    S1والمفتاح   R1خالل المقاومة   2

. ومن الشكل   E2باالنحٌاز األمامً بسبب المصدر   5و  4ور الضوبً   وتصبح أطراف الترانزست

ٌعتبر حمل   R2بالتوالً مع   Dنالحظ أن طرف القاعدة فً حالة فتح وان ثنابً االنبعاث الضوبً 

(  ٌسلط على الترانزستور الضوبً فٌبدأ تدفق تٌار   ( IR  LEDللجامع . الضوء المنبعث من الثنابً 

التغٌر فً الفولتٌة بٌن الجامع والباعث للترانزستور الضوبً لن تإثر على تٌار الجامع وتتم الجامع. إن 

 E1. فً حالة نقصان  فولتٌة المصدر   IR LEDالسٌطرة على تٌار الجامع بالتناسب مع ضوء الثنابً 

الضوبً أٌضاً فتقل شدة الضوء الساقط على الترانزستور   IR LEDٌحدث نقصان فً ضوء الثنابً   

 بإضاءة  قلٌلة وتعمل دابرة الترانزستور الضوبً.    D فٌضا الثنابً 

   Opto Coupler Thyristor                   ثاٌرستور االزدواج المرئً    8 –2

 ةشبة الموصل المواد  من بلورات أربعةالثاٌرستور عبارة عن وصلة مكونة من  أننعرف        

P.N.P.N من االنود  مكون( Anode ) والكاثود (Cathode )  والبوابة  Gate )   ) تستخدم

( الذي ٌمثل  34  - 2الحظ الشكل )  على طرف البوابة  Triggerربابً عند تسلٌط نبضة كمفتاح كه

  تركٌب الثاٌرستور ورمزه  . 
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 ( تركٌب الثاٌرستور ورمزه 34 – 2الشكل ) 

   ( . 35 – 2موضح فً الشكل )  وللثاٌرستور أشكال عدٌدة كما

 

 

 

 

 

 

 

 رمز الثاٌرستور الضوئً . (الذي ٌوضح 35 – 2الحظ الشكل ) 

ذكرنا إن أفضل العناصر االلكترونٌة للعزل بٌن دابرة الدخول ) دابرة المرسل (  ودابرة الخرج          

ل اإلشارة من المرسل إلى المستلم ) دابرة المستلم (  هً العوازل المربٌة ففً هذه العوازل الضوبٌة تنتق

 1000nm – 820خالل الضوء فقط .وٌكون طول الموجة للضوء المستخدم فً العوازل المربٌة بٌن 

والتً ال تحس بها عٌن اإلنسان. ٌمكن   (Infrared)   وٌدعى طول الموجة هذا باألشعة تحت الحمراء 

مع ثاٌرستور   IR LED.  فبوضع الثنابً بوساطة العوازل الضوبٌة MHzنقل اإلشارات بالترددات 

  .( 36 – 2ٌتحكم بالضوء وبغالف واحد كما موضح فً الشكل ) 
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 Opto Coupler Thyristor(  تركٌب    36 – 2الشكل ) 

الضوء الذي ٌتحكم بالترانزستور وٌتم  أداةالضوء الذي ٌتحكم بالثاٌرستور تشبه  أداةعمل            

( وهو  37 -2تحت الحمراء كما موضح بالشكل )  األشعةبوساطة ضوء  ( Triggering)ح القد

خالل  IR LEDعلى الثنابً   E1وتسلٌط فولتٌة المصدر  S1الطرف السادس. عند غلق المفتاح 

ضوء األشعة تحت الحمراء ٌتحكم هذا الضوء بالثاٌرستور  IR LEDٌبعث الثنابً  R1المقاومة 

وثنابً  R2. وتمثل المقاومة   E2ومصل باالنحٌاز األمامً مع المصدر   4,5,6 المتصل باألطراف

 IR. بسبب انبعاث الضوء من  Opto Thyristorحمل للثاٌرستور المربً  Dاالنبعاث الضوبً 

LED  ًعلى الثاٌرستور ٌصبح فً حالة توصٌل فٌمر تٌار حمل فٌشع الثنابD  الضوء . وعند غلق

 فولتٌة بٌن اآلنود والكاثود للثاٌرستور فتتوقف العملٌة  . تتفقد ال S2المفتاح 

 OPTO Thyristor( تشغٌل الثاٌرستور المرئً   37 – 2الشكل ) 

 (.  38 – 2أشكال مختلفة كما موضحة فً الشكل )  الترانزستور الضوبً وٌؤخذ
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 المرئً لثاٌرستورأشكال مختلفة ل ( 38 -2الشكل ) 

  SENSORS                                                              تسساحتمال 9 –2

 الكمٌات الفٌزٌابٌة كالحرارة والضغط والسرعة والحركة والقوةب ٌتؤثرعنصر  عبارة عنمتحسس ال

وٌمكننا .الفٌزٌابٌة بابٌة مكافبة لتلك الكمٌاتكمٌات كهر إلىوالضوء والصوت ومن ثم تحوٌلها 

درجة حرارة الغرفة ٌتحسس بالذي  الٌومٌة كمجس الحرارة ناالكثٌر من المجسات فً حٌات مالحظة

اإلنارة فً الطرقات لتتم اإلنارة عند مغٌب  مصابٌحٌوضع مع أو الثالجة والمجس الضوبً الذي 

 .الشمس

 مٌكانٌكً مغناطٌسً  متحسس  1 -9 - 2

موضوعة داخل صمام   (contact )سً من قطعتً توصٌل غناطٌالم المٌكانٌكً المتحسس ٌتركب      

تصنع نقاط  ( . وتوجد أنواع عدٌدة منها للفتح والغلق .  39 – 2ء كما موضح بالشكل ) من الهوا فرغم

 تالتوصٌل من معادن متٌنة تتحمل القوس الكهربابً والتؤكسد وهذه العناصر هً الفضة والنٌكل والكوبال

 ( .  ( palladium موالبالد ٌو وخلٌط من التنكستن

وٌتم فتح وغلق نقاط التوصٌل بتقرٌب مغانٌط  طبٌعٌة او تشكٌل مغانٌط صناعٌة بوضع ملفات حول 

 (.   tongue contact relayالحساس وٌدعى هذا الحساس )   
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 مٌكانٌكً مغناطٌسً ( متحسس 39 – 2الشكل ) 

 :  كًمٌكانٌ الكترونً متحسس  2 -9 – 2

 االلكترونٌة المٌكانٌكٌة عبارة عن نوع ترانزستوري ومفاتٌح مغناطٌسٌة وٌمتاز بما ٌلً: متحساتال

 مالبم مع كل المغانٌط الثابتة .  - 

 C    . ( -20oو   C  +85oحساس للتغٌرات فً درجات الحرارة بٌن   )    - 

 له متانة للتغٌرات الفٌزٌابٌة . - 

 .  ( 4.5V – 25V )   ٌعمل بٌن  - 

( ٌوضح التركٌب االلكترونً الداخلً للحساس  41 – 2المخطط الكتلوي الموضح بالشكل ) 

 االلكترونً المٌكانٌكً. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االلكترونً المٌكانٌكً متحسس( المخطط الكتلوي لل 41 – 2الشكل ) 
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هزة للدوابر االلكترونٌة على استقرارٌة الفولتٌة المج  ( Regulation )تعمل دابرة التنظٌم           

 X( ، الجزء الموضح بالعالمة   ( Fluctuations ومنع الفولتٌة الداخلة من التغٌرات والتذبذبات 

عبارة عن مولد فولتٌة ٌعمل بالتؤثٌرات المغناطٌسٌة تكبر اإلشارة الخارجة منه بوساطة مكبر العملٌات 

ٌستخدم لتحوٌل التغٌرات البطٌبة الذي (  (Schmitt Triggerوهً إشارة قدح للمذبذب شمت ترٌكر

ضوضاء كما موضح بالشكل )  من اى الخرج محدد وحاد وخال   فًشكل  إلىالشكل الموجى للدخل  فً

 كمفتاح ٌسٌطر على أي حمل موضوع معه .ذو الجامع المفتوح  T( . وٌعمل الترانزستور  41 – 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((Schmitt Trigger( مذبذب شمت ترٌكر    41 – 2الشكل) 

 NTC(Negative Temperatureالمعامل الحراري السالب  11 – 2
Coefficient )  

 إثناءبعض اكاسٌد المعادن على شكل مسحوق )بلورات ( لها خاصٌة حٌث تقل مقاومتها 

  ( .    42-2وٌرمز لها كما فً الشكل)  NTCالتسخٌن. تستخدم هذه الخاصٌة فً مقاومات المعامل السالب 

 

     

 

 

(  42 – 2الشكل ) NTCرمز المقاومة 
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  ( Cمن ( Cold Resistance )فً درجة حرارة الغرفة بالمقاومة الباردة  NTCتدعى المقاومة    

( 18 – 20 O مرور التٌار خالل .NTC  كما فً المقاومة الكاربونٌة وٌتناسب مع درجة الحرارة

– 43  )  2والشكل ) 

المنحنً بٌن  ٌوضح 

ودرجة  مة المقاو

NTC  الحرارة لـ

NTC   تستخدم.

كحساس  حراري .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NTC( العالقة بٌن الحرارة والمقاومة لـ   43 – 2الشكل ) 

، NTC( عبارة عن دابرة سٌطرة تتحسس بالحرارة باستخدام  44 – 2الدابرة الموضحة بالشكل ) 

دابرة بصورة ذاتً عندما تزداد درجة حرارة الدابرة عبارة عن مقارن باستخدام مكبر العملٌات. تعمل ال

بالتوالً   RSللتؤكد من عمل الدابرة . وصلت المقاومة  LEDالوسط . وضع ثنابً االنبعاث الضوبً 

 ثنابً زٌنر وهً مجزئ جهد .   مع 

( Voltage Divider )  عندما تكون درجة حرارة الوسط بالمعدل .(Average)  تصبح مقاومة

NTC  بتغٌر المقاومة المتغٌرة عالٌة ٌصبح . وٌصبح   E2<E1بحٌث تصبح   Pفرق الجهد علٌها عال 

فٌقل فرق  NTC.بزٌادة درجة حرارة الوسط تقل مقاومة   OFFثنابً االنبعاث الضوبً فً حالة 

  E1   <E2الجهد علٌها فً هذه النقطة ٌكون إدخال طرف العاكس اقل من إدخال الطرف غٌر العاكس 

مقارن موجباً فٌتوهج ثنابً االنبعاث الضوبً . إذا قلت درجة حرارة الوسط للحالة فٌصبح خرج ال
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األولى ٌنطفى ثنابً االنبعاث الضوبً من جدٌد . ٌمكن استخدام هذه الدابرة فً دورة الماء فً السٌارة 

ٌمة فتعمل بصورة ذاتٌة عند ارتفاع درجة حرارة المحرك . ٌمكن التحكم بحساسٌة الدابرة بتحدٌد ق

    . Pالمقاومة المتغٌرة 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 NTC( دائرة سٌطرة باستخدام  44 – 2الشكل ) 

 PTC  (POSITIVE  Temperatureالمعامل الحراري الموجب    11 – 2
Coefficient )  

بعض اكاسٌد المعادن ، أمالح معدنٌة ، خلٌط من الحدٌد ومواد شبه الموصلة لها خاصٌة حٌث         

وٌرمز لها   PTCداد مقاومتها أثناء التسخٌن. تستخدم هذه الخاصٌة فً مقاومات المعامل الموجب تز

 ( .     45-2كما فً الشكل)

 

 

 

 

 

 PTC( رمز المقاومة الحرارٌة  45 – 2الشكل ) 

 ( Cold Resistance )فً درجة حرارة الغرفة بالمقاومة الباردة  PTCتدعى المقاومة               

 PTCكما فً المقاومة السلكٌة فتزداد المقاومة لـ  PTC. مرور التٌار خالل C )  ( 18 – 20 O من
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( ٌوضح المنحنً بٌن المقاومة ودرجة الحرارة لـ  46 – 2عندما ترتفع درجة الحرارة. والشكل ) 

PTC  تستخدم.PTC  .كحساس حراري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PTCة ودرجات الحرارة  لـ  ( العالقة بٌن المقاوم 46 – 2الشكل ) 

،  PTC( عبارة عن دابرة سٌطرة تتحسس بالحرارة باستخدام  47 – 2لدابرة الموضحة بالشكل ) ا

الدابرة عبارة عن مقارن باستخدام مكبر العملٌات. تعمل الدابرة بصورة ذاتً عندما تزداد درجة حرارة 

بالتوالً   RSالدابرة . وصلت المقاومة  للتؤكد من عمل LEDالوسط . وضع ثنابً االنبعاث الضوبً 

. عندما تكون درجة حرارة الوسط بالمعدل ( Voltage Divider )ثنابً زٌنر وهً مجزئ جهد  مع 

(Average)  تصبح مقاومةPTC  إدخال الٌاُ. فً هذه النقطة ٌكون عالٌة وٌصبح فرق الجهد علٌها ع

 فٌنطفافٌصبح خرج المقارن سالباُ   E2   <E1طرف العاكس اكبر من إدخال الطرف غٌر العاكس 

ثنابً االنبعاث الضوبً . إذا قلت درجة حرارة الوسط للحالة األولى ٌتوهج ثنابً االنبعاث الضوبً من 

جدٌد . تستخدم هذه الدابرة فً السخانات حٌث ٌعمل السخان عندما تقل درجة الحرارة وبالعكس . ٌمكن 

 . Pٌمة المقاومة المتغٌرة بتغٌر المقاومة المتغٌرة التحكم بحساسٌة الدابرة بتحدٌد ق
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 PTC( دائرة سٌطرة باستخدام  47 – 2الشكل ) 

   Thermocouple                                          االزدواج الحراري   12 – 2

لكترونٌة ودوابر التحكم االزدواج الحراري احد الحساسات الحرارٌة المستخدمة فً الدوابر اال

الصناعً لقٌاس وتحدٌد درجات الحرارة وهً حساسات دقٌقة ومتٌنة . ومبدأ عمل االزدواج الحراري 

عبارة عن توصٌل سلكٌن معدنٌٌن مختلفٌن بعضهما ببعض وتسخٌن نقطة االتصال بٌن السلكٌن كما 

 ( .  48 -2موضح بالشكل ) 
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 الزدواج الحراري( تركٌب ا 48 – 1الشكل ) 

فستتولد فولتٌة فً الطرفٌن اآلخرٌن تتناسب الفولتٌة التً نحصل علٌها مع الحرارة المسلطة وٌدعى  

السلكٌن المعدنٌٌن باالزدواج الحراري . وتسمى نقطة االزدواج الحراري بنقطة االتصال الحار وتثبت 

لٌة . تكون الفولتٌة الخارجة من االزدواج هذه النقطة فً المكان المطلوب قٌاس حرارته بالتطبٌقات العم

االزدواج  الحراري قلٌلة جداً لذالك ٌستخدم مكبر فولتٌة من الناحٌة العملٌة والبد من أن تكون مواد

الحراري بنفس درجة الحرارة وبعكسه ٌكون القٌاس بصورة خاطبة. نقطة اتصال نهاٌة الطرفٌن تدعى 

 (  . 49 – 2الحظ الشكل )  C0 0 )حرارة  )  البارد وتثبت فً درجة بنقطة االتصال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تركٌب االزدواج الحراري 49 – 2الشكل ) 

 ( .  51 – 2ولالزدواج الحراري أشكال عدٌدة كما موضح فً الشكل ) 
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 ( أنواع مختلفة من أشكال االزدواج الحراري 51 – 2الشكل ) 

(، ٌسلط خرج االزدواج  51 – 2كس كما موضح فً الشكل ) ٌستخدم مكبر العملٌات كمكبر غٌر العا

 C1. وضعت   R1 , R2 , R3الحراري مع فولتٌة المصدر الموجبة الى الطرف غٌر العاكس خالل 

 , R6 , R7الطرف غٌر العاكس من الضوضاء. تنظم فولتٌة المصدر السالبة بوساطة  إشارةلحماٌة 

R8 , R9   والمقاومة المتغٌرةP1 على الطرف العاكس لمكبر العملٌات . بتغٌٌر  وتسلطP1   لتحدٌد

قٌمة فولتٌة بدرجة حرارة معٌنة تعتبر مرجع . التغذٌة العكسٌة من خرج مكبر العملٌات الى الطرف 

التً تعمل على تحدٌد قٌمة التغذٌة  P2 والمقاومة المتغٌرة   R4 , R5 , C2العاكس تتم خالل 

مقابل زٌادة 10mVٌزداد الخرج  P2لعملٌات . ففً سبٌل المثال بتغٌر العكسٌة أي مقدار ربح مكبر ا

 .   10COفً درجة حرارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مكبر العملٌات غٌر العاكس واالزدواج الحراري 51 – 2الشكل ) 

   Transducers                                                        المتحوالت 11 –2

عنصراً مهماً فً أنظمة التحكم اذ تعمل كمجسات تقوم  (نواقل الطاقة ) المتحوالت وتدعى تشكل     

بتحسس إشارات العملٌة الصناعٌة وتحوٌلها من شكل إلى آخر لتتناسب مع نوعٌة نظام التحكم . وتختلف 

لهوابٌة إلى طاقة أنواع النواقل باختالف عملٌة تحوٌل الطاقة فمنها ما ٌقوم بتحوٌل الطاقة الهٌدرولٌة وا

مٌكانٌكٌة مثل المكبس والغشاء ومنها ما ٌقوم بتحوٌل الطاقة المٌكانٌكٌة الى طاقة كهربابٌة مثل المولد 
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الكهربابً او ما ٌقوم بتحوٌل الطاقة الكهربابٌة إلى طاقة مٌكانٌكٌة مثل المحرك الكهربابً وهذا 

 .  باإلضافة الى نواقل الطاقة الحرارٌة والضوبٌة وغٌرها

 

 

  Thermoelectric Transducers            نواقل الطاقة الحرارٌة   1 -11 -2

النوافل الحرارٌة على تحوٌل الطاقة الحرارٌة إلى طاقة كهربابٌة باستخدام  المتحوالت او تعمل   

التً تستخدم ( RTD ) والثٌرمستور والكواشف الحرارٌة  يمجسات حرارٌة مثل االزدواج الحرار

بالتحسس  ( Repeatable )لتحسس بدرجات الحرارة بشكل دقٌق جداً او عند الحاجة لإلعادة با

لصق الكارتون ٌتم ضبط حرارة  ة(. ففً سبٌل المثال فً ماكٌن 52 – 2بدرجة الحرارة الحظ الشكل ) 

 RDT    (Repeatable Detectorوٌتم التحكم بهذه الدرجة بوساطة  180Coالمادة الالصقة على 

Temperature)   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الكواشف الحرارٌة 52 – 2الشكل ) 

       photoelectric Transducers               نواقل الطاقة الضوئٌة   11-2 – 2

تعمل النواقل الضوبٌة على تحوٌل الطاقة الضوبٌة إلى طاقة كهربابٌة باستخدام العناصر 

ء والترانزستور الذي ٌتحسس بالضوء والثاٌرستور الذي الضوبٌة مثل الثنابً الذي ٌتحسس بالضو

ٌتحسس بالضوء وغٌرها. ومن نواقل الطاقة الكهروضوبٌة المستخدم فً االعمال الصناعٌة نوع ٌعتمد 

بتردد إشارة رقمٌة ٌستعمل   shaftعلى الضوء المسلط باتجاه واحد ٌدٌر الحركة الدورانٌة للعمود 
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المتصل مع العمود وتوضع عجلة من   beltاقل اي سرعة الحزام لقٌاس سرعة دوران العمود الن

 (.  53 – 3المطاط مع خرج العمود وتوصل المجموعة الى عداد حركة الكترونً الحظ الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ناقل طاقة كهروضوئً 53 – 2الشكل ) 

 position and displacement      نواقل الموضع واإلزاحة 2-11-3
Transducers  

تعمل نواقل الموضع واإلزاحة على تحوٌل اإلشارة المٌكانٌكٌة إلى إشارة كهربابٌة تتناسب مع 

 موضع العنصر المتحكم به وإزاحته ومنها : 

  Potentiometerالمقاومة المتغٌرة :  - أ

وفٌها ٌتحرك المنزلق مع حركة العنصر الى اإلمام او الخلف مما ٌإدي إلى تغٌر فً قٌمة      

مة وبذلك تتغٌر قٌمة الفولتٌة فٌإدي الى الحصول على إشارة كهربابٌة تتناسب مع اإلزاحة المقاو

 ( كٌفٌة استخدام المقاومة المتغٌرة ناقالً للطاقة . 54 – 2الخطٌة للعنصر المتحكم به . والشكل ) 
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 ع واإلزاحة( المقاومة المتغٌرة كناقل للموض 54 – 2الشكل )                         

( إحدى التطبٌقات الصناعٌة لنواقل الموضع لحزام سلكً موضوع  55 – 2وٌبٌن الشكل )     

على سكة كؤداة تحسس باإلزاحة بٌتم السحب وعدم االنكماش عند حدوث الحركة، وٌحافظ 

النابض الداخلً على توتر الحزام وبدوران االسطوانة بصورة دقٌقة والمتصل طرف الحزام 

ظهر الخرج الكهربابً على المقاومة المتغٌرة وٌتناسب ذلك مع حركة الحزام وهذا الخرج معها ٌ

ٌوضح أي عدد لألطوال والحركة والزواٌا. وبوضع محركات سٌرفو ٌمكن استخدامها كجزء 

هبوط  ( Gear)متحرك من جناح الطابرة ٌساعد على حفظ التوازن الجانبً وكعنصر لترس 

 .    الطابرة

 

 

    

 

 

 

 

 

 ( ناقل الموضع55 – 2الشكل ) 

  variable capacitanceالسعة المتغٌرة :  - ب
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 – 2وفٌها تتغٌر سعة المتسعة بما ٌتناسب مع الحركة المٌكانٌكٌة للعنصر وٌبٌن الشكل )        

. عندما ٌتحرك األنبوب  (2)( وأنبوب داخلً متحرك 1( متسعة تتكون من أنبوب خارجً )56

األنبوب الخارجً فؤنه ٌغطً جزاً اكبر من سطح األنبوب الخارجً فتزداد  الداخلً إلى داخل

السعة وبالعكس تقل السعة عندما ٌتحرك األنبوب الداخلً فً االتجاه المعاكس أي ان قٌمة السعة 

للمتسعة تتناسب مع الحركة المٌكانٌكٌة لألنبوب الداخلً ولو تم وضع هذه المتسعة فً قنطرة 

رة التٌار المتناوب وتإخذ اإلشارة الكهربابٌة من خرج القنطرة فانه ٌتم تغذى عن طرٌق إشا

 الحصول على إشارة تتناسب مع اإلزاحة . 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ناقل بالسعة المتغٌرة 56 – 2الشكل ) 

كمٌة الكهرباء للمتسعة لتحوٌل الحركة المٌكانٌكٌة إلى إشارة كهربابٌة  تستخدم نواقل اإلزاحة السعوٌة

وجد أنواع دقٌقة وحساسة من النوافل تستخدم لقٌاس الوضع والطول والزواٌا كما تستخدم فً مطابقة. ت

أنماط التوصٌل وعدم التوصٌل فلقٌاس اإلزاحة فً نمط التوصٌل توصل مباشرة إلى طرف المتسعة 

ٌة المتحرك وفً نمط عدم التوصٌل فان الجزء المطلوب قٌاسه ٌصنع كلوح المتسعة والدابرة االلكترون

 2917نوع  مع الدابرة المدمجة c1( توضح استخدام المتسعة المتغٌرة  57 – 2الموضحة بالشكل ) 

LM  ان تردد اإلشارة األخرى مثبتة ك فإذاوتحت شرط هو ان خرج الناقل السعوي ٌمزج مع متغٌر آخر

خرى متغٌرة فان فان الخرج سوف ٌتناسب مع الناقل السعوي فقط  وإذا كانت اإلشارة األ 60Hzبالتردد 

الناقل سوف ٌعمل كمضاعف ففً سبٌل المثال فً مإشرات قٌاس التدفق أو الجرٌان فان تردد الدخل 

ٌكون متغٌر وٌعتمد على مستوى التدفق مثل اإلشارة المتولدة من دوران زعنفة العجلة أو الدوالب . 

ة كمإشر لحجم التدفق وٌمكن ٌكون كمإشر لحجم الفتحة وتستخدم هذه الدابر أنالناقل السعوي ٌمكن 

مزج إشارات الدخول  إنكتلة التدفق .  إلىلتحوٌل حجم التدفق  R1المقاومة  إلىإضافة ثٌرمستور 

تتضمن فولتٌة التحكم للمصدر وٌمكن تجهٌزها للقٌام بوظابف تماثلٌة معقدة حٌث ان عدة متغٌرات او 

                                                                           عوامل ثابتة ٌجب ان تتضاعف .                        
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( دائرة الكترونٌة لناقل سعوي 57 – 2الشكل )   

 

 Linear Variable Differentialالمحول التفاضلً الخطً المتغٌر :  -جـ 

Transformer   

( تركٌب  58 -2شارة كهربابٌة وٌبٌن الشكل ) ٌعمل على تحوٌل إشارة الحركة المٌكانٌكٌة إلى إ

هذا المحمول اذ ٌتكون من ملف ابتدابً )أ( موصل متناوبة ،وتحتوي الدابرة الثانوٌة للمحول 

بحٌث تكون محصلة الفولتٌة متصلٌن ٌبعضهما بعكس االتجاه   (S2)  (S1)على ملفٌن ثانوٌٌن 

.  (V2 – V1 = ΔV )انوٌٌن أي أن المحول هً الفرق بٌن فولٌتً الملفٌن الث على خرج

على حركة  القلب المعدنً اذ ٌتحرك هذا القلب حركة أمامٌة  VΔوتعتمد قٌمة الفولتٌة المتغٌرة 

 وخلفٌة تحت تؤثٌر القوة المٌكانٌكٌة الخارجٌة . 
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 ( المحول التفاضلً الخطً 58 – 2الشكل ) 

لقٌاس المسافة الخطٌة بصورة دقٌقة  LVDTلمتغٌر ٌمكن االعتماد على المحول التفاضلً الخطً ا

 وٌستعمل فً المكابن الحدٌثة وفً الروبوت والصناعات االلكترونٌة والتصنٌع المبرمج.

كهربابً ( خرجه ٌتناسب مع موضع القلب  –( هو حساس ) موضع  ( LVDT( للـ  59 – 2الشكل ) 

المحولة المكونة من ملف ابتدابً فً الوسط المغناطٌسً المتحرك . ٌتحرك القلب بصورة خطٌة داخل 

 ACوملفٌن ثانوٌٌن ملفوفٌن على شكل اسطوانً . ٌحث الملف االبتدابً بفولتٌة المصدر للتٌار المتناوب 

وبترددات مختلفة للحصول على فولتٌات محتثه فً الملفات الثانوٌة حٌث تتغٌر مع الموضع للقلب 

ٌوضع القلب عادة بطرٌقة ٌسهل فٌها التماس مع القضٌب الغٌر المغناطٌسً وتركٌب أجزاء التجمٌع . 

 مغناطٌسً وبتدوٌره ٌتم التماس مع الشًء المراد قٌاس حركته او إزاحته . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( عمل المحول التفاضلً الخطً المتغٌر 59 – 2الشكل ) 
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نوٌٌن ٌكونان متعاكسان لبعضهما فً المركز فان فولتٌات الملفٌن الثا ( Core)عندما ٌكون القلب       

وتكون محصلة الفولتٌة الخارجة صفراً . وعندما ٌتحرك القلب من المركز تزداد الفولتٌة فً الملف 

الثانوي للطرف القرٌب لحركة القلب بٌنما تقل الفولتٌة فً الملف المعاكس اآلخر وٌظهر الفرق بٌن 

خطٌاً . الخطٌة جانب ممتاز فً تصمٌم مدى الحركة  الفولتٌتٌن ) التفاضلٌة ( التً تغٌر موضع القلب

وتكون معدالت فولتٌات   ( 100µm + 25 cm +  ).االختالف الذي ٌشمل مدى القٌاس مالبم من 

                                                                              50Hz – 20KHz. بالترددات من Vrms( 24 –1 )الحث بٌن 

  Force Transducers                                            نواقل القوة  2-11-4

تعمل على تحوٌل إشارة القوة المإثرة الى إشارة كهربابٌة ٌمكن استخدامها لقٌاس سرعة األجسام  

 المتحركة او لقٌاس الوزن والضغط وكمٌات المواد وغٌرها ومن أهم أنواع نواقل القوة هً : 

 :   (LVDT )ناقل قوة المحول ألفرقً الخطً  –أ 

 2ٌقوم بتحوٌل أثر القوة إلى إزاحة وٌقوم المحول ألفرقً الخطً باستشعار هذه اإلزاحة وٌبٌن الشكل ) 

( 2( تضغط هذه الطاولة على الزنبرك )1على الطاولة )  (F)( مثاالً على ذلك فعندما تإثر قوة  61 –

للمحول ألفرقً الخطً مما ٌإدي إلى ظهور إشارة كهربابٌة تتناسب مع القوة الذي ٌحرك القلب المعدنً 

 المإثرة على الطاولة .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 61  )  2الشكل ) 

 ناقل القوة

– 61  )  2الشكل ) 

ناقل  ٌوضح 
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فبتسلٌط ضغط على األنبوب ٌتغٌر موقع القلب فٌتغٌر المجال المغناطٌسً  LVDTالضغط باستخدام 

 ما ٌإدي إلى ظهور إشارة كهربابٌة تتناسب مع الضغط المسلط . للمحولة م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ناقل الضغط 61 – 2الشكل ) 

 :   Strain Gageناقل قوة مقٌاس التوتر) االنفعال (    –ب 

مقٌاس التوتر او االنفعال هو مقاومة متغٌرة تتكون من سلك معدنً ذي مقاومة متغٌرة بتغٌر             

لمإثرة فٌه فكما هو معروف ان مقاومة السلك تتناسب طردٌاً مع طوله وعكسٌاً مع مساحة مقطعه القوة ا

فاذا تعرض السلك لقوة شد فان طوله ٌزداد وتقل مساحة مقطعه مما ٌإدي الى زٌادة مقاومته وبالعكس 

ومته . اذا تعرض السلك لقوة ضغط فان طوله ٌنقص وتزداد مساحة مقطعه مما ٌإدي الى نقصان مقا

واذا استخدم مقٌاس التوتر هذا فً قنطرة فانه ٌمكن الحصول على إشارة فً الخرج تتناسب مع التغٌر 

 (   62 – 2فً قٌمة مقاومة مقٌاس التوتر . الحظ الشكل ) 
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 ( ناقل قوة مقٌاس التوتر 62 – 2الشكل ) 

  Velocity Transducers                                 نواقل السرعة    11-5 -2

تستخدم نواقل السرعة على تحوٌل إشارة السرعة ) إشارة مٌكانٌكٌة ( إلى إشارة كهربابٌة تستخدم فً 

 عملٌات القٌاس والتحكم ومن هذه النواقل : 

  Tachogeneratorمولد السرعة المٌكانٌكً :  –أ 

( مولد سرعة ذا تٌار  63 – 2ٌبٌن الشكل ) كهربابٌة و إلىٌعمل على تحوٌل الطاقة المٌكانٌكٌة      

ط الدابمة بهدف تولٌد مجال مغناطٌسً وٌتصل ٌمتناوب ٌتكون من العضو الدوار الذي تثبت علٌه المغان

هذا العضو بمصدر الحركة الدورانٌة مٌكانٌكٌاً بوساطة محور مشترك كما ان العضو الثابت ٌحتوي 

 متناوب تتناسب مع السرعة الدورانٌة. على ملف ٌتولد على طرفٌه فولتٌة تٌار 

 ( مولد السرعة المٌكانٌكً 63 – 2الشكل ) 

   Optical Tachogeneratorمولد السرعة الضوئً :  -ب 

ان الجزء )  64 – 2كما نالحظ من الشكل )  DCاحد أنواعه ٌسمى مولد السرعة الضوبً     

المطلوب قٌاس  ةمتصل مع الماكٌنموضوع فً مجال مغناطٌسً دابم و ( armature )الدوار 

  . ٌدور الجزء الدوار فً المجال ةللماكٌن ( shaft )سرعتها ، وبدوران العمود 
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 DC(  مولد السرعة الضوئً  64 – 2الشكل ) 

فتتولد قوة دافعة كهربابٌة تتناسب مع حاصل ضرب خطوط المجال المغناطٌسً  أٌضاالمغناطٌسً 

ا ان المجال المغناطٌسً ثابت لذلك فان القوة الدافعة الكهربابٌة ) والسرعة المراد قٌاسها . وبم

الفولتٌة ( تتناسب مع السرعة مباشرة وتقاس هذه الفولتٌة باستخدام جهاز الفولتمٌتر ذو الملف 

المتحرك مع تدرٌجة تمثل السرعة. وضعت مقاومة التوالً لتحدٌد التٌار عندما تكون الدابرة فً 

 )قطبٌة الفولتٌة الخارجة تإشر اتجاه الدوران وٌعمل الموحد  Short . حالة ) دورة قصر (

commutator )   على تقوٌم الفولتٌة المتناوبةAC  فولتٌة مستمرة  إلىالمتولد فً الجزء الدوار

DC  مولد السرعة الضوبً  خرج  إلىوتوصلٌها (DC   ( الشكل .  )ٌبٌن نوع آخر  65 – 2 )

روضوبٌة وفٌه ٌرسل مصدر الضوء أشعة عبر العدسة تنعكس عن الشرٌط من مولدات السرعة الكه

العاكس المثبت على عمود الحركة . وعندما ٌتحسس المجس الضوبً األشعة المنعكسة ٌولد إشارة 

خرج على شكل نبضات ، وٌكون عددها مساِو لعدد دورات المحور فً الدقٌقة ثم ٌتم تحوٌل 

 ولتٌة ( تتناسب مع سرعة دوران محور الحركة . النبضات إلى إشارة كهربابٌة ) ف
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 ً( مولد سرعة كهر وضوئ 65 – 2الشكل ) 

    Transducers In Amplifiers          نواقل الطاقة فً المكبرات 6 -11 – 2

ات أو الناقلة للطاقة من نظام إلى آخر وتغٌٌر المعلوم ( Elements )كما ذكرنا ان العناصر       

 )( بشكل ٌالبم النظام اآلخر تدعى بؤدوات التحوٌل )  نواقل الطاقة     ( Data )البٌانات  

Transducers)  ( وتعنً بشكل عام إنها خلٌط )Combinations    من التحسس والتحوٌل )

هذا تدعى  والمعالجة . وأول عملٌة هو التحسس بالطاقة وتحوٌلها الى طاقة كهربابٌة والعناصر التً تنفذ

ٌمكن اعتبار المٌكرفون هو الحساس والمكبر  (voice)بالحساسات ففً سبٌل المثال فً نظام الصوت 

(  66 – 2( . الدابرة االلكترونٌة الموضحة بالشكل )  ( transducerوالسماعة تمثل وحدة التحوٌل 

رات الصوتٌة . ٌعمل ( بوساطة التغٌ (D3عبارة عن دابرة تتحكم بتشغٌل ثنابً االنبعاث الضوبً 

إشارات كهربابٌة تسلط على  إلىالمٌكرفون السعوي كحساس للصوت فٌحول التغٌرات فً الصوت 

وهً  (P)المكبر الذي ٌعمل على تكبٌر سعة اإلشارة الخارجة من المٌكرفون. تستخدم المقاومة المتغٌرة 

ة جزء المقاومة المتصل مع مجزئ جهد لتنظم حساسٌة صوت المكبر وتتناسب حساسٌة المكبر مع قٌم

موضوعة فً أقصى الٌمٌن فان المكبر  (P)كانت النقطة الوسطٌة للمقاومة  إذاالدابرة .وبعبارة أخرى 

ٌتحسس بؤقل األصوات بٌنما ال ٌتحسس المكبر إال باألصوات عالٌة القدرة عندما توضع النقطة  فسو

بوساطة  (DC)ن المكبر إلى تٌار مستمر بؤقصى الٌسار . تحول اإلشارات الخارجة م (P)الوسطٌة 

(D1, D2)  وتسلط على قاعدة ترانزستور الخرج(T)  ٌتوهج حمل الترانزستور  ،D3) ًثناب )

( عندما تكون القاعدة إلى الباعث باالنحٌاز األمامً بٌسري تٌار الجامع خالل (LEDاالنبعاث الضوبً 

 ة عدم وجود صوت .  فً حال جأي عند وجود صوت وال ٌتوه  (D3)الثنابً 
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 LED( شدة الصوت تتحكم بتشغٌل الثنائً  66 – 2الشكل ) 

  Ultrasonic Transducers     نواقل الطاقة للموجات فوق الصوتٌة 11-7 – 2

تحوٌل النبضات الكهربابٌة الى اهتزازات مٌكانٌكٌة وبالعكس تحوٌل االهتزازات المٌكانٌكٌة الى       

(. العنصر الفعال هو القلب لناقل   (  Ultra Sonicٌة هو أساس مقٌاس فوق الصوتٌة طاقة كهرباب

الطاقة لتحوٌل الطاقة الكهربابٌة إلى طاقة صوتٌة وبالعكس وهذا العنصر الفعال عبارة عن قطعة من 

 مادة مستقطبة ) بعض أقسام الجزيء بالشحنة الموجبة والقسم اآلخر للجزيء بالشحنة السالبة ( مع

وجهٌها المتعاكسٌن ، بتسلٌط المجال الكهربابً عبر المادة فان الجزٌبات المستقطبة  إلىأقطاب مرتبطة 

سوف تنتظم مع المجال الكهربابً وتنتج ثنابٌات القطب المحتثه مع الجزيء او التركٌب البلوري للمادة . 

 (Electrostriction)اهرة  هذا التنظٌم للجزبٌات سوف تجعل المادة تغٌٌر مقٌاسها وتدعى هذه الظ

 (. 67 -2الحظ الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 ز( تسلٌط المجال الكهربائً عبر بلورة الكوارت 67 – 2الشكل) 

تٌتانٌوم التً تولد المجال الكهربابً عند تسلٌط   أو البارٌوم SIO2ومن هذه المواد الكوارتز      

 (. 68 – 2الحظ الشكل )  (Piezoelectric)الضغط على طرفٌها وتسمى هذه الظاهرة بالكهروبٌزو
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 ( ظاهرة الكهروبٌزو 68 – 2الشكل ) 

أخرى . نواقل الموجات فوق الصوتٌة  إلىوفً التحسس الواسع فان الناقل أداة لتحوٌل الطاقة من حالة 

 (  68 – 2. الحظ الشكل )  طاقة صوتٌة بالترددات العالٌة والعكس صحٌح إلىتحول الطاقة الكهربابٌة 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 تٌة( تركٌب ناقل الموجات فوق الصو 68 – 2الشكل ) 

 اختبارات موضوعٌة 

 وحدة قٌاس الطول الموجً  -1

 الفولت .  -أ       

 االمبٌر .  -ب      

 لنانومتر .ا -جـ      
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 ٌصنع ثنائً االنبعاث الضوئً باللون االحمر من  -2

 كالٌومفوسفات ال –أ      

 فوسفات زرنٌخ الكالٌوم + فوسفات الكالٌوم  –ب      

 فوسفات زرنٌخ الكالٌوم.   -جـ     

 من  LDRتصنع المقاومة  -3

 ٌوم.مسلفاٌد الكاد -أ   

 كبرٌتات الصودٌوم. –ب    

 .فوسفات الكالٌوم -جـ    

 ٌعمل ثنائً االنبعاث الضوئً لألشعة تحت الحمراء بالطول الموجً  –4

  100nm – 100nm -أ   

   300nm – 400nm -ب   

  820nm – 1000nm   -جـ    

  الترانزستور الضوئً عندما ٌسقط الضوء علٌه -5

 ٌزداد تٌار القاعدة . -أ   

 ٌقل تٌار القاعدة . -ب   

 ال ٌتغٌر تٌار القاعدة . -جـ    

   ٌتكون ترانزستور االزدواج المرئً من -6

  . NPNترانزستورٌن  -أ   

 .   PNPثنابً مقوم وترانزستور  -ب   

 وترانزستور ٌتحسس بالضوء.   LEDثنابً  -جـ    

    الحساس المٌكانٌكً االلكترونً عبارة عن – 7

 مجموعة من الثنابٌات .  -أ   

 نوع ترانزستوري ومفاتٌح مغناطٌسٌة .  -ب   

 مجموعة من الترانزستورات والثنابٌات الضوبٌة . -جـ    

  NTCستخدم ت -8

 كحساس ضوبً . - أ

 كحساس حراري .  - ب

 كحساس فولتٌة .  -جـ 
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   مبدالت الطاقة ) نواقل الطاقة ( تعتبر     -9

 عنصراً مهماً فً أنظمة التحكم.  -أ       

 عنصراً مهماً فً أنظمة اإلرسال. -ب      

 عنصراً مهماً فً أنظمة فً االستالم. -جـ      

  ى تحوٌلتعمل النواقل الحرارٌة عل-11

 تحوٌل إشارة السرعة ) إشارة مٌكانٌكٌة ( إلى إشارة كهربابٌة -أ      

 الطاقة الضوبٌة إلى طاقة حرارٌة. -ب      

 الطاقة الحرارٌة إلى طاقة كهربابٌة  -جـ     

 تعمل النواقل الضوئٌة على تحوٌل  -11

 تحوٌل إشارة السرعة ) إشارة مٌكانٌكٌة ( إلى إشارة كهربابٌة -أ   

 على تحوٌل الطاقة الضوبٌة إلى طاقة كهربابٌة –ب    

 الطاقة المٌكانٌكٌة إلى طاقة ضوبٌة . -جـ    

   (LVDT )ٌقوم  ناقل قوة المحول ألفرقً الخطً  - 12    

 بتحوٌل أثر القوة إلى إزاحة وٌقوم المحول ألفرقً الخطً باستشعار هذه اإلزاحة -أ   

 إشارة مٌكانٌكٌة ( إلى إشارة كهربابٌةتحوٌل إشارة السرعة )  -ب   

 على قٌاس شدة الضوء. -جـ    

 ناقل قوة مقٌاس التوتر) االنفعال ( عبارة عن    -13

 مقاومة متغٌرة . -أ   

 مغناطٌس دورار.  -ب   

 LVDTمحولة  -جـ    

 ٌعمل مولد السرعة المٌكانٌكً على تحوٌل  -14

 الطاقة المٌكانٌكٌة الى كهربابٌة. -أ   

 الطاقة المٌكانٌكٌة الى طاقة ضوبٌة . -ب   

 الطاقة الكهربابٌة الى طاقة حرارٌة. -جـ    

 نواقل الطاقة للموجات فوق الصوتٌة تعمل على تحوٌل  -15    

 النبضات الكهربابٌة الى اهتزازات مٌكانٌكٌة وبالعكس. -أ   

 الموجات الكهربابٌة الى موجات صوتٌة. -ب   

 بٌة الى طاقة حراريالطاقة الضو -جـ    
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 األسئلة والتطبٌقات

  .   واألبٌض األصفر  LEDاذكر المواد التً ٌتكون منها ثنائً : 1س

 

 مع المقارن .  LED اشرح مستعٌناً بالرسم الدائرة االلكترونٌة الستخدام ثنائً : 2س

 

 .  LDR فصٌل تركٌب المقاومة تاشرح مع الرسم بال: 3س

 

 .LDRمقاومة والضوء للمقاومة ارسم العالقة بٌن ال: 4س

 

 . LDRوضح مع الرسم دائرة السٌطرة باستخدام المقاومة : 5س

 

 اشرح مستعٌناً بالرسم الخلٌة الضوئٌة.  :  6س

 

 اشرح مع الرسم الدائرة لخلٌة ضوئٌة تسٌطر على عمل محرك. :  7س

 

 وضح مستعٌناً عمل الثنائً الضوئً الذي ٌسٌطر على عمل المرحل . :  8س

 

 والثنائً الضوئً.  IR LED باستخدامواالستالم  اإلرسال: اشرح مع الرسم 9س

 

 : وضح بالرسم تركٌب الترانزستور الضوئً. 11س

 

 : اشرح مستعٌناً بالرسم ترانزستور االزدواج المرئً . 11س

 

 : وضح مع الرسم تشغٌل الثاٌرستور المرئً . 12س
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 .  متحسسات: عرف ال13س

 

 المٌكانٌكً المغناطٌسً .  لرسم المتحسس: اشرح مع ا14س

 

 االلكترونً المٌكانٌكً .  : وضح مع الرسم المتحسس15س

 

 .   PTC و   NTC : ما الفرق بٌن 16س

 

 : اشرح بالتفصٌل االزدواج الحراري وتركٌبه مستعٌناً بالرسم .17س

 

  المتغٌرة.  اشرح مستعٌناً بالرسم نواقل الموضع واإلزاحة باستخدام المقاومة : 18س

 

 اشرح مستعٌناً بالرسم نواقل الموضع واإلزاحة باستخدام المتسعة المتغٌرة.: 19س

 

 .   LVDTاشرح مع الرسم المحول التفاضلً الخطً المتغٌر   : 21س

 

 .  (LVDT )اشرح مع الرسم ناقل قوة المحول ألفرقً الخطً : 21س

 

 صوتٌة .وضح مع الرسم نواقل الطاقة للموجات فوق ال: 22س

 

 اشرح الدائرة االلكترونٌة لناقل الطاقة فً الصوت.  :  23س

 

 وضح مستعٌناً بالرسم مولد السرعة الكهروضوئً. :  24س

 

 وضح مستعٌناً بالرسم مولد السرعة المٌكانٌكً . : 25س



 

 

     

 المتحكمات الصغيرة                      
Microcontrollers     

 هدافاأل

 الهدف العام :

على المتحكمات الصغيرة ومكوناتها وطريقة  التعرفلى إيهدف هذا الفصل          

رتبطة مبرمجتها وآلية عملها باإلضافة إلى الربط البيني واسلوب التعامل مع األجهزة ال

  .مع المتحكمات الصغيرة

 األهداف الخاصة:

 نتوقع ان يكون الطالب قادراً على:               

 . التعرف على المتحكمات الصغيرة  -1

 . التعرف على مكونات المتحكمات الصغيرة  -2

 . برمجة المتحكمات الصغيرة  -3

 . التعرف على الربط البيني  -4

 .المتحكمات الصغيرة التعامل مع األجهزة الخارجية المرتبطة مع  -5

 .ستخدام منافذ المتحكمات الصغيرة بالشكل األنسبإ  -6

 .وضع الخوارزميات الخاصة بالبرنامج المصمم -7

 رسم المخطط اإلنسيابي للبرامج. -8

 إستخدام البرامج المختلفة من حيث أنواعها ومستوياتها. -9

 

 

 

 ثالثالفصل ال



 المتحكمات الصغيرة  الباب األول  لثالفصل الثا
 

37 
 

 

        الفصل

 تعلم المواضيع

 

 المكونات  – المتحكمات الصغيرة

 –الداخلية للمتحكمات الصغيرة 

منافذ  –منافذ الخرج المتوازية 

آلية عمل  –الخرج التسلسلية 

برمجة  –المتحكمات الصغيرة 

المتحكمات الصغيرة بلغات برمجية 

تطبيقات  –الربط البيني  –

   –المتحكمات الصغيرة 

 لمتحكمات الصغيرةا            

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتويات
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                                                 المتحكمات الصغيرة 1.3

Microcontrollers 

مكان باإل  VLSIمن النوع (Integrated Circuitالمتحكم الصغٌر هو عبارة عن دابرة متكاملة ) 

التحكم بالمنظومات. ولقد شاع استخدام هذه المتحكمات فً الوقت ابف مختلفة واهمها ظبرمجتها ألداء و

قارنتاً لكترونٌة الالزمة ألداء المهمة مالحالً فً أغلب األنظمة الحدٌثة وذلك لصغر حجم الدابرة اإل

لكترونٌة الفٌزٌابٌة ذات البنٌة الغٌر قابلة للبرمجة, وكذلك المرونة فً تغٌٌر بمثٌالتها من الدوابر اإل

لذا نالحظ انه كلما تعقدت الدابرة ضابف دون الحاجة الى تبدٌل مكونات الدابرة وغٌرها كثٌر. الو

ٌمكن إستخدام المتحكمات  .لكترونٌة اصبح من المناسب استخدام المتحكمات الصغٌرة فً تصمٌمهااإل

األشعة  الصغٌرة فً تطبٌقات عدٌدة كالتحكم بمحركات السٌرفو, وتولٌد األصوات, ومراقبة حساسات

 analogتحت الحمراء, وتسجٌل معطٌات الدخل التً ٌتم تولٌدها بواسطة مبدالت طاقة تشابهٌة )  

transducers ).تستخدم المتحكمات الصغٌرة فً أفران الماٌكرووٌف, وفً  وغٌرها من التطبٌقات

للٌزرٌة وسواقات األقراص, ابالحواسٌب كالطابعات أجهزة التلفزٌون والفٌدٌو, وفً األجهزة المحٌطة 

 كما تستخدم أٌضاً فً أنظمة ألتحكم بالسٌارات وفً أي جهاز ٌتطلب تحكماً برمجٌاً.

 Internal components of the   لمتحكم الصغيرل المكونات الداخلية 1.1.3
microcontroller                                                                                                 

( Central Processing Unit  CPUٌحتوي المتحكم الصغٌر على وحدة المعالجة المركزٌة ) 

( لجهاز الحاسوب Microprocessorتنجز نفس المهام األساسٌة التً ٌنجزها المعالج الدقٌق )التً 

وغٌرها. ٌحتوي المتحكم الصغٌر على  I/Oكالعملٌات المنطقٌة وعملٌات التحكم بالمداخل والمخارج 

ومنافذ اإلتصال التسلسلً  RAMو  ROMمثل ذواكر  مكونات أخرى غٌر وحدة المعالجة المركزٌة

(Serial Communication Ports) ( ومنافذ اإلتصال المتوازيParallel Communication 

Ports) ت وغالباً ما ٌحتوي أٌضاً مبدالA/D المتحكم الصغٌر من حٌث الجوهر . وٌمكن إعتبار وغٌرها

( 3.7ٌبٌن الشكل )(. monitor( وشاشة عرض )keyboardبدون لوحة مفاتٌح ) حاسوباً صغٌراً 

 المكونات المهمة للمتحكم الصغٌر.
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 (المكونات المهمة للمتحكم الصغير1.3الشكل )

 Central processing unit (CPU)                                 وحدة المعالجة المركزية 1.1.1.3

وهً اهم وحدة من وحدات المتحكم الصغٌر إذ تتم فٌها كافة العملٌات المهمة من نقل وتفسٌر  

ومعالجة لإلٌعازات مع ما تتضمنها من بٌانات مختلفة. إذاً فان دور وحدة المعالجة المركزٌة هو نفسه فً 

 Data( وخطوط بٌنات )Address Linesخطوط عنونة ) لها المعالج الدقٌق فً الحواسٌب حٌث أن

Lines( وخطوط تحكم )Control Lines وتمتلك القدرة على قراءة وتنفٌذ التعلٌمات أو اإلٌعازات )

(Instructions ًوتحتفظ بالبٌانات المؤقتة وبالبرامج فً ذاكرة وصول عشواب )(RAM)شكل . ٌبٌن ال

 ( مخططاً تفصٌلٌاً موضح فٌه المكونات الداخلٌة للمعالج الدقٌق.3.7)
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 لمعالج الدقيقالمكونات الداخلية ل (2.3الشكل )

( أما فً نظم المعالجات words)معالج ٌعمل بكلمات  bits-8تتكون وحدة المعالجة المركزبة من معالج 

. من الجدٌر bits ,32-bits ,64-bits-16األكثر تعقٌدا فإن المعالج بعمل بكلمات ذات طول أكبر: 

ٌد الممرات الثالث بالمستوٌات والتوقٌتات وتم عن طرٌق تزتبالمالحظة هنا أن عملٌة تنفٌذ اإلٌعازات 

حكم بالدخل والخرج( تنجز اعمالها المحددة. األجهزة الموصولة )الذواكر واجهزة التالمناسبة لجعل 

( ٌقوم بمالحقة الموقع الحالً فً program counterٌوجد فً وحدة المعالجة المركزٌة عداد برنامج )

 برنامج التنفٌذ.

 Arithmetic Logic Unit (ALU)                                               وحدات الحساب والمنطق

وحدة المعالجة المركزٌة كما هو االحال فً كل المعالجات الدقٌقة تحتوي            

(Microprocessors) ( على وحدة حساب ومنطقALU مكونة من بوابات ووظٌفتها هً إنجاز )

 ,=< ,= ,< ,>, وغٌرها( وكذلك عملٌات المقارنة )+ ,- ,/ ,AND, OR, NOTعملٌات حسابٌة ومنطقٌة )

ٌات المرسلة الٌها من الذاكرة. وتتلقى وحدة الحساب والمنطق دعماً من ( وكذلك إزاحة المعط=>

( حٌث تستقبل هذه المراكمات accumulators registersسجالتها والتً تسمى سجالت المراكمات )

الحساب والعملٌات  القٌم األولٌة من الذاكرة وتحتفظ بنتابج العملٌات الحسابٌة والمنطقٌة وتعٌد نتٌجة

( التً تسمى األعالم binary indicatorsلذاكرة. توجد مجموعة من المبٌنات الثنابٌة )إلى االمنطقٌة 

(flags ) وترتبط بشكل مباشر بوحدة الحساب والمنطق وتؤمن معلومات تغذٌة عكسٌة تحكمٌة على شكل

بة, أو بعد كل عملٌة وتتضمن هذه المعلومات حالة النتٌجة, موجبة, أو سال ALUملخص بحاالت الوحدة 

 أو التساوي صفر, أو اكبر من محتوٌات المراكم, او أصغر وهكذا. صفر,

 Control Unit                                                                                 السيطرةوحدة 

, وهً المسؤولة عن تنفٌذ تتابعات ً عنصر التوجٌه فً النظامهإن وحدة السٌطرة والتحكم          

ٌعاز من اإلٌعازات فً إالبرنامج المخزون, وتنجز هذه المهمة بالمتابعة المتكررة لدورة تنفٌذ كل 

( Codeساساً على شكل شفرة )أالمكتوب ( fetching)البرنامج. تقوم وحدة التحكم هذه بسحب  اإلٌعاز 

ثم تتم عملٌة فك الشفرة  (,Instruction registerالربٌسٌة الى سجل اإلٌعاز ) فً الذاكرة

(decoding )ومن ثم بعد التفسٌر تتم عملٌة تنفٌذ اإلٌعاز(executing)  بإرسال اشارات التحكم المناسبة

-fetchالدورة )ب ما ٌسمىوهذا والذاكرة والخرج والدخل,  (ALU)لى وحدة الحساب والمنطق إ
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decode-execute)وهكذا ٌتم تنفٌذ البرنامج المخزون من قبل  لإلٌعازات التالٌة . تكرر هذه العملٌة

 اكرة. المبرمج فً الذ

 Registers Unit                                                                              السجالتوحدة 

اسلوب الخزن فٌها مشابه ألسلوب  السجالت من وحدات الخزن المؤقت حٌث ٌكون تعتبر وحدة 

, فعند رفع التغذٌة الكهربابٌة عنها تتالشى المعلومات المخزونة بها. توجد RAMالخزن فً الذاكرة نوع 

لى إعدادها ووضابفها من معالج أالسجالت بشكل اساسً داخل وحدة المعالجة المركزٌة حٌث تختلف 

وهو أهم أنواع السجالت الموجودة فً  (accumulatorاخر فهنالك على سبٌل المثال سجل المراكم )

بشكل غلب العملٌات الحسابٌة والمنطقٌة والنقل أنواع المعالجات على اإلطالق حٌث تتم عن طرٌقه أكل 

لى اٌضاح هذه العملٌات من خالل األمثلة, وهنالك سجالت األغراض العامة إمباشر وسوف نأتً الحقاً 

(general purpose registers تستخدم داخل المعالج من قبل المبرمج كخزن مؤقت اثناء البرمجة )

ومن السجالت المهمة  عدادها بإختالف نوع المعالج المستخدم.أاو كوسٌط إلجراء عملٌة معٌنة وتختلف 

الموقع  عنوان ( حٌث ٌقوم هذا السجل باإلشارة الىprogram counterاٌضاً هو عداد البرنامج )

لكً ٌؤدي المعالج وظٌفته )من سحب ة الربٌسٌة المخزون بها البرنامج المطلوب تنفٌذه التالً فً الذاكر

سجل اخر التقل اهمٌته فً بعض االحٌان عن اهمٌة المراكم وٌرتبط عمله كثٌراً  تنفٌذ(. -تفسٌر  –

ٌضاحاً لحاالت العملٌات حٌث ٌعطً هذا السجل إ (flags registerبالمراكم وهو سجل األعالم )

جرٌت داخل المعالج والتً تعتمد علٌها الشروط الموضوعة من قبل المبرمج سابٌة والمنطقٌة التً أالح

 .مثالً حاالت األكبر واألصغر والمساواة والتصفٌر وغٌرها داخل البرنامج

( بٌن السجالت والمعالج وهذا ٌعنً ال ٌوجد busesخطوط نقل )مهم جداً معرفة أنه ال توجد  

, ولهاذا أهمٌة لى المعالج أثناء تنفٌذ البرنامج( متعلق بنقل المعلومات من وإdelay timeزمن تأخٌر )

ع البرنامج من قبل الشخص المبرمج, فكلما قل الزمن الالزم لتنفٌذ البرنامج كلما قصوى فً اسلوب وض

 غٌر أسرع.كان البرنامج أفضل أي بمعنى آخر استجابة منظومة التحكم المبنٌة على أساس المتحكم الص

                                                                                    الذاكرة 2.1.1.3

Memory 

تستخدم الذاكرة هً اٌضاً عبارة عن دابرة متكاملة لها القابلٌة على خزن المعلومات.  

, وذاكرة ROMالمتحكمات الصغٌرة كما الحاسبات ثالثة انواع من الذواكر وهً: ذاكرة القراءة فقط 

 للحواسٌب فقط كاألقراص الصلبة ضافة الى ذواكر ضخمة تستخدم تقرٌباً , باإلRAMالوصول العشوابً 

للخزن الدابمً فهً تعمل كذواكر غٌر تطاٌرٌة تستخدم  ROM. بالنسبة لذواكر  CD-ROMوالمرنة 
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والذي ٌقصد به أن اإلٌعازات والبٌانات المخزونة داخل الذاكرة ال تتالشى بعد رفع مصدر التغذٌة عن 

إن المعلومات المخزونة داخلها تتالشى بعد رفع مصدر التغذٌة وتستخدم ف RAMالذاكرة, اما الذاكرة 

 . (user memoryكرة المستخدم )للخزن المؤقت اثناء تنفٌذ البرنامج وتسمى فً بعض األحٌان بذا

تً: ٌتم كتابة تخدامه للذواكر ٌكون باالسلوب اآلبالنسبة للمتحكم الصغٌر فإن عملٌة اس 

البرنامج الخص بالمتحكم الصغٌر على الحاسوب الشخصً, وبعد التأكد من صحة البرنامج ٌتم نقله الى 

نواع مختلفة أ ROMالخاصة بالمتحكم الصغٌر عن طرٌق جهاز برمجة خاص, لذاكرة  ROMالذاكرة 

تقوم  ROMغبة فً تنفٌذ البرنامج المخزون فً روغٌرها. عند ال FLASHRAMو  EEPROMمنها 

والتً تحتاج ( fetch-decode-execute) تنفٌذ -تفسٌر -سحب -وحدة المعالجة المركزٌة بواجبها:

من اجل التواصل السرٌع مع المعالج حٌث أن سرعة نقل المعلومة فً الذاكرة  RAMبذلك الى الذاكرة 

RAM  اسرع بكثٌر من الذاكرةROM اذاً الذاكرة .ROM  هً ذاكرة قراءة فقط أما الذاكرةRAM  ًفه

 ذاكرة قراءة وكتابة.

, وغٌرها( ولكل موقع bit, 4-bit-8بعاد مختلفة )أإن البنٌة الداخلٌة للذواكر بشكل عام تتالف من مواقع ب

العنوان الخاص بموقع  CPUلى الموقع المطلوب حٌث ترسل بالوصول إ CPUعنوان من خالله تقوم 

( الذي ٌرسل الى address lineمن مواقع الذاكرة المستخدمة عن طرٌق ممر العنوان )

المكان )الموقع(  ( الموجود داخل الذاكرة والذي بدوره ٌقوم بتفسٌر العنوان وتحدٌدdecoderالمفسر)

و للكتابة حسب نوع الذاكرة وعملٌة النقل المطلوب انجازها من قبل لمطلوب حٌث ٌهًء الموقع للقراءة أا

CPU( وبالتأكٌد فإن عملٌة النقل هذه ٌكون مسٌطر علٌها بواسطة وحدة التحكم ,control unit.) 

أو دابماً من اجل استعادتها مستقبالً.  تؤمن العناصر الذاكرٌة وسابل لتخزٌن المعطٌات تخزٌناً مؤقتاً 

و شرٌطاً أولٌة (. أٌمكن أن ٌكون وسط التخزٌن دارة متكاملة مصنوعة من انصاف النواقل ) ذاكرة 

و قرصاً بصرٌاً ) الذواكر الثانوٌة ( وٌمكن للذواكر الثانوٌة أن تخزن أمغناطٌسٌاً أو قرص مغناطٌسٌاً. 

كبر مقارنة السطح الذي تخزن علٌه المعطٌات أ ولٌة تخزٌنه ألناأل معطٌات أكثر مما تستطٌع الذواكر

و قراءة ( ألى المعطٌات )كتابة انوٌة تستغرق وقتاً اطول للولوج إمع الذواكر االولٌة ولكن الذواكر الث

عندها الكتابة عند نقطة ٌمكن ان تتم  و الشرٌط ٌجب أن توضع فٌزٌابٌاً أ والمواقع الذاكرٌة على القرص

ترتب فً ولٌة فان المواقع الذاكرٌة تلٌة الكتابة والقراءة مٌكانكٌاً. أما فً الذواكر األالقرءة بواسطة آ او

لى كل موقع ذاكري بسرعة )خالل زمن ن مصفوفة كبٌرة حٌث ٌمكن الولوج إضم مناطق صغٌرة جداً 

المصفوفة. تستخدم  سطر ضمنشارة العنونة المناسبة على األإال ٌتجاوز بضعة نانو ثنٌة ( بتطبٌق 

الذواكر الثانوٌة بشكل خاص لتخزٌن الكمٌات الضخمة من معطٌات الحواسٌب, والمعطٌات الصوتٌة أو 

 معطٌات الصور. 
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 Parallel input/ output ports                             منافذ الخرج والدخل المتوازية 3.1.1.3

 جاهزة هو احتوابها على منافذ خرج ودخلمن الممٌزات المهمة للمتحكمات الصغٌرة إن  

ن التحكم بها بأن تكون منافذ دخل أو منافذ خرج. نحتاج هذه المنافذ من افً الغالب تكون عامة باإلمكو

رافقة للمتحسسات من حٌث اإلدخال وسواقات المشغالت من حٌث مأجل الربط البٌنً مع الدوابر ال

تختلف هذه المنافذ من متحكم الى آخر من حٌث عدد المنافذ والتٌارات التً تتحملها كأن تكون  خراج.إلا

حٌث دابماً تكون تٌارات التصرٌف التً  (      ( أو تٌارات تصرٌف )       تٌارات مصدر )

التٌار من  إتجاه هو أن ٌكون        كبر من تٌارات المصدر. ٌقصد بتٌار المصدر أتتحملها هذه المنافذ 

 لى داخل المتحكم الصغٌر.من الخارج إ       الخارج وتٌار التصرٌف لى داخل المتحكم الصغٌر إ

حٌث كحالة عامة ٌكون التٌار المفضل  ٌكون دابماً تٌار التصرٌف أكبر من تٌار المصدر

ٌفضل فً أغلب لذا ( mA 150( بٌنما تٌار التصرٌف )mA 25بالنسبة للمصدر ) (            )

ولتسهٌل التعامل برمجٌاً مع هذه المنافذ تم وضع  األحٌان فً التصامٌم تٌار التصرٌف عن تٌار المصدر.

عناوٌن بسٌطة لكل منفذ وحسب نوع المتحكم الصغٌر, فمثالً فً أحد المتحكمات ٌوجد منفذ ٌدعى بالمنفذ 

A  أوPORT A  فً البرنامج وللوصول الٌه ٌتم اإلشارة الٌه PORT A  أوP A. 

 Series input/ output                               منافذ الخرج والدخل التسلسلية 4.1.1.3

ports 

تباعا  واحد ٌتم نقل المعلومات عن طرٌقه ممرهذه المنافذ عن المتوازٌة بكونها مؤلفة من تختلف   

bit  بعدbit مقارنتاً مع المنافذ المتوازٌة حٌث من سلوب ممٌزاته وعٌوبه فً نفس الوقت ذا األوله

المستخدمة كثٌراً وهذا مهم جداً فً تقلٌل التكلفة وخصوصاً إذا كانت  ممراتممٌزاتها أنها تقلل من عدد ال

خٌر فً زمن نقل المعلومة أٌلة نسبٌاً ولكن فً نفس الوقت من العٌوب هو التومسافة نقل المعلومات ط

  فً وقت واحد ولٌس تباعاً كما التسلسلً. الذي ٌنقل المعلومة كاملتاً  بالمقارنة مع المنفذ التسلسلً

كما فً اإلنترنٌت وغٌرها. ( communicationتخدم المنفذ التلسلً كثٌراً فً مجال اإلتصاالت )ٌس

بعد ضبط الصٌغة المطلوب النقل بها وسرعة النقل من اجل التزامن ٌتم الوصول الى المنفذ التسلسلً و

كما سٌأتً شرحه فً موضوع برمجة  المنفذ التسلسلً رربوط معه عبمن المتحكم والجهاز الإن وجد بٌ

 .المتحكمات الصغٌرة
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( داخلٌة ٌتم استخدامها بشكل واسع فً Timersكما ٌحتوي المتحكم الصغٌر على مؤقتات )

بسرعة نقل تولٌد إشارات خرج بترددات مختلفة على مختلف منافذ الخرج وكذلك تستخدم للتحكم 

( والتحكم بسرعة المحركات Serial Portsفً المخارج التسلسلٌة ) (Baud Rateالبٌانات )

 الكهربابٌة بمختلف انواعها وغٌرها كثٌر.

هنالك أكثر من مؤقت واحد فً المتحكم الصغٌر وكذلك قابلٌة المؤقت )اكبر فترة زمنٌة ٌستطٌع حسابها( 

المتحكم المستخدم. ٌتم تهٌبة المؤقت فً بادئ األمر قبل  تختلف اٌضاً حٌث ٌعتمد ذلك على نوع

استخدامه وذلك اثناء برمجة المتحكم ومن قبل الشخص المبرمج, فٌقوم المبرمج بتحدٌد الصٌغة 

(Module التً سوف ٌعمل بها المؤقت حٌث هنالك أكثر من صٌغة عمل ٌعمل بها المؤقت داخل )

اسب جل الخاص بالمؤقت بالبٌانات الالزمة لتحدٌد الزمن المنالمتحكم الصغٌر, وكذلك ٌتم تحمٌل الس

ن ألى إٌعاز المؤقت بالبدأ بالعمل إدابها عن طرٌق المؤقت. بعد ذلك ٌتم للوظٌفة المطلوب من المتحكم أ

 ٌنهً المهمة المكلف بها وهكذا.

ساسها أشارات ما تكون هذه اإل ( خارجٌة لتشغٌله وغالباً clocksشارات نبضٌة )إلى إٌحتاج المؤقت 

( المجهزة للنبضات الضرورٌة لعمل المتحكم الصغٌر, حٌث البد لكل المتحكمات crystalالبلورة )

ي مصدر خارجً لتولٌد اشارات نبضٌة لكً ٌتمكن أالصغٌرة من أن تكون لها بلورة خارجٌة أو 

 (7.7المتحكم الصغٌر من أداء عمله, وهذه البلورة مبٌنة بالشكل )
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 بلورة المتحكم الصغير (3.3الشكل )

( دورهما تحسٌن شكل النبضة المتولدة 7.7( كما مبٌنتان بالشكل )pFتوجد متسعتان )بقٌم صغٌرة 

( مع المتحكم الصغٌر لتولٌد هذه crys1, crys2بواسطة البلورة. وللبلورة الخارجٌة مدخالن )

 النبضات.

 Way of microcontrollers       عمل المتحكمات الصغيرة الية  2.1.3

operation 

بعد التعرف على المكونات الربٌسٌة للمتحكم الصغٌر أصبح من الممكن اآلن شرح آلٌة عمل  

هذه المتحكمات الصغٌرة. بعد كتابة البرنامج من قبل المبرمج وخزنه فً ذاكرة المتحكم الصغٌر والتً 

المعروفة ٌكون المتحكم الصغٌر جاهزاً لتنفٌذ هذا البرنامج وإنجاز ما  ROMاكرة حد انواع الذأتكون 

 موجود به من مهام وٌكون ذلك كاألتً:

قٌق( بالخطوة األولى وهً سحب اإلٌعازات مع ما دتقوم وحدة المعالجة المركزٌة )أو المعالج ال .1

انه سجل عداد البرنامج لى عنوإتتضمنه من بٌانات مرافقة, حٌث ٌتم سحب أول إٌعاز ٌشٌر 

(program counter( فٌرسل المعالج العنوان عن طرٌق ممر العنونة )address bus )

( الموجود decoderالى وحدة الذاكرة الربٌسٌة المخزون بها البرنامج ومن خالل المفسر )

 هذه الشفرةٌعاز ثم ٌقوم المعالج بسحب اإلداخل الذاكرة ٌتم تحدٌد الموقع الموجودة فٌه شفرة 

 .(accumulatorالى سجل المراكم ) (Data busعن طرٌق ممر البٌانات )

لمهمة التً ٌجب ( الخطوة األولى لوحدة المعالجة المركزٌة وهً من الخطوات ا7.7ٌبٌن الشكل )

 جل فهم كٌفٌة تصرف وحدة المعالجة مع األطراف المحٌطة بها.االنتباه لها من أ
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 ( الخطوة األولى لوحدة المعالجة المركزية4.3)الشكل )(

 

تبدأ اآلن مرحلة التفسٌر لهذه الشفرة المسحوبة حٌث فٌها ٌتم معرفة ما هو هذا اإلٌعاز وهل  .2

لى سحب هذا الجزء زون فً الذاكرة بحٌث هنالك حاجة إٌتكون من جزء آخر أو اكثر مخ

حاجة تتم إعادة المرحلة األولى وتكملة  المتبقً )أي إعادة المرحلة األولى( فإذا كانت هنالك

اإلٌعاز. لكل معالج مجموعة إٌعازات خاصة به ولكن اإلختالفات فً اإلٌعازات بٌن معالج وآخر 

أو أكثر  (bit-8قلٌلة جداً وهً متشابهة من حٌث المبدأ. لكل إٌعاز شفرة خاصة به مكونة من )

 التابعة للمعالج المعنً. ROM( مخزونة فً جزء محدد من الذاكرة 8,3من المنطق )

بعد تفسٌر المعالج للشفرة أو )الشفرات( الخاصة باإلٌعاز الواحد تأتً مرحلة تنفٌذ هذا اإلٌعاز  .3

كأن تكون عملٌة تخزٌن بٌانات مسحوبة من المنافذ المتوازٌة أو التسلسلٌة أو من الذاكرة الى 

إخراج معلومات أو أوامر الى  ابٌة أومواقع محددة فً الذاكرة الربٌسٌة أو قد تكون عملٌة حس

لى منافذ المتحكم الصغٌر وغٌرها من العملٌات الكثٌرة جداً والتً ٌستطٌع إأجهزة مربوطة 

 المتحكم إنجازها بجدارة.

لى اإلٌعاز التالً وإعادة الخطوات الثالثة السابقة إخرى وهكذا ٌقوم المعالج بالعودة مرة أ

ة البرنامج وبذا ٌتم إنجاز المهمة التً برمج بها المتحكم الصغٌر تنفٌذ( الى نهاٌ -تفسٌر -)سحب

 من قبل المبرمج. 

 برمجة المتحكمات الصغيرة باستخدام لغات برمجية   3.1.3

Microcontrollers programming using programming languages 

 ٌمكن حٌث والهواة للمحترفٌنالمتحكمات الصغٌرة  أنواع من العدٌد المصنعة الشركات توفر

 التً األوامر بحسب مختلفة بمهام القٌام ٌمكنها المتحكمات الصغٌرة هذه .علٌها المختلفة التجارب عمل

 المتحكم الصغٌر به ٌقوم الذي تغٌٌرالعمل الشخص مكانفبإ .بالبرنامج تسمى األوامر وهذه لها تعطى

 مثل البرمجة بلغات جٌدة معرفة إلى الشخص من تحتاج البرنامج كتابة .البرنامج فً األوامر هذه بتغٌٌر

  المتحكم الصغٌر فً البرنامج لتغٌٌر .اللغات من غٌرها أو (Assembly Languageلغة التجمٌع )

 .المتحكم الصغٌر إلى الشخصً حاسوبال من الجدٌد البرنامج لتحمٌل وسٌط جهاز إلى الشخص سٌحتاج
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 التً الدابرة إلى المتحكم الصغٌر ٌزال ذلك بعد ثم فٌه البرنامج لتحمٌل المتحكم الصغٌر فٌه ٌركب حٌث

 .فٌها ٌستخدم سوف

من خالل تتم برمجة المتحكم الصغٌر  , حٌثوهنالك أسلوب آخر لبرمجة المتحكمات الصغٌرة 

ثناء ربطه للمنظومة المطلوب تغٌٌر برمجة المتحكم الصغٌر أباإلمكان المستخدم عن طرٌق الحاسوب و

لى المبرمج كما ذكر سابقاً وهذه العملٌة إلى رفع المتحكم الصغٌر من المنظومة بها دون الحاجة إالتحكم 

 ( مخطط إلٌضاح آلٌة البرمجة هذه.7.7ٌبٌن الشكل ) (.in-circuit programmingتسمى )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 in-circuit programming مخطط إليضاح آلية البرمجة(5.3الشكل )

فهنالك البرنامج البسٌط الذي الٌتعدى إدخال بالنسبة ألسلوب البرمجة فٌختلف من وظٌفة إلى أخرى 

مر إخراج أواعتماداً على هذه اإلشارة ٌتم  (OFFأم  ONإشارة خارجٌة تمثل حالة مفتاح )هل هً 

من عدة مراحل إلطفاء أو تشغٌل مصباح أو محرك كهربابً أو غٌرها, وهنالك البرنامج المعقد المتكون 

 مختلفة كأن ٌتظمن برامج فرعٌة أو برامج مقاطعة وغٌرها.  

 البرامج الفرعية:

هذه البرامج مهمة جداً فً بناء البرنامج فعند كتابة البرنامج الربٌسً المطلوب لتنفٌذ وظٌفة 

إٌقاف لى ج الربٌسً نحتاج فً بعض األحٌان إمعٌنة هناك حاجة ألداء وظابف صغٌرة مكملة للبرنام

ذهاب إلى تنفٌذ برنامج فرعً ومن ثم العودة إلى البرنامج الربٌسً البرنامج الربٌسً فً مكان معٌن وال

 (delay subroutineهو برنامج التأخٌر الفرعً المتعمد )  من أمثلة البرامج الفرعٌة واكمال المهمة.
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عٌن وغٌرها من معمل توقٌت  تولٌد إشارات بذبذبات معٌنة أو للتحكم بسرعة عمل محرك كهربابً أو

 األمور الكثٌرة.

 

 

 المقاطعة:

 كمثال ,ما شا حدوث بسبب ٌقالمعالج الدق وأصغٌر ال المتحكم عمل توقف ًالت شارةاإل ًوه

 ٌرن فعندما التلٌفون خر جرسآ مثال ,التعلٌمات من معٌنة مجموعة لتنفٌذ كل ساعة مقاطعة حدوث

 من وعند االنتهاء والتحدث الهاتف سماعة ورفع خرٌناآل مع مقاطعة حدٌثك ٌجب التلٌفون جرس

 المحادثة جراءإو السماعة رفع عملٌة نأ وهنا نعتبر خرٌناآل مع الحدٌث مواصلة ٌجب المحادثة

 المثال ٌعتبر .ًالفرع مقاطعة جراءإ عن عبارة ًه خرٌناآل مع والتحدث العودة التلٌفونٌة وعملٌة

 مخطط سٌر الصغٌر ولكن فى المتحكم وأ الدقٌق المعالج المقاطعة على تأثٌر كٌفٌة على ًح مثال السابق

حدوثه  عند ولكن الصغٌر المتحكم لىإ اطعاتقالم توصل الدابرة فى الوظابف بعض توجد البرنامج

 المقاطعة جراءإ من نتهاءاإل الفرعٌة وعند تنفٌذ المقاطعة لىإ وٌذهب عمله عن الربٌسى البرنامج ٌخرج

 . البرنامج سٌر متابعة لىإ الربٌسى البرنامج خرىأ مرة الفرعٌة ٌرجع

                                                        نسيابية للبرنامجالمخططات اإل 1.3.1.3

Flowchart 

الحدٌث عن المخططات اإلنسٌابٌة البد هنا من أن ننوه إلى وجوب إعداد وكتابة ما ٌسمى  قبل 

وارزمٌة كمستهل لبناء المخطط اإلنسٌابً, حٌث إن الخوارزمٌة هً عبارة عن مجموعة خطوات بالخ

وضع الخطوط العرٌضة واألهداف المرجوة من البرنامج هو الغرض منها وٌتم ترقٌمها حسب األسبقٌة 

 القادمة.كتابة الخوارزمٌة بشكل موسع فً األمثلة وسوف نتطرق إلى  فة معٌنةٌالمزمع كتابته لتأدٌة وظ

المخطط اإلنسٌابً فهو عبارة عن مجموعة اشكال هندسٌة مترابطة مع بعضها البعض بشكل أما  

, وٌحتوي كل شكل من األشكال هذه على أوامر وشروط لها نقطتً بداٌة ونهاٌة)بواسطة أسهم(  إنسٌابً

الخاصة بالمخططات  ٌبٌن الجدول التالً األشكال الهندسٌةفً الخوارزمٌة. وغٌرها تم ذكرها مسبقاً 

 اإلنسٌابٌة والغرض من كل واحد منها على حدا:

 الغرض الشكل الهندسي
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 و نهاية البرنامجأبداية 

  

العمليات الحسابية أوالمنطقية أوعمليات 

 اإلدخال أواإلخراج

  

 عمليات المقارنةاألسئلة و

 والفحص  

  

 السابقة األسهم الالزمة لربط األشكال

  

 الذاهبة الى نفس النقطة األسهمتجمع 

 

 -مثال:

اكتب خوارزمٌة وارسم المخطط اإلنسٌابً لها لكتابة برنامج ٌقوم بإدخال بٌانات بشكل مستمر من المنفذ 

A (PORT Aألحد المتحكمات الصغٌرة حٌث إ ) نها تمثل بٌانات لدرجات حرارة من متحسس الحرارة

فإذا  78ر, ثم ٌقوم المعالج لهذا المتحكم الصغٌر بضرب هذه البٌانات بالرقم المتحكم الصغٌالمربوط مع 

الذاكرة ابتداباً من الموقع الذي رمزه لى إات نترسل هذه البٌا اذاً  77كانت النتٌجة أكبر من 

(collection)  قل فٌتم العودة وإدخال البٌانات من جدٌد.أوإذا 

 -الجواب:

 الخوارزمية

 .Aلمتحسس الحرارة من خالل المنفذ  ى( األولData) اتالبيان أدخل .1

 .55مع الرقم  اتالبيان هقم بجمع هذ .2
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 .85قارن نتيجة الجمع مع العدد  .3

 .collectionقم بخزن النتيجة في الذاكرة ابتدائاً من الموقع  85بر من كإذا كانت النتيجة أ .4

 مرة اخرى. لى اإلدخالقم بالعودة إ 85ت النتيجة اقل من إذا كان .5

 انهي البرنامج. .6

 

 طط اإلنسيابيخمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Microcontroller            برمجة المتحكم الصغيرلغات   2.3.1.3
programming language                                                                                  

                            

 
 إبدأ البرنامج

 ادخل بيانات متحسس الحرارة

  55الجمع=البيانات + 

 

 ؟55 >الجمع 

اخزن النتيجة في الذاكرة في 

 collectionالموقع 

 = Collectionأألولالموقع 

collection =collection+1 

 النهاية

 كال

 نعم
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كثٌرة ومختلفة ولكن بشكل ربٌسً تقسم  المتحكمات الصغٌرة لغات برمجٌةتستخدم فً برمجة  

 High( ولغات المستوى العالً )Low Level Languagesإلى نوعٌن هما لغات المستوى الواطا )

Level Languagesلى حجم كبٌر من ك اللغات البرمجٌة التً التحتاج إ(. لغات المستوى الواطا هً تل

المتحكمات الصغٌرة العدٌدة دون تفاصٌل  ومكونات عامل بشكل مباشر مع أطرافالذاكرة لخزنها وتت

ساس غات المستوى الواطا متمثلة بشكل أٌعازات هذه اللغات من متحكم إلى آخر. إن لإوتختلف  معقدة

( واللغة المركبة أو لغة التجمٌع 1 ,0( والتً هً لغة )machine languageمن لغة الماكنة )

(assembly language)  التً هً عبارة عن مجموعة من اإلٌعازات الممكن فهمها من قبل الشخص

ن الشخص المبرمج إالمبرمج والتً تتعامل بشكل مباشر مع مكونات المتحكمات الصغٌرة, وهذا ٌعنً 

 البد له من معرفة شاملة لمكونات وأطراف المتحكم الصغٌر الذي ٌتعامل معه.

بالنسبة للغات البرمجة ذات المستوى العالً هً لغات ٌسهل فهمها والتعرف على اٌعازاتها  

لكنها التتعامل بشكل مباشر مع المكونات الداخلٌة للمتحكمات الصغٌرة لكونها قرٌبة من لغة االنسان 

لواطا بعد ومن الجدٌر باألنتباه هو إن لغات المستوى ا. وغٌرها( C, C++, Pic-Basicومن امثالها )

( فان حجمها الذي سٌخزن فً assemblerلى لغة الماكنة من قبل برنامج خاص ٌسمى )إتحوٌلها 

الذاكرة ٌكون أقل من الحجم الذي ٌتحول الٌه نفس البرنامج المكتوب بلغة المستوى العالً بواسطة 

لمستوى العالً ( أي أن حجم البرنامج المكتوب بلغة اcompilerبرنامج التحوٌل الخاص والمسمى )

وهذا ٌعنً اٌضاً أن الزمن ٌستغل حجم ذاكرة أكبر من الحجم الذي ٌستغله برنامج المستوى الواطا 

ولكن فً نفس الوقت كلما كان البرنامج المطلوب كتابته ألداء مهمة معٌنة معقد كلما الالزم لتنفٌذه اكبر 

 لى لغات المستوى العالً افضل بكثٌر.إاصبح اللجوء 

 :Assembly Languageاللغة المركبة   

ن إٌعازاتها تختلف من متحكم وإكما ذكرنا سابقاً فإن هذه اللغة هً من لغات المستوى الواطًء  

, حٌث أن كل اللغات المركبة تتضمن إٌعاز النقل ولكنها تتشابه من حٌث المبدأ والوظٌفةصغٌر إلى آخر 

ومرن وٌعتبر األساس فً وضع صٌغ العنونة  وهذا اإلٌعاز هو إٌعاز عام MOVأو التحرك 

(addressing modes  فبالنسبة لإلٌعاز .)MOV AX,BX) فإنه ٌخبر المعالج الدقٌق بنقل محتوٌات )

, وهذه المواقع AXوهو  (Drainالتصرٌف )هنا فً هذا اإلٌعاز إلى  BX( والذي هو sourceالمصدر )

 أو منافذ إدخال أوإخراج.قد تكون سجالت فً المعالج أو مواقع ذاكرة 

 واآلن لنأتً إلى صٌغ العنونة:
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من السجل المصدر أو موقع فً الذاكرة  wordأو  byteحٌث ٌتم نقل نسخة من : عنونة السجل .1

 .وكل ذلك من خالل وسٌط موقع آخر فً الذاكرة إلى سجل التصرٌف أو

إلى التصرٌف الذي قد ٌكون من البٌانات  wordأو  Byte لحضٌاً  نقلالٌتم  :اللحضية عنونةال .2

 سجل أو موقع فً الذاكرة.

دون الحاجة إلى وسٌط بٌن السجالت  بشكل مباشر للبٌانات م النقلتٌ :المباشرة عنونةال .3

 والذاكرة.

ٌتم نقل البٌانات من السجل المصدر أو موقع فً الذاكرة إلى سجل  :الغير مباشرة عنونة السجل .4

  من خالل مؤشر أو ترمٌز معٌن. موقع آخر فً الذاكرة التصرٌف أو

)ستجد قابمة بإٌعازات احد أنواع المتحكمات الصغٌرة وفٌها إشارة الى صٌغ العنونة  مالحظة:

 التً تم ذكرها(.

( من حٌث مبدأ العمل Groupsتقسم اإلٌعازات فً اللغة المركبة بشكل عام على شكل مجامٌع ) 

 وهذه المجامٌع كاآلتً:

هذه المجموعة من اإلٌعازات تقوم بنقل البٌانات من : (Transfer groupمجموعة النقل ) .1

السجالت إلى الذاكرة وبالعكس وكذلك نقل البٌانات بٌن السجالت نفسها وبٌن مواقع الذاكرة 

 اٌضاً.

تقوم هذه المجموعة من  :(Arithmetic & Logic group) حساب والمنطقمجموعة ال .2

 اإلٌعازات بكافة العملٌات الحسابٌة والمنطقٌة داخل وحدة المعالجة المركزٌة.

خراج إدخال وهذه المجموعة عملها إ: (Input/Output group) دخال واإلخراجمجموعة اإل .3

 لى األطراف الخارجٌة )ما عدا الذاكرة( بالنسبة للمعالج الدقٌق.البٌانات من وإ

نفٌذ البرنامج من تقوم هذه المجموعة بنقل التحكم فً ت: (Branch group) فرعيةال مجموعةال .4

 لى مكان آخر كاستخدام البرامج الفرعٌة وغٌرها.المكان الحالً إ

    Interface                                                                 البيني الربط 4.1.3

المقصود بالربط البٌنً هو الربط اإللكترونً المكون للمنطقة بٌن المتحكم الصغٌر واألجهزة  

الخارجٌة المختلفة من متحسسات كأجهزة إدخال ومشغالت كأجهزة إخراج, وهذا الربط مهم جداً من 

لكترونٌة ٌتطلب منا فهم وإدراك للمكونات اإلوجل التواصل المستمر مع المنظومات المراد التحكم بها أ

الالزمة  لبناء هذه الدوابر الوسطٌة. فعلى سبٌل المثل ٌحتاج المتحكم الصغٌر فً أغلب األحٌان الى 

جل أدوابر إلكترونٌة ٌستخدم فٌها المشغل العملٌاتً )كما تعلمتها فً الفصل األول من هذا الكتاب( من 
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 conditioningابر الموابمة )تسمى هذه الدوابر بدو صالح اإلشارة المأخوذة من متحسس معٌنإ

circuits) ٌأو أنها إشارة ضعٌفة تحتاج الى تكبٌر  ةوقد تكون هذه األشارة متأثرة بضوضاء خارج

  .وغٌرها

( التً actuatorsالالزمة لتفعٌل المشغالت )مثال آخر على دوابر الربط البٌنً هً دوابر السواقات 

, وابسط أنواع الٌتمكن المتحكم الصغٌر من تجهٌزهانسبٌاً كبٌرة غالباً ما تحتاج الى تٌارات كهربابٌة 

 وهكذا. DCهذه السواقات هً الترانزستور فمثالً نستخدمه لقٌادة محرك كهربابً نوع 

والً بما ٌتضمنه أ( Hardwareنه ٌتم تصمٌم الجزء الفٌزٌابً )ألٌه ء المهم الذي ٌجدر بنا اإلنتباه إوالشً

وربطها مع منافذ المتحكم الصغٌر المختلفة  شارات الحساساتتحسٌن إودوابر المشغالت من سواقات 

( بكل ما ٌتضمنه من خوارزمٌات ومخططات انسٌابٌة والالزم Softwareومن ثم ٌتم بناء البرنامج )

 ٌضاح الربط البٌنً مع البرنامج.الفٌزٌابً. لناخذ المثال االتً إلإلدارة هذا الجزء 

 -:مثال

لى ( إvolt 12( وجهد تغذٌة )mA 80بتٌار تغذٌة مقداره ) DCمحرك كهربابً نوع  المطلوب ربط

(. اكتب PORT Bثانٌة عن طرٌق المنفذ المتوازي ) 37متحكم صغٌر من أجل تشغٌل هذا المحرك لمدة 

 البرنامج الالزم لذلك.

 -:الجواب

صى تٌار تتحمله منافذ المتحكم ( وأن اقmA 80والً بما أن تٌار التغذٌة الخاص بالمحرك الكهربابً )أ

خرى تسمى السواقة ألى دابرة الكترونٌة ( لذا فإن المتحكم الصغٌر ٌحتاج إmA 50الصغٌر هو )

(Driverبإ ) )مكانها تشغٌل المحرك الكهربابً وفً نفس الوقت تسحب تٌار قلٌل )قد ٌكون بالملً أمبٌر

حسن ر والمحرك الكهربابً إذا ما أالمتحكم الصغٌمن المتحكم الصغٌر دون أن تؤثر بشكل سلبً على 

بسط دابرة سواقة تؤدي هذا الغرض هً دابرة الترانزستور التً درسناها فً المرحلة استخدامها. وأ

حٌث أن الترانزستور الالزم لتشغٌل المحرك الكهربابً فً هذا المثال ٌجب أن ٌكون تٌار المجمع  األولى

 محرك الكهربابً وٌفضل بمقدار الضعف.( ٌتجاوز تٌار ال      )

 (.7.7( وكما مبٌن بالشكل )HWصبح من السهولة تصمٌم الجزء الفٌزٌابً )أواالن 

 

 

 

 

 

 المتحكم الصغٌر 
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 (6.3الشكل )

 نقص فً دابرة السواقة حاول اكتشافه. هنالك مالحظة:

 سلفنا بالخوارزمٌة وكاالتً:الفٌزٌابٌة ونبتدئ كما أواالن نأتً لكتابة البرنامج الالزم إلدارة المنظومة 

 (.PORT B( على المنفذ )Logic 1رسل اشارة رقمٌة بمنطق )ا .3

 ثانٌة. 37( بمقدار Logic 1( على المنطق )PORT Bابدأ بحساب زمن تشغٌل بقاء المنفذ ) .3

 ( بعد اكتمال زمن التشغٌل.PORT B( على نفس المنفذ )Logic 0) ارسل اشارة رقمٌة بمنطق .7

 انهً البرنامج. .7

 (3.7والمخطط اإلنسٌابً ٌكون كما مبٌن بالشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7.3الشكل )

PORT B 

 
 البداية

 PORT Bعلى المنفذ  Logic 1أخرج 

 وابدأ بتشغيل المؤقت الزمني

 المؤقت
  15الزمني=
 ثانية؟

على  Logic 0أخرج 

PORT B 

 النهاية

 كال

 نعم
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  Microcontrollers Applications                تطبيقات المتحكمات الصغيرة 5.1.3

 لكترونً فلٌسلعقل اإلتستخدم المتحكمات الصغٌرة فً أغلب األنظمة التً تحتاج إلى ما ٌسمى با         

 أن الغرٌب باألمر ٌعد ولم ,بعد عام عاماً  تقنٌاً  تتعقد نستقلها التً السٌارات أن قلنا إن الخطٌر مثالً  بالسر

 مهمة من صعبت قد أنها رغم (األقل على معالجاً  78نحو ) المركزٌة بالمعالجات مملوءة سٌارة نجد

 والمعنٌون المهتمون وٌعزو. للغاٌة سهل الواقع فً بعضها مع التعامل لكن ,(مالكٌها قبل من صٌانتها

 : إلى فٌها المعالجات استخدام ازدٌاد سبب السٌارات بصناعة

 . الوقود واستهالك العادم إنبعاثات نسب معايير لتلبية المعقدة المحركات على للسيطرة الحاجة .1

 . لألعطال المبكر التشخيص .2

  .السيارات وتصنيع تصميم عملية تبسيط .3

 . الكهربائية سالكاأل كمية ختصارإ .4

 . جديدة أمان ميزات بتكارإ .5

 .الجديدة والرفاهية الراحة ميزات .6

 الحاجة بدون صنع محركات الممكن من كان العوادم من الغازات إنبعاث من الحد قوانٌن تشرٌع قبل

 لتنظٌم المعالجات الستخدام الحاجة ظهرت القوانٌن الصارمة تلك إقرار بعد ولكن ,المركزٌة للمعالجات

 ٌعدو. العادم من التلوث من التخلص التحفٌزي للمحول ٌمكن بحٌث للمحرك والهواء الداخل الوقود خلٌط

 أقوى هً بالمحرك التحكم وحدة أن كما ,السٌارة فً تركٌزاً  المعالجة عملٌات أكثر بالمحرك التحكم

 على للسٌطرة النظام من ٌخرج ما بمراقبة بموجبها تقوم خطة على الوحدة هذه وتعتمد ,المعالجات أنواع

 الالزمة المعلومات جمع بعد .الوقود استهالك على والسٌطرة العادم غازات مع والتعامل إلٌه ٌدخل ما

 بالحرارة ابتداء شا بكل تامة دراٌة على بالمحرك التحكم وحدة تصبح المختلفة اإلستشعار أجهزة من

 الصمامات غلق ذلك فً بما ثانٌة كل الحسابٌة العملٌات مالٌٌن لتؤدي العادم فً األكسجٌن بكمٌة وانتهاء

 مدة وتحدٌد اإلشتعال شمعات من الشرارة إلطالق وقت أفضل لتحدٌد المعقدة المعادالت نتابج واحتساب

 .أفضل وتسارعاً  اإلنبعاثات من األدنى الحد ضمان كله هذا من والهدف ,الوقود حاقن فتح

بهذا اإلسم ولكن ٌطلق علٌها إسم وحدة ال تسمى الٌوم المتحكمات الصغٌرة فً السٌارات مثالً  

ساسها هو المتحكم الصغٌر وترتبط معه دوابر السواقات وبعض الدوابر أالتحكم اإللكترونٌة التً 

منظومة  ( الذي ٌبٌن7.7الشكل ) األخرى الخاصة بتطبٌق معٌن فً وحدة معٌنة فً السٌارة. فلننظر الى

 هٌدرولٌكٌة الخاصة بالسٌارة. -( كهروpower steeringتوجٌه قدرة )
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 (power steeringمنظومة توجيه قدرة ) (8.3الشكل )

حساس تدفق التٌار ( ٌبٌن وجود وحدة التحكم اإللكترونٌة )المتحكم الصغٌر( فً منظومة 7.7والشكل )

 .( فً السٌارةAir Flow Sensorالهوابً )

 

 

 

 

 

 

 

 (Air Flow Sensorالتيار الهوائي )منظومة حساس تدفق  (9.3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 



 المتحكمات الصغيرة  الباب األول  لثالفصل الثا
 

77 
 

 

 

 

 

 االسئلة والتطبيقات

 ما هو المتحكم الصغير؟ -1س

 مم يتكون المتحكم الصغير؟ وضح بالرسومات والمخططات إن وجدت. -2س

 ما الفرق بين المتحكم الصغير والمعالج الدقيق؟ -3س

 عرف وحدة المعالجة المركزية وبين اجزائها المهمة. -4س

 اذكر انواع الذواكر المختلفة والفرق فيما بينها. -5س

 ما هي المنافذ المختلفة للمتحكم الصغير؟ وضحعا بالتفصيل. -6س

 اشرح باختصار آلية عمل المتحكم الصغير. -7س

 ما هي الخوارزميات؟ وما هي المخططات اإلنسيابية؟ -8س

 عدد طرق العنونة ووضحها بالتفصيل. -9س

 وهل هناك نوع واحد أم أكثر؟ وضح ذلك مع الرسومات. ما هو المذبذب؟ -15س

 أين يمكن أن نجد تطبيقات المتحكمات الصغيرة؟ -11س

 PORTAالمطلوب تشغيل أربعة ثنائيات باعثة للضوء عن طريق المنفذ  -12س

 2آلخر وبين كل تشغيلة واخرى زمن تأخير للمتحكم الصغير تباعاً الواحد تلو ا

للبرنامج خطط اإلنسيابي موارسم ال الالزمة لذلك ةخوارزميالاكتب  ثانية.

 المطلوب إلنجاز المهمة.
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 للمركبة لكترونٌةوالمفاتٌح اإل األقفالمنظومة  

Lock System and Electronic keys 

 

 الهدف العام :

 ومبدأومفاتٌح التشغٌل االلكترونٌة  األبوابتعرٌف الطالب بمنظومة أقفال  إلىٌهدف هذا الفصل    

 .عملها

 األهداف الخاصة :

 

 التعرف على أنواع منظومات األقفال ألبواب السٌارة. .1

 توضٌح أجزاء منظومة األقفال مع شرح مفصل لكل جزء لها. .2

 الخاصة لهذه المنظومة.الدوائر الكهربائٌة  شرح .3

 شرح الدائرة الكهربائٌة لمنظومة التحكم عن بعد. .4

 . رٌقة عملهالمفتاح االلكترونً وط تعرٌف الطالب على .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولانفصم اال
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        الفصل

 تعلم المواضٌع

 

  

 

 

 –مكونات منظومة األقفال واليه عملها –

 الدوائر الكهربائية لمنظومة أقفال–

–الدوائر الكهربائية لمنظومة  –بواباأل

 التشغيلمفتاح  –التحكم عن بعد 

 االلكتروني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 محتويات
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 :المقدمة  

ركبات في بداية صناعة السيارات تدار بواسطة مفتاح يدوي متصل مباشرة بعموود كانت الم 

( ومووت تطووور صووناعة السوويارات أصووبحت المركبووة تعموول بمفتوواح صووغير يو ووت Handleالمرفوو)  

ومن ثم تحول إلو  المفتواح العوادي التدليودي والو ي   (Dash Board من لوحة المفاتيح للسيارة  

بور زو م مون منظوموة بودم الحركوة التوي أشوير إليهوا فوي المرحلوة األولو   يمكن حملوة باليود حيوع يعت

وأستمر فترة من ال من حت  ظهرت ثوورة التران سوتور الو ي دفوت بالمصوممين ومصونعي السويارات 

ال ي يمكن أن إل  المفتاح االلكتروني التدليدي  أدى إل  تحويل المفتاح إل  الولوج في ه ا المزال مما

 مسافة كافية.من بزميت أز ام المركبة عن بعد وتتحكم من خالله 

لك يمكن التحكم بنظام قفل األبواب للمركبة عن طري) ه ا المفتاح حيع أصبحت منظومة ك 

( يو ح تحكم المفتاح 1 -1الشكل  و تعمل بدائرة كهربائية يمكن التحكم بها الكترونيا اإلقفال

 .   بالسيارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سٌارةحكم بأجزاء ( مفتاح ٌت1 -1الشكل )

 عملها:نات منظومة اإلقفال وألٌه ومك1-1

 (: Typical lock System) منظومة اإلقفال التقلٌدٌةأ .

عنود تحريكوه يمينوا  قفول  تعمل ه ه المنظومة عل  فتح وغل) كل بواب علو  حوده باسوتخدام مفتواح     

 أعموودة  المتصوولة ميكانيكيووامزموعووة موون العووتالت ب توورتبط التووي   زووو ه( ويسووارا فووي بيووت المفتوواحأ

 والشوكل أدنواه بواب المركبوة اوقفليتحرك لسان الدفل مما يؤدي إل  فتح التوصيل( بع ها مت البعض 

 .أز ام باب سيارة تدليدييو ح  (1-2 
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 األز ام التالية: تتكون ه ه المنظومة من   

  .مفتاح الدفل .1

 المدبض  داخلي وخارزي(. .2

 بيت المفتاح. .3

  أعمدة التوصيل(. وعة العتالتمزم .4

 لسان الدفل. .5

 مفتاح السحب و راعه. .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة(تقلٌدٌ )منظومة اإلقفالباب سٌارة أجزاء ( 2 -1الشكل )

 : ( Electric lock System) منظومة األقفال الكهربائٌةب . 

كن شائت لم يو مت بداية تطور السيارات( 1114 لمرك ي عام استخدم نظام اإلقفال ا

 General)للسيارات الفاخرة ثم أدخلت شركه ( 1156االستخدام حت  أعيد العمل به عام  

Motors) التحكم عن بعد بالمفتاح  Keyless)  أقفالنظام  إن الحازة إل   (1193 عام 

دفت بالمصممين والمختصين إل  إدخال أخر ما توصل إليه العلم في  ألبواب السيارةمرك ي 

ة السيارلتحدي)  يادة األمان من سرقة   ه ا النظامفي  ترونيات واالتصال عن بعدمزال االلك

باب سيارة  ألز اممدطت ( يو ح 3 -1الشكل  السيارة و وزانب من زوانب الرفاهية لمستخدم

 تستخدم نظام إقفال كهربائي.

  من األز ام التالية: منظومة األقفال الكهربائية تتكون
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 . مفتاح الدفل.1

 . المدبض  داخلي وخارزي(.2

 . بيت المفتاح.3

 (.. مزموعة العتالت أعمدة التوصيل4

 .الك التوصيل والمنصهرات. أس5

 . المرحالت.6

 . المشغالت.7

 . لسان الدفل.9

 .. مفتاح السحب 1

 الدفل المرك ي.الفتح و تحكم . مفتاح11

 وحدة التحكم المرك ي. .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قفل كهربائً(منظومة ب سٌارة )( أجزاء با3-1الشكل )

 (: Key Lock) .مفتاح القفل1

يتزواو  طولوه ب ووعه  كووال الزوانبين المتنواظر مون عبوارة عون قطعوة معدنيوة مسووننة الشوكل      

نظوام يعتبر ز م من منظومة التشغيل و إ   المصنعة تمترات يختلف شكله باختالف الشركاتسن

( أدناه يو ح مفتاح 4 -1والشكل   التابعة لهة الكهربائي الدائرةو الدفل المرك ي ألبواب السيارة

 .الدديم والحديع الدفل
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 ( مفتاح قفل4 -1الشكل )              

 (: knobالمقبض ).2 

علوو  يكووون و البوواب يوودويامزموعووة العووتالت تعموول علوو  فووتح وهووو عبووارة عوون أداة تتصوول ب     

بواسوطة  كهربوائي يعمولخوارزي  أخورك يوزود نوو  كو لخارزي(  داخلي  مدبضض بنوعين  مد

 .الثالثة األنوا ح  يو أدناه (5 -1 سرية( والشكل أرقامي  المس اليدو

    

 

 

 

                              

 

 

 (  أنواع مقبض الباب  5-1الشكل )

 :( House Key) .بٌت المفتاح3

 عليه وترتبطللتعرف اح واحد يكون مصمما مفت لداخلي تسمح بدخومسنن   ات قاعدةعبارة عن            

 أو يسوارا يمينوا بالودورانتسومح لوه  المناسوب بهوا إدخال المفتواحفعند  العتالته ه الداعدة بمزموعة 

 .(6-1كما مو ح بالشكل  قفل البابأولفتح 

 

 

 

 

 

 مفاتيح  قديمة                                 مفتاح حديع

 

 

       

 خارجي مدبض          مدبض داخلي                  مدبض خارزي كهربائي                   
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 ( بٌت المفتاح6 -1الشكل )

 :(mArm Mechanis) (ت)أعمدة التوصٌل.مجموعة العتال4

حيوع  تورتبط بمدوبض البواب الخوارزي والوداخليأ ر  ميكانيكية و عتالتي عبارة عن مزموعة وه

 -1الدفل كما مو ح في الشوكل   لسانومشغل الباب الكهربائي  المدبض إل  عل  ندل الحركة من تعمل

7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التوصٌل أعمدة( مجموعة العتالت 7 -1الشكل )

 :( Fusesand  contact waiers) والمنصهراتالتوصٌل  أسالك.5

المفتواح وحودة الوتحكم المركو ي و إلو  مون البطاريوة التيار الكهربائي إيصالعل   األسالكتعمل  

 فووا ان التيووار عبووارة عوون قطعووة موون السوولك تتحموول قيمووة ثابتووة موو المنصووهرات أمووا  الكهرومغناطيسووي

( 9 -1وب( كمووا مو ووح بالشووكل  صووهر  يوو ( فانووه ينfuse المنصووهرقيمووة  ارتفعوت قيمووة التيووار عوون

دائورة  حدوع أوخلل ما  نتيزةلحمايتها من العطب والتلف  ة الكهربائيةرالدائ التيار عنوبالتالي يدطت 

 .Short Circuit) قصر  
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 ( fuse( المنصهرات )8- 1الشكل )

  (:Relays). المرحالت 6

حيوع مون ملوف وندواط تالموس  رحولمتكوون الوي قفول مركو ي علو  مورحالت يحتوي كل نظوام

أقطواب كموا مو وح فوي  أربوت علو يحتووي إل  المشوغل وكهربائي عل  تحويل التيار الالمرحل  يعمل

 الدطبووين الثوواني والثالووع أموا موون المفتوواح طوورف المتغيوور الدوادم األولقطبوه  إلوو يووربط ( 1 -1الشوكل  

  .يغ ي احد مشغالت الباب  األخيرالدطب ومن البطارية  فولت12بتيار كهربائي  ويزه ان

 

 

 

 

 

 

 

 أقطابه ( مرحل مع مخطط  ربط9-1الشكل ) 

 :(door lock Actuator-power) المشغالت.7

مزموعة حركة ميكانيكية ترتبط ب إل فتحوله فوات 12 تعمل بالتيار الكهربائي أداةوهي  

 ين:نوعوهي عل  المركبة  أبوابفتح وغل) عل   ( تعملالعتالت  ا ر  التوصيل

  (: Solenoid(كهرومغناطٌسً باب شغلم.1

 األول بوداخل الملوف تيوار كهربوائيال ان سوريوقلب حديدي  فعنود ان مغناطيسي نايتكون من ملف

مزموعوة عوتالت مغناطيسي يعمول علو  تحريوك الدلوب الحديودي الو ي يتصول مباشورة ب مزاليكون 
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مغناطيسوي يعمول علو   مزوالاني يكوون بوالملف الثومورور التيوار البواب وعنود مؤديا إلو  فوتح  الباب

وكمووا مو ووح  غلوو) بوواب السوويارةتحريووك الدلووب الحديوودي باتزوواه معوواكس للحالووة األولوو  مؤديووا إلوو  

 .(11 -1بالشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 كهرومغناطٌسً مشغل( 11-1الشكل ) 

 : ((Electric Motor كهربائً باب ذومحرك مشغل. 2

بمزموعة يتصل  فولت12 بتيار كهربائييعمل  مبسطكهربائي  محرك عل  حتوي ه ا المشغلي

الحركووة  توورس الزريوودة المسووننة( يحووول األخير الدائوود لترستوورتبط بووادائمووة التعشووي) والتووي  تووروس

-1 الشووكللدفوول وفووتح البوواب ووالتووي نحتازهووا  زريوودة المسووننةحركووة خطيووة  لوو را  ال إلوو الدورانيووة 

 .أز ام المحرك الكهربائييو ح  ناهدأ(11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كهربائً  محرك( مشغل باب ذو11 -1الشكل ) 
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 ( :  . لسان القفل ) 8

 دورا نيوةعلو  مسومار تثبيوت تتحورك حركوة نصوف الشوكل ترتك  معدنية هالليوةقطعة  عبارة عن

 تعمول علو  ربوط البواب ببودن السويارةوالمدبض الداخلي والخارزي معوا ترتبط ب را  مزموعة العتالت 

 الدفل.لسان يو ح ( 12-1الشكل  و

 

 

 

 

 

 

 

 ( لسان قفل الباب 12-1الشكل )                                          

 : )  ( . مفتاح السحب 9

حيوع يتصول بمزموعوة عمليوة هو ه اللداللوة علو  حودوع الدفول وفوتح البواب و ستخدم ه ا المفتاحي 

يو وح مفتواح  (13-1  الشكلقفل وباستخدام مفتاح  تحكم بهويمكن ال التوصيلالعتالت من خالل  را  

 .السحب

 

 

 

 

 

 

 

 مفتاح السحب (13-1الشكل )                                          

 ( :keylook  Centerالقفل المركزي ) الفتح و . مفتاح11

مون زو م  آ  يعتبرالسيارة أبواب  أو قفل فتح للتحكم في يستخدم وهو عبارة عن مفتاح خطين

 مزموعوة موقوت المفتواح  ومن ( يو وح14 -1والشكل   بزوار السائ)التي تكون كم مزموعة التح

 السيارة.في بزوار السائ) المرك ي  التحكم مفاتيح
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 ( مجموعة التحكم )مفتاح القفل المركزي(14 -1الشكل )                    

 (:Canter Control Unit. وحدة التحكم المركزي )11

ترتبط بدائرة الكترونية متكاملة تعمل عل  المرحالت وحدة من مزموعة من تتكون ه ه ال

لباب  (الدفل المرك يالفتح و  تحكمال من خالل ارتباطها بمزموعة السيطرة عل  مشغالت األبواب

 . المرك ي ألبواب السيارة يو ح وحدة التحكم (15-1  والشكل السيارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 كزي( وحدة التحكم المر15-1الشكل )

 الكهربائٌة:طرٌقة عمل منظومة القفل 

بيوت المفتواح (  المفتواح فوي مكانوه   إدخالعند   المفتاح التدليديام ستخدايعتمد ه ا النظام عل  

مزموعوة الدفول   را  التوصيل الو ي يتصول مباشورة عدارب الساعة يعمل عل  تحريك باتزاهوتحريكه 

 (12v  تيووار كهربووائي ريفيسووي (ومحوورك كهربووائيأ مغناطيسوويمشووغل البوواب  مفتوواح كهروالمركوو ي ل

 إلوو حتوو  يصوول  فووتح البوواب مرحوول وحوودة الووتحكم المركوو ي وموون ثووم إلوو   الوو والمنصووهرات يمرعبر

المستخدم في النظام يدور محرك المشغل حسب نو  المشغل  أودع حع كهربائي فيح مشغالت األبواب

  .المركبة أبوابه يؤدي إل  فتح  ي بدوراللسن الدفل  احركم يدفت أعمدة التوصيلال ي 
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 ممووا يزعوول األعلوو  إلوو وعنوود تحريووك المفتوواح باتزوواه معوواكس لعدووارب السوواعة ينسووحب  را  التوصوويل 

التيوار والو ي بودوره يعكوس مورور  الباب قفلمرحل  إل تيار سريان ال تحول مزموعة الدفل في المشغل

أي ( 16 -1فوي الشوكل   كهربوائي للودائرة طط الكموا مو وح بوالمخفتحدع عملية الدفل  األبواب لمشغل

 .كن التحكم بزميت األبواب مرك يايم

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( المخطط الكهربائً لدائرة القفل والفتح16-1الشكل )

 Electric Circuit Lock) : الدوائر الكهربائٌة لمنظومة أقفال األبواب ) 1-2
Door System  

 منظومة أقفال األبواب لكنللسيارات في طريدة ربط  المصنعةختلف تصاميم الشركات ت

والمخططات  ألخرمن نظام  واحدة من حيع المبدأ ويختلف استخدامها في السيارة العملطريدة 

  التالية تو ح  لك.
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 القفل المركزي:الفتح ومخطط للدائرة الكهربائٌة باستخدام مفتاح 

 فاننوا فوي مزموعوة الوتحكم بزانوب السوائ)الفتح لمفتواح الدفول المركو ي  عند ال غط عل   ر

فووي وحوودة الووتحكم  المتكاملووة االلكترونيووةإلوو  الوودائرة   بووارد( األر وويخووط  إيصووالسوونعمل علوو  

فيعمول المرحول علو  تحويول  فولوت12فور) زهودب (مرحول الفوتح  والتي تعمل علو  أمودادالمرك ي 

وعند ال غط عل   ر الدفل سوف يتحول  ره يعمل عل  فتح الباب التيار إل  مشغل الباب ال ي بدو

من خالل نفس الدائرة االلكترونية  إل  ندطة أخرى إل  وحدة التحكم المرك ي  بارد( خط األر ي

معواكس للحالوة األولو  إلو  مشوغل البواب  فولوت12فور) زهودحيع تعمل عل  أمداد  مرحول الدفول( 

  ( يو ح عمل الدائرة الكهربائية.  17 -1الدفل والشكل   هفتحدع عملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(القفل المركزي بجوار السائق الفتح و )مفتاح وغلق الباب ( الدائرة الكهربائٌة فتح17-1الشكل )

  

 :األبواب إقفال لمنظومةدوائر التحكم عن بعد .1-3

 عن بعد: باستخدام مفتاح التحكم  )فتح وقفل( ألبواب السٌارة مخطط للدائرة الكهربائٌة

( سووف يرسول Remount Control  الفوتح فوي مفتواح الوتحكم عون بعودعنود ال وغط علو   ر

والتي ستعمل مزموعة التحكم المرك ي الدائرة االلكترونية لب اإلشارة التي ترتبطإشارة إل  وحدة استالم 

  بوواب السويارةأل الفتح ةعل  أيصل تيار كهربائي إل   مرحل الفتح( ومنه إل  مشغل الباب فتحدع عملي

المركو ي والتوي تعمول علو  إيصوال وحدة التحكم  إل  اإلشارةأما إ ا  غطنا عل   ر الدفل سوف تصل 
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( 19 -1والشوكل   تيار كهربائي  المرحل الدفل( ومنه المشغل الباب فتحدع عمليه الدفل ألبواب السويارة

 اح التحكم عن بعد.يو حان ربط الدائرة الكهربائية باستخدام مفت (21 -1 و (11-1و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الدائرة الكهربائٌة فتح وغلق الباب )التحكم عن بعد(18-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ()مستقبل اإلشارة األبواب( الدائرة الكهربائٌة فتح وغلق 19-1الشكل )
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مجموعة القفل واألبواب )وحدة التحكم عن بعد الدائرة الكهربائٌة فتح وغلق ربط ( 21-1الشكل )

 المركزي(

 باستخدام حساس سرعة المحرك: القفل المركزي ألبواب السٌارة مخطط للدائرة الكهربائٌة

تستخدم بعض أنوا  السيارات نظام الدفل المرك ي االوتماتيكي لمزموعة أبواب السيارة بعد 

لنظام تحدي) زانب األمان لمن في داخل السيارة  يعمل ا  يتيح ه ا اكيلو متر21تزاو  سرعة السيارة 

وحدة التحكم المرك ي بالدائرة االلكترونية في ه ا النظام بحساس  يتحسس بسرعة السيارة ال ي يرتبط 

فولت ومنه إل  مشغالت األبواب فتحدع عملية 12إمداد مرحل قفل األبواب بفر) زهد حيع تعمل عل  

     ( يو ح مخطط ربط ه ا النظام. 21-1ارة والشكل  الدفل المرك ي ألبواب السي
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 سرعة السٌارة حساساإلقفال المركزي باستخدام  ( مخطط ربط منظومة21-1)الشكل 

 :( Electric Starting key) االلكترونًمفتاح التشغٌل  1-4

أنه يدوم بدور   فال شك أهميتهندلل من  اليزب أن حزمه  أي ز م في ه ه الدنيا مهما صغر 

إ  ال يمكنك دخول سيارتك وتشغيلها إال بمفتاح ال   هام وكبير ال يدل أهمية عن األز ام الكبيرة

 بابفتح  قد تفدد قدرته عل  اختالف سنة واحدة في أنتازه يتزاو  طوله عدة سنتيمترات بل إن

  أو تشغيلها.  رةالسيا

دا  الحياة وساعدت تكنولوزيا االلكترونيات في لدد أخ  مفتاح السيارة الطور ال ي يتناسب مت إي

تطويره بسرعة م هلة تتناسب مت التددم السريت في ه ه التدنية ال ي دفت شركات صناعة السويارات 

تطوور ور أف ل وسوائل الراحوة والرفاهيوة لسوائ) السويارة   وب يوادة إيدوا  الحيواة تودريزيا يإل  توف

سب مت الوقت فأصبح هناك مفتاح واحد يفوتح السويارة ويسوطر مفتاح السيارة ليأخ  الطور ال ي يتنا

 smartوالمفتواح الو كي  Sinter lock)   عل  معظم أز ائهوا  وبظهوور مفتواح الدفول المركو ي

key) تحت   ووحدات االستدبال باألشعة و مولد النب ات في مفتاح السيارةووحدة إرسال اإلشارة أ

زهوا  الوتحكم عون  بعد بواسوطة  غلدها عنفتح باب السيارة أو باإلمكان أصبح الحمرام في السيارة 

الز م المعدني للمفتواح فدوط يمكون اسوتخدامه فوي فوتح السويارة  بد و (Remount Controlبعد  

ال أو إ ا رغبت في توأمين صوندو) السويارة بحيوع  فرغت بطاريات زها  التحكم عن بعد  إ ا يدويا

 فتح مت الدفل المرك ي للسيارة.ي

 السيارة ولم ليشغل(Remount Control) متاختفي الز م المعدني من المفتاح ودمج  ثم 

يدخل في  ن نظام الكترونيم ز م المعدني إال احتياطي لفتح األبواب وأصبح ه ا المفتاح لز مايعد

 Electronic)وحدة التحكم بالمركبة تتعرف عند و عه في مكانه  عملية تشغيل المركبة

Control Unit)  ECU السيارة. بتشغيليسمح له لي الكود الخاص به ل(ع 

وتطور مفتاح السيارة ليصبح معز ة الكترونية صغيرة يمكن ت ويدها بمولد نب ات يلتدط ه ه 

يستطيت التعرف عل  صاحب السيارة ومن عل  بعد  مثبت في السيارة النب ات زها  استشعار

من المفتاح مت تلك المخ ونة في وحدة التحكم   فا ا توافدت اإلشارة الصادرة متر. 1.5يصل إل  

تدوم الوحدة ب بط مدعد السائ) والمرايا وك لك موزات الراديو للشخص الحامل للمفتاح قبل أن 

 إاليدخل السيارة وتسمح له بالدخول بمزرد أن يلمس مدبض الباب وال يحتاج صاحب السيارة 

 يل المحرك. ر بدم التشغيل حت  يتم تشغ  الدخول وال غط عل
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واستغل العلمام مفتاح السيارة للسيطرة علي السائ) وعاداته التي قد تتسبب في انهيار عوامل 

مفتاح السيارة في فتحة  إدخاليتم  أنما   األمان له ولسيارته فتم و ت شريحة في مفتاح السيارة

تبادل الرسائل هاتف السائ) تمنت تلدي المكالمات أو  أشارة السلكية إل يرسل  حت التشغيل 

 إالأثنام الديادة وال يسمح للسائ)  ع في الهاتف المحموليد ي علي عادة التحد حت الدصيرة 

 key to  (اآلمنة مفتاح الديادة المفتاح    وسمي ه اخدمة الطوارئ أو والديه فدطباالتصال ب

safeلسيارةاتعمل علي منت سرقة  ( وي اف ه ا االخترا  الي مزموعة االختراعات التي. 

  (: Immobilizer Systemشل الحركة ) منظومة

غيور  المنظومة المسئولة عن حماية السيارة من السورقة باسوتخدام تدنيوة االتصوال أنهاعرف عل  ت        

 االلكترونوي( فوي مزموعوة الدفول للمفتواح التكبيور والتحليول اإلشارة استالم مباشر بين المفتاح ودائرة 

المحرك للتحكم بعملية التشوغيل المصورح  المسيطرعل  منظومة العدل االلكترونيو إل ومنها للسيارة 

حيوع يتويح هو ا النظوام منوت بودم  بها أو عدم التشغيل لعدم تووفر التصوريح  الرمو  الصوحيح( للمفتواح 

 واإلشوعال وحودة الوتحكم فوي منظوموة الحدونعمول ويمنوت  أصوليالمحورك بودون اسوتخدام مفتواح  أدارة

  ( يو ح مخطط الربط له ا النظام.22 -1والشكل  

المفواتيح وبسبب فددان  إنتازها ومنشئ مصادر ورودها وأختلفنتيزة للتنو  الكبير في السيارات 

ه ه المنظومة تشكل مخاوف عند التعامل بها من ناحية صيانتها ليس بسبب  أصبحت للسيارة األصلية

برمزوه  إلعوادةلتدنيوة لصويانتها وارتفوا  كلفتهوا ا األزهو ةصعوبة تدنية ه ه المنظومة لكن لعودم تووفر 

 وأرقامهاوشفرات محددة تختلف باختالف السيارات  بأرقامو لك الرتباطها وتعريف مفاتيح السيارات 

 لها. اإليرادومصادر  اإلنتاجالهيكلية وسنوات 
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 ( Immobilizer Systemشل الحركة ) منظومة( مخطط ربط 22 -1الشكل )

 مكونات هذا النظام:

 االلكترونٌة:ذو الدائرة مفتاح باب .1

 وحدة اإلرسال تسم  كترونيةكالهما عل  دائرة ال رئيسيين يحتويللسيارة مفتاحين 

 Transponder )    وتتكون من:( 23 -1كما مو ح بالشكل 

 . ( coil  هوائي  ملف . أ

 .( (Integrate Circuit )I.Cدائرة متكاملة    . ب

 ت.فوا3بطارية  . ت

رسالة مشفرة وتترزم ه ه الرسالة بواسطة  إرسالعل   في مكانه إدخالهالمفتاح عند عمل ي

بفك تلك  فتدوم( ECU  المركبةااللكترونية في  ة التحكموحد إل  الشفرة  ثم ترسلوحدة فك 

 .بالعمل لمحركفي ا اإلشعال والوقود اح لنظامسمالشفرة وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  Transponderل )( وحدة اإلرسا23 -1الشكل )

 (:  moduleanalog)وحدة فك الشفرة .2

من  وتتكونمفتاح التشغيل قاعدة  موقعها حول يكون ( يو ح وحدة فك الشفرة 24 -1الشكل    

 التالية: األز ام

 (. coil. ملف هوائي   1         

 (Electric Circuit ) االلكترونيةدائرة . 2         

خمسة  إل يصل  الرمو  الخاصة بالمفاتيح لحد أقص ات عن لتخ ين معلوم  اكرة .3

 مفاتيح.
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 الصيانة.تخ ين رم    اكرة. 4

 بالمحرك.تخ ين رم  فتح وغل)   تشغيل ( وحدة التحكم   اكرة. 5

او  السيارةويمكن الحصول علية عن طري) رقم التعريف في هيكل رم  شخصي .6

 .الشركة المصنعة للسيارة

 : عل  فرةعمل وحدة  فك الشت

إمداد الدائرة االلكترونية الداخلية بالمفتاح بالزهد الكهربائي من خالل الحع  .1

 الكهرومغناطيسي 

 استدبال رم  المفتاح الصحيح. .2

تكوين إشارة تخاطب بين وحدة فك الشفرة وبين وحدة التحكم في المحرك  نظام  .3

 (.Immobilizerاإلشعال والوقود( ووحدة التحكم في نظام شل الحركة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( analog module)( وحدة فك الشفرة 24-1شكل )

 (: relays double المزدوج ) المرحل .4

عند غل) نداط  فولتية متغيرة االتزاه(  بالزهد يالمرك وحدة التحكم  بامداد يدوم ه ا الز م 

 (.25 -1 شكل المرحل الم دوج  يو ح أدناه   والشكلله داخل كل مرحلالتالمس في 
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 فً وحدة التحكم المركزي(Relay) المزدوج( المرحل 25 -1الشكل )

 

 (:Electronic Control Unitوحدة التحكم االلكترونٌة ).  5

المحرك وتحتوي عل   اكرة  الوحدة بتشغيله ه  السيارة تدومراديو  أسفلتدت في مرك  الخ انة  

يو ح كيف تعامل نظام  (26-1  في الشكل خططوالمة معالزة ال وك لك  اكردائمة و اكرة استدب

 .شل الحركة مت وحدة التحكم االلكترونية مت شكل تو يحي لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ECU            

 

 

 

 

 

 الحركةومخطط ربطها بنظام شل  وحدة تحكم الكترونٌة( 26 -1الشكل ) 

  (:system indicator lamp) مبٌن النظام .  6 

  لو (لوحة المبيناتالدياس   أزه ةمن لوحة   اليسرى العليا الزهةالنظام في مبين  يكون

سوف يعمل مبين  (فتح ( ONالو ت   إل و عنا المفتاح  و الرم  الصحيح في مكانه واتزهنا به 

  .( أدناه يو ح إشارة المفتاح في المبين 27 -1والشكل   ثانيتينالمفتاح بعد مرور 

المفتاح  أ الهحت  يتم  المبين بالوميض ويستمر سيبدأالصحيح  الرم  غير المفتاح  و أدخلنا ولو      

  .من مكانه
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 مفتاح نظام شل الحركة( مبٌن  27 -1الشكل )

  (:System mmobilizerI الحركة ) نظام شلطرٌقة عمل 

ة فوك الشوفرة   الملوف دوحو بامودادام مفتاح التشغيل في مكانه تعمل وحدة التحكم في النظ إدخالعند 

الووداخلي ( حيووع يغوو ي الملووف الموزووود بالشووريحة بووداخل المفتوواح بالزهوود الكهربووائي بواسووطة الحووع 

   اكورة تخو ين المعلوموات( وحدة إل الواردة من المفتاح ويرسلها  اإلشارةالمغناطيسي ثم تدوم باستالم 

 توم التعوورف علوو  المفتوواح إ اخ نوة بالوو اكرة  فووي حالووه التوي تدوووم بمدارنووة هو ه الشووفرة مووت الشووفرات الم

خوط السوماح  ( ECU  وحودة الوتحكم بوالمحرك إلو   فوتح (  أشوارة بارسوالتدوم ه ه الوحودة  الصحيح 

 .(29 -1مو ح بالشكل   اكم في المحرك بالعمل خط الحدن في منظومة الحدن و اإلشعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( عمل نظام شكل الحركة28 -1الشكل )
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 (: Smart keyالمفتاح الذكً ).1

إليهوا والوتحكم بنظوام  إلو  المركبوة ون قوادرا علو  الودخولليكويسوتخدم المفتواح التدليودي  السوائ)كان 

 .عن بعد نظام الدفل المرك ي للتحكم فيليسمح للمستخدمين  اإلقفالتشغيلها وقد تم  يادة تدنية نظام 

ومنو   الوك الحوين والشوركات تعمول علو   1111ات عوام استخدمت تدنية المفتواح الو كي فوي السويار

تطويره في أطار مختلف فتوزود هنواك أنووا  مون المفواتيح ال كيوة شوائعة االسوتخدام فوي السويارات والتوي 

(يو وح دموج 21-1والشوكل   فوي هو ا الفصول نها بنظام شول الحركوة الو ي توم التطور) إليوهم يرتبط قسم

 .ترونيةالمفتاح التدليدي مت الدائرة االلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دمج المفتاح التقلٌدي مع الدائرة االلكترونٌة29-1الشكل )   

 مكونات المفتاح الذكً:

 مفتاح باب:.1

راديوية  موزات إرساليعمل عل   إ يؤمن ه ا المفتاح االتصال الغير مباشر بالسيارة لتشغيلها  

 مفتاح ويحتوي عل :(يو ح وحدة إرسال اإلشارة في ال31-1إل  السيارة والشكل  

 فوات.3.بطارية تعمل بزهد 1   

 .وحدة إرسال اإلشارة وتتكون من :2   

 (.coilأ.ملف هوائي      

 (.Integrate Circuitب. دائرة متكاملة        
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 (وحدة إرسال اإلشارة فً المفتاح الذك31ً-1الشكل )

 قاعدة المفتاح: .2

إل   ا المفتاح وتعتبر وحدة فك الشفرة التي ترسل معلومات المفتاحوهي عبارة عن قاعدة يدخل به

 (أدناه يو ح المفتاح داخل الداعدة.31 -1( والشكل ECUوحدة التحكم للمحرك  

 

 

 

 

 

 

  

 

 (المفتاح الذكً داخل القاعدة31-1الشكل)

 مفتاح التشغٌل:

تحكم  محرك بعد تعرف وحدةوهو عبارة عن  ر عند ال غط عليه يعطي أمر التشغيل أو التوقف لل

إ  يبدأ بالوميض بالون األخ ر أ ا كان المفتاح صحيحا واللون األحمر أ ا  المحرك عل  المفتاح ال كي

 (يو ح مفتاح التشغيل.32-1والشكل   كان المفتاح غير صحيح
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 (مفتاح التشغٌل32-1الشكل )

 (: Digital Key) .المفتاح الرقم3ً

ال ي تم التطر) إليوه سووى  المفتاح ال كيعن مكونات ه ا النو  من المفاتيح ونات مكختلف الت

رقم وحرف تمثول 16للمفتاح تحتوي عل ( I.Cالدائرة المتكاملة  المفتاح يتكون من  اكرة داخل  أن

 الرم  الصحيح للمفتاح المستخدم تتعامل مت وحدة فك الشفرة المو ح شرحها في نظام شل الحركة

 المفتواح بعوديمكون برمزوة هو ا  و اإلشوعال والوقوود فوي حودة الوتحكم بوالمحرك بالعمول نظواملتسومح ل

يو وح هو ه  (33-1الشوكل    باسوتخدام زهوا  برمزوة المفواتيحفددانه رم  التشغيل الصوحيح و لوك 

 .  مت زها  برمزة المفتاح ال اكرة

 

 

 

 

 

 

 

  

 ذاكرة مفتاح رقمًجهاز برمجة المفاتٌح و (33-1الشكل )

 

 

 
 

 زها  برمزة المفاتيح                                       اكرة المفتاح ال كي               
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 أسئلة الفصل األول

 

عدد أجزاء منظومة القفل التقلٌدٌة وماهر الفرق بٌنها وبٌن منظومة اإلقفال :1س

  الكهربائٌة؟

 اذكر مع الشرح أنواع المشغالت التً تستخدم فً باب السٌارة؟:2س

 واشرح طرٌقة عملها؟ منظومة اإلقفال الكهربائٌة بٌن متى استخدمت :3س

 وعدد مكوناته؟ة عرف نظام شل الحرك:4س

 ماهً وظٌفة وحدة فك الشفرة فً نظام شل الحركة؟ وما هً مكوناتها؟:5س

اذكر المفاتٌح الحدٌثة التً تستخدم فً تشغٌل السٌارة مع شرح مبسط لكال :6س

 منها؟

  وما هً مكوناته؟ما هو المفتاح الذكً :7س

 



 

 االلكترونً منظومة الحقن الوقود

Electronic Fuel Injection System 

 الهدف العام :

 االلكترونٌة ومبدأ عملها.حقن الوقود ٌهدف هذا الفصل إلى تعرٌف الطالب بمنظومة    

 األهداف الخاصة :

 الهدف من هذا الفصل هو جعل الطالب قادراً على:

 السٌارة.نظام حقن وقود البنزٌن اإللكترونً فً التعرف على  .1

 .حقن وقود البنزٌن اإللكترونًتوضٌح أجزاء منظومة  .2

 .المختلفة التعرف على مضخات الوقود الكهربائٌة .3

 .البنزٌن التعرف على طرق حقن الوقود .4

 . التعرف على منظومة الهواء والحساسات المرافقة .5

 المرافقة لمنظومة الحقن.التعرف على وحدة التحكم اإللكترونٌة  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانًالفصل 
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        الفصل

 تعلم المواضٌع

 

  

–والٌه عملها حقن الوقودمكونات منظومة  –

منظومة  –الحقنالدوائر الكهربائٌة لمنظومة 

الحساسات المرافقة لمنظومة  – الهواء

وحدة التحكم اإللكترونٌة لمنظومة  –الحقن

 .الحقن

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 محتوٌات
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 :(Electronic Fuel Injection System ) نظام حقن الوقود )البنزٌن( االلكترونً 2-1

نسبة الهواء والوقود وتستخدم انظمة  تتعامل الكترونٌا لحسابحقن مرنه  أنظمةمن الضروري هناك 

 مراقبة المحرك والسٌطرة على تجهٌزل فً محرك السٌارة حساسات االلكترونً)البنزٌن(  الوقودحقن 

الوقود  حقننظام بعلى هذا النظام  وأطلقروف عمل محرك السٌارة ظفً  الى الهواء الوقود كمٌة

تستخدم هذه المنظومة اجهزة كهربائٌة الكترونٌة وكذلك  (1-2)كما فً الشكل  EFI ) كترونً ) لاال

لمراقبة نواتج االحتراق لغازات العادم واتخاذ القرار لمنع تلوث البٌئة وذلك من خالل ضبط نسبة الهواء 

التحكم االكترونً هو  ألساسٌات األساسًكترونً والهدف لالتحكم اال وحدةالى الوقود والمسٌطر علٌه 

وتقلٌل  المحرك قدرته لزٌادةالمحرك  عمل ل وحقن الوقود لتحسٌن اداءالتحكم فً نظامً االشعا

 استهالك الوقود الى جانب التقلٌل من انبعاث غازات العادم.

 

 

 

                

                                                     

 نظام حقن الوقود )البنزٌن( االلكترونً (1-2) شكل

8 

5 

4 

2 

3 

6 

7 

1 

9 

ECU 

 

 .منظم الضغط الوقود8          . مقٌاس تدفق الهواء              5.وحدة التحكم االلكترونً      1

 . البخاخ9      . صمام الخانق                          6  . مضخة الوقود              2

 صمام  السٌطرة على الهواء لسرعة الحٌاد.7           . خزان الوقود      3

 .مصفً الوقود4
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 : كترونً الى ثالثة اقسام رئٌسٌةلٌقسم نظام الحقن اال 2-2

 (fuel system)منظومة الوقود  -1
 (air system)منظومة الهواء  -2

  (control unit)  وحدة السٌطرة على كمٌة الوقود -3

 (Fuel System) : منظومة الوقود2-2-1

 (bar 3- 2.5)ما بٌن  مناسب وظٌفتها االساسٌة اٌصال الوقود من خزان الوقود الى البخاخات بضغط

 المخطط االنسٌابً تنظٌم رجوع الوقود الفائض الى الخزان وحسب نظام المستخدم فً منظومة الوقود 

 (2-2)كما فً الشكل  لدورة الوقود

 

 

  

 

 لدورة الوقود المخطط االنسٌابً  (2-2) شكل

 الوقود:منظومة عمل 2-2-2

خة الوقود الكهربائٌة بضغط معٌن ضعبر مهو سحب الوقود من الخزان الوقود  آن مبدأ عمل منظومة 

الى مسطرة  ٌسري الوقود المرشح الوقود تامة ومن خالل تصفٌة تصفٌهلالوقود  مصفًودفعه الى 

الى  لبخاخ حقن الوقودبداٌة  وعند  (3-2)كما فً الشكل  توزٌع الوقود المركب علٌها البخاخات

داخل منظومة  دمما ٌودي الى استقرار الوقو اسطوانات المحرك ٌنخفض الضغط داخل منظومة الوقود

ازداد الضغط داخل المنظومة ٌتم عمل منظم ضغط الوقود للسٌطرة على الوقود الفائض  اما اذا الوقود 

 الرجوع وارجاعه الى الخزان بواسطة انابٌب التوصٌل

 

 عمل منظومة الوقود (3-2) شكل

 أنابٌب التوصٌل  مصفً الوقود البخاخ مضخة الوقود خزان الوقود

 منظم ضغط الوقود أنابٌب الرجوع

 خزان الوقود

 الدخولانابٌب 

 مصفً الوقود

منظم الضغط 

 البخاخ الوقود

 مضخة الوقود
 الرجوع انابٌب
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 منظومة الوقود: أجزاء 2-3

 : (Fuel Tank) خزان الوقود -اوال   2-3-1

غطى بسبٌكة من الرصاص والقصدٌر ٌتراوح ٌٌصنع خزان الوقود من صفٌحة معدنٌة من الفوالذ و 

وٌربط بالسٌارة  ةالتعبئ قمعوب تصرٌف البنزٌن وبملم وٌلحم الخزان بأن(0.37-1.25)سمكها 

اسفل مؤخره السٌارة وٌحتوي الخزان على عوارض من  ةشرٌطٌن من الصفائح المعدنٌ ةبواسط

الصفائح المعدنٌة مثبتة فً قعر الخزان وان فائدة العوارض المعدنٌة هً منع موجات البنزٌن من 

وفً بعض غطاسه  ةكهربائٌ وقود ةالسٌارة وٌربط فً بعض الخزانات مضخ ةالتصادم اثناء استدار

 من الخزان ٌتفرع انبوب اضافً منظومة التحكم باالبخرة المنبعثة  تصامٌم السٌارات المستخدمة

وان متوسط سعة الخزان  (4-2)كما فً الشكل    بخار البنزٌن الى المحرك الستفادة من لتوصٌل

 لتر . (95-40)

 

  البخاخ    1- 

 علبة الكاربون                           16 توصٌل ربط-9            الوقودضغط  ٌسٌطر على فوهة غطاء.   2

 الوقود حساس مستوى                   17صمام دخول الهواء                               10 الضغط الوقود  منظم  3

مضخة الوقود             18   الوقودغطاء الخزان                                 11دمسطرة توزٌع الوقود  4
         الكهربائٌة

    خزان الوقود                          19تعبئة أنبوب   12العلبة األبخرة المتصاعدة منمتصا  ال انبوب  5

 الوقود تصفٌة    20بالخزان تعبئةانبوب ربط انبوب             13الملف اللولبً كهرومغناطٌسً صمام مع6

 انبوب الرجوع      21مصفً الوقود عند تعبعة الوقود                                           14جسم الخانق 7

 انبوب دخول               22     علبة الكاربون أنابٌب 15                                      صمام فً اتجاهٌن 8

 خزان الوقود (4-2) شكل                                      
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 : من خزان الوقود المنبعثة باألبخرةالتحكم 2-3-1-1

المنبعثة من خزان  األبخرةللتقلٌل من  المنبعثة تستخدم بعض المركبات الحدٌثة نظام التحكم باالبخرة 

 الوقود 

 (:5-2)كما فً الشكل  اجزاء منظومة التحكم باالبخرة المنبعثة

 خزان الوقود-1

 حساس ضغط خزان الوقود فً الخزان -2

 حساس مستوى الوقود فً الخزان -3

 صمام كهرومغناطٌسً فً الخزان للسٌطرة على دخول الهواء النقً -4

 علبة الكاربون-5

 ناطٌسً للسٌطرة على مزٌج الهٌدروكاربونغصمام كهروم-6

 

 

 

 التحكم باألبخرة المنبعثة من خزان الوقود (5-2) شكل

 

ECU 
 

 

حساس ضغط خزان 

 الوقود فً الخزان

 حساس مستوى الوقود فً الخزان

صمام كهرومغناطٌسً فً  علبة الكاربون

الخزان للسٌطرة على 

 دخول الهواء النقً

 بخار

 

صمام كهرومغناطٌسً فً الخزان 

 للسٌطرة على مزٌج الهٌدروكاربون

نقطة 

 فح 

 خانقال

 وقود
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 -:الكترونٌا التحكم باألبخرة المنبعثة من خزان الوقود نظام مبدا العمل  2-3-1-2

وفً هذه  داخل الخزان زٌادة فً الضغطٌصبح  للوقود بخار عندما ٌكون خزان الوقود ٌحتوي على 

كما  ٌقوم حساس الضغط الموجود فً خزان الوقود بارسال اشارة الى وحدة التحكم االلكترونً  الحالة

وبعد ذلك تقوم وحدة التحكم بفتح صمام كهرومغناطٌسً المسٌطر على دخول الهواء (5-2) فً الشكل

طرٌق انابٌب عن  بعد وصول بخار البنزبن النقً من خارج المنظومة لٌتم دخوله الى علبة الكربون

 خزانالتوصٌل علما ان بخار البنزٌن )الهٌدروكاربون( ٌتم دخوله الى علبة كاربون لوجود اتصال بٌن ال

وبعد ذلك ٌتم اختالط الهواء (6-2)مباشرة فً بعض السٌارات كما فً الشكل وعلبة الكاربون الوقود 

النقً بالهٌدروكاربون فٌصبح مزٌج غنً ٌتم ارساله الى صمام الخانق بعد فتح صمام كهرومغناطٌسً 

الحمل  فً حالة الكهرومغناطٌسًالصمام هذا المسٌطر على المزٌج الغنً )الهٌدروكاربون ( وٌتم فتح 

 .(7-2)كما فً الشكل  الجزئً 

 
 

 بقرب من خزان الوقود علبة الكاربونتركٌب  (6-2)شكل                    

 

 الصمام الكهرومغناطٌسً فتح (7-2)شكل

 

ECU 

 الى جسم الخانق

 هواء

 الصمام الكهرومغناطٌسً

 إشارة

 علبة الكاربون
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 :( pipe fuel  ) انابٌب توصٌل الوقودثانٌا  - 2 -2-3

  الً مسطرة توزٌع الوقود وتصنع الوقود الخزان من توصٌل الوقودل تعمل انابٌب وخراطٌم الوقود

انابٌب الوقود من جدار مزدوج من الصلب او البالستٌك او من  الناٌلون وتستخدم انابٌب البالستٌك 

الوقود  ةللتخفٌف من امكانٌة حدوث الصدأ والتأكل فً منظوم ةوالناٌلون فً منظومات الوقود الحدٌث

كما فً  وٌستعمل انبوب توصٌل رجوع الوقود بأٌصال الوقود من مسطرة توزٌع الوقود الى الخزان.

 .(8-2)الشكل 

 

   انابٌب توصٌل الوقود( 8-2)شكل                                        

  : (Fuel  Filter )الوقود مصفً -ثالثا   2-3-4

تمنع مرشحات الوقود المواد العالقه )الصدأ/الماء/التأكل/االوساخ( من الدخول الى البخاخات خوفا من 

كما انبوبه الوقود الرئٌسً  اي بعد مضخة الوقودانسداد البخاخ وٌوضع مرشح الوقود عادة على انبوب 

 (9-2)فً الشكل 

 

 خزان الوقود      

 انابٌب توصٌل الوقود
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 مرشح الوقود (9-2) شكل

 : (Fuel pump) ةالوقود الكهربائٌ ةمضخ -رابعا 2-3-5

الوقود من لدفع  داخل منظومة الوقود الضغط ة تولٌدمضخات الوقود الكهربائٌ ان من اساسٌات عمل

اشارة من وحدة خروج عند ئرة الكهربائٌة لمضخة الوقود االد وان بضغط مناسبالخزان الى البخاخات 

تعمل نقاط التالمس فً المرحل الى  الى مرحل مضخة الوقود الكهربائٌة ECUالتحكم االلكترونً

علما ان االشارة الموجب تكون  ٌةئواٌصال االشارة الى مضخة الوقود الكهربا اتصال نقاط التالمس

وعبر الفاصم لكمال دورة عن طرٌق مفتاح التشغٌل  الوقود الكهربائٌة واصل لطرف االخر لمضخة

 (11-2)كما فً الشكل  لوقود الكهربائٌة كهربائٌة كاملة وحٌن اذ تعمل المضخة

 

 الدائرة الكهربائٌة لمضخة الوقود (11-2) شكل

 

ECU 

 

 

 

 

 مرشحات

فتحة الدخول 

 الوقود

الخروج الوقود فتحة 

 من مصفً الوقود

          

 مرحل مضخة                  

 

 

 

 فاصم
 مضخة الوقود

 

 مفتاح تشغٌل

 

 ارضً



  منظومة حقن الوقود اإللكترونً  الباب الثانً  الفصل الثانً
 

021 
 

 -هما : الكهربائٌة الوقود ةوٌستخدم نوعان رئٌسٌان لمضخ

 الوقود الكهربائٌة ) خارج الخزان ( ةمضخ -1

 مضخة الوقود الكهربائٌة ) داخل الخزان ( غطاسة -2

 

 :الوقود الكهربائٌة ) خارج الخزان ( ةمضخ 2-3-5-1

ٌتم تحرٌك الخالٌا  عند وصول التٌار الكهربائً خارج الخزانمضخة الوقود الكهربائٌة  ان مبدأ عمل 

ة الوقود بواسطة محرك كهربائً وٌحٌط الوقود الجاري فً هذا المحرك هذه المضخ ةالدوارة لمضخ

ٌكون على حركة القرص الدوار الال مركزي مركب فً علبة المضخة ) غالفها ( والذي ٌحتوي على 

مضخة الوقود باتجاه الغالف لسحب لمدحرجات معدنٌة تعمل على الحركة لفعل القوة الناتجة لمحرك 

لضغط هو ٌفتح عند ارتفاع ا عمله صمام امانالوقود ودفعه وتزود مضخة الوقود الكهربائٌة بصمام 

وعدم رجوع الوقود  على قٌمة الضغط للمحافظةرجوع  ال المحدد به وتحتوي المضخة على صمام

 .ٌبٌن حركة الوقود داخل المضخة ( 11-2)وفً الشكل  لمضخة

 

 الكهربائٌة ) خارج الخزان ( ٌبٌن حركة الوقود داخل المضخة (11-2) شكل                 

 

 صمام امان

 رجوع صمام ال

 الدوار

 مدحرجات معدنٌة

 فتحة الدخول

 الخروجفتحة 
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  الوقود الكهربائٌة داخل الخزان: مضخة 2-3-5-2

 كذلك الوقود من االنواع االخرى وكذلك اقل تغٌراَ فً التدفق ضوضاءان مٌزة هذا النوع هو اقل 

علما ان هذا النوع هو االكثر  لوجود المضخة داخل الخزان االستفادة منها فً تبرٌد خزان الوقود

استعماالَ فً السٌارات الحدٌثة وتركب هذه المضخة داخل خزان الوقود ٌحتوي هذا النوع على مصفاة 

بواسطة محرك  الوقود مضخةعمل  علما ان وقود اولٌه فً قاع الخزان وعلى مقٌاس مستوى الوقود

تعمل على حركة ترس لسحب كمٌة من الوقود داخل الخزان  كهربائً لهاعند وصول التٌار الو كهربائً

 صمام التصرٌف عبر

وٌسري الوقود داخل المضخة  تفع الضغط ترصمام ٌسمح بعوده الوقود الى الخزان عندما وان عمل هذا 

الى البخاخات وٌغلق  وظٌفته هو ٌسمح بمرور الوقود صمام الرجوع داخل المضخة حتى وصوله الى

 .ٌبٌن حركة الوقود داخل المضخة( 12-2)وفً الشكل  هذا الصمام عند توقف مضخة الوقود

 

 ) داخل الخزان ( الكهربائٌة  ٌبٌن حركة الوقود داخل المضخة (12-2) شكل

 

 

 

 مصفاة اولٌة

 صمام التصرٌف

 صمام الرجوع

 ترس
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  :  ( Fuel Pressure Regulator) الوقودمنظم ضغط  -خامسا  2-3-6

 الضغط الوقود الى حد معٌن وعند تجاوز بتنظٌم ضغط الوقود داخل منظومة منظم ضغط الوقود ٌقوم

وثبات الضغط داخل منظومة  الحد المسموح به ٌقوم منظم ضغط الوقود بفتح فتحة الخروج الستقرار

 (.13-2) كما فً الشكلالوقود 

 

 منظم ضغط الوقود (13-2) شكل

 :ٌأتً اجزاء منظم ضغط الوقود كما 2-3-6-1

 فتحة دخول الوقود -1

 فة الضغطغر -2

 صمام تنفٌس الضغط -3

 فتحة الخروج -4

 نابض صمام تنفٌس الضغط -5

 

 : منظم ضغط الوقودل مبدا العمل 2-3-6-2

  كما فً الشكلٌكون منظم ضغط الوقود مغلقا عند ادارة المحرك وهذا ٌجعل ضغط الوقود  

 غشاء رفع مما ٌؤدي الى  منظومة الوقود داخل ٌرتفع بسرعة وعند وصول الضغط المطلوب(2-14) 

الوقود فً فتحة الخروج  فٌصبح (15-2)كما فً الشكل قلٌال فاتحا صمام تنفٌس الضغط   لمنظم الضغط

 توزٌع الوقود )مسطرة(. أنبوبمستقرا فً الضغط  النبوب رجوع الوقود الى خزان الوقود وٌبقى 

 فتحة الدخول

 الخروجفتحة 
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 منظم ضغط الوقود مغلق( 14-2)  شكل

 

 انبوب رجوع الوقود الى خزان الوقودمن خروج  (15-2) شكل

 : (Injector) البخاخ -سادسا 2-3-7

حقن الوقود الى المحرك حسب  ة البخاخ هوان نظام عمل البخاخات هو كهرومغناطٌسً وظٌفت 

وٌعتبر نوع  اشارة البخاخ من نوع الخارجة  (Ecuاالشارة القادمة من وحدة التحكم االلكترونً)

عند فتح مفتاح هو عمل البخاخ مبدا  وان  خروج االشارة من وحدة التحكم االلكترونًبالنها تتم 

 عبر 12v الى قطب الموجب البخاخ مقداره  التشغٌل من المفتاح كهربائً التشغٌل سٌري تٌار

 الغشاء

 نابض الصمام 

 صمام تنفٌس الضغط

 فتحة دخول الوقود

 صمام تنفٌس الضغط

 فتحة الخروج

 فتحة دخول الوقود

 

 فتحة الخروج

 

 الغشاء

 
 الصمامنابض 

 

 فة الضغطغر
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وفً هذه الحالة الٌعمل البخاخ البتقطٌع  االشارة من وحدة التحكم االلكترونً القطب االخر الفاصم 

 (16-2) كما فً الشكل  البخاخ لٌعمل

 

 لبخاخالدائرة الكهربائٌة  (16-2) شكل

 :(17-2)كما فً الشكل  التالٌة األجزاءالبخاخ من  وٌتألف2-3-7-1

 

 فتحة الدخول -1

 ابرة البخاخ -2

 الصمام الكهرومغناطٌسً -3

 ملف كهربائً  -4

 نابض الصمام -5

 مرشح -6

 نقطة توصٌل -7

 

 

 

 

 ( أجزاء البخاخ17-2) شكل

Ecu 

 

 

 البخاخ

 لفاصما

 من البطارٌة      

 

 

 فتحة الدخول

 نقطة توصٌل كهربائٌة

 ابرة البخاخ

 نابض الصمام

 
 الكهرومغناطٌسًصمام 

 

 مرشح

 

 البخاخفوهة 

 ملف كهربائً
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 الى المحرك نوعان: البنزٌن تقسم طرق حقن الوقود2-3-7-2

ٌحتوي نظام الحقن المركزي على بخاخ واحد او اثنٌن ٌركب فً جسم  حقن الوقود المركزي : -1

 .(18-2)كما فً الشكل  الخانق وٌقوم البخاخ المركزي بالحقن مباشرة على صمام الخانق

 

                                                    

 المركزيحقن الوقود  (18-2) شكل            

 -ٌنقسم الى: -حقن الوقود المتعدد: -2

حقن الوقود فً هذا النوع ٌحتوي على بخاخات متعددة مساوٌة لعدد اسطوانات المحرك تربط فً جمٌع أ(

 ( .19-2)كما فً الشكل  السحب خلف صمام الدخول للمحرك

                                           

 صمام الدخول ( حقن الوقود19-2) شكل                        

 اسطوانات المحرك .1

 مجمع السحب .2

 صمام الخانق .3

 دخول الوقود .4

 التوصٌل الكهربائً لبخاخ .5

 دخول الهواء .6

 البخاخ المركزي .7

 رذاذ الوقود .8

 الخلٌط ) الهواء +الوقود( .9

 اسطوانات المحرك .1

 رذاذ الوقود .2

 التوصٌل الكهربائً لبخاخ .3

 دخول الوقود .4

 السحبمجمع  .5

 صمام الخانق .6

 دخول الهواء .7

 مسطرة توزٌع الوقود .8

 الخاخ .9
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ٌكون فً هذا النظام عدد البخاخات مساوي لعدد  : حقن الوقود المباشر الى اسطوانات المحرك (أ

المحرك لكن عملٌة حقن الوقود تكون مباشرة داخل اسطوانة المحرك لكن عملٌة  حقن الوقود اسطوانات 

بالقرب من صمامات  البخاخ تكون مباشرة داخل اسطوانة المحرك نفس عمل بمحركات الدٌزل وٌركب

 .(20-2)كما فً الشكل  القدحالسحب والعادم وشمعة 

 

 

 حقن الوقود المباشر الى اسطوانات المحرك( 20-2)  شكل

 منظومة الهواء: 2-4  

تعمل منظومة الهواء على تجهٌز الهواء للمحرك الختالطه مع الوقود لٌصبح مزٌج وتتم حسابات كمٌة 

 :الهواء ودرجة حرارته والضغط المار خالل منظومة الهواء الكترونٌا  وتقسم منظومة الهواء الى 

 (21-2كما فً الشكل )منظومة الهواء باستخدام حساس تدفق الهواء  ( أ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 منظومة الهواء باستخدام حساس تدفق الهواء( 21-2)  شكل                           

حساس درجة حرارة  الهواء  مصفً الهواء

 الداخل

 

 صمام الخانق حساس تدفق الهواء

 بالهواء عند سرعة الحٌادصمام التحكم 

مجمع 

 السحب

 اختالط الهواء بالوقود

 البخاخ

 غرفة االحتراق
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 (22-2كما فً الشكل )منظومة الهواء باستخدام حساس الضغط المطلق ب ( 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 منظومة الهواء باستخدام حساس الضغط المطلق (22-2) شكل                             

 

 

 اجزاء منظومة الهواء :2-4-1

  : (Air Filter) مصفً الهواء -اوال  2-4-2

)االوساخ والغبار( من الهواء المتسرب الى داخل مجمع سحب وظٌفته تنقٌة الهواء من االجسام الغرٌبة 

 ( .23-2)كما فً الشكل  مدخل المحرك وتستعمل معظم مرشحات الهواء عنصرا ورقٌا)مواد تصفٌة(

 وٌمكن ان نوجز وظائف مصفً الهواء بنقاط هً : 

 تقنٌة الهواء قبل الدخول للمحرك  -1

 التربة والذرات الرملٌة دخول ا لمنعٌقلل من معدل تاكل المحرك وذلك  -2

 ٌعمل كمسكن للصوت حٌث ٌقلل من ضوضاء تدفق الهواء  -3

 

 مصفً الهواء
 حساس درجة حرارة  الهواء الداخل

 صمام الخانق

صمام التحكم بالهواء عند 

 سرعة الحٌاد

 مجمع السحب

 اختالط الهواء بالوقود

حساس الضغط المطلق فً 

 مجمع السحب 
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 مصفً الهواء(  23-2)  شكل                                                

 :  ( Intake Air Temperature Sensor)الداخلالهواء   حساس درجة الحرارة -ثانٌا 2-4-3

حساس درجة حرارة سائل ل مطابقالتصمٌم  ان  ٌتحرى هذا الحساس درجة حرارة الهواء الداخل حٌث

( NTCذات عامل حرارة سلبً  ) متغٌر من مقاومة حساس درجة الحرارة الهواء الداخل التبرٌد وٌتكون

فً مجرى الداخل  وٌركب حساس درجة الحرارة الهواءاي تتغٌر تغٌرا عكسٌا مع تغٌر درجة حرارة 

الدخلة وارسال اشارة  لهواء درجة الحرارةقٌاس بحساس درجة الحرارة الهواء الداخل  ٌقوم الهواء سحب

بمعالجة االشارة الداخلة  ٌقوم وحدة التحكم االلكترونًالى وحدة التحكم االلكترونً بدرجة الحرارة 

فان كمٌة الوقود المحقون ستختلف حسب درجة الحرارة حٌث ٌقلل   الوقود تحدٌد كمٌةل وارسال اٌعاز

هً عبارة عن سلكٌن مرتبطة بالحساس  الداخل الهواء حساس درجة الحرارةل والدائرة الكهربائٌةكمٌة 

وحدة التحكم االلكترونً سلك االول لحساس ٌاخذ اشارة من وحدة التحكم االلكترونً على شكل فولتٌة 

وسلك االخر  بعد ذلك ٌقوم باعطاء االشارة الى وحدة التحكم بالنسبة لدرجة الحرارة 5v  مقدارها 

 (.24-2)كما فً الشكل  لحساس ارضً

 

 الداخل الهواء حساس درجة الحرارةل الكهربائٌة ( الدائرة24-2)  شكل                       

 ممر سحب الهواء

 قاعدة 
 مصفً الهواء

 قاعدة  ربط

Ecu 

 

 

 

ECU 

حساس درجة الحرارة  

 الهواء الداخل
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 الهواء الداخل درجة الحرارة الحساس أجزاء ( 25-2) شكل                                   

 حساس تدفق الهواء : -ثالثا 2-4-4

 طرٌقتان رئٌستان لقٌاس كمٌة الهواء الداخلة للمحرك هما :ك هنا 

  :  Air Flow Volume Sensor)) حساس تدفق الهواء الحجمً - أ

ٌقوم بقٌاس حجم الهواء الداخل الى المحرك لٌساعد وحدة التحكم فً تحدٌد كمٌة الالزمة من  ةوظٌفت

قبل صمام الخانق فً السرعة أي الوقود لبخها فً المحرك وٌثبت هذا الحساس فً مجاري الهواء 

كم ( صفٌحة القالب مغلقة تقرٌبا وتكون مقاومة الحساس عالٌة مما ٌجعل وحدة التحldleبدون حمل )

تدرك ان المحرك ٌعمل بدون حمل ٌحتاج الى كمٌة وقود قلٌلة جدا وعند زٌادة سرعة المحرك ٌزداد 

حٌث ٌعبر الهواء صفٌحة القالب على الدوران حساس تدفق الهواء  من خالل حجم انسٌاب الهواء

ان كمٌة  سامحا للهواء بالمرور بكمٌة اكبر مما ٌغٌر من مقدار مقاومة الحساس فتدرك وحدة التحكم

 الهواء المارة الى المحرك قد ازداد فٌزٌد من زمن فتح البخاخ العطاء الكمٌة المناسبة من الوقود

هً عبارة عن ثالثة اسالك مرتبطة بالحساس وحدة حساس تدفق الهواء  والدائرة الكهربائٌةكمٌة 

على شكل فولتٌة  التحكم االلكترونً سلك االول لحساس ٌاخذ اشارة من وحدة التحكم االلكترونً

بمقدار حركة  وسلك الثانً ٌعطً اشارة على شكل فولتٌة لوحدة التحكم االلكترونً 5v  مقدارها 

 .(26-2كما فً الشكل ) القالب لحساس وسلك االخر ارضً

 الحساس درجة الحرارة أجزاء 2-4-3-1

 :  (25-2كما فً الشكل ) الهواء الداخل

 نقطة التوصٌل الكهربائً  -1

 الغالف  -2

 المقاومة المتغٌرة  -3

 

 نقطة التوصٌل الكهربائً 

 

 المقاومة المتغٌرة 

 

 الغالف
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 الحجمً حساس تدفق الهواء الكهربائٌةالدائرة  (26-2) شكل

 (27-2كما فً الشكل )التالٌة  األجزاءوٌتكون حساس مقٌاس تدفق الهواء من 

 فتحة دخول الهواء  -1

 فتحة خروج الهواء -2

 غالف -3

 ئٌةقطعة توصٌل كهربا -4

 صفٌحة القالب -5

 

 الحجمً حساس تدفق الهواء ( اجزاء27-2)   شكل

 ئٌةقطعة توصٌل كهربا

 

 صفٌحة القالب

 

 فتحة دخول الهواء 

 

 فتحة خروج الهواء

 

 غالف

 

 

ECU 

 

 

 

 

5v 

 اشارة

 صفٌحة القالب

 حساس تدفق الهواء الحجمً
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 :(Air Flow Mass Sensor)  حساس تدفق الهواء الكتلً - ب

ٌقوم هذا الحساس بقٌاس ادفق الهواء المار للمحرك على اساس كتلً وان عمل هذا الحساس عند  

اٌصال تٌار كهربائً لحساس اي السلك الحراري المصنوع من البالتٌن ٌقوم هذا الحساس بالحفاظ 

لتٌار على درجة حرارة معٌنة اي كلما زادت كتلة الهواء المالمسة للسلك الحراري كلما وجب زٌادة ا

المار من خالل السلك الحراري كلما  وجب زٌادة التٌار المار من خالل السلك الحراري للحفاظ على 

هذه الدرجة الحرارٌة ومن خالل ذلك ترسل المعلومات الى وحدة التحكم االلكترونً الذي ٌقوم 

بط نسبة الوقود الى بمعالجة المعلومات وتحلٌلها لتحدٌد كتلة الهواء الداخلة الى المحرك وبالتالً ض

هً عبارة عن ثالثة اسالك مرتبطة بالحساس  الكتلً حساس تدفق الهواء والدائرة الكهربائٌةالهواء 

 Cارضً اما القطب  Bوالقطب  اشارة حساس تدفق مرتبط بوحدة التحكم االلكترونً Aالقطب 

 (28-2الشكل ) كما فًمن مرحل عبر الفاصم  لتجهٌز حساس تدفق الهواء بالتٌار الكهربائً

 

 

 الكتلً حساس تدفق الهواء الدائرة الكهربائٌة (28-2شكل )

 

 :  (29-2كما فً الشكل ) اجزاء حساس تدفق الهواء الحجمً

 سلك حراري  -1

 فتحة الدخول -2

 فتحة الخروج -3

 نقطة التوصٌل الكهربائً للحساس -4

 

 

 

ECU 

 ارضً                      

 حساس تدفق اشارة

 تدفق الهواء الى

 الحساس

تدفق الهواء الى 

 الخانق
 حساس تدفق الهواء الكتلً
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   الكتلً حساس تدفق الهواء أجزاء( 29-2شكل  )                                   

  :Throttle Body)  ) الخانق جسم-رابعا  2-4-5

وصمام ٌحتوي حجم الخانق على حساس موقع صمام الخانق وصمام السٌطرة على الهواء فً الحٌاد 

 وان حركة صمام الخانق بواسطة سلك مرتبط بٌن دواسة الوقود وعتلة الحركة الصمام الخانق الخانق

 (31-2كما فً الشكل )

 

 ( الٌة الحركة لصمام الخانق31-2) شكل

 : (Throttle Position Sensor ) حساس موقع الخانق 5-4-5-1

ٌتحكم صمام الخانق بكمٌة الهواء المسحوبة خالل التشغٌل العادي للمحرك كما ٌركب على عمود صمام 

فتح صمام الخانق وٌتم تحوٌل وضعٌة صمام الخانق حساس موقع صمام الخانق الذي ٌتحرى زاوٌة 

صمام الخانق التً ٌتم ل زاوٌة الفتح وحدة التحكم االلكترونً عن مقدار ىالخانق الى اشارة كهربائٌة ال

 كما فً الشكل  لتحدٌد كمٌة الوقود الى الهواء . وحدة التحكم االلكترونً فً معالجتها وتحلٌلها

(2-31) 

 فتحة الدخول

 

 سلك حراري 

 

 نقطة التوصٌل الكهربائً للحساس

 

 فتحة الخروج

 هواء 

دواسة 

 الوقود

 الخانق صمام
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 حساس موقع الخانق فً جسم الخانق (31-2) شكل

سلك االول هً عبارة عن ثالثة اسالك مرتبطة بالحساس  لحساس موقع الخانق والدائرة الكهربائٌة

والسلك الثانً رجوع  5v  لحساس ٌاخذ اشارة من وحدة التحكم االلكترونً على شكل فولتٌة مقدارها 

شكل االشارة على  زاوٌة فتح صمام الخانق عن مقدار وحدة التحكم االلكترونً اشارة من الحساس الى

 (32-2كما فً الشكل ) شكل فولتٌة والسك الثالث ارضً

 

 لحساس موقع الخانق الدائرة الكهربائٌة( 32-2) شكل             

 

 

 

ECU 

 حساس موقع الخانق

5v 

 اشارة من حساس

 ارضً

 هواء

الهواء  صمام السٌطرة على

 فً الحٌاد

 قناة الهواء

 موقع الخانقحساس 
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 :  idle air control )) صمام السٌطرة على الهواء فً سرعة الحٌاد 2-4-5-2

 وٌعتبرهو عبارة عن صمام لتعوٌض الهواء للمحرك اثناء غلق صمام الخانق وخاصة عن سرعة الحٌاد 

كما فً  هذا الصمام بالمشغالت اي ٌعمل بواسطة اشارة خارجة من وحدة التحكم االلكترونً لفتح صمام

صمام السٌطرة على الهواء فً سرعة الحٌاد على نوعان ، نوع هذا الوٌركب عادة  (33-2الشكل )

كما فً  ٌركب مباشرة فً جسم الخانق والنوع االخر ٌركب عن طرٌق انابٌب مطاطٌة فً جسم الخانق

 .(34-2الشكل )

 

 

 

 صمام السٌطرة على الهواء فً سرعة الحٌاد الٌة فتح (33-2)شكل             

 

 صمام السٌطرة على الهواء ٌركب عن طرٌق انابٌب مطاطٌة فً جسم الخانقلنوع  (34-2)لشك

ECU 

صمام السٌطرة على الهواء 

 فً سرعة الحٌاد

 صمام الخانق

 مجمع السحب

 مجمع السحب

 صمام الخانق

 فً صمام السٌطرة على الهواء

 سرعة الحٌاد
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 : Manifold Absolute Pressuer Sensor) ) حساس الضغط المطلق-خامسا 2-4-6

ان حساس الضغط المطلق ٌستجٌب لتغٌرات الضغط )التخلخل( فً مجاري سحب الهواء للمحرك 

ربط هذا الحساس فً مجاري السحب وٌقوم هذا الحساس بارسال اشارة بسب  (35-2كما فً الشكل )

فً حالة ضغط مرتفع او منخفض  للمحرك كهربائٌة على وضع الضغط داخل مجاري السحب

لى شكل اشارة فولتٌة والتً تتغٌر من عالمعلومات بوحدة التحكم االلكترونً  وارسال اشارة الى

( 5.5.4حوالً ) اشارة فولتٌة تكون عند فتح صمام الخانقو( فولت فً سرعة الحٌاد  1.5،1حدود)

فولت( وبعد  5فولت وان الدائرة الكهربائٌة هً ارسال اشارة فولتٌة لتجهٌز الحساس بجهد مقدارة )

-2كما فً الشكل )ذلك ٌتم ارجاع اشارة رجوع الى وحدة التحكم االلكترونً وهنالك دائرة االرضً 

36) 

 

 الضغط المطلقحساس ( 35-2)  شكل

 

 حساس الضغط المطلق الدائرة الكهربائٌة (36-2) شكل                           

5v 

 حساس الضغط المطلق

 هواء

 اشارة

ECU 
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  :  (Electronic Control Unit)وحدة السٌطرة 2-5

تقوم هذه الوحدة باستعمال المعلومات المرسلة من حساسات المحرك التً تراقب اوضاع المحرك  

فً ظروف التشغٌل و تحلٌل هذه المعلومات القادمة من الحساسات ومقارنتها بمعلومات مخزونة 

 لتحدٌد الحالة التً ٌجب ان ٌكون (37-2كما فً الشكل ) داخل معالج فً وحدة التحكم االلكترونً

علٌها محرك السٌارة وارسال اوامر الى المشغالت مثل صمام السٌطرة على الهواء فً سرعة الحٌاد 

مرحلة مضخة الوقود وغٌرها من المشغالت وكذلك بتحدٌد العطل فً المحرك بوصلة تشخٌص 

اء االعطال المرتبط بوحدة التحكم االلكترونً وكذلك تقوم وحدة التحكم االلكترونً بحساب كمٌة الهو

 الى الوقود واعطاءها للمحرك  لضمان استقرار عمل المحرك فً جمٌع الظروف 

 

 وحدة السٌطرة (37-2) شكل                                                 

 -وتتكون وحدة التحكم االلكترونً من االجزاء التالٌة:

  :  (Input Unit)وحدة االدخال2-5-1

ٌتم من خالل وحدة االدخال بادخال المعلومات بانواعها من الوسٌط الخارجً واٌصالها الى وحدة 

التحكم االلكترونً وان الوسٌط الخارجً ٌقصد به هو الحساس المحرك لنقل ظروف تشغٌل من 

كما فً الشكل )حساس تدفق الهواء،ودرجة الحرارة ،حساس صمام الخانق ( وغٌرها من الحساسات 

(2-38) 

 حساسات االدخال فً المحرك 

 حساس درجة الحرارة للهواء  -1

 حساس موقع عمود المرفق  -2

 الحدباتحساس موقع عمود  -3

 حساس موقع صمام الخانق -4

 حساس تدفق الهواء -5

 حساس االوكسجٌن -6

 حساس الضغط المطلق -7

 حساس درجة حرارة سائل التبرٌد-8   
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 الى وحدة التحكم االلكترونً وحدة االدخال (38-2) شكل                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECU 

 

 

 

 

 

 

 

 

input 

حساس درجة 

 الحرارة للهواء

حساس درجة 

 المحركحرارة سائل 

حساس 

 االوكسجٌن

 

حساس موقع 

 صمام الخانق

 

حساس موقع 

 عمود المرفق

 

حساس موقع 

 الحدباتعمود 

 

حساس الضغط 

 المطلق

 

حساس تدفق 

 الهواء
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 ( (Output Unit وحدة االخراج 2-5-2

تقوم باٌصال وحدة التحكم االلكترونً  بالوسط الخارجً وتعرف بالمشغالت اشارة خارجة من وحدة 

لمحرك مثل ) مرحل مضخة الوقود الكهربائً، صمام السٌطرة على التحكم االلكترونً  الى المشغالت 

-2كما فً الشكل ) سرعة الهواء فً الحٌاد، ملف االشعال االلكترونً،البخاخ( وغٌرها من المشغالت

39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى المشغالت من وحدة التحكم االلكترونً وحدة االخراج (39-2) شكل                  

 : Engine Coolant Temperature Sensor)) حساس درجة حرارة المحرك 2-6

المائٌة لكتلة االسطوانات لتحسس درجة حرارة سائل التبرٌد   ٌركب هذا الحساس عادة فً الجٌوب

تبعا لدرجة مقاومة متغٌرة  ذو درجة حرارة المحرك وٌعتبرهذا حساس( 41-2كما فً الشكل )المحرك 

الحرارة وٌقوم حساس درجة حرارة ماء المحرك بقٌاس درجة حرارة ماء المحرك وتحوٌلها الى اشارة 

وحدة التحكم االلكترونً والتً ٌقوم بمعالجتها وتحلٌلها وذلك بمقارنتها بالمعلومات الى كهربائٌة 

المخزونة بذاكرة وحدة التحكم علما ان قٌمه تتناسب طردٌا مع درجة الحرارة عندما تكون درجة الحرارة 

ارة الى منخفضة اي ٌكون اي ٌكون تبخر الوقود ضعٌف ولذلك تقوم وحدة التحكم االلكترونً باعطاء اش

البخاخ لزٌادة كمٌة البخ للبخاخ للحصول على مزٌج غنً للمحرك وتكون قٌمة المقاومة عالٌة حدا ولهذا 

السبب تكون كمٌة حقن الوقود فً االجواء الباردة بكمٌة كبٌرة لتحسٌن عمل تشغٌل المحرك فً االجواء 

 

 

 

ECU 

 

 

 

 

 

output 

 
صمام السٌطرة على سرعة الهواء 

 فً الحٌاد

 البخاخ

 ملف االشعال االلكترونً

 مرحل مضخة الوقود الكهربائً
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هً حساس درجة حرارة المحرك ل والدائرة الكهربائٌة حساس درجة حرارة المحرك اعتماد على الباردة

عبارة عن سلكٌن مرتبطة بالحساس وحدة التحكم االلكترونً سلك االول لحساس ٌاخذ اشارة من وحدة 

بعد ذلك ٌقوم باعطاء االشارة الى وحدة التحكم بالنسبة  5v  التحكم االلكترونً على شكل فولتٌة مقدارها 

 (41-2كما فً الشكل ) ارضًوسلك االخر لحساس  ماء المحرك لدرجة الحرارة

 

                     

 حساس درجة حرارة المحرك (41-2)شكل

 

 حرارة المحرك حساس درجةل ( الدائرة الكهربائٌة41-2) شكل                      

 

 نقطة التوصٌل

 الكهربائٌة

 مقاومة حرارٌة

 لغالفا

 

 

 

ECU 
 

 ارضً

5v 

حساس درجة 

 حرارة المحرك
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 أسئلة الفصل الثانً

 

 نظام حقن الوقود )البنزٌن( االلكترونًمافائدة :1س

وارسم المخطط االنسٌابً  حقن الوقود )البنزٌن( االلكترونً فً عمل منظومة الوقوداشرح :2س

 لمنظومة الوقود

 التحكم باألبخرة المنبعثة من خزان الوقودبٌن عمل :3س

 الوقود الكهربائٌة ) خارج الخزان (مضخة بٌن عمل :4س 

 منظم ضغط الوقودكٌف تتم عملٌة تنظٌم الوقود بواسطة :5س

 وٌبن عمل نظرٌة عمل البخاخبشكل مبسط  بخاخارسم الدئرة الكهربائٌة ل :6س

 عدد اجزاء الدخلٌة البخاخ:7س

 مع الرسم الى المحرك البنزٌن طرق حقن الوقودعدد :8س

 منظومة الهواء باستخدام حساس تدفق الهواءاالنسٌابً لارسم المخطط :9س 

 وظائف مصفً الهواءماهً :11س

الهواء الداخل مع شرح عمل  حساس درجة الحرارةل ارسم الدئرة الكهربائٌة الدائرة الكهربائٌة:11س

 الحساس

 حساس مقٌاس تدفق الهواءمع الرسم عدد اجزاء :12س

 بٌن عمل حساس موقع الخانق:13س 

 وانواعه صمام السٌطرة على الهواء فً سرعة الحٌاداشرح مع الرسم عمل :14س 

 وبٌن عمل وحدة االدخال   وحدة السٌطرةعرف :15س
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 االلكترونً اإلشعالمنظومة 

Electronic Ignition System 

 

 األهداف

وٍثذأ  االىنتروٍّ و ٍْظىٍح اىتحنٌ تاىعادً اإلشعاهتَْظىٍح تعرَف اىطاىة  إىًَهذف اىفصو 

 َا.ومُفُح صُاّته اهَعَيُ

 

 األهداف الخاصة:

 ن ٌكون الطالب قادراً على أن:أنتوقع 

  

 .لكترونًاال اإلشعالنظام  ٌتعرؾ. 1

 .المباشر االشعالطرٌقة عمل  ٌفهم .2

 المرفق.حساس عمود مع ٌتعامل . 3

 الحدبات.حساس عمود ٌدرك طرٌقة عمل  .4

 .صفعمتحسس ال ٌدرك طرٌقة عمل .5

 .العادم تدوٌرمنظومة ٌفهم دور  .6

 .تدوٌر العادم إعادةصمام  ٌتعرؾ .7

 .األوكسجٌنٌتعرؾ حساس  .8

 

 

 

 اىثاىثاىفصو 
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             الفصل  
 

 تعلم المواضٌع     

 االلكترونً اإلشعالمنظومة 

 

   االلكترونً إلشعالنظام ا. 

 .المباشر اإلشعالنظام عمل  

 المرفق.حساس عمود 

 الحدبات.حساس عمود  

 .صفعمتحسس ال

   مالعاد تدوٌر إعادةمنظومة. 

 .اعادة تدوٌر غاز العدمصمام 

 .األوكسجٌنحساس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍحتىَاخ
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 مقدمة

 

الشمعات  أقطابوفر شرارة كهربائٌة بٌن وهما ت أساسٌتٌنله وضٌفتٌن فً السٌارة  اإلشعالنظام 

الطاقة الشرارة تحمل  أناثناء دوران المحرك وٌجب  لحدوث الشرارة مناسبالوقت وتحدٌد الالقدح 

 التشؽٌل المتؽٌرة )حرارة المحرك والضؽط ؾضر وخلٌط الوقود والهواء وفً جمٌع  إلشعاللالزمة 

عند زٌادة السرعة والحمل ٌزداد الضؽط داخل االسطوانة  إنداخل االسطوانة وسرعة المحرك (. حٌث 

  .الشرارةاحداث وٌتؽٌر توقٌت وعند زٌادة الضؽط تزداد الفولتٌة المطلوبة 

تحدث  لكًالفولتٌة  أالؾبضع  إلىفعها وٌتم ر (فولت 12 )من البطارٌة  تؤخذالطاقة الكهربائٌة 

  الكهربائٌة.الشرارة 

 

 Electronic ignition system               االلكترونً اإلشعالمنظومة  -....1

 

ٌسٌطر علٌها  ألنهوتعرؾ بالكترونً  الكترونً، إشعالتستعمل السٌارات الحدٌثة منظومة 

  -:االلكترونً اإلشعالٌمتاز و ECUالكترونٌة  الكترونٌا من وحدة السٌطرة

قاطع و التحام مثل ا التآكلاء مٌكانٌكٌة متحركة والتً تعانً من عدم استعمال أجز -1

 .التالمس)البالتٌن(

 ضبط توقٌت. إلى جتحتا للصٌانة، الانخفاض الحاجة  -2

 .التشؽٌل )زٌادة عمر شمعات القدح( ؾضر وبتؽٌر  الكفاءةثبات  -3

 -ترونً وهما :االلك اإلشعالوفً السٌارات التً تستعمل وقود البنزٌن ٌوجد نوعان من 

 Distributor Ignition System اإلشعال موزعالكترونً باستعمال  إشعال -1

 Direct Ignition Systemالكترونً مباشر  إشعال -2

 

 -آالتٌة:االجزاء  االلكترونً باستعمال الموزع اإلشعالٌتضمن 

  Ignition Control Unit (ICU)االشعال السٌطرة علىوحدة  .1

مع تؽٌر  اإلشعالداخل دائرة  على ثبات التٌار الكهربائًو اإلشعالى نبضة عل للسٌطرة تعمل

 ى التحكم تقدٌمتعمل عل و ECMوتوجد بداخل وحدة السٌطرة االلكترونٌة  ،سرعة المحرك

  .جهاز التقدٌم بالتخلخلٌستعمل  أو االشعال

  Pick Upالمؽناطٌسً  وحدة الالقط ..

الوحدة على  مع ملؾ وتعمل Reluctorدوار قرص  و Statorقرص ثابت وهً عبارة عن 

مربوط بعمود الموزع  Reluctorقرص دوار الكون ، ٌسٌطرةلوحدة ال الكترونٌة إشارةتوفٌر 



 ٍْظىٍح االشعاه االىنتروٍّ     اىعيىً اىصْاعُح )ٍُناتروّنش اىضُاراخ(   اىثاب اىثاٍّ

951 

 

ٌستند على جسم الموزع ٌستند  هو مؽناطٌس دائم دائري الشكل Statorقرص الثابت الدوار، ال

تساوي عدد االسطوانات،  أسنانعلى  الثابت والقرص الدوار ٌحوي القرص داخلها ملؾ دائري،

وٌقطع المجال المؽناطٌسً للمؽناطٌس الدائم فتتولد  األسنانعند دوران القرص الدوار تتقاطع 

 .( ٌوضح مكونات وحدة الالقط المؽناطٌس1ً-3والشكل ) االلكترونٌة اإلشارة

 

     

 ( وحدة الالقط المغناطٌس1ً-.الشكل)

 -الٌة عمل الالقط المؽناطٌسً:

 قرصال أسنانعرٌض بٌن  خالصفً حالة  واشارة ضعٌفة جال مؽناطٌسً منخفضم -أ 

 الدوار

 األسنانتقارب  فً حالة عالٌة موجبة  إشارةوتولد  ارتفاع المجال المؽناطٌسً -ب 

 الخلوص الضٌقو

 عن بعضها األسنانعند ابتعاد  عالٌة سالبة إشارةوتولد  انهٌار المجال المؽناطٌسً -ج 

 .بائٌةالكهر اإلشارةتكون تو

قٌمة عند  أعلىالمتولدة من الالقط المؽناطٌسً حٌث تكون فً  اإلشارة( ٌوضح 2-3الشكل )

 تطابق سن القرص الدوار مع منتصؾ الملؾ وٌتناقص مع االبتعاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 انقرص انثاتد
 انًهف

 انذوارانقرص 

 اسُاٌ انقرص
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 المتولدة من الالقط المغناطٌسً اإلشارة( ٌوضح .-.الشكل )

 

( ٌتكون من شبه موصل ٌسمح بمرور Hallلتاثٌري )ٌكون الالقط من النوع ا األنظمةوفً بعض 

 منوئً ضنظام قدح  فً بعض السٌاراتستعمل ٌو دائم.التٌار محاط بمجال مؽناطٌسً 

منها  ثنائً شبة الموصل باعث للضوء و ترانسستر متحسس للضوء ٌوجد بٌنها فجوة ٌمر

كهربائٌة تكون  إشارة، وتتولد ءالضوقرص القرص الدوار المثقب والذي ٌقوم بتقطٌع 

 وحدة السٌطرة. إلىترسل  ومربعة الشكل 

 

 Ignition Coil اإلشعالملؾ  ..

االبتدائً الملؾ  إلىوهو محولة كهربائٌة رافعة للشدة )فولتٌة( تدخل الكهرباء من البطارٌة 

 الموزع. إلىعالٌة على الملؾ الثانوي وتنقل  ةكهربائٌقوة  وتتولد

 اإلشعال( ٌبٌن ملؾ 3-3الشكل )

 اسُاٌ غٍر يرطاتقح

 اشارج  يىجثح اشارج  صفر

 ذقارب االسُاٌ 

 اشارج سانثح

 ذثاػذ االسُاٌ

 ـ    +        ـ    +       

 ـ    +       



 ٍْظىٍح االشعاه االىنتروٍّ     اىعيىً اىصْاعُح )ٍُناتروّنش اىضُاراخ(   اىثاب اىثاٍّ

954 

 

 

 ( ٌبٌن ملف اإلشعال.-.الشكل )

 

 distributorزع المو .4

شمعات القدح بتوقٌت  إلىوٌنقلها  اإلشعالٌوزع القوة الكهربائٌة العالٌة المتولدة فً الملؾ 

وٌتكون من ؼطاء الموزع  مناسب لالشعال داخل المكبس وحسب ترتٌب اإلشعال فً المحرك

 كوناته.( ٌوضح الموزع وم4-3والشكل ) الدوار عضووال

 

     

 ( الموزع ومكوناته4-.الشكل )

 spark plugsشمعات القدح  .5

تحدث فٌها الشرارة الالزمة لحرق الوقود داخل االسطوانة والتً تصل إلى فرق جهد بٌن 

 الموزع. لباستعماالمباشر  اإلشعال( ٌوضح مكونات 1-3( فولت، الشكل )22.222-32.222)

 باستعمال الموزع اإلشعالمة ( ٌوضح مكونات منظو 5-3الشكل )

 غطاء انًىزع

 انؼضى انذوار

 َقاخ ذىصٍم

 انًهف االترذائً

 َقطح ذىصٍم

 انًهف انثاَىي

 هة انذذٌذيانق

 انًهف انثاَىي

انًهف 

 االترذائً
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 االشعال باستعمال الموزع منظومة( 5-.شكل)

 

 باستعمال الموزعااللكترونً  اإلشعالعمل نظام  آلٌة ....1.1

 -االتً :االلكترونً  اإلشعالالٌة عمل 

 وحدة اإلشعالالملؾ االبتدائً لملؾ  إلىعند ؼلق مفتاح التشؽٌل ٌمر تٌار كهربائً من البطارٌة  -1

 السٌطرة و وحدة الالقط المؽناطٌسً.

عنده قط المؽناطٌسً تتولد المجال المؽناطٌسً فً الال reluctorالدوار  قرصال أسنانعند قطع  -2

 وحدة السٌطرة االلكترونٌة. إلىقل كهربائٌة تن إشارة

 .اإلشعالتقوم وحدة السٌطرة االلكترونٌة بقطع التٌار فً الملؾ االبتدائً لملؾ  -3

 الموزع. إلىونقلها  ةالفولتٌٌقوم برفع  اإلشعالندما ٌنهار المجال المؽناطٌسً فً ملؾ ع -4

خلٌط االشتعال  إشعالشمعة القدح وتحدث عندها شرارة  إلىٌقوم الموزع بتوزٌع الفولتٌة المتولدة  -5

 )وقود وهواء(.

لملؾ االبتدائً بعد تالشً ا إلى التٌار بإعادة االلكترونٌة   اإلشعالوتقوم وحدة السٌطرة على  -6

 المجال المؽناطٌسً فٌه.

 

                 Direct Ignition System DISالمباشر      إلشعالنظام ا -.....

 وٌعرؾ DISااللكترونً المباشر  اإلشعالالعدٌد من محركات السٌارات الحدٌثة تستعمل نظام 

ال  ألنه The distributorless ignition systemااللكترونً بدون موزع  اإلشعالبنظام  اٌظا

  ECU 
 اليهف االشؼ

يفراح 

 انثذء

 شًؼاخ انقذح غطاء انًىزع

 انالقظ انًغُاطٍسً

 انرقذٌى تانرخهخم

 انؼضى انذوار 
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الفولتٌة على مجموعة  نبظة السابقة، وفً هذا النظام تسلط األنظمةعلى وحدة الموزع كما فً  يٌحو

 أوواحد لكل اسطوانة  إشعالوقد ٌكون هنالك ملؾ  ملفات رفع الفولتٌة والتً تقع فوق شمعات القدح.

 واحد السطوانتٌن. إشعالملؾ 

 االلكترونً المباشر اإلشعال( مخطط لنظام  6 -3والشكل )

 

 

 االلكترونً المباشر اإلشعال( مخطط لنظام  6 -.الشكل )

 

 

 -:آالتٌة األجزاءااللكترونً المباشر من  اإلشعالٌتكون نظام 

 Ignition Control Unit (ICU) اإلشعال التحكم فًوحدة  .1

 Crankshaft reluctor ringقرص حساس عمود المرفق  .2

 Crankshaft Sensorحساس عمود المرفق  .3

 Camshaft Sensorس عمود الكامات ساح .4

  Coils Packsمجموعة الملفات  .5

 المباشر اإلشعالنظام  أجزاء( ٌوضح 7-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

ودذج انرذكى 

 تاإلشؼال
ECU 

قرص دساس 

 ػًىد انًرفق

 

دساس ػًىد 

 انًرفق

 يجًىػح انًهفاخ
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 المباشر اإلشعالنظام  أجزاء( 7-.الشكل )

 

 المباشر اإلشعالممٌزات 

موزع وؼطاء الموزع  إلىمن ؼٌر الحاجة شمعة القدح  إلىمباشر من الملفات  إشعال .1

 وتتؤثروالبلٌان  التآكلالمٌكانٌكٌة المتحركة قلٌلة والتً تعانً مشاكل  األجزاءلذلك تكون 

 بالرطوبة.

ضبط توقٌت  إلى جال تحتاحٌت  األخرى األنظمةالصٌانة بالمقارنة مع  إلىقلة الحاجة  .2

 .Timing Adjustments اإلشعال

 .وتوفٌر فً الطاقة لعدم استعمال الموزع المباشر شعالاإلصؽر حجم منظومة  .3

الكهربائٌة للقدح من حساس مؽناطٌسً ٌعرؾ بحساس عمود المرفق،  اإلشارةتاخذ  .4

 الحساس خالل الزمن. إشارةتتم من تحسس تحدب  اإلشعالوعملٌة تقدٌم 

 تجعل طاقة شرارة القدح ثابتة مع تؽٌر سرعة دوران اإلشعالوحدة السٌطرة على  .5

 فولتٌةمع تؽٌر حرارة المحرك  أمبٌر 9المحرك وذلك بتثبٌت تٌار الشحن للملفات بحدود 

 البطارٌة.
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فً نفس الوقت وهذا ٌزٌد فترة التشبع  منفصلة إشعال اتالمباشر ٌؽذي ملف اإلشعالنظام  .6

 -:إلىللملفات و تإدي 

 لٌة.محرك عا ةسرعخالل  (KV 62-52) اإلشعالملفات  من مرتفعة فولتٌةتولد  -أ 

 شرارة قدح بمدة طوٌلة وبطاقة عالٌة وهذا ٌحسن من احترق خلٌط الوقود. -ب 

 

 Ignition Control Unit                          اإلشعالوحدة التحكم فً  -......1

 

   Electronic Control Moduleوحدة السٌطرة االلكترونٌة بداخل اإلشعالتوجد وحدة التحكم فً  

(ECM) ٌ422وعندما تكون سرعة المحرك اقل من  اإلشعالوتوقٌت  اإلشعالم عملٌة وتقوم بتنظ 

 422من أعلىالمباشر وفً حالة السرعة  اإلشعالبعملٌة  اإلشعالدورة فً الدقٌقة تقوم وحدة التحكم فً 

 اإلشعالوتعتمد فً تحدٌد توقٌت  اإلشعالدورة فً الدقٌقة تدخل وحدة السٌطرة االلكترونٌة فً عملٌة 

 -:آالتٌةمعلومات الحساسات  على

 حساس عمود المرفق 

  حساس عمود الحدبات 

  حساس الضؽط المطلق 

 حساس موقع الخانق 

 حساس درجة حرارة المحرك 
 

العقل المسٌطر على كثٌر من العملٌات التً تحدث فً  بمثابةتعد وحدة السٌطرة االلكترونٌة 

ومحوالت   I/O ports وإخراج إدخالمنافذ و  CPUالسٌارة وتحوي بداخلها على معالج دقٌق وذاكرة

 . Timersوموقتات رقمٌة   analog-to-digital converterرقمٌة  إلىالتناظرٌة  اإلشارة

 -مجموعة من الدوائر السٌطرة وهً: إلى اإلشعالتقسم وحدة السٌطرة على 

 Regulated power supplyدائرة تنظٌم الفولتٌة  .1

 Signal shaping اإلشارةدائرة تحوٌل  .2

 ignition control  اإلشعال على دائرة السٌطرة .3

 Advance timing control  اإلشعال توقٌتوحدة السٌطرة على تقدٌم  .4

 Ignition circuit  اإلشعالدائرة  .5

  اإلشعال( ٌوضح مخطط لمكونات وحدة السٌطرة على 8 -3الشكل )
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 اإلشعالمكونات وحدة السٌطرة على  (8 -.الشكل )

 

 Regulated power supplyتنظٌم الفولتٌة  دائرة .1

 voltage regulator ةالفولتٌفولت باستخدام منظم  5 إلىفولت 12تخفض فولتٌة البطارٌة 

 استقراريتعمل على ثبات   C1 , C2المتسعات  األخرىدوائر السٌطرة  إلىوٌعد المصدر الكهربائً 

 ( ٌوضح دائرة تنظٌم الفولتٌة.9 -3)الفولتٌة فً حالة التؽٌر المفاجئ للفولتٌة، والشكل 

 

 ( دائرة تنظٌم الفولتٌة9 -.الشكل )

 

 Signal shaping اإلشارةدائرة تحوٌل  ..

 إلىمن حساس عمود المرفق  AC pulsesمصممة لتحوٌل نبضة المتؽٌرة  اإلشارةدائرة تحوٌل 

 voltageهً دائرة مقارن الفولتٌة اإلشارةو دائرة تحوٌل  DC pulsesنبضة مستمرة 

comparator ( 12 -3موضح فً الشكل .) 

 ودذج انرذكى تاإلشؼال

 دساس ػًىد انًرفق

 ليهف إشؼا

شًؼح 

 انقذح

 يُظى انفىنرٍح
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 اإلشارةدائرة تحوٌل  (11 -.الشكل )

 

 Ignition control  اإلشعال على دائرة سٌطرة ..

فً بدء تشؽٌل المحرك الن وحدة السٌطرة االلكترونٌة تعمل بعد  اإلشعال على تعمل دائرة سٌطرة

( ٌظهر مفتاحٌن للنبظات 11 -3ة، وفً الشكل )دورة فً الدقٌق 422من  أعلىتكون سرعة المحرك  أن

ذات طاقة عالٌة و  إشعالبنبظة  اإلشعالالملؾ االبتدائً لملؾ   لٌؽذيٌفتح الثانً  األولعندما ٌؽلق 

 السابقة . اإلشارةٌجهز المفتاحان من دائرة تحوٌل 

 .اإلشعال عن الدوائر التً تسبقهادائرة تستعمل لعزل  Diodes D3, D4الموحد 

 Q4بواسطة المفتاح  اإلشعالندما تعمل وحدة السٌطرة االلكترونٌة تقوم بعزل دائرة سٌطرة ع

 .اإلشعالوتسٌطر على عملٌة 

 

 اإلشعال على سٌطرة الدائرة  (11 -.الشكل )

َثضح  دساس 

 ػًىد انًرفق

  

  

 يكثر انؼًهٍاخ ٌؼًم كًقارٌ إشارج

إشارج انخارجح 

 يرتؼح

يٍ يذىل 

 MCU اإلشارج
 تقطع عمل الدائرة

 تقدٌم اإلشعال من قبل
MCU 
 

إلى دائرة 
 اإلشعال
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 Advance timing control  اإلشعالوحدة السٌطرة على تقدٌم توقٌت  .4

هً مراقبة سرعة المحرك وموقع الخانق  إلشعالاالرئٌسة لوحدة السٌطرة على تقدٌم  ةالوظٌف

، وٌتم حساب سرعة المحرك بواسطة حساب المدة الزمنٌة بٌن نبضتٌن لإلشعالتوقٌت  أفضلوحساب 

 أفضلمن حساس موقع الخانق وعندها ٌتم حساب  ٌؤتً، موقع الخانق اإلشارةقادمتٌن من دائرة تحوٌل 

االبتدائً  اإلشعالوالتً تكون ضرورٌة لتشبع ملؾ  الاإلشعطول لنبضة  وأفضل اإلشعالوقت لنبضة 

(Primary Coil Charge up وٌلٌها االنهٌار الذي ٌولد شرارة  )اإلشعال. 

 Potentiometerقاومة متؽٌرة بمحساس موقع الخانق والذي ٌرمز  هو ( 11 -3الشكل )  

رقمٌة  إلىالتناظرٌة  اإلشارةمحول رقمٌة باستعمال  إشارة إلىتحوٌلها  إلىتناظرٌة وٌحتاج  إشارةترسل 

Analog to digital converter ADC  . 

   

 

 

 حساس موقع الخانق ( 11-.الشكل )

 

 

 Ignition circuit  اإلشعالدائرة  .5

الذي  رترانسست إلىوالذي ٌرمز  Q6والمفتاح الكهربائً  اإلشعالمن ملؾ  اإلشعالتتكون دائرة 

 ٌمثل محولة رافعة للفولتٌة|. اإلشعالملؾ  إنلكترونٌة، ٌعمل تحت سٌطرة وحدة السٌطرة اال

وعند  اإلشعالوالذي ٌسبب تشبع الملؾ االبتدائً لملؾ  Q6ؼلق المفتاح  اإلشعالتسبق عملٌة 

قطع المفتاح ٌحدث تالشً سرٌع للتٌار الملؾ االبتدائً ٌنتج عنها نبضة فولتٌة عالٌة خالل الملؾ وهذه 

 الفولتٌة.من  ألؾعدة  إلىلملؾ الثانوي الرافع للفولتٌة والتً تصل ا إلىالنبضة تنقل بالحث 

  اإلشعال( ٌوضح دائرة 12 -3الشكل )

 

 

 

 انخاَق يىقغ دساس

 ECUإشارة تذهب إلى 
 ADCوتدخل إلى 
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 اإلشعالدائرة  (.1 -.الشكل )

 inductiveالكترونً بالتفرٌػ الحثً  إشعال االلكترونً ٌكون على نوعٌن اإلشعال

discharge ignition (IDI) فرٌػ السعوي الكترونً بالت وإشعالcapacitor discharge 

ignition (CDI)   وفً هذا النوع الطاقة تخزن فً متسعة وتفرغ منها اثناء االشعال لتولد الشرارة

 وهذه الطرٌقة تعطً اكثر مرونة وتوقٌت االشعال واداء للمحرك.

 

 Crankshaft  Sensorحساس عمود المرفق                                 .......

وٌنقلها الى وحدة  وموقع المكبس ٌحدد حساس عمود المرفق زاوٌة عمود المرفق وسرعته

السٌطرة االلكترونٌة التً تستفٌد من هذه المعلومات فً  اٌجاد افضل ضروؾ تشؽٌلٌة لتسلسل الحقن و 

 لتوقٌت االشعال. ٌقع حساس عمود المرفق من الجه الخارجٌة لجدار عمود المرفق والذي هو جزء من

 ( صورة توضح موقع حساس عمود المرفق.13-3والشكل) جسم المحرك.

 

  

 ( حساس عمود المرفق.1-.الشكل)

انسٍطرج ػهى ئرج يٍ دا

 اإلشؼال

 ذراَسسرر

شًؼح 

 انقذح

 يهف إشؼال

 دساس ػًىد انًرفق

 قرص يسٍُ

 انذساس

 

 انقرص
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مكرون مرن مؽنراطٌس دائرم  PICK-UP COILٌعررؾ برالملؾ الالقرط  مؽناطٌسًالالحساس   

ٌعمل كمحرول صرؽٌر ٌولرد موجرة   وملؾ الٌحتاج الى تجهٌز بمصدر فولتٌة وٌخرج منه سلكٌن فقط،

وٌقابله قرص مسنن مثبت على عمرود المرفرق االلكترونٌة  متنقل الوحدة التحك الشكلبائٌة جٌبٌة كهر

مرع تقابررل وٌدورمعره ٌحروي علررى مسرننات منتظمررة التباعرد عنررد دوران عمرود المرفررق  تتولرد اشررارة 

ٌمكن حساب سررعة المحررك الدورانٌرة فرً الدقٌقرة الحساس واسنان القرص وتكون نبضة لكل سن، 

RPM  ( ٌوضح مكونات حساس عمود المرفق13-3والشكل ) تردد هذه االشارةمن. 

 

 ( مكونات حساس عمود المرفق.1-.الشكل )

 

قد ٌستعمل اثنان من الحساسات تقابل القرص المسنن االول ٌحدد منه سرعة المحرك والثانً ٌقابل  

قع االسطوانة االولى وتستطٌع بروز على القرص المسنن و تتولد منه نبضة لكل دورة والتً تحدد مو

( منظومة 14-3اإلشعال والشكل)بعد ذلك وحدة السٌطرة االلكترونٌة من حساب تسلسل الحقن وتوقٌت 

 .إشعال مباشر بحساسٌن لعمود المرفق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يغُاطٍس دائى    يهف
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 .( منظومة إشعال مباشر بحساسٌن لعمود المرفق14-.الشكل)

 

 مقطوع منها  62و ٌبلػ عدد اسنانه  رص المسننالق ٌقابلحساس واحد  فً بعض السٌارات

اثنان من هذه المسننات ومع كل دورة تختفً الموجة نتٌجة  مرور المتحسس على موقع قطع السنٌن 

( االشارة المتولدة من 15-3والشكل ) وٌستفاد من هذا القطع فً تحدٌد موقع االسطوانة رقم واحد

 . حساس عمود المرفق 

 

     

 المتولدة من حساس عمود المرفق اإلشارة( 15-.الشكل )

 

 َثضح نكم سٍ 
 اَقطاع انُثضح  

RPM 
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 magnetic-resistive sensorهنالك نوع من ٌعرؾ بالحساس المؽناطٌسً ذي المقاومة  

MRE ٌشبه الحساس المؽناطٌسً ولكن ٌولد اشارة كهربائٌة رقمٌة مربعة الشكل . 

دائم وشبه  وهو عبارة عن مؽناطٌس Hall Effectحساس عمود المرفق من نوع حساس هول 

ٌستعمل زوج من حساس هول ٌتوسطهما مؽناطٌس دائم وحٌزٌن موصل ٌستعمل كمفتاح الكترونً و

مثبتة على جسم المحرك ٌمر من خاللهم حلقتٌن مثبتتٌن على عمود المرفق وٌدوران معه تحوي هذه 

ة تعطً موقع احدة الحلقات تعطً سرعة المحرك والحلقة االخر الحلقتٌن على فتحات منتظمة التباعد

 . (  ٌوضح حساس عمود المرفق من النوع هول 16-3الشكل )و  المكبس

    

 (  حساس عمود المرفق من النوع هول16-.الشكل )

 

عندما تكون فتحات الحلقات امام المتحسس ٌمر المجال المؽناطٌسً وتتولد اشارة عالٌة وعندما 

(  17-3الشكل ) ٌمر قطعة المعدنٌة من الحلقة تسبب عزل المجال المؽناطٌسً وتكون االشارة ضعٌفة.

 . ٌوضح االشارة المتولدة من حساس عمود المرفق من النوع هول 

 

   

 شارة المتولدة من حساس هول( اال17-.الشكل )

 

فىند  1االشارج= 

ػُذ قطغ انًجال 

 انًغُاطٍسً

فىند  5االشارج=

ػُذ قطغ انًجال 

 انًغُاطٍسً
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فولت  5ٌجهز هذا الحساس بمصدر للفولتٌة وتكون االشارة الخارجة رقمٌة مربعة الشكل اي اما 

او صفر وترسل الى وحدة السٌكرة االلكترونٌة. ٌتمٌر هذا الحساس عن الحساس المؽناطٌسً بكون 

 االشارة الخارجة منتظمة الشكل مع تؽٌر سرعة المحرك. 

 

 Camshaft Sensor                                حساس عمود الحدبات  -.......

 

و ٌشبه فً المواصفة حساس عمود  على احدى نهاٌات عمود الحدبات قعٌحساس عمودالحدبات 

متناسبة مع القرص  اشارة كهربائٌة منهقرص وتتولد  المرفق حٌث ٌكون مكون من مؽناطٌس دائم و

وتسلسل االشارة  زواٌا القدح للشرارة وٌستخدمها فً تصحٌح ة االلكترونٌةالى وحدة السٌطرترسل 

 cylinder identification (CID)  sensorوٌسمى اٌظا بحساس مطابقة االسطوانة  للبخاخات

 .( ٌوضح موقع حساس عمود الحدبات18-3والشكل )

 

 

 .( موقع حساس عمود الحدبات18-.الشكل )

 

 

 

 

 

 

 قرص يسٍُ

ساس ػًىد د

 انذذتاخ

 ػًىد انذذتاخ
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  Detonation Knocking Sensor                     صفعمتحسس ال -......4

 

ٌتحسس تتابع   متحسس ارتجاجات صوتٌة ٌربط مباشرة مع جسم المحرك وهوعبارة عن

تصحٌح زواٌا الشرارة المتقدمة  فً اشارة للعقل ٌستخدمها االنفجارات فً اسطوانات المحرك وٌرسل

 .كالمحر والمتؤخرة وتحدٌد صالحٌة عمل اسطوانات

باخبار وحدة السٌطرة االلكترونٌة بان  صفعاذا حدثت قرقعة فً احدى االسطوانات ٌقوم حساس ال 

نسبة الوقود الى الهواء المجهزة قلٌلة وتإدي الى تلؾ المحرك اذا استمرت، وحدة السطرة االلكترونٌة 

( ٌوضح موقع 19-3والشكل ) الحساس صفعتستعمل هذه المعلومات العادة تنؽٌم المحرك لكً ال ٌ

 .صفعحساس ال

 

 

 صفع( موقع حساس ال19-.الشكل )

 

متؽٌر  ٌة كهربائٌةفولتنبضة  الى وحدة التحكم تكون فى صورة  من هذا الحساس األشاره المرسلة

وبالتالى تقوم وحدة التحكم بعمل الالزم أسطوانات المحرك(  )حسب حالة ووضع األهتزاز على جدران

 وذلكؾ األشعال األلكترونى  التحكم فى آداء ملوشراره الى األسطوانات ال نحو تؤخٌر زمن أرسال

 .لضبط تنؽٌٌم آداء المحرك 

عن باقً الحساسات فً خصائصه اذ انه مكون من مادة شبه موصلة تكون  صفعختلؾ حساس ال

 Piezo الضؽوط المختلفه أو األهتزاز بلورة كرستال وٌطلق على هذه الماده المولدة لالشارة نتٌجة

electric element  عند تعرضها الى طرق )ضؽط( تتؽٌر ابعادها الهندسٌة وتنتج اشارة كهربائٌة ،

وعند ربطها بالمحرك فانها ترسل ذبذبة تنقل صورة الهتزازات المحرك وعند حدوث اشعال خاطًء 
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حدة لة الى وحٌث ٌتشوه شكل االشارة المرس صفعتحدث قرقعة فً االسطوانة وٌتحسسها حساس ال

 .التحكم االلكترونٌة

 -:صفعلا ٌوجد نوعٌن من أنواع حساسات

 Mass Typeكتلً  صفعاالول حساس 

ٌنتج نبضة كهربائٌة متؽٌرة الشكل بتؽٌر شدة الضؽط وٌعمل فً مدى واسع واالشارة الخارجة 

 كٌلو هرتز وٌتناسب مع السٌارة . 7تكون بتردد  الٌتجاوز 

 Resonance Typeترددي  صفعالثانً حساس 

ٌنتج اشارة متؽٌرة التردد بتؽٌر تردد الضؽط المإثر اي ٌولد اشارة فقط عند تعرضه الى 

 االهتزاز.

 

 Coil Packs                               مجموعة الملف  -......5

 

بواسطة  االلكترونٌة بالتٌار الكهربائً مزودها وحدة التحكة من المحوالت الرافعة للفولتٌة تمجموع

تكون مقاومت تتكون من ملفا بتدائً واخر ثانوي دائرة االشعال وتتصل مباشرة بالشمعات القدح، 

 422الى  322وٌحتاج الى نبضة كهربائٌة بٌن  ( و Ω 4ملً هنري)  12اوم وحثه  4االبتدائً 

 .kv 42صل الى ٌلكً تحتث اشارة فً الملؾ الثانوي  فولت

لكل اسطوانة وهذ ٌرفع استعمال اسالك الضؽط اشعال واحد تستعمل بعض انظمة االشعال ملؾ 

 .( ٌوضح مجموعة الملفات22-3والشكل ) وضعؾ الشرارة العالً وٌقلل احتمالٌة تسرب التٌار

 

 

 ( مجموعة الملفات1.-.الشكل )
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 theاالتالؾ  شرارةتستعمل ملؾ اشعال واحد السطوانتٌن وتعرؾ هذه الطرٌقة ب أخرى وأنظمة

waste spark  بملؾ اشعال واحد حٌث ٌتصل احد  4-1فً المحركات ذات ست اسطوانات تزدوج

 4وتتصل النهاٌة االخرى بشمعة قدح اسطوانه رقم  1اطراؾ ملؾ االشعال بشمعة قدح  اسطوانة رقم 

فً االسطوانات مزدوجة االشعال ٌصل فٌها المكبس الى نقطة النهاٌة  6-3و 5-2و نفس الشًء بالنسبة 

فً الوقت نفسه وتكون احدهما فً شوط العادم والقانً فً  Top Dead Center (TDC)  العظمى

( نظام إشعال ٌستعمل ملؾ 21-3والشكل ) شوط الكبس وٌحدث فٌهما الشرارة فً الوقت نفسه

 .السطوانتٌن

 

 .( نظام إشعال ٌستعمل ملف السطوانتٌن1.-.الشكل )

 

 الٌة عمل نظام االشعال المباشر  -......6

 

ٌبدا االشعال المباشر من تولد النبضات من حساس عمود المرفق وتكون نبضات موجٌة موجبة 

وسالبة تنقل الىوحدة التحكم فً االشعال وفٌها تتحول الى نبضات مربعة موجبة بدائرة تحوٌل االشارة 

اإلشعال والشكل لالشعال وارسالها الى ملؾ  وتنقل الى وحدة السٌطر االلكترونٌة لحساب افضل توقٌت

 . المباشر اإلشعالعمل نظام  آلٌة( ٌوضح 3-22)
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 . المباشر اإلشعالعمل نظام  آلٌة( ..-.الشكل )

 

 -العمل الرئٌسً لنظام االشعال المباشر ٌقسم الى ثالثة فترات :

ٌكون مباشرة من وحدة التحكم فً االشعال وتعتمد فً بدء تشؽٌل المحرك: توقٌت الشعال  .1

 التوقٌت على نبضات حساس عمود المرفق.

دوران المحرك بسرعة وبطٌئة: تسٌطر على توقٌت االشعال وحدة السٌطرة االلكترونٌة  .2

ECU .وتعتمد على حساس موقع الخانق وحساس عمود المرفق وحساس عمود الحدبات 

تسٌطر على توقٌت االشعال وحدة السٌطرة االلكترونٌة دوران المحرك بسرعة عالٌة:  .3

ECU  تشرك جمٌع الحساسات المرتبطة فً المحرك الختٌار افضل  توقٌق للحقن

واالشعال، فً السرع العالٌة ٌتم تقدٌم االشعال للوقود مباشرة عند وصول المكبس الى 

توقٌت االشعال  نقطة النهاٌة العظمى وهذا ٌتم فً االشعال المباشر من خالل نظام

الموجد فً وحدة السٌطرة  electronic spark timing systemااللكترونً 

 االلكترونٌة.

وقت االشعال ٌحسب بالنسبة الى زاوٌة عمود المرفق قبل وصول المكبس الى نقطة النهاٌة 

(   BTDC °5درجات قبل الوصول الى نقطة النهاٌة العظمى وٌرمز له ) 5العظمى توقٌت االشعال مثال 

َثضح دساس 

ػًىد انًرفق 

 انًغُاطٍسً 

 

 َثضح يىجثح

 

 َثضح سانثح

ذؼذٌم 

وذذىٌهها انى 

 يرتؼح

 َثضح اإلشؼال

 يذج ذشثغ انًهف
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( ٌوضح العالقة 23-2والشكل ) وٌتم تقدٌم االشعال بزٌادة هذه الزاوٌة وحسب ضروؾ تشؽٌل المحرك

  .بٌن تقدٌم االشعل وسرعة المحرك

 

 .العالقة بٌن تقدٌم االشعل وسرعة المحرك( ..-.الشكل )
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 Exhaust Gas Recirculation (EGR)    اعادة تدوٌر العادم منظومة -.....

 

 intake manifoldتعمل منظومة تدوٌر العادم العادم على اعادة كمٌة قلٌلة من ؼاز العادم الى 

وٌخلط مع خلٌط الوقود والهواء وٌعاد ؼرفة االحتراق مرة ثانٌة ولن هذه الكمٌة القلٌلة ؼٌر قابلة 

 -ك و تفٌد هذه العملٌة فً ،  :لالحتراق فانها تقلل من كمٌة الخلٌط )وقود وهواء ( الداخلة الى المحر

للبٌئة والناتج من احتراق الوقود داخل  ةالمضر NOxتقلٌل من اكاسٌد الناٌتروجٌن  .1

 المحرك فً درجات حرارة عالٌة. 

 Engine Knockتقلٌل من القرقعة داخل المحرك  .2

 .تقلٌل من تاثٌر خلٌط الوقود والهواء المسبب الى رفع حرارة المحرك .3

 

 -:اعادة تدوٌر العادم  منتتكون منظومة 

   EGR Valveصمام اعادة التدوٌر  .1

  Electronic Vacuum Regulatorمنظم تخلخل الضؽط االلكترونً  .2

 حساس فرق الضؽط الراجع االلكترونً ..

 Differential Pressure Feedback Sensor 

 ونات منظومة إعادة تدوٌر العادم.مك( ٌوضح 24-3الشكل )و 

 

 

 مكونات منظومة إعادة تدوٌر العادم (4.-.الشكل )

 هىاء داخو ىيَحرك

  

ECU 
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   EGR Valveصمام اعادة التدوٌر  .1

ٌتحكم بكمٌة ؼاز العادم الراجع الى المحرك ٌفتح وٌؽلق بواسطة ضؽط التخلخل ٌتصل هذا 

الصمام بمنظم تخلخل الضؽط بواسطة انبوب توصٌل، ٌتكون الصمام من قرص مطاطً مرن 

Diaphragm  الصمام وٌحوي على نابض ارجاع وعمود ؼلق وفتح ٌؽزل ضؽط التخلخل عن فتحات

الصمام وفتحة لدخول العادم واخر للخروج. عند حدوث تخلخل ٌنسحب القرص المرن وٌسحب معه 

( 25-3الشكل ) و العمود فٌفتح الصمام وٌقوم النابض باعادة ؼلق الصمام عند زوال تخلخل الضؽط

 .م  إعادة تدوٌر العاد لصمام التركٌب الداخلًٌوضح 

 .  

 

 إعادة تدوٌر العادم لصمام التركٌب الداخلً( ٌوضح 25-3الشكل )

 

 لصمام إعادة تدوٌر العادم المظهر الخارجً( ٌوضح 26-3الشكل )و

 

 

 َاتض

 قرص يطاطً

 ػًىد فرخ انصًاو

 دخىل غاز انؼادو

 فرذح خروج غاز انؼادو

 
 EVR هواء متخلخل من
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 .( صمام إعادة تدوٌر العادم  6.-.الشكل )

 

  Electronic Vacuum Regulator. منظم تخلخل الضغط االلكترونً  .

لتمرٌر  Solenoidق صمام اعادة تدوٌر العادم وٌتكون من مفتاح الكترونً ٌنظم توقٌت فتح وؼل

منظم ( ٌوضح 27-3الشكل )و تخلخل الضؽط وٌسطر علٌه كهربائٌا بواسطة وحدة السٌطرة االلكترونٌة

 .تخلخل الضؽط االلكترونً 

 

 

 .منظم تخلخل الضغط االلكترونً ( 7.-.الشكل )

 

 .منظم تخلخل الضؽط االلكترونً ل هر الخارجًالمظ ( ٌوضح28-3الشكل )و

 ٍرشح 

فتحة تصل الى 
 EGRصمام 

 
فتحة الى 

 مجاري السحب

 ملف
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 منظم تخلخل الضغط االلكترونً (8.-.الشكل )

 

 . حساس فرق الضغط الراجع االلكترونً.

 Differential Pressure Feedback Sensor 

خالل انبوب وٌرسل اشارة  ORIFICEهو حساس لفرق الضؽط بٌن جانبً فتحة صؽٌرة 

 فولتٌة فٌها مع الفرق فً تؽٌر الضؽط .كهربائٌة تتناسب قٌمة ال

 .ٌوضح اجزاء حساس فرق الضؽط الراجع االلكترونً( 29-3الشكل )و

 

 

 .حساس فرق الضغط الراجع االلكترونً( 9.-.الشكل )

 

الى زٌادة تخلخل الضؽط على صمام اعدة  ٌدور المحرك فً سرعة منتظمة وٌتجه منظم الضؽط 

% تراقب وحدة السطرة المركزٌة االشارة  من حساس 82ى ان ٌفتح بنسبة  التدوٌر وٌفتح الصمام ال

 ةكهربائٌ أطراف

 ECU إلىتصل 

جهة مجاري 

جهة مجاري  السحب

 العادم
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تخلخل الضؽط وتقارنها مع قائمة تشؽٌل مخزونة فً االذاكرة  وعند زٌادة الؽاز العائد ترسل اشارة 

 لتؽٌر منظم ضؽط التخلخل والذي ٌقلل بدوره من صمام التدوٌر.

تبرٌد ؼازالعادم الرجع الى المحرك وهذا ٌزٌد تحوي قسم من منظومات اعادة التدوٌر على وحدة 

 فً تقلٌل اكاسٌد النترات.

 -تتوقؾ منظومة اعادة تدوٌر العادم بواسطة وحدة السطرة االلكترونٌة فً الحالت االتٌة:

  C°57درجة حرارة المحرك اقل من  .1

 عند ؼلق صمام الخانق عدة التباطىء .2

 للمحرك قلٌل جدادوران المحرك بحمل خفٌؾ فٌكون الؽاز الداخل  .3

 دورة فً الدقٌقة 4222ارتفاع سرعة المحرك فوق  .4

 عند بدء التشؽٌل .5

 

 

  Oxygen Sensor                                       حساس االوكسجٌن  -.......

  

المنبعث مع ؼازات العادم وٌرسل اشارة  O2ٌقٌس حساس االوكسجٌن نسبة ؼاز االوكسجٌن 

سٌطرة االلكترونٌة بذلك. ٌقع الحساس فً مجرى العادم وٌصنع الحساس داخل كهربائٌة الى وحدة ال

 .األوكسجٌنحساس ٌوضح موقع ( 32-3الشكل )وبالشد  برؼً لٌتم تثبٌته مٌكانٌكٌا  

 

 

 حساس األوكسجٌن (1.-.الشكل )

 حضاس االومضجُِ

 ٍجري اىعادً
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محاطة  من الجهتٌن  Zirconium Ceramicتعرؾ بالزركون   Ceramicخزفٌةٌتكون مادة 

  Heaterتعمل كاقطاب كهربائٌة وٌوجد وسط الحساس مسخن كهربائً Platinumبقة من البالتٌن بط

، ومن الجهة  فولت وٌؽلؾ بؽطاء مثقب ٌسمح بدخول هواء العادم12ٌعمل على فولتٌة البطارٌة 

ال ٌجوز دهان السطح الخارجً من والخارجٌة ٌتصل بؽطاغ الحساس المالمس للهواء الخارجً 

ٌوضح  ( 31-3الشكل )ونه ٌتحسس كمٌة األوكسجٌن فً العادم نسبة إلى الهواء الخارجً أل الحساس

 . حساس األوكسجٌنمكونات 

 

 

 . حساس األوكسجٌنمكونات  (1.-.الشكل )

 

ٌخرج من الحساس اربعة اسالك كهربائٌة تذهب الى وحدة السطرة االلكترونٌة اثنان للمسخن 

( 32-3الشكل )و ة المسخن واثنان ترسل بها االشارة من الحساستتصل بدائرة للسٌطرة على حرار

 األسالك الكهربائٌة لحساس األوكسجٌنٌوضح 

 

 

 

 

 

 

دائرج 

 اىَضخِ
إشارج 

 اىحضاس
 اىهىاء اىخارجٍ

 اىَضخِ

 أقطاب اىثالتُِ

 ُاىزرمى

 اتجآ اىعادً

 غطاء ٍثقة
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 األسالك الكهربائٌة لحساس األوكسجٌن (..-.الشكل )

 

ٌعمل حساس االوكسجٌن كمولد للفولتٌة عندما ٌسخن وٌرسلها الى وحدة السٌطرة االلكترونٌة    

ستوى االوكسجٌن بٌن هواء الخارج و ؼاز العادم ٌتحسسنها الزركون وٌنتج فولتٌة ان الفرق فً م

فولت فً حالة نسبة اوكسجٌن قلٌلة  2.9تتناسب عكسٌا مع نسبة االوكسجٌن فً العادم حٌث تصل الى 

لتصل الى  و تقل الفولتٌة المتولدة  Rich Fuel Mixture فً العادم وهذا ما ٌعرؾ بخلٌط وقود قوي 

 Lean Fuel Mixtureفولت فً حالة نسبة اوكسجٌن مرتفعة هذا ما ٌعرؾ بخلٌط وقود ضعٌؾ  2.1

فولت تستعمل وحدة السطرة االلكترونٌة هذه االشارة فً  2.45وتكون نسبة اوكسجٌن معتدلة عندم 

س لحساالعالقة بٌن فولتٌة ا( 33-3الشكل )و تحدٌد نسبة الخلط للوقود وذلك بتؽٌر مدة حقن الوقود

 ونسبة خلط الهواء إلى الوقود. األوكسجٌن

  

 

 

 ( العالقة بٌن فولتٌة الحساس األوكسجٌن ونسبة خلط الهواء إلى الوقود...-.الشكل )

 

 اس االومضجُِاشارج حضصيل 

 ارضٍ الشارج اىحضاس صيل 

  اُ ىيَضخِ ٍىجة وصاىةصين

 ّضثح خيط اىهىاء إىً اىىقىد

ُح تفىى

حضاس 

 ِاألومضجُ

 خيُط وقىد قىٌ خيُط وقىد ضعُف
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ٌسرتعمل حسراس اوكسرجٌن ثرانً وٌثبرت خلرؾ ومحرول العامرل المسراعد  تالسٌارا أنواعفً بعض 

Catalytic Converter  االشارة من الحساسٌن لمعرفة اذا ما كران وتقارن وحدة السٌطرة االلكترونٌة

 .ألوكسجٌن ٌن لالحساسنظام ( 33-3الشكل )و ال ٌعمل بصورة جٌدةومحول العامل المساعد 

 

 

 ألوكسجٌنٌن لالحساسنظام ( ..-.الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECU 

حساس 

 األوكسجٌن
 حساس األوكسجٌن

 الخلفً

 البخاخ
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 لثالثئلة الفصل اسأ

 

  ؟ممٌزات اإلشعال االلكترونًاذكر   1س

 ؟انواع اإلشعال االلكترونًعدد   2س

 ؟االقط المؽناطٌسًعمل  الٌةاشرح   3س

 :ـ االجزاء االتٌة فً اإلشعال االلكترونً باستعمال الموزعفائدة  ما  4س

 وحدة السٌطرة على االشعال.      - أ

 وحدة الالقط المؽناطٌسً. - ب

 ملؾ االشعال. - ت

 الموزع. - ث

 شمعات القدح. - ج

 ؟اشرمكونات اإلشعال المبعدد   5س

 : ما فائدة االجزاء االتٌة   6س

 دائرة تنظٌم الفولتٌة .1

 دائرة تحوٌل االشارة .2

 دائرة السٌطرة على االشعال .3

 وحدة السطرة على تقدٌم االشعال .4

 دائرشعال. .5

 هو حساس المرفق ؟ وظٌفة ما 7س

 كٌؾ ٌستعمل حساسان فً عمود المرفق. اشرح  8س

 اٌن ٌقع حساس عمود الحدبات؟ 9س

 ؟صفعحساس ال ما هو 12س  

 كٌؾ تعمل منظومة اعادة تدوٌر العادم؟ 11س   

 ما هو حساس االوكسجٌن؟ 12س   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 منظومة التوجٌه

Steering System 

 هدافألا

 الهدف العام :

فً هذا الفصل سوف ٌتعرف الطالب على منظومة التوجٌه فً السٌارة ، وأنواعها ، 

االجهزة المساعدة لمنظومة التوجٌه ، وأجهزة وكوناتها ، وآلٌة عملها ، أضافة الى 

 السٌطرة والمتحسسات الموجودة فً منظومة التوجٌه

 األهداف الخاصة:

 تعرٌف الطالب بالمواضٌع التالٌة

 مجموعة التوجٌه . -1

 الشروط الواجب توفرها فً آلٌة التوجٌه . -2

 انواع علب التوجٌه -3

 وصالت )أذرعة( جهاز القٌادة: -4

 .انواع اذرع التوجٌه -5

 الوصالت المفصلٌة: -6

 االجهزة المساعدة للتوجٌه: -7

 انواع مساعد التوجٌه -8

وحدة السٌطرة االلكترونٌة علىجهاز  -9

التوجٌه الهٌدرولٌكً ذو الجرٌدة المسننة 

 وترس البنٌون الهٌدرولٌكً

الرابعالفصل   
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   الفصل
 تعلم المواضٌع 

 

 مجموعة التوجٌه 

 :الشروط الواجب توفرها فً آلٌة التوجٌه 

 اجزاء مجموعة التوجٌه 

  انواع علب التوجٌه / النوع االول: جهاز التوجٌه ذو

الجرٌدة المسننة وترس البنٌون / الممٌزات:/ طرٌقة 

العمل:/ النوع الثانً:جهاز التوجٌه ذو العمود الملولب 

 والصامولة / الممٌزات: / طرٌقة العمل

 :وصالت )أذرعة( جهاز القٌادة 

 :ذراع واحد غٌر مجزأ / ذراع /  انواع اذرع التوجٌه

 التوجٌه ذو الجزأٌن:/ ذراع ذو توجٌه ثالثً االجزاء:

  الوصالت المفصلٌة:/ التصمٌم االول: الوصلة المفصلٌة

الكروٌة المعدنٌة: / التصمٌم الثانً:الوصلة المفصلٌة 

 المطاطٌة: 

 االجهزة المساعدة للتوجٌه 

 وجٌه انواع مساعد التوجٌه / النوع االول: جهاز الت

 الكهربائً / النوع الثانً: جهاز التوجٌه الهٌدرولٌكً

  المضخة الهٌدرولٌكٌة 

  وحدة السٌطرة االلكترونٌة علىجهاز التوجٌه
الهٌدرولٌكً ذو الجرٌدة المسننة وترس البنٌون 

  الهٌدرولٌكً

 منظومة التوجٌه

 

 

 

 

 محتوٌات
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 التوجٌه منظومة 2-4

Steering System 

مع تطور تصامٌم محركات السٌارات والتً أدت إلى زٌادة فً سرعة المركبة ، تطلب  

 تطور ملحوظ فً منظومة قٌادة السٌارات وتوجٌهها .

إن التصمٌم الجٌد لمنظومة قٌادة فً سٌارة ما ٌإدي إلى قٌادة مرٌحة وأمٌنة للسٌارة ، إضافة إلى 

 ومنعها من التآكل المفرط. أنها تإدي إلى إطالة أعمار اإلطارات المطاطٌة

عندما نوجه عجلة القٌادة فً توجٌه السٌارة .  دمنظومة التوجٌه هً مجموعة  األجزاء التً تساع

ح ضفؤن العجلتٌن األمامٌتٌن تتخذان تلقائٌاً األوضاع الالزمة إلجراء السٌر فً المنحنٌات . ومن الوا

ٌن عندما تدور عجلة التوجٌه إلى الٌمٌن والى إن المجموعة مصممة بطرٌقة توجٌه السٌارة إلى الٌم

 الٌسار عندما تدور عجلة التوجٌه إلى الٌسار .

 التوجٌه على الوظائف التالٌة وهً: تعمل آلٌة

تحوٌل الحركة الدائرٌة لعجلة القٌادة الى حركة خطٌة تصل الى العجالت فتحركها حركة  -1

 زاوٌة.

 امتصاص صدمات الطرٌق. -2

 من اقصى الٌمٌن الى اقصى الٌسار باقل عدد لفات من عجلة القٌادة.تغٌٌراتجاه العجالت  -3

 

 الشروط الواجب توفرها فً آلٌة التوجٌه: 2-4-1

The need conditions must be available in steering system 

 توجٌه المركبة لالتجاه المطلوب باقل جهد ممكن من السائق. -1

 دقة ممكنة.توجٌه المركبة للمسار المطلوب باكبر  -2

 سرع استجابة ممكنة.ؤب كبةتوجٌه المر -3

 

 

 

 

 اجزاء مجموعة التوجٌه 2-4-2
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Steering System parts 

 :( 1-4كما مبٌن فً شكل )  تتكون مجموعة التوجٌه من االجزاء التالٌة 

 عجلة القٌادة -1

 عمود )ساق( عجلة القٌادة -2

 )علبة( التوجٌه -3

 مإازر قوة التوجٌه -4

 شبه منحرف التوجٌه -5

 العجالت -6

 

 

 ( ٌبٌن اجزاء مجموع التوجٌه1-4الشكل )

 

 

 

 

 انواع علب التوجٌه 2-4-3
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Steering System box Kinds 

 هناك عدة انواع من انظمة تروس التوجٌه ولكن هناك نوعان هما االكثر استعماالً:  

 

 جهاز التوجٌه ذو الجرٌدة المسننة وترس البنٌون النوع االول: 2-4-3-1

Pinion Steering SystemRack And  

وٌستخدم ( 2-4كما مبٌن فً الشكل )وهو ٌتكون من ترس بنٌون ٌعشق مع الجرٌدة المسننة 

فً السٌارات الرٌاضٌة السرٌعة والتً تحتاج الى دقة فً التوجٌه وانخفاض مركز الثقل لزٌادة ثبات 

 السٌارة وكذلك فً سٌارات الركوب الصغٌرة والمتوسطة.

 

 

 ( ٌبٌن جهاز توجٌه ذا الجرٌدة المسننة وترس البنٌون2-4الشكل )

 ( Properties)                                                                  الممٌزات:



الثانًالباب  مجموعة التوجٌه  الفصل الرابع 

185 
 

 دقة اكبر فً التوجٌه -1

 استجابة سرٌعة. -2

سٌارة اصغر حجماً اتباعاً للتوجه صغر المساحة المطلوبة للتركٌب )ٌساعد ذلك فً تصمٌم  -3

الحدٌث فً صناعة السٌارات وكذلك ٌساعد على خفض مركز ثقل السٌارة وذلك ٌرفع من 

 ثبات السٌارة على الطرٌق(.

 خفة الوزن. -4

 قلة االعطال وسهولة الصٌانة. -5

 ( Operation)                                                              طرٌقة العمل:

عند تحرٌك عجلة القٌادة تنتقل الحركة عبر ذراع عجلة القٌادة الى عمود ترس البنٌون 

فتنتقل الحركة الدائرٌة الى ترس البنٌون الذي ٌحولها مع الجرٌدة المسننة الى حركة خطٌة تنتقل 

ركبة عن طرٌق الوصالت وتحرك العجلة حركة زاوٌة مع اعطائها نسبة تخفٌض مالى اذرع ال

عن كون قطر ترس البنٌون اصغر من قطر ترس الجرٌدة المسننة ونسبة التخفٌض هذه هً  ناتجة

 نشبة التخفٌض النهائٌة.

 

 جهاز حلزونً الكرات الدورانٌة والصامولةالنوع الثانً:  2-4-3-2

 NUT Steering Gear Boxand  Worm Ball Re circulating 

دة الٌدوٌة من عمود حلزونً أو ٌسمى عمود القٌادة ، والجزء اٌتركب هذا النوع من القٌ

، وٌرتكز هذا العمود الخلفً له ٌشكل على شكل مجاري حلزونً )نصف دائرٌة ( أو )شبه دائرٌة( 

 . كراسً أرتكازداخل غالف صندوق القٌادة من نهاٌة طرفه األٌمن واألٌسر 

( صامولة الكرات أو صامولة 3-4وٌركب على العمود الحلزونً كما مبٌن فً شكل )

الجرٌدة وهً عبارة عن صامولة مستطٌلة مشكل من إحدى جوانبها أسنان ترس جرٌدة )مستقٌم ( 

وٌشكل فً التجوٌف الداخلً للصامولة مجاري حلزونٌة تشبه مجاري العمود الحلزونً ، وهذه 

العلوي ا كرات صلب دورانٌة وبذلك تكون الكرات متدحرجة بٌن الحلزونً المجاري ٌتدحرج علٌه

للصامولة والحلزونً السفلً للعمود الحلزونً . وٌركب على الجانب اآلخر للصامولة دالئل 

للكرات وهً عبارة عن أنابٌب تلف بداخلها الكرات الصلبة الدورانٌة ، وغالباً ٌكون عدد الدالئل 

 الدالئل فً جانب الصامولة بواسطة )ماسك( .)إثنٌن ( وتربط هذه 
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 5وتعشق أسنان الصامولة مع أسنان ترس )المسنن القطاعً ( وغالباً ٌكون عدد األسنان ) 

أسنان( وهذا الترس ٌركب على عمود القطاع او عمود ذراع بتمان وهذا العمود ٌكون موضوع فً 

)وضع أفقً( ، وٌستند عمود وضع فً علبة القٌادة فً )وضع رأسً( بٌنما العمود الحلزونً ٌ

 القطاع داخل علبة غالف علبة القٌادة على أثنٌن كراسً االرتكاز )علوي وسفلً ( 

وتستخدم فً الشاحنات وسٌارات النقل وسٌارات الخدمة الشاقة وسٌارات الدفع الرباعً    

 الكبٌرة والسٌارات الكبٌرة.

  

 جهاز التوجٌه ذا العمود الملولب والصامولة( ٌبٌن 3-4الشكل )

  ( Properties)                                                                  الممٌزات:

 حمال العالٌة.ألقوة تحمل كبٌرة ل -1

 تعطً قوة توجٌه كبٌرة . -2

الشاحنات تعطً مرونة فً التوجٌه )وهذا مناسب للسٌارات المرتفعة عن الطرٌق مثل  -3

وسٌارات الدفع الرباعً التً قد تنقلب مع التوجٌه القوي السرٌع لذلك فان هذا النظام ٌعطً 

 مرونة لمنع حدوث ذلك(.

 

 ( Operation)                                                              :طرٌقة العمل
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عند تحرٌك عجلة القٌادة تنتقل الحركة الى العمود الملولب عبر ساق عجلة القٌادة فعند  

الموجود  الكرات الدورانٌةدوران العمود الملولب تنتقل الحركة الى الصامولة المتحركة عبر 

بداخلها فتنشا من ذلك نسبة التخفٌض االولى التً تزٌد من القوة الخارجة من جهاز التوجٌه الى 

عجالت والتخفٌض الثانً ٌكون عند انتقال الحركة من ترس الصامولة الى الترس المخروطً فً ال

مولة اكبر من قطر الترس المخروطً، وبعد خروج العمود الهابط نتٌجة لكون قطر ترس الصا

كما مبٌن  أو ذراع بتمانالحركة من العامود الهابط تكون الحركة دائرٌة فتنتقل الى الذراع الهابط 

ذرع التوجٌه والتً تتحول فً العجالت الى أالذي ٌحولها الى حركة خطٌة فً  ( 4-4ً شكل )ف

 حركة زاوٌة.

 

 ربط جهاز حلزونً الكرات الدورانٌة والصامولةآلٌة عمل منظومة التوجٌه عند  (4-4الشكل )

 

 

 )أذرعة( جهاز القٌادة: وصالت 2-4-4
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Steering Linkage 

هً طرٌقة اتصال القضبان واالذرع التً بواسطتها تنتقل الحركة من عجلة القٌادة الى 

العجالت االمامٌة وتختلف هذه المجموعة فً تراكٌبها باختالف طرٌقة التعلٌق االمامً فٌما كان 

 .( 5-4كما مبٌنة فً الشكل ) و ذا تعلق حرأمحورا ً ثابتاً 

 

   

 متعددة من أذرع التوجٌه( بٌبن انواعاً 5-4الشكل )

 

 انواع اذرع التوجٌه: 2-4-5

Steering Arms kind 

 حد الطرزات الثالثة التالٌة ألذرع التوجٌه تبعاً لطرٌقة تصمٌم المحور االمامًأٌستخدم 

 

 ذراع واحد غٌر مجزأ:  2-4-5-1

One arm not apart 

التوجٌه اذ تقوم فٌه ثالثة  بسط انواع مجموعاتأوٌستخدم فً المحاور الجاسئة وهو ٌعد من 

 .( 6-4كما مبٌن فً شكل ) مفاصل فقط بعملٌة التوجٌه
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 ( ٌبٌن ذراع التوجٌه ذا توجٌه واحد غٌر مجزأ6-4الشكل )

 

 ذراع التوجٌه ذو الجزأٌن:  2-4-5-2

Steering Arm has two parts 

وٌستخدم فً نظام التعلٌق المستقل للعجالت وٌسمح هذا النظام لكل عجلة بالتحرك صعوداً 

مستقلة عن بقٌة العجالت االخرى وبالرغم من ذلك ٌجب ضمان دقة توجٌه بصورة وهبوطاً 

 العجالت وهناك نوعان من الطراز هما:

 

 .(7-4كما مبٌن فً شكل )  ذراع التوجٌه ذو حزأٌن )مجزأ فً الوسط( ( أ

 (.8-4كما مبٌن فً شكل ) ذراع التوجٌه ذو حزأٌن )غٌر متساوي( ( ب

 

 ( ٌبٌن ذراع التوجٌه ذا جزأٌن )مجزأ فً الوسط(7-4الشكل )
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 ( ٌبٌن ذراع التوجٌه ذا جزأٌن )غٌر متساوٌٌن(8-4الشكل )

 

 ذراع ذو توجٌه ثالثً االجزاء:  2-4-5-3

Steering Arm has three parts 

فً نظام التعلٌق المستقل للعجالت وٌعتبر هذا  ( 9-4هذا الذراع المبٌن فً شكل ) وٌستخدم

 على درجة فً دقة توجٌه العجالت.أالتصمٌم اكثرها تكلفة ولكنه ٌضمن الحصول 

 

 ( بٌبن ذراع التوجٌه ذا ثالثة اجزاء9-4الشكل )

 

 الوصالت المفصلٌة: 2-4-6

 rticular linkageA 

 تجاهات  وتقوم بوصل االجزاء التالٌة:أٌجب ان تسمح هذه الوصالت بالحركة فً عدة 

 الوصل بٌن جزأٌن متحركٌن بالنسبة لبعضهم البعض وهما العجلتٌن. -1

 الوصل بٌن جزء ثابت وجزء متحرك وهما العجلة وذراع التوجٌه الهابطة. -2

 ً:واالشكال التالٌة تبٌن تصامٌم مختلفة للوصالت المفصلٌة وه
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 الوصلة المفصلٌة الكروٌة المعدنٌة: التصمٌم االول: 2-4-6-1

spherical metal articular linkage 

وهً عموماً من النوع الذي ال تحتاج الى تزٌٌت فان مادة قاعدة الكرة المستعملة البد ان  

وٌجب ان  ( 10-4كما مبٌن فً شكل ) تكون بطٌئة التآكل وتحتوي على غطاء للوقاٌة من التلوث

، وٌوجد ( 12-4كما مبٌن فً شكل ) تكون ذات جودة عالٌة، كما وٌستعمل شحم طوٌل العمر

نوعان منها وهً وصلة مفصلٌة كروٌة غٌر قابلة تعوٌض الحمل المسبق والتآكل والنوع اآلخر 

وهو الوصلة المفصلٌة الكروٌة القابلة تعوٌض الحمل المسبق والتآكل بواسطة نابض ٌعمل على 

 .(11-4كما مبٌن فً شكل ) لكذ

 

 

 ( ٌبٌن وصلة مفصلٌة كروٌة غٌر قابلة تعوٌض الحمل المسبق والتآكل10-4الشكل )

 

 

 ( ٌبٌن وصلة مفصلٌة كروٌة قابلة تعوٌض الحمل المسبق والتآكل11-4الشكل )
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 ( ٌبٌن الوصلة المفصلٌة الكروٌة العلوٌة والسفلٌة ٌمكن اعادة تشحٌمها12-5الشكل )

 

 التصمٌم الثانً:الوصلة المفصلٌة المطاطٌة: 2-4-6-2

Rubber articular linkage 

تتمٌز هذه الوصله بؤن ااوصلة المفصلٌة متكونة من جزئٌن متراكبٌن أحداهما مصنوعة من  

 ( 13-4المطاط ومتداخلة مع أسطوانة مجوفة كما مبٌنة فً شكل )

 

 

 مصنوعة من المطاط( ٌبٌن وصلة مفصلٌة مطاطٌة 13-4الشكل)
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 االجهزة المساعدة للتوجٌه: 2-4-7

Steering assistance device 

طارات عرٌضة ذات ضغط ألتحسٌن سهولة القٌادة فان معظم السٌارات الحدٌثة لها  

منخفض والتً تزٌد من مساحة تالمس االطار مع الطرٌق ونتٌجة لذلك فان الجهد المطلوب للتوجٌه 

 ٌصبح كبٌراً.

وٌمكن تقلٌل جهد التوجٌه بواسطة زٌادة نسبة التروس لتروس التوجٌه. ولكن هذا ٌتسبب فً حركة 

 دائرٌة كبٌرة لعجلة القٌادة عندما تلف المركبة ممل ٌجعل االلتفاف الحاد مستحٌالً.

اذا للمحافظة على زاوٌة التوجٌه وفً نفس الوقت ٌكون جهد التوجٌه قلٌالً ٌلزم جهاز مساعد فً 

 لٌة التوجٌه والذي ٌركب عادة فً المركبات الكبٌرة كما وٌستعمل اٌضاً فً سٌارات الصغٌرة.عم

 ( Functions)                                                                    الوظائف:

عطاء القوة الالزمة إجهزة التوجٌه المساعدة بأوظٌفة اجهزة التوجٌه المساعدة : تقوم  

للتوجٌه بٌنما ٌقوم السائق بالتحكم بهذه القوة وهذا ٌعطً السائق راحة اكبر وسهولة فً القٌادة 

خاصة عندما تكول السٌارة متوقفة وٌلزم تدوٌر العجالت بزاوٌة كبٌرة الخراج السٌارة من مكانها 

عجالت اما فالسٌارة التً ٌوجد بها جهاز توجٌه عادي تتطلب من السائق جهداً كبٌراً لتدوٌر ال

السٌارة المزودة بجهاز توجٌه مساعد )مإازر التوجٌه( فان الجهاز هو الذي ٌعطً القوة الالزمة 

 .(14-4كما مبٌن فً الشكل ) للتوجٌه بٌنما ٌقوم السائق بتوجٌه هذه القوة والتحكم بها

 

 ( ٌبٌن اجزاء مساعد التوجٌه14-4الشكل )
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 انواع مساعد التوجٌه 2-4-8

assistance device KindsSteering  

 

 النوع االول: جهاز التوجٌه الكهربائً 2-4-8-1

Electric Steering assistance device 

كم به عن طرٌق حوهذا النوع ٌستعمل تٌارا كهربائٌا مستمرا ٌتولد من مولد كهربائً ٌتم الت 

كما  ً عملٌة التوجٌهشارة من حساس التوجٌه ٌعمل على المساعدة فأخذ ؤوحدة تحكم الكترونٌة ت

 .( 15-4مبٌن فً الشكل )

 

 ( ٌبٌن جهاز التوجٌه الكهربائً ذا الجرٌدة المسننة وترس البنٌون15-4الشكل )

 

 النوع الثانً: جهاز التوجٌه الهٌدرولٌكً 2-4-8-2

Hydraulic Steering assistance device 

وهذا النوع ٌستعمل زٌتا بضغط عالً تضخه المضخة الهٌدرولٌكٌة للمساعدة فً عملٌة  

كهربائً ٌعمل على  محركو بواسطة أخذ حركة المضخة من طاقة المحرك نفسه أالتوجٌه وٌتم 

 .( 16-4كما مبٌنة فً الشكل ) ضغط الزٌت
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 والصامولة ( بٌن جهاز التوجٌه الهٌدرولٌكً ذا العمود الملولب16-4الشكل )

 ( Operation)                                                                             طرٌقة العمل:

 / جهاز التوجٌه الهٌدرولٌكً ذو العمود الملولب والصامولة1

 (أمام -مستقٌم الوضع المحاٌد ) ( أ

تغلق كال من خط الضغط ن صمامات التوزٌع ؤوفً حالة توقف عجلة القٌادة عن الحركة ف 

 العالً وخط الراجع لٌتساوى الضغط على جانبً الصامولة.

 وضع الدوران الى الٌسار ( ب

وفً حالة تحرٌك عجلة القٌادة الى ٌسار العمود الملولب ٌتحرك الى الٌسار محركاً  

العمود صمامات التوزٌع التً تفتح خط الضغط العالً القادم من المضخة امام الصامولة لمساعدة 

الملولب على تحرٌكها الى الخلف بٌنما تفتح الصمامات خط الراجع للزٌت الموجود خلف الصامولة 

 لٌعود الى وعاء الزٌت.

 وضع الدوران الى الٌمٌن ( ت

عند تحرٌك عجلة القٌادة الى الٌمٌن تنتقل الحركة الى العمود القائد الذي ٌحرك مجموعة 

من المضخة خلف الصامولة فٌضغط الزٌت على الصامولة الصمامات التً تفتح خط الضغط العالً 
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لمساعدة العمود الملولب على تحرٌكها بٌنما تفتح الصمامات الطرٌق للزٌت الموجود امام الصامولة 

 لٌذهب مع خط الراجع الى وعاء الزٌت.

 / جهاز التوجٌه الهٌدرولٌكً ذو الجرٌدة المسننة وترس البنٌون الهٌدرولٌك2ً

مكونات جهاز التوجٌه الهٌدرولٌكً وآلٌة  (18-4(  و  )17-4) والشكل )ٌوضح الشكل 

 لى أساس حركة السٌارة كما ٌلً :‘عمله وٌمكن توضٌح آلٌة 

 

 ( ٌبٌن الجرٌدة المسننة وترس البنٌوٌن الهٌدرولٌك17ً-4الشكل )

 أمام(: -الوضع المحاٌد )مستقٌم  ( أ

الزٌت لٌتساوي الضغط على عند ثبات عجلة القٌادة تغلق الصمامات مجاري  

 الجانبٌن فٌثبت المكبس فً مكانه وٌعود الزٌت الى المضخة عن طرٌق الخط الراجع.
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 ( ٌبٌن الدائرة الهٌدرولٌكٌة فً مساعد التوجٌه اثناء الوضع لوضع المحاٌد18-4الشكل )

 

 وضع الدوران الى الٌسار: ( ب

العمود القائد الذي ٌحرك عند تحرٌك عجلة القٌادة الٌسار تنتقل الحركة الى  

الصمامات فتفتح خط الراجع للزٌت الموجود فً االسطوانة الٌسرى وتفتح خط الضغط 

العالً الى االسطوانة الٌمنى لدفع المكبس الى الٌسار محركاً معه الجرٌدة المسننة الى 

 لٌسار.الٌسار بمساعدة ترس البنٌون الذي ٌحركه العمود القائد وبذلك تلتف العجالت الى ا

 وضع الدوران الى الٌمٌن:  ( ت

وفً حالة تحرٌك عجلة القٌادة الى الٌمٌن ٌتحرك العمود القائد لٌحرك الصمامات  

لتفتح خط الراجع للزٌت فً االسطوانة الٌمنى وفتح خط الضغط العالً الى االسطوانة 

رس البنٌون الٌسرى لٌدفع الزٌت المكبس الى الٌمٌن محركا معه الجرٌدة المسننة بمساعدة ت

 لتلتف العجلة الى الٌمٌن. 

 

 ( Hydraulic pump)                                           :الهٌدرولٌكٌةالمضخة 

تعمل على ضغط السائل الهٌدرولٌكً إلى مجموعة التوجٌه وتتم إدارتها عن طرٌق سٌر  

تروس التوقٌت . غالباً األخر ٌدور بواسطة ترس من مجموعة  مركب على بكرة المضخة والبعض

 ( ٌوضح أجزائها .19-4ماتوضع على صدر المحرك . والشكل )
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 ( ٌبٌن وحدة المضخة الهٌدرولٌكٌة 19-4الشكل )

وحدة السٌطرة االلكترونٌة علىجهاز التوجٌه الهٌدرولٌكً ذو الجرٌدة المسننة وترس  2-4-9

 : البنٌون الهٌدرولٌكً

تعتمد منظومة التوجٌه     

الهٌدرولٌكٌة فً السٌارات بشكل 

( 22-4رئٌسً كما مبٌن فً الشكل )

على ) األسطوانة الهٌدرولٌكٌة ، 

الصمام األتجاهً ، المضخة 

الهٌدرولٌكٌة ، أنابٌب التوصٌل ، 

خزان الهٌدرولٌك ، وحدة السٌطرة 

األلكترونٌة ( حٌث بعد أن ٌتوفر 

الضغط فً الهٌدرولٌك نتٌجة تشغٌل 

بسبب تشغٌل المحرك دفع المضخة 

فً حالة كون مصدر حركة المضخة 

من المحرك أو عن طرٌق محرك 

 .كهربائً منفصل

 

 ( منظومة التوجٌه المسٌطر علٌها الكترونٌاً 22-4الشكل )
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 ة الهٌدرولٌكٌة فً منظومة التوجٌهن( الصمام األتجاهً واألسطوا21-4الشكل )

 

كما مبٌن فً  الصمام االتجاهً أعتمادا ً على حركة عجلة المقودونتٌجة لتوجٌه الهٌدرولٌك من قبل 

فسوف تتحرك االسطوانة الهٌدرولٌكٌة أعتماداً على دفع الهٌدرولٌك وبالتالً تندفع  ( 21-4شكل )

، ولكن منظومة التوجٌه فً السٌارات سوف تحتاج ألى عزم  عجلة المركبة فً االتجاه المطلوب

طرة ٌو فً حالة حركة لهذا سوف تحتاج الى منظومة سأة وقوف ارة فً حالٌمختلف كون الس

مساعدة لتوفٌر العزم االضافً للتوجٌه وبالتالً توفٌر الراحة للراكب ، وتتكون وحدة السٌطرة فً 

التوجٌه من دائرة الكترونٌة متكاملة تحتوي على معالج مصغر حٌث تتحكم هذه الدائرة بدفع 

الوقت الذي تحتاج فٌه الدائرة الهٌدرولٌكٌة الى ضغط عالً سوف  الهٌدرولٌك فً الدائرة حٌث فً

وتعتمد عملٌة التحكم على عدة اشارات  ، تتحكم بالمضخة والصمام لزٌادة الضغط أو بالعكس

دوران عجلة زاوٌة دمة من متحسس اومنها ) االشارة الق (22-4كما مبٌن فً الشكل ) كهربائٌة

قادمة من وحدة السٌطرة الرئٌسٌة فً السٌارة ، أشارة سرعة القٌادة ، أشارة سرعة المحرك ال

المركبة القادمة من لوحة القٌاسات فً السٌارة ( ، وبالتزامن مابٌن دوران عجلة القٌادة وسرعة 

دوران ال.محرك وسرعة السٌارة سوف ٌعطى الدفع الهٌدرولٌكً المناسب للتحكم فً زاوٌة عجلة 

 السٌارة
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 منظومة التوجٌه ودائرة السٌطرة علٌها( 22-4الشكل )
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وبالنسبة لألشارة القادمة من متحسس دوران عجلة القٌادة والذي سوف ٌعطً داللة على سرعة 

أي كلما كانت زاوٌة الدوران اكبر كلما كانت سرعة المضخة أكبر أي معدل وزاوٌة دوران العجلة 

 البا بشكلٌن أعتمادا ً على مبدأ عمله وهما :غ بؤكثر من شكل ولكن المتحسسالتدفق أكبر وٌوجد هذا 

 

 الفٌض المغناطٌسً  زاوٌة دوران عجلة القٌادة أعتماداً على متحسس - أ

Magnetic Sensor 

( الجزء األول الذي 23-4ٌتكون هذا المتحسس من جزئٌن رئٌسٌن كما مبٌن فً الشكل )  

المغناطٌسٌة ، أي جزء ممغنط بجانبه غٌر جزء متفاوت القابلٌة  62سٌتكون من أسطوانة مقسمة الى 

جانبه ممغنط وهكذا ، وتثبت هذه االسطوانة حول العمود الداخل لعجلة القٌادة ومقابل  ثم ممغنط ومن

بالنسبة للجزء الثانً من المتحسس الذي سوف لن ٌكون بؤتصال مع  الجزء الثانً من المتحسس ،

ولكن ٌوجد فٌه ملف صغٌر جداً عند حركة االسطوانة الجزء االول وانما ٌوجد فراغ هوائً بٌنهما 

المقابلة المتفاوتة النفاذٌة المغناطٌسٌة مما ٌإدي الى تقاطع مجال الفٌض المغناطٌسً مع الملف مما 

-4ٌإدي الى تولٌد قوة دافعة كهربائٌة متغٌرة الشدة اعتماداً على حركة العجلة كما مبٌن فً الشكل )

 هذه االشارة التً سوف تدل على زاوٌة وحركة عجلة القٌادة ( فً الملف وسوف تكون24
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( متحسس زاوٌة دوران عجلة القٌادة أعتماداً على المجال المغناطٌسً 23-4الشكل )

 المتغٌر

 
 ( ٌبٌن آلٌة عمل متحسس الفٌض المغناطٌس24ً-4الشكل )

 

 متحسس زاوٌة دوران عجلة القٌادة أعتماداً على السعة المتغٌرة - ب

Capacitance Sensor 

سعة ، حٌث ان المتسعة (  على مبدأ عمل المت25-4ٌعتمد هذا المتحسس المبٌن فً شكل ) 

بشكل اساسً من صفٌحتٌن بٌنهما هواء وهذا ماتتكون منه المتحسس حٌث ٌتكون من جزئٌن ، 

كما مبٌن فً  الجزء الثابت من المتحسس ٌتكون من صفٌحتً متحسس أحدهما قطعة كاملة 

( واالخرى مقطعة على اجزاء والصفٌحتٌن ٌكونان قرصٌن ملتفٌن حول عمود عجلة 26-4شكل )

القٌادة ، اما الجزء الثانً من المتحسس فٌتكون من جزء دوار مرتبط بعمود عجلة القٌادة ، فعند 

ء دوران عمود عجلة القٌادة ، بالتالً دوران الجزء الدوار بالتالً سوف ٌكون سطح عازل بٌن اجزا

عطً بالتالً عند كل موقع من الجزء الدوار سوف ٌ( 27-4)المتسعة المقسمة المبٌنة فً الشكل 

 اشارة عن طرٌق تاثٌر الجزء الدوار على صفٌحتً المتسعة بتلك الزاوٌة 
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 ( متحسس زاوٌة دوران عجلة القٌادة أعتماداً على السعة المتغٌرة25-4شكل )

 

 منها المتحسس السعوي( الصفائح المتكون 26-4شكل )
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 ( دوران الجزء الدوار بٌن صفٌحتً المتحسس27-4شكل )

 

 

 

 األسئلة

 1س

 أمأل الفراغات التالٌة

الى  ----------  ----------ل --------تعمل آلٌة التوجٌه على تحوٌل الحركة  -1

 حركة خطٌة تصل الى العجالت فتحركها حركة زاوٌة.

و  -------------الجرٌدة المسننة وترس البنٌون ، من ممٌزات جهاز التوجٌه ذو  -2

-------- . 

وهبوطاً  -------------بٌسمح هذا النظام لكل عجلة  ذراع التوجٌه ذو حزأٌن -3

 . عن بقٌة العجالت االخرى --------بصورة
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   . ----------تسمح الوصالت المفصلٌة  بالحركة فً عدة  -4

-- -1من أكثر النواع أنتشاراً لمتحسس زاوٌة دوران عجلة القٌادة أعتماداً على  -5

----2- ----     

 2س

 أن وجد صحح الخطؤ

ٌعتمد متحسس زاوٌة دوران عجلة القٌادة نوع الفٌض المغناطٌسً على مبدأ  -1

 عمل المتسعة .

الماء فً تعتمد األسطوانة فً حركتها فً منظومة التوجٌه الهٌدرولٌكٌة على دفع  -2

 حركتها .

تعتمد حركة الصمام األتجاهً فً المنظومة الهٌدرولٌكٌة على حركة الٌد  -3

 بصورة مباشرة.

الوصلة المفصلٌة الكروٌة المعدنٌة تعتمد دائماً فً حركتها على التشحٌم فً  -4

 حركتها .

 منظومة التوجٌه هً مجموعة  األجزاء التً تساعم فً توجٌه السٌارة . -5

 3س

مفصلة متحسسات زاوٌة دوران عجلة القٌادة فً منظومة التوجٌه أشرح بصورة 

 الهٌدرولٌكٌة

 4س

 علل ماٌلً

 أستخدام االجهزة المساعدة للتوجٌه . -1

 أستخدام الشحم فً المفاصل الكروٌة المعدنٌة -2

أستخدام متحسسات زاوٌة دوران عجلة القٌادة فً منظومة التوجٌه الهٌدرولٌكٌة  -3

. 



 

 

     

 الحدٌثة ٌكاترونٌكس فً السٌاراتالمأنظمة   

Mechatronics Systems in New 

Automobiles     

 االهداف

 الهدف العام :

 أنظمة المٌكاترونٌكس الحدٌثة فً السٌارات عل ٌهدف هذا الفصل إلى التعرف         

 . والفائدة المتوخاة من استحداثها

 الخاصة:األهداف 

 نتوقع ان ٌكون الطالب قادراً على:               

 . التعرف على مختلف األنظمة الحدٌثة فً السٌارات  -1

 . اهمٌة كل نظام جدٌد فً السٌاراتعرف على الت  -2

 . التعامل مع هذه األنظمة الحدٌثة بشكل صحٌح  -3

 . األجزاء المختلفة لكل نطام التعرف على  -4

 .األنظمة الحدٌثة فً السٌارةمكن من صٌانة الت  -5

 

 

 

 

 خامسالفصل ال
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        الفصل

 تعلم المواضٌع

 

  ًأنظمة المٌكاترونٌكس ف
منظومة   –السٌارات الحدٌثة 
منظومة  –الوسادة الهوائٌة

دواسة البنزٌن  –اإلٌقاف الذاتً
 –الرادار فً السٌارة –األلكترونٌة

   –منظومة الوقوف الذاتً

فً السٌارات  المٌكاترونٌكسأنظمة  
 الحدٌثة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوٌات
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 أنظمة المٌكاترونٌكس فً السٌارات الحدٌثة. 5

الموجودة فً السٌارة إن أنظمة المٌكاترونٌكس فً السٌارات الحدٌثة هً كل تلك األنظمة الذكٌة  

 توفٌر األرواح، إنقاذ فً تساعد اقتصادٌة فاعلٌة الذكً النظام تقنٌات لتطبٌقات تكون أن المتوقع حٌث من

 والعبور الطرق مرافق إنشاء على مستقببل المالً الصرف فعالٌة من ستضاعف انهأ كما، والمال الوقت

 .النقل على الطلب إلدارة جدٌدة أدوات وتوفر له، الناس وجذب العام النقل فابدة من وتزٌد صٌانتها،

 .لبلستثمار عمل وفرص أبوابا ستفتح التقنٌة هذه فإن وبالطبع

 فً الكبٌرة التخفٌضات كون تمعلمجا قطاعات لكل والطرق للمركبات الذكً النظام فوابد بٌان المهم من

 فوابد هذا عن ٌنجم وبٌنما .الطرق لشبكة األفضل واإلدارة المراقبة عبر تحقٌقها ٌمكن المرور ازدحام

 المتعلقة أو الثانوٌة الحوادث تقلٌل تشمل وهذه أًٌضا، هً مهمة المباشرة غٌر النتابج فإن للناس، جلٌة

 على السٌطرة نتٌجة الوقود استهبلك من والحد العام، النقل خدمات وتحسٌن المروري، باالزدحام

 من تجنى أرباحا هناك أن كما .البٌبة تلوث التً المركبات محركات من العوادم وتقلٌل االزدحام،

 تساعد كما .العام النقل فً الرأسمالً االستثمار على األكبر والعوابد التجاري للشحن األقل التكالٌف

 سٌجذب مما عالٌة، بكفاءة خدمتها تقدٌم فً العام النقل مؤسسات لمركبات المتطورة اإلدارة أنظمة

 .نقداً  األجرة دفع مشكلة على سٌقضً إلكترونٌاً  الركوب أجرة تجمٌع فمثبل .الخدمة لهذه أكثر مستخدمٌن

 الرٌفٌة المناطق فإن الحضرٌة، المناطق فً الربٌسٌة المرورٌة المشكلة هو االزدحام أن ومع 

 للطرق التصمٌمٌة الظروف بسبب بالمدن مقارنة الطرق على العالٌة الوفٌات معدالت من تعانً

 توفرها التً للسبلمة العالٌة الهوامش إن .الرٌفٌة الطرق على ابه المسموح للسرعة العالٌة والمعدالت

 الحوادث عدد تقلٌل إمكانٌة على ستعمل االصطدام وتفادي اإلنذار تقنٌة بواسطة الذكً النظام تقنٌات

 للمركبات الذكً النظام إمكانٌات فان ذلك إلى إضافة .سواء حد على اتهوخطور والحضرٌة الرٌفٌة

 من وتحسن الرٌفٌة، الخطوط على تقع التً المرور لحوادث االستجابة فترة ستحسن االتصالٌة والطرق

 سٌساعد المطور واستخدامها الكثٌرة، المعلومات تجمٌع أن كما .أٌضا الرٌفٌة العام النقل خدمة مستوٌات

 أخطار وجود ومع .متهورحبل ظروفهم تناسب التً القرارات اتخاذ فً الطرٌق مستخدمً شرابح جمٌع

 الطرٌق كون الطرق، مرافق لبعض الكاملة األتمتة طرٌق عن تماما جدٌدة فوابد تحقٌق ٌمكن فإنه كبٌرة

 ثبلثا أو مرتٌن تبلغ زٌادة إلى وٌؤدي الحوادث، من -تقرٌبا– خالٌة سٌاقة بٌبة ٌؤمن أن ٌمكن المؤتمت

 النقل، تحسٌن أوجه من العدٌد سٌكشف الذكً النظام برنامج أن ومع .الحالٌة للمرافق التشغٌلٌة السعة فً

 بالنظام الخاصة التقنٌات فإن لذلك .سابقا شرح كما والركاب، السابقٌن سبلمة هو األكبر االهتمام فإن

 ٌمكن المرورٌة الحوادث أن نعلم فكما .القرٌب المستقبل فً الطرٌق لمستخدمً أكبر أمانا ستقدم الذكً

 فً تتوفر تقنٌة متطلبات خبلل من نوع كل من التقلٌل ٌمكن بحٌث التصادم، لنوع تبعا تصنف أن

 . فعالة وقاٌة أجل من الطرٌق وعلى المركبة
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        Distance Sensor and Radarحساس المسافة والرادار               1.5

أن تقنٌة حساس المسافة والرادار وجدت حدٌثاً فً السٌارات فمثبلً منظومة رادار الموجة  

باكتشاف مواقع األجسام )سٌارات ، تقوم هذه المنظومة ( Millimeter Wave Radarالملٌمتري )

( ٌشرح لنا امكانٌة 1.5اخرى مثبلً( ومسافة العابق باإلضافة الى السرعة فً الزمن الحقٌقً. الشكل )

 .تحسس المسافة المذكورة باستخدام رادار الموجة الملٌمتري

 

 

 

 

 

 

 

 تحسس المسافة باستخدام رادار الموجة الملٌمتري (1.5الشكل )

من )أو سٌارة اخرى( إن هذه التقنٌة توفر للسٌارة امكانٌة التحكم بالمسافة بٌن السٌارة والعابق 

( Adaptive Cruise Control ACC) التكٌٌفٌة خبلل تكامل الحساس مع منظومة التحكم بالسرعة

( حٌث أن السابق بامكانه ان ٌحدد السرعة والمسافة المطلوبة مع السٌارات ABSومنظومة اإلٌقاف )

الحظ مكانٌة التً اشرنا الٌها. إلتتٌحان هذه ا والتحكم بالسرعة سوٌتاً  ABSالموجودة امامه. منظومتً 

 والعابق. ةمة تحدٌد المسافة بٌن السٌارو( الذي ٌبٌن المخطط الصندوقً لمنظ2.5الشكل )

 

 

 

 

 

 

 المخطط الصندوقً لمنظومة تحدٌد المسافة بٌن السٌارة والعائق (2.5الشكل )
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 من الداخل. ACC ( منظومة3.5وٌبٌن الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 من الداخل ACC( منظومة 3.5)الشكل 

التً هً ( obstacle avoidanceإن من احدى طرق التوسع فً تطبٌق منظومات تجنب العوابق )

هً جعل هذه (، mobile robotمٌكاترونٌكس تستخدم فً اإلنسان اآللً الجوال )باألساس منظومة 

حٌث تحدد السٌارة ولٌس السابق مسافة أمان ثابتة بٌنها وبٌن العابق وحسب المنظومات شبه اوتوماتٌكٌة 

السرعة بٌنهما، فخبلل العشر سنوات السابقة اجرٌت بحوث كثٌرة لتطوٌر منظومات المٌكاترونٌكس هذه 

 .(GPS)العالمٌة  لمواقعتطبٌق استخدام منظومة تحدٌد اب ( path planningتحدٌد المسار ) ومنها

ٌستخدم رادار السٌارة الحدٌثة مع الكامرات اٌضاً فً اٌقاف السٌارة ذاتٌاً منعاً لدهس المارة من الناس 

قف السٌارة، وهذه  العملٌة وغٌرهم، ففً حال اكتشاف النظام لشخص مار ٌقوم بتفعٌل الكوابح ذاتٌاً وتتو

 مهمة جداً اثناء السٌاقة وباألخص إذا كان السابق غٌر منتبه.

 من االصطدام تفادي تقنٌة تعد حٌث( collision avoidanceوهناك اٌضاً منظومة تفادي اإلصطدام )

 أنظمة فإن الغرض ولهذا .الطرق على المرورٌة السبلمة مستوى تحسٌن فً الذكً النظام ممٌزات أبرز

 األكثر المرورٌة الحوادث أنواع بعض منع فً ستساعد الطرق وعلى المركبات داخل تجهز متطورة

 .ٌلً فٌما شرحه سٌتم كما والخلفً والجانبً، األمامً، الصدم حوادث مثل شٌوعا،

 :وخلفً( )أمامً الطولً االصطدام تفادي -1

 االصطدامات وٌشمل استشعار االصطدامات، حدة ومستوى عدد تخفٌض فً األنظمة هذه تساعد

 .المركبة على مؤقًتا والسٌطرة األوتوماتٌكٌة الصدم، تفادي فً السابق مساعدة المتوقعة،

 

 

 



  أنطمة المٌكاترونٌكس فً السٌارات الحدٌثة  الباب الثانً  الفصل الخامس
 

212 
 

 :الجانبً االصطدام تفادي -2

 عدد من التقلٌل فً وتساعد .الطرٌق وترك المسار تغٌٌر بغرض االصطدام إنذار ومفاتٌح إنذارات تؤمن

 أن للسابق فٌمكن المسارات لتغٌٌر بالنسبة .أكثر أو سٌارتان فٌه تشترك التً الجانبً الصدم حوادث

 االصطدام عن فعالة بصورة السابق بإنذار األجهزة وتقوم للسٌارة، العمٌاء المناطق باستمرار ٌراقب

 (.4.5. الحظ الشكل )الوشٌك

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشارات اإلنذار فً السٌارة(4.5الشكل )

 :التقاطعات فً التصادم تفادي -3

 لوحات به لتقاطع عابرٌن أو على، مقبلٌن ٌكونون عندما الوشٌكة االصطدامات من السابقون ٌحذر

 حق ٌكون عندما السابق الخدمة هذه تنبه وكذلك ،(المرور إشارات أو الوقوف لوحات مثل) مرور

 .مبهم أو واضح غٌر التقاطع فً المرور

( حٌث DMB للضرر المخفف المكابح نظام)وبنفس استخدام الرادار هناك منظومة اخرى تسمى 

 ٌعمل هذا النظام على :

خبلل  من ثابت عابق أو متوقفة بسٌارة االصطدام تأثٌر بتخفٌف وذلك العامة السبلمة تحسٌن •

 .الرادار استعمال

 .السٌارة أمام التً األجسام على بالتعرف الرادار ٌقوم •

 المكابح تشغٌل ببدء وذلك السابق بتحذٌر الكمبٌوتر ٌقوم السٌارة، أمام عابقاً  السابق ٌبلحظ لم إذا •

 .االنذار جرس من صوت اصدار مع خفٌف، بشكل

 .اقوى بشكل المكابح بتشغٌل الكمبٌوتر ٌقوم ذلك، من بالرغم السابق ٌنتبه لم إذا •

 للضرر. ( كٌفٌة عمل نظام المكابح المخفف5.5ٌبٌن الشكل )
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 عمل نظام المكابح المخفف للضرر (5.5الشكل )

        Self parking                                                    اإلٌقاف الذاتً 2.5

منظومات االٌقاف الذاتً فً المرباب  منظومات المستقبل المٌكاترونٌكٌة فً السٌارة ستكون           

حٌث سٌتم التخلص بشكل نهابً من مشاكل ركن السٌارات فً الشوارع العامة وفً األماكن المزدحمة، 

 والمناطق المزدحمة.

ٌتم تشغٌل المنظومة فقط فً حالة الرغبة فً ركن السٌارة فً األماكن المخصصة، وعند تشغٌلها تعمل 

وتوماتٌكٌاً بشكل كامل حٌث ال حاجة الى تدخل السابق فً ركن سٌارته، وٌكون منظومة اإلٌقاف الذاتً أ

 مبدأ عملها كآلتً:

 ٌتم تشغٌل المنظومة فً بادئ األمر. .1

الجانب المطلوب الركن الٌه فً ( على position sensorsتوجد حساسات لتحدٌد الموقع ) .2

 مقدمة ومؤخرة السٌارة ٌتم تفعٌلهما ذاتٌاً.

على اٌجاد وتحدٌد المكان المناسب الٌقاف )أو ركن ( السٌارة، فترسل المعلومة  تعمل الحساسات .3

 ( الخاصة بذلك.ECUالى وحدة التحكم اإللكترونٌة )

بتوجٌه السٌارة الى المكان المناسب وذلك من خبلل التحكم  ECUتقوم وحدة التحكم اإللكترونٌة  .4

(. وعملٌة التوجٌه هذه تم steeringبمشغبلت خاصة تقوم بادارة منظومة توجٌه السٌارة )

تدرٌب منظومة التحكم اإللكترونٌة علٌها مسبقاً من اجل أن تعمل بشكل مناسب دون اخطاء، 

 حٌث تخزن آلٌة التدرٌب هذه فً ذاكرة المنظومة الخاصة بذلك.
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 Electronic Throttle Control system (ETCs)   اإللكترونٌة التحكم بالوقود 3.5

تم توفٌر هذه المنظومة المهمة فً السٌارات الحدٌثة لعدة أسباب منها تقلٌل الجهد الذي ٌسلطه           

السابق على دواسة البنزٌن باإلضافة الى التخلص من اسبلك الربط التً تأخذ مجال واضح فً السٌارة 

 خططاً بسٌطاً لهذه المنظومة.( م6.5. ٌبٌن الشكل )واألهم من ذالك كله هو اإلقتصاد فً الوقود وغٌرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (دواسة البنزٌن اإللكترونٌة6.5) الشكل 

 Accelerator Pedal Positionعند قٌام السابق بضغط دواسة البنزٌن ٌقوم حساس المعجل )

Sensor (APPS) ) بقٌاس مقدار وسرعة الضغطة فٌرسل اشارة بذلك الى وحدة التحكم اإللكترونٌة

ECU قدار متناسب مع ما ارسله حساس مالخاصة بذلك فتقوم األخٌرة بارسال امر فتح صمام الوقود ب

ومن خبلل حساس  (Servo Motorالمعجل حٌث ٌتم فتح الصمام عن طرٌق المشغل محرك الخدمة )

( ٌتم الكشف عن مقدار زاوٌة فتح Throttle Position Sensor (TPS)ازاحة اخر خاص بذلك )

 .مخبراً إٌاها بأن المقدار المطلوب لزاوٌة الصمام تم/او لم ٌتم تحقٌقه ECUسل الى الصمام وتر

 (.(ETCs تٌنإلكترونٌ تحكم بالوقود( نوعٌن حقٌقٌٌن لمنظومتً 7.5واآلن ٌبٌن الشكل )
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 ((ETCsإلكترونٌتٌن  تحكم بالوقودمنظومتً (7.5الشكل )

 ٌبٌن تركٌب منظومة الضخ اإللكترونٌة. (2.5والشكل )

 

 

 

 

 

 -1-منظومة 

 

 -2-منظومة 
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 ( تركٌب منظومة الضخ اإللكترونٌة8.5الشكل )

عن سابقتها المٌكانٌكٌة وذلك باحتوابها على وحدة  (ETCs) اإللكترونٌة التحكم بالوقودتمتاز منظومة 

لتحقٌق األداء األمثل  من الوقود المناسببامكانها تزوٌد المحرك بالمقدار  التً ECUالتحكم اإللكترونٌة 

   .للسٌارة فً مختلف الضروف

 مجموعة منها:توجد منظومات مٌكاترونٌكس أخرى كثٌرة نذكر باختصار 

 Vehicle Stability Control (VSC)             رةالسٌا استقرار فً التحكم 4.5

 على:تعمل هذه المنظومة  

  ) باالتجاه )التحكم المسار عن االنحراف من السابق ومنع االنعطاف تسهٌل •

 )االنقبلب منع) االنعطاف أثناء االنقبلب من السٌارة منع •

 التأمٌن معدالت من مخفضة اقساط على الحصول ٌمكن الحاالت، بعض فً •

والسٌارة التً التحتوي علٌها فً ( مقارنة بٌن السٌارة التً تحتوي على هذه المنظومة 2.5ٌبٌن الشكل )

 مسار منعطف.
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 رةالسٌا استقرار فً التحكم (9.5الشكل )

                               AFS system          المتكٌفة األمامٌة االضاءة نظام 5.5

 ضاءةاإل منطقة بتحرٌك وذلك الظبلم فً نعطافاإل أثناء السابق واعٌاء اجهاد تقلٌل على ٌساعد

. الحظ السٌارة رآةم مسار اتجاه إلى تلقابٌاً  مامٌةاأل المصابٌح تحرٌكوٌقوم كذلك ب السٌارة تجاهإل وفقاً 

 (.10.5الشكل )

 

 

 

 

 

 المتكٌفة األمامٌة االضاءة نظام (11.5الشكل )

  Improvement Stopping/Starting        نظام تحسٌن أإلٌقاف/التشغٌل 6.5
 ISS  system                                                                                 

 ٌقوم هذا النظام باآلتً:  

 في التىقف عند تلقبئيب   المحزك ايقبف  /تشغيل طزيق عن الىقىد استهالك فبءةك يحسن •

 .مكتظت شىارع في البطيئت تكوالحز المزور شبرةإ
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 طزيق عن للسيبرة تىقيف عمليت تشبفكا عند تلقبئيب   المحزك تشغيل بإيقبف النظبم هذا يقىم •

 .السيبرة سزعت تحليل

 .الكلتش تشغيل تشبفكا عند تلقبئيب   المحزك بتشغيل النظبم هذا يقىم •

 .تقزيبب   %7 بمقدار الىقىد فبءةك يحسن •

 ( عمل هذه المنظومة.11.5ٌوضح الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 نظام تحسٌن أإلٌقاف/التشغٌل (11.5الشكل )

 ATM (AUTOMATICالتلقائٌة   بالمساعدة الٌدوي السرعات تغٌٌر نظام 7.5
MANUAL TRANSMISSION)                                                       

 -، وممٌزاته:والٌدٌوي التلقابً ةكالحر نقل جهاز من هجٌنة تولٌفةوهو عبارة عن 

 .(AT) التلقابً ةكالحر نقل بجهاز المجهزة السٌارات من الوقود استهبلك فً فاءةك ثركأ .1

 .التلقابً ةكالحر نقل بجهاز المجهزة السٌارات على تقتصر قٌادة برخصة قٌادتها ٌمكن .2

 .التروس تغٌٌر ذراع لتشغٌل حاجة ال .3

  .السٌارة لتشغٌل االفتراضً العمر أثناء الكلتش الستبدال حاجة ال المبدأ، حٌث من .4

 ..اآللً التروس تغٌٌر وذراع لتشك مع (MT) الٌدوي الحرآة نقل جهاز  .5

 نقل بجهاز المجهزة بالسٌارات مقارنة %3 بمقدار الوقود استهبلك تقلٌل :المدٌنة داخل القٌادة .6

 التلقابً ةكالحر نقل بجهاز المجهزة بالسٌارات مقارنة % 16 وبمقدار الٌدوي ةكالحر

 المجهزة بالسٌارات مقارنة %4 بمقدار الوقود استهبلك تقلٌل: السرٌع الطرٌق على القٌادة .7

 .التلقابً ةكالحر نقل بجهاز
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                                                                                      AIRBAG systemالوسادة الهوائٌة                 2.8

تتوقف السٌارة بشكل سرٌع مما ٌجعل الركاب الغٌر مرتدٌن أحزمة عند حدوث اإلصطدام،  

األمان )وحتى المرتدٌن أحزمة فً بعض األحٌان( فً السٌارة من االستمرار بالتحرك الى األمام بنفس 

سرعة السٌارة األصلٌة وبذلك ٌصطدم بما موجود امامه من مقود السٌارة والزجاج وغٌرها. لكل تلك 

الوسادة الهوابٌة عبارة عن كٌس ٌملا بالهواء اثناء ما ٌسمى ٌالوسادة الهوابٌة. واالمور تم تصمٌم 

من األذى الناتج من حادث اصطدام معٌن وهناك عدة  الحاجة الى ذلك لغرض حماٌة السابق والركاب

 (.12.5اكٌاس )وسابد( هوابٌة فً أماكن مختلفة فً السٌارة كما مبٌن فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الوسائد الهوائٌة فً السٌارة12.5الشكل ) 

 Supplemental Restraint Systemاذاً فنظام الحماٌة المتكامل من الوسادات الهوابٌة )       

SRS  airbag( فً السٌارة ٌحتوي على معدات قٌاسٌة )standard( واخرى إختٌارٌة )optional )

 (.1-5وكما مبٌن بالجدول )
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 المتكامل من الوسادات الهوائٌة فً السٌارة ( نظام الحماٌة1-5) الجدول

 ( ٌبٌن نظام الحماٌة المتكامل من الوسادات الهوابٌة فً السٌارة.13.5والشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نظام الحماٌة المتكامل من الوسادات الهوائٌة فً السٌارة13.5الشكل ) 

 أما آلٌة عملها فهً كاآلتً:

توضع فً مقدمة السٌارة بشكل  (crash sensorsتسمى حساسات اإلصطدام ) خاصةهنالك حساسات 

ممكن أن تتعرض لحوادث األصطدام ولها تأثٌر سلبً خطٌر على حٌاة  اساس وفً اماكن اخرى

( وبدوره ٌمؤل 14.5كما مبٌن بالشكل ) الركاب. ٌقوم هذا الحساس بإرسال إشارة الى منظومة النفخ

 دة بالهواء وتتم العملٌة.الوسا
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 ( آلٌة عمل الوسادة الهوائٌة14.5الشكل ) 

 (.15.5أما مواقع حساسات الصدمة فً السٌارة فهً كما مبٌنة فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 ( مواقع حساسات الصدمة فً السٌارة15.5الشكل )

ٌتم تغطٌة والمطاط المقاوم لئلجهادات المٌكانٌكٌة والحرارٌة  رقٌقة من تصنع الوسادة الهوابٌة من مادة

 .الوسادة الهوابٌة بغبار من الطباشٌر أو غٌره من اجل الحفاض علٌها مزٌتة اثناء خزنها

 األسئلة والتطبٌقات

 ما هً انظمة المٌكاترونٌكس فً السٌارات الحدٌثة ؟ -1س

 الحدٌثة. اشرح الٌة عمل منظومة الرادار فً السٌارات -2س

 عدد طرق تفادي اإلصطدام واشرحها بالتفصٌل. -3س
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 ما هو اإلٌقاف الذاتً؟ وما مبدأ عمله. -4س

 اشرح منظومة التحكم بالوقود اإللكترونٌة. -5س

 ما هو نظام تحسٌن اإلٌقاف/تشغٌل؟ -6س

 ؟رةالسٌا استقرار فً التحكممنظومة ما الفائدة من  -7س

           ؟المتكٌفة األمامٌة االضاءة نظامما هو  -8س

 .التلقائٌة بالمساعدة الٌدوي السرعات تغٌٌر نظامما هً ممٌزات  -9س

 ما هً الوسادة الهوائٌة؟ وما أنواعها ؟ وما هً آلٌة عملها؟ -11س
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