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 انسحيى بسى اهلل انسمحٍ

َبَ ضُسٌّ دَعَبََب ثُىَّ إذَا خَىَّنْنَـهفَئذَا يَسَّ اإلَسٍَ يتُهُ أُوتِ ُ َِعًَةً يِنَّب قَبلَ إًََّ

قَدْ قَبنَهَب انَّرِيٍَ  ثَسَهُىْ الَ يَعْهًَُىٌَ ـعِهْىِ بَمْ هِيَ فِتْنَةٌ وَنكٍَِّ أك عَهَى

فَأصَببَهُىْ سَيِّئَبتُ  عَنْهُىْ يَب كَبَُىا يَكسِبُىٌَ  يٍِْ قَبْهِهِىْ فًََب أغْنَى

هُىْ سَيِّئَبتُ يَب كَسَبُىاْ وَيَب الَءِِ سَيُصِيبُيَب كَسَبُىاْ وَانَّرِيٍَ ظَهًَُىاْ يٍِْ هؤ

أَوَملَ ْيَعْهًَُىاْ أٌَّ اهلل يَبْسُطُ انسِّشْقَ نًٍَِْ يَشَبءُ وَيَقْدِزُ  هُى ِمبُعْجِصِيٍْ 

 نِقَىْوٍ يُؤْيِنُىٌَ  تٍيـ َإٌَّ فِي ذَنك

 
 
 
 
 



 

 مكدمة

اة العملية، وقد ظهرت يتضمن ىذا الكتاب دوائر الكًتونية ذات فائدة تطبيقية يف اغبي
اغباجة ؽبا أياـ )اغبصار( يف عقد التسعينات. إذ شهدت تلك الفًتة تدين قيمة صرؼ الدينار 

العراقي حىت مل يعد يكفي لشراء رغيف خبز. عندىا صار لزاما على كل فرد أف يعمل، ومن  
 أجر.كاف لو إؼباـ بعلم ما أخذ يسخر معرفتو ليقدـ ما ينفع اآلخرين لقاء شبن أو 

وقد ساءنػي أف أجد بُت الشباب من لو القدرة واغبضور الذىٍت للعمل يف االلكًتونيات وما 
 ينقصو ىي اؼبعلومات اليت سبهد لو قباح التطبيق.

لذا شرعت يف ربضَت ىذه اؼبوضوعات على شكل كتيبات متتابعة تتضمن مواضيع تزيد أو 
ماؿ الصيانة عسى أف يستفاد منها الفٍت أو تقل، منها ما ىبدـ تصنيع مباذج ومنها ما ىبدـ أع

اؽباوي على السواء. ىذا سبب والسبب الثاين الذي ضبلٍت على ربضَت ىذه اؼبواضيع، ىو ما 
أجده اليـو من انتشار ىائل للدوائر اؼبتكاملة ذات الطابع التخصصي، يعٍت دائرة متكاملة سبثل 

ة متكاملة سبثل جهاز اتصاؿ داخلي كامل. ىاتف كامل، دائرة متكاملة سبثل منظم حرارة، دائر 
يف ذلك أنو مل يعد أحد يعلم كيف تعمل  ئوىذا جيد إذ أصبحت رخيصة ومتوفرة ولكن السي

 ىذه األجهزة وما عليك إال أف تشًتيها مث ترميها عندما تتعطل. 
تورد وإين أرى إف من األفضل أف يلم الفٍت بتفاصيل عمل األجهزة. إذ من غَت اؼبعقوؿ أف نس

حىت التحوير البسيط على اؼبنظومات الصناعية. ومن غَت اؼبعقوؿ أف تكوف تبعيتنا مطلقة 
للمصنع )وإف كاف عراقيا( فيما ينتج دوف أف يكوف لنا دور فاعل يالئم ظروؼ العمل خاصتنا 

 وما تتطلبو التطبيقات صناعية، زراعية أو طبية وحىت الرقمية.
سلة نافعة للفنيُت، وأف تكوف نافعة للدارسُت. وىي تتضمن أرجو من اهلل أف تكوف ىذه السل

إما تطبيقات عملية )من تصاميم عراقية أو أجنبية( أو استطالعات ألجهزة ذبارية )وأقصد 
بتجارية إهنا على درجة من اعبودة ربضي برضا الزبوف يف األداء ويقبل على شراءىا ودفع مبالغ 

كن أف ربتوي على ـبططات الكًتونية تتضمن فكرة زبدـ لقاءىا، وؽبذا تنتج يف اؼبصانع ( وفب
 تطبيق عملي معُت.



 

وإذا شئنا القوؿ إهنا ربوي تطبيقات وأجهزة للهواة، وأهنا ستثمر يف أوؿ معًتؾ ؽبم مع اغبياة؛ 
 فال أظن إننا جانبنا الصواب.

 واهلل اؼبوفق بفضلو ومنو.
 

 
 

 2005بغداد /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 اكية لف امللفاتعداد صاعد ىاسل مل

الغاية من العداد إيقاؼ اؼباكنة آليا عند بلوغ العدد اؼبطلوب من اللفات ومراقبة عملية اللف أو 
 الفتح رقميا.

الشك إف اغباجة إىل مثل ىذا العداد ملحة خاصة ؼبن وبًتفوف لف اؼبلفات ذات العدد الكبَت  
أو اؼبلفات اػبانقة للتطبيقات   380Vأو    220Vمن اللفات، مثل احملوالت العاملة على

 الصناعية أو اإلنارة أو مسيطرات اؼبراوح اؼبنػزلية وغَتىا. 
، يتحسس دوراف احملور تايلكما يف اؼبخطط ال    Pulse Generatorيتألف العداد من متحسس 

اغبامل لبكرة اؼبلف عن طريق قرص مقطوع من جانبو مثبت على احملور. مرور القطع يف شػق 
يف اؼبستوى  CH.2بينما القناة  Hiإىل اؼبستوى  CH.1يتسبب يف صعود خروج القناة  اؼبتحسس

Low ىذا عند دوراف القرص يف االذباه األوؿ أما عند دورانو بعكس االذباه األوؿ فاف القناة ،
CH.2  سًتتفع إىل ؼبستوىHi  بينما القناةCH.1  يف اؼبستوىLow ؛ وىذا عكس اغبالة األوىل

 واقع ىو الذي يبّكن العداد من سبييز اذباه الدوراف.وىذا يف ال
يبكن ربقيق ذلك عمليا جبػعل اؼبسافة بُت حافيت القطع أكرب من اؼبسافة بُت اؼبنطقتُت الفعالتُت 

 للقناتُت داخل اؼبتحسس دبقدار الثمن.
ذات مدخلُت مربوطُت كمصدات  NANDيذىب خروج قنايت اؼبتحسس إىل زوج من بوابة 

Buffers .مث إىل مفتاح الغاية منو عكس اذباه العد عند اغباجة 
مزدوج أحدنبا يعطي نبضة عند حافة  Mono Stableىو مذبذب إطالقو واحدة  47123

الصعود واآلخر يعطي نبضة عند حافة اؽببوط اؼبسلطة على مدخليهما اؼبربوطُت معا مع أحد 
الغاية منهما السماح   74132ؼبتبقية لػقنايت اؼبتحسس. خروج اؼبذبذبُت يذىب إىل البوابتُت ا

لنبضات حافة الصعود أو اؽببوط باؼبرور إىل العداد فقط عندما تكوف القناة األخرى يف اؼبستوى 
Hi  أما إذا أصبحت القناة األخرى يف اؼبستوى ،Low  فال سبر نبضات إىل العداد. ىذا التكنيك

 واعبزء الرقمي من صغَتمن العمل دبوثوقية عالية ولو أمكن ت مكن العداد
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 لدقتو العالية وانتظاـ عملو. )الفَتنر( لكاف مالئما للقدمات الورنية الرقمية
تصاعديا ونبضات حافة  Upنبضات حافة الصعود يعدىا اؼبدخل   74192العداد لو مدخلُت للػ

وىي عداد صاعد  4عدد  74192تنازليا. يتكوف العداد أساسا من  Low النزوؿ يعدىا اؼبدخل 
وعارضة القطع السبع. وتظهر يف اؼبخطط أوؿ وآخر  4عدد  4511نازؿ. وسواقة القطع السبع 

 BCDمرتبة من العداد للتبسيط. ووبتاج العداد إىل أربع مفاتيح لإلدخاؿ الرقمي من عشري إىل 
فيظهر   Load اؼبفتاح؛ ينضد العدد اؼبطلوب لّلفات على اؼبفاتيح مث وبمل إىل العداد بضغط 

 Downعلى وضع  Down, Upعدد اللفات على عارضات القطع السبع ويرتب وضع اؼبفتاح 
بفعل نبضة  0000فيعد العداد تناقصيا مع تقدـ اللف ويقف اؼبوتور آليا عند بلوغ العداد 

Borrow ملي أمبَت وؿبرؾ صغَت عبهاز  666فولت 6.  أستخدـ يف النموذج األوؿ ؿبولة
اؼبلف الناعم طبعا. أما اؼبلف السميك فتم لفو  60VAل وأمكن لف ؿبولة خافضة بقدرة تسجي

 باليد. وال يصعب على الفٍت احملًتؼ من تركيب العداد على ماكنة اكرب ذات ؿبرؾ كهربائي.
  ICM 7217 IJIعداد صاعد ىاسل باصتدداو املتكاملة  

ا يبيزه عن العداد األوؿ أف اؼبتكاملة يف اؼبخطط التايل مبوذج آخر لعداد صاعد نازؿ؛ وم
ICM7217IJI  وقد 10 ؽبا مدخل واحد للنبضات؛ وسبيز العد صعودا أو نزوال عن طريق الطرؼ

أستخدـ فيها نفس التكنيك السابق )عد النبضات اؼبتولدة بسبب حافة الصعود تصاعديا 
وعدـ العد  HI اة األخرى ونبضات حافة اؽببوط تنازليا ألحد قنايت اؼبتحسس عندما تكوف القن

 (. نشرت فكرة عداد صاعد ىابط يف اؼبرجع :  LOعندما تكوف 
 Transducers for Microprocessor Systems J.C. Cluley  وىي )عد حافة الصعود ألحد

 القناتُت تصاعديا عندما تكوف القناة األخرى واطئة؛ وعد حافة الصعود أيضا لنفس 
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تكوف القناة األخرى عالية(. تنفيذ ىذه الفكرة ينتج عداد يرتكب أخطاء يف القناة تنازليا عندما 
 العد عند تأرجح ؿبور الدوراف. ومت ربسُت الفكرة بالتكنيك اؼبذكور آنفا.

 Sevenالقطع السبعة   Driverالعداد مع سواقة  ICM7217IJI يوجد يف داخل اؼبتكاملة 

Segment  اؼبتتايل  ألربع مراتب تعمل بطريقة التحفيزMultiplexed  كذلك يبكن ربميل .
 Pins( ربفز بالتتايل من خالؿ األطراؼ  BCDالعداد ابتداء بأربع مفاتيح  )عشري إىل 

25,26,27,28   
 BCDألف صبيع أطراؼ  Clear الذي يعمل اآلف يف اؼبخطط كػ   Resetعن طريق ضغط اؼبفتاح 

 . OVموصلة إىل 
ال يبكن استخدامها يف اؼبخطط التايل؛   ICM7217CIPIت الرقم يرجى مالحظة أف اؼبتكاملة ذا

 أطرافها زبتلف وىي عداد ستيٍت وليس عشري؛ كال اؼبتكاملتُت تطلب من مصدؽ.
وىو غَت ظاىر يف الرسم لذا  12V يف الدائرة اؼبوضحة مت استخداـ متحسس دوراف يعمل على 

؛ استخدـ يف  5Vروج اؼبتحسس إىل فاف فائدة الًتانسزتورين ىو تنسيب مستوى فولتية خ
نبضة  56منطقة سوداء وطبسُت منطقة شفافة يعطي  56اؼبتحسس قرص شفاؼ مقسم إىل 

 56درجة. وعند تركيب عجلة ؿبيطها  96مربعة لكل دورة من كال القناتُت الفرؽ بُت طوريهما 
رة. وىذا مًت لكل دو  نصف سم على ؿبور اؼبتحسس سيقيس طوؿ قماش يالمس العجلة دبعدؿ

فعال حيث ركب يف ذرّاعات األقمشة وىو يعمل يف القطاع التجاري مع طبس نسخ أخرى  ما مت
.منذ أكثر من عشر سنُت
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 1ىبـذة مـدتصزة حول التفكيط االصطياعي

التفقيس االصطناعي عبارة عن ذبهيز البيضة باغبرارة والرطوبة اؼبالئمة والتهوية اعبيدة، 
وف درجة حرارة غرفة اؼبفقسة أقل من درجة اغبرارة داخل اؼبفقسة لتفقس فرخا. يشًتط أف تك

 كحد أقصى. ويفضل أف تكوف درجة حرارة الغرفة مستقرة يف الليل والنهار.  104Fوىي 
 اؼبفاقس بصورة عامة تنقسم إىل قسمُت :

 أوال    مفاقس تسخن بواسطة تسخُت الػهواء. تربد بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي. 
 ثانيا    مفاقس تسخن بواسطة تسخُت اؼباء، ال تربد بسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي.

 درجة الحرارة: 1 

وعلى ىذا األساس هبب أف تكوف درجة حرارة  104F- 103 درجة حرارة الدجاجة ىي بُت 
اؼبفقسة. وقد لوحظ أف اؼبفاقس التجارية زبتلف بعضها عن بعض وهبب أف تتبع التعليمات 

 اجملهزة مع اؼبفقسة للحصوؿ على نتاثج مرضية.
 يف البعض اآلخر.  104F-103  يف بعض اؼبفاقس وما بُت  100F درجة اغبرارة الصحيحة ىي 

 الرطوبة المالئمة: 2

% وإذا قّلت الرطوبة تسبب عن ذلك فقداف كميات كبَتة من الرطوبة اؼبوجودة  66أف تكوف 
بالغشاء اللحمي أو الداخلي فيسبب ىالكو ويبكن قياس  يف ؿبتويات البيضة فيلتصق اعبنُت

أو ؿبرارين أحدنبا ذو بصلة جافة   Hygrometerالرطوبة باستخداـ مقياس الرطوبة الكهربائي 
واآلخر ذو بصلة رطبة، بًتكيب فتيلة حوؿ البصلة وجعلها تتدىل يف خزاف صغَت للماء، ويضاؼ 

نسبة الرطوبة بأخذ قراءة احملرار اعباؼ ومالحظة فرؽ اؼباء باستمرار عندما ينقص. وتتم معرفة 

                                                           
 ات اغبرارة والرطوبة للمفاقس اؼبنػزلية.الغاية من ىذا اؼبوضوع كمدخل إىل مسيطر  1
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القراءة عن احملرار الرطب ودبقابلة القيمتُت )درجة اغبرارة والفرؽ( يف اعبدوؿ اؼبرفق نستخرج 
 2مقدار الرطوبة النسبية % يف اعبو احمليط.

 التهوية الجيدة: 3

سبتو يف اعبو نتيجة لنمو % وىي ن21إذا البفضت نسبة األكسجُت داخل اؼبفقسة إىل أقل من 
اعبنُت وتنفسو داخل البيضة تكوف النتيجة سيئة. فيجب على اؼبنتج أف يعتٍت بتهوية اؼبفقسة 

 وغرفة التفقيس؛ لئال يؤثر عال نسبة التفقيس.
 تقليب البيض: 4

 التقليب يف اليـو األوؿ غَت مهم ولكن منذ اليـو الثاين يقلب أربع مرات يف اليـو الواحد؛ ومنذ
اليـو الثامن عشر وحىت وبُت الفقس ال يقلب البيض ألف اعبنُت يأخذ وضعا مالئما للفقس و 

 اػبروج من البيضة.
 االرتفاع فوق سطح البحر: 5

إذا كانت غرفة التفقيس عالية تقرب من سبعة آالؼ قدـ فوؽ سطح البحر فإف نسبة التفريخ 
% وذلك خالؿ  73بة النسبية إىل % لذا هبب زيادة الرطو  66تكوف واطئة ال تزيد على 

 الثالثة أياـ األخَتة من مدة التفقيس وتقليل درجة اغبرارة قليال يف اؼبفاقس الكبَتة.
( ؼبا لو عالقة بضابطة اغبرارة Poultryىذه نبذة ليست شاملة إمبا ـبتارة من )كتاب الدواجن 

 والرطوبة والتهوية وآلية تقليب البيض.
 
 : ما يلي فقسة يرجى مالحظةوؼبن يرغب يف بناء م 

                                                           
اعبداوؿ اؼبعتمدة الستخراج الرطوبة النسبية من درجة حرارة احملرار اعباؼ وااللبفاض  الفصلأُرفق يف هناية  2

 يف احملرار الرطب.
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إف زيادة قدرة اؼبسخن كثَتا يؤدي إيل اشتغاؿ وانطفاء مسيطر اغبرارة بسرعة غَت اعتيادية،  -1
ويؤدي إىل سخونة أماكن وبرودة أماكن يف نفس الظروؼ داخل اؼبفقسة. وغالبا ما تكوف قراءة 

 مقياس اغبرارة خاطئة بسبب الظاىرة أعاله.
تسخُت اؼباء مث تسخُت اؼبفقسة افضل من طريقة تسخُت اؽبواء كهربائيا؛  استخداـ طريقة -2  

وليس حاجز  ،ف بطانةوإذا تعذر ذلك فيفضل وضع حاجز معدين )صفيحة من اؼبعدف بدو 
خشيب( بُت اؼبسخن ورفوؼ وضع البيض، ؼبنع األشعة ربت اغبمراء الغَت مرئية اؼبنبعثة من 

جهة للمسخن ومن مث البفاض نسبة الفقس. وعند اؼبسخن من تسخُت جوانب البيض اؼبوا
الرغبة يف تركيب مسيطر رطوبة، يقـو مسيطر الرطوبة بتشغيل مضخة اؼباء )الواتر دبب( 

وينسكب اؼباء من أعلى اللوح اؼبعدين منسابا على جانبو اؼبواجو للمسخن ليتجمع يف ميزاب 
 اسفل حافة اللوح خارجا إىل مضخة اؼباء.

ؾ اؼبروحة اليت ربرؾ اؽبواء داخل اؼبفقسة تؤدي إىل استمرار ارتفاع اغبرارة رغم إف حرارة ؿبر -3
قياـ اؼبسيطر بإطفاء اؼبسخن وخاصة يف فصل الصيف، لذا هبب إخراج ؿبرؾ اؼبروحة خارج 

 اؼبفقسة و إبقاء اؼبروحة يف الداخل.
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  LM339يضتددو املتكاملة  مضيطز حزارة للنفكط امليشلي

طط التايل دائرة ؼبسيطر حرارة يبكن استخدامو يف اؼبفقس اؼبنزيل. يتألف أساسا من يف اؼبخ
اغباوية على أربع مقارنات للجهد يوظف كل مقارف ألداء عمل معُت. ولو   LM 339اؼبتكاملة 

 تأملنا اؼبخطط نالحظ وجود قنطرة وتستوف للجهود اؼبستمرة.
على التوازي واعبزء األعلى من  R3مع اؼبقاومة  VR4الفرع األوؿ فيها ىي اؼبقاومة اؼبتغَتة 

 . VR3اؼبقاومة اؼبتغَتة 
 . VR3الفرع الثاين للقنطرة ىو اعبزء األسفل من اؼبقاومة اؼبتغَتة 

 . R1الفرع الثالث ىو اؼبقاومة 
مقاومة ذات مكافئ حراري سالب أي تنخفض قيمتها  وىو ع الرابع عنصر التحسس للحرارةالفر 

اغبرارة. صبيع عناصر القنطرة ثابتة عدا الطرؼ الرابع الذي يسبب اختالؿ توازف  بارتفاع درجة
من خالؿ  Referenceالقنطرة بتغَت درجة اغبرارة. ىذا االختالؿ يف التوازف تتم مقارنتو مع مرجع 

اؼبقارنات األربع ويعطينا كل مقارف خروج عايل أو واطئ استنادا إىل قيمة اؼبرجع ونوعية طرؼ 
و  1أو +(. اؼبرجع للمقارنات ذات اؼبخرج  -وؿ للمقارف ىل ىو عاكس أـ غَت عاكس )الدخ
 التوايل. على  VCCو  VR1و  VR2 و VR3ىو اؼبقاومات اؼبتغَتة  2و  14و  13

بعد أف نضع  100Fُيضبط مرجعو على قيمة سبثل درجة اغبرارة اؼبرغوبة  1اؼبقارف ذو اؼبخرج 
 على وسط التدريج وىي يف الواجهة األمامية للجهاز. VR4منػزلقة اؼبقاومة اؼبتغَتة 

ليعطي بياف من خالؿ الثنائي  100Fأقل من  Fيضبط على أربع درجات  13اؼبقارف ذو اؼبخرج 
يضبط على أربع درجات أعلى من  14على برودة اؼبفقس. اؼبقارف ذو اؼبخرج  LED1الضوئي 

100F رة داخل اؼبفقس.ليعطي تنبيو صويت عند ارتفاع درجة اغبرا 
يطفئ اؼبسخن عند انقطاع اؼبتحسس بسبب انغالؽ الباب عليو أو العبث  2اؼبقارف ذو اؼبخرج 

 من قبل األطفاؿ مثال. وبدونو يبقى اؼبسخن يعمل عند انقطاع اؼبتحسس.
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 R5سوؽ اؼبسخن من الطرؼ رقم واحد إىل مرشح سبرير واطئ اؼبؤلف من األعضاء  زبرج إشارة 
إىل الًتانسزتور مث إىل  2مع اؼبخرج رقم  ANDوالذي يبثل يف نفس الوقت دائرة  R6و  C4و 

 الذي هبب أف يكوف من النوع اعبيد ليتحمل الغلق والفتح اؼبتكرر.  Relayاؼبرحِّل 
والنوع اؼبستخدـ ىنا تكوف  Negative temperature coefficient NTCمتحسس اغبرارة ىو 

وكلما صغر حجم ىذه النبيطة تصبح سرعة استجابتها للتغيَت  75Fأـو عند  100مقاومتو حبدود 
يف اغبرارة أكرب واغبجم اؼبستخدـ ىنا بقدر حبة العدس. وإذا استخدـ نوع آخر ذو مقاومة 

(1K  75عندF مثال هبب تغيَت قيمة اؼبقاومة اؼبتغَتة )VR4  10إىلK  مثال. وتعديلها إف لـز
توايل حىت تعطي تغَتا مقبوال من الواجهة األمامية. كذلك هبب األمر دبقاومات على التوازي أو ال

 .16عاله يف اليت قيمة تساوي حاصل ضرب قيمة اؼبتحسس أ R1رفع قيمة اؼبقاومة 
وذلك ألف دالة مقاومة اؼبتحسس إىل درجة اغبرارة دالة غيػر خطية، إمبا ىي أقرب إىل  

 اللوغارسبية. 
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وأصغر قنطرة موحدات تفي  1VAذات قدرة  12Vالقدرة ؿبولة صغَتة استخدـ يف ؾبهز       

. واعبهاز يستهلك  0.5Aيتحمل  Voltage Regulatorبالغرض. ويبكن استعماؿ ضابط فولتية 
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وإذا استخدـ مرحل أكرب هبب  100Aتيار قليل بضع ملي أمبَتات عدا اؼبرحل يستهلك 
طرؼ ملف اؼبرحل  إىل آخر يتحمل تيار ؾبمع أكرب. Tr1استعماؿ ؿبولة أكرب وتغيَت الًتانسزتور 

 يف ؾبهز القدرة. VUيتصل مع الطرؼ اؼبؤشر باؼبربع  VUاؼبؤشر باؼبربع 
 المعايرة والضبط

يبكن معايرة مسيطرات اغبرارة والرطوبة للمفاقس اؼبنزلية بتحضَت صندوؽ خشيب لو واجهة أمامية 
قدر اإلمكاف. ويوضع داخل الصندوؽ مسخن زجاجية يبكن فتحها وغلقها ؿبكمة عند غلقها 

اؼبصابيح ال تصلح ولكن تصلح مسخنات ؾبففات الشعر بعد ربط  100Wأو  50Wذو قدرة 
مقاومات خارجية على التوايل لتقليل قدرهتا )اؼبصابيح زبػزف اغبرارة وتشعها عند قطع التيار 

ك اؽبواء يوضع ؿبركها خارج وتصبح السيطرة على حرارة غرفة التعيَت عسَتا(. ومروحة لتحري
 صندوؽ التعيَت ورفاس اؽبواء يف داخل الصندوؽ.

ولغرض مراقبة حرارة غرفة التعيَت نستخدـ ؿبرار سريع االستجابة لتغَتات اغبرارة، و احملرار الزئبقي 
ال يصلح ؽبذا الغرض. واؼبالئم ىو الذي يعمل بالنابض اغبلزوين ومدرج بالفهرهنايت دبعدؿ 

دة لكل خطوة، بعد معايرتو يف اعبهات الرظبية للتأكد من دقة قراءتو. يوضع احملرار درجة واح
داخل الغرفة ابعد ما يكوف وؿبجوب عن اؼبسخن، ومتحسس اغبرارة أقرب ما يكوف إىل احملرار 
؛ مث  وتتم قراءة اغبرارة من خلف الزجاج وضبط اؼبقاومات اؼبتغَتة حىت كبصل على التعيَت الالـز

  استقرار عمل اؼبسيطر لفًتة من الزمن. مراقبة
 

 مسيطر الرطوبة

اؼبخطط التايل ؼبسيطر حرارة آخر يعمل على نفس ؾبهز القدرة السابق، ولكن بإضافة مسيطر 
للرطوبة بدؿ وحدة انقطاع اؼبتحسس. وفكرة العمل أف الفرؽ بُت حرارة اؼبتحسس اعباؼ 

لذي يتغيػر ىنا ىو حرارة اؼبتحسس الرطب طبعا. واؼبتحسس الرطب تتغيػر تبعا لتغَت الرطوبة وا
لذا فعند تثبيت درجة حرارة اؼبسيطر لقسم الرطوبة على درجة حرارة معينة سبثل رطوبة نسبية 
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( 100Fإذا كاف اؼبسيطر اعباؼ مثبت على  %53سبثل رطوبة نسبية مقدارىا  85Fمعينة )مثل 
ق تشغيل مضخة اؼباء أو إطفاءىا. سيكوف باإلمكاف السيطرة على الرطوبة بيسر عن طري

 ودبراجعة جداوؿ الرطوبة اآلنفة يبكن السيطرة على أي مستو للرطوبة نرغب.
.  76Fيف درجة حرارة  2K8اؼبستعمل يف اؼبخطط لو قيمة مقاومة   NTC2متحسس الرطوبة 

طط ويبكن مالحظة قيم اؼبقاومات األخرى اليت تغَتت تبعا لقيمة اؼبتحسس مقارنة مع اؼبخ
ولكن بقيم اغبرارة اؼبستخرجة من اعبدوؿ اؼبناظرة لقيم رطوبة معينة. ويفضل بالنسبة  السابق.

للواجهة األمامية على وسط التدريج  VR5للمفاقس وضع منزلقة اؼبقاومة اؼبتغَتة لضابطة الرطوبة 
د تدوير ووبدث التزايد يف الرطوبة اؼبسيطر عليها عن F 58أي درجة حرارة   %53لتقابل قيمة 

 اؼبنزلقة باذباه عقرب الساعة. 
 

 555مضيطز حزارة للنفكط امليشلي يضتددو املتكاملة 

الشهَتة  555( دائرة ذبارية ؼبسيطر حرارة للمفقس اؼبنزيل يستخدـ اؼبتكاملة 5يف اؼبخطط  رقم )
داخلية يف  Fipflop، اؼبتكاملة مربوطة بطريقة لتعمل كمقارف للفولتية يضع دائرة  Timerباؼبؤقت 

 اػبروج عن ؛ يغذى 3فبا يؤدي إىل خروج عايل من الطرؼ  Setوضع 
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ليحرؾ فولتية مرجع اؼبقارف إىل منطقة أكثر استقرارا فيمنع أي  5إىل الطرؼ  1Mطريق مقاومة 
زتور إىل مرشح سبرير واطئ مث إىل قاعدة الًتانس 3تذبذب ؿبتمل. كذلك يغذى خروج الطرؼ 

ذات قيمة  NTCلتشغيل اؼبرحل الذي يشغل بدوره اؼبسخن. اؼبتحسس يف ىذه الدائرة عبارة عن 
15K  25عندC  زيادة اغبرارة داخل اؼبفقس تؤدي إىل البفاض قيمتها فبا يؤدي إيل ارتفاع ىبوط

فبا يؤدي إىل انتقاؿ اؼبتكاملة إىل وضع  OVوالػ  2بُت الطرؼ  5K6اعبهد على اؼبقاومة 
RESET  إىل الواطئ أي إطفاء اؼبسخن. )وكما ىو معلـو البفاض اعبهد  3أي ربوؿ الطرؼ

للمتكاملة يؤدي إىل قدحها وارتفاعو يؤدي إىل استقرارىا( ىذا االستقرار  2 على الطرؼ
RESET  عايل. اؼبقاومة اؼبتغَتة ذات عشرة دورات سبكننا من  4وبدث بسبب كوف الطرؼ

أي السيطرة على درجة اغبرارة اليت يتحكم هبا اؼبسيطر. اؼبكثف  2السيطرة على جهد الطرؼ 
واؼبقاومة اؼبربوطة على طريف مفتاح اؼبرحل )الريلي( ىي للتخلص من األثر اؼبهلك للشرارة 

 الكهربائية ومنع أي تداخل مع أجهزة االستقباؿ الراديوي.
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 يارة )عكل بزاسيلي(اصتطالع دائزة قادح ملف اإلععال للض

 التعزف على رلطط الكادح

( نالحظ انو عبارة عن مضخم تيار مستمر أو كما يقاؿ مكرب ربط مباشر 6من اؼبخطط رقم )
Direct coupled Amp.  .  والغاية منو تكبَت تيار اإلشارة الصغَتة اؼبلتقطة من اؼبلف الالقط

Pickup coil  ر كافيا لسوؽ ملف اإلشعاؿ لتوليد الشرارة يف اؼبوزع )الديلكو( وجعل ىذا التيا
 الالزمة إلشعاؿ خليط الوقود واؽبواء يف احملرؾ. 

)الطرؼ السالب للبطارية( عن  OVنقطة دخوؿ اإلشارة إىل اؼبضخم موصلة إىل ىيكل السيارة 
طريق اؼبلف الالقط يف اؼبوزع. ونالحظ وجود مقبس قرب اؼبوزع على السلك الواصل بُت اؼبلف 

يؤدي إىل تلف  ONقط والقادح . فصل ىذا اؼبقبس ومفتاح اإلشعاؿ )السويج( على الوضع الال
القادح. وذلك الف مضخم القادح سينتقل من حالة القطع إىل حالة التوصيل الدائم فبا يؤدي 

( اللبفاض مقاومة ملف اغبث وبالتايل 8534إىل جرؼ تيار كبَت يف ترانسزتور القدرة األخَت )
نسزتور. وجود اؼبلف الالقط متصل هبعل اؼبضخم يف حالة قطع )وذلك اللبفاض تلف الًتا

مطفأ وبقية الًتانسزتورات مطفأة.   T1( وبذلك يكوف  R4  R2  D5اكبدار اعبهد على النقطة 
عند دوراف اؼبوزع وحدوث نبضة تتسبب يف جعل الًتانسزتور يف حالة توصيل لفًتة زمن النبضة 

ؼ تيار كبَت يف ترانسزتور القدرة، وذلك الف الرادة اغبثية ؼبلف اغبث ىي فقط، ال تؤدي إىل جر 
اليت ستحدد تيار اؼبلف واليت ستكوف ذات قيمة مرتفعة الف اؼبعدؿ الزمٍت لتغَت التيار يف النبضة 
 القادمة من اؼبوزع سوؼ لن يكوف صفرا كما ىي اغباؿ يف النبضة اؼبستمرة )اغبالة األوىل أعاله(.

بُت جامع وقاذؼ ترانسزتور القدرة األخَت يقابل اؼبكثف يف اؼبوزع التقليدي يف  01./630 اؼبكثف
والذي يسبب تفريغ مفاجئ للملف حاؿ انتقاؿ الًتانسزتور إىل حالة  السيارات )الكوندينسر(.

 القطع، وىذا يزيد من كفاءة اؼبلف يف توليد الضغط العايل.  
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 ضيارة )كتف بزاسيلي(دائزة مضيطز عحً ملولد ال

 
 

فإف اؼبولد يولد أقصى  OVسبثل هناية ملف اإلثارة للمولد، عند توصيل ىذه النقطة إىل  Fالنقطة 
تراقب فولتية بطارية  Bلشحن البطارية فإف النقطة  13.8V – 14Vقدرة. ودبا إف حاجتنا ىي 

يقطع وعند  D560ًتانسزتور فإف ال 14Vالسيارة )الطرؼ اغبار(. عند ارتفاع الفولتية أكثر من 
. ثنائي زنر يبثل فولتية  14Vالبفاضها يتصل، وىكذا ىو يف حالة تذبذب حوؿ نقطة االستقرار 

بطارية لتتناسب مع فولتية ىي مقسم جهد ال 1K6و  24Kو  390و  470اؼبرجع. اؼبقاومات 
.اؼبرجع
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 W.Houseاصتطالع الدائزة الكهزبائية لفزٌ مايكزوويف جتاري 

تتكوف  اية من االستطالع تيسَت أعماؿ الصيانة بعد التعرؼ على الدائرة الكهربائية للفرف.الغ
يولد اؼبوجات  معظم أفراف اؼبايكروويف أساسا من قلب الفرف الذي ىو صماـ اؼباغنًتوف. والذي

 الدقيقة ضمن الطوؿ الديسيمًتي أو السنتيمًتي. 
إىل فجوة الرنُت  Wave-guideا الدليل اؼبوجي زبرج اؼبوجات الدقيقة من اؼباغنًتوف لينقله

Cavity الطعاـ. ويسلك الطعاـ اؼبعد  ا. فجوة الرنُت ىذه ىي غرفة الفرف الذي يوضع فيه
الكهرومغناطيسية  للطبخ يف داخل غرفة الفرف سلوؾ مقاومة اغبمل اليت تتبدد فيها طاقة اؼبوجات

 (رة عن صماـ الكًتوين )ؼببة( تشبو )ؼببػة الراديووتتحوؿ إىل حرارة تطبخ الطعاـ. اؼباغنًتوف عبا
 القدًن، من حيث أف ؽبا مسخن وكاثود و أنود.

 جسم ىذه )اللمبػة( معدين وؽبا زعانف للتربيد يوجد يف أعالىا شػفة لًتكيب الدليل اؼبوجي. 
طبعا.  الدليل اؼبوجي ىو ؾبرى من صفائح معدنية يشبو ؾبرى اؽبواء ؼبربدات اؽبواء ولكنو أصغر

ل وقطر تنطلق اؼبوجات الدقيقة يف داخلو على شكل دوامات مأسورة بسطحو الداخلي اؼبوصِّ 
 اجملرى الداخلي اؼبدور أو اؼبربع.

و فولتية الضغط العايل إلسباـ  فتيل الكاثود سخُتولكي يعمل ىذا الصماـ وبتاج إىل فولتية لت
 داخل الصماـ غرؼ أو فجوات يتفاوت الدائرة الكهربائية بُت الكاثود و األنود. ويوجد يف

عددىا وحجمها حسب نوع الصماـ، حجم ىذه الغرؼ يعُت الًتدد الذي يولده الصماـ ... 
 وىذه الغرؼ أو الفجوات ال توجد يف الصماـ العادي للراديو.

 الثالث  . اؼبتسعات Nو  Lاؼبخطط التايل يبثل فرف ذباري؛ تدخل الطاقة من أعلى اؼبخطط 
ؼبنع الًتدد اؼبايكروي من اػبروج من الفرف إىل شبكة الكهرباء العمومية. الفاصم اغبراري موجودة 

Thermal Fuse .مركب على جسم اؼباغنًتوف إلطفاء الفرف عند ارتفاع اغبرارة إىل درجة عالية 
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ىو اؼبلف أسفل الفاصم ىو ملف ؿبولة القدرة للوحة السيطرة اإللكًتونية، اؼبرحل أسفل اؼبلف 
مرحل التشغيل الرئيس وموجود يف لوحة السيطرة اإللكًتونية أيضا واليت ربتوي على مؤقت 

اؼبغروز يف قطعة اللحم قيد الطبخ.  Probe الكًتوين ومسيطر تشغيل إطفاء حسب حرارة اجملس
ثالث مفاتيح تتحسس باب الفرف وتطفئو عند فتحها ؼبنع تسرب إشعاع اؼبوجات الدقيقة. 

ءة داخل غرفة الفرف. ومروحة لتربيد الصماـ وعاكسة عبارة عن مروحة يف أعلى مصباح اإلضا
 غرفة الفرف عند هناية الدليل اؼبوجي تعكس اؼبوجات الدقيقة بزوايا ـبتلفة.

اسفل اؼبروحة إىل اليمُت يف اؼبخطط يوجد مرحل للسيطرة على تشغيل و إطفاء اؼباغنًتوف  
بخ شديد، طبخ متوسط( أو حسب اإليعاز القادـ من حسب نوع العمل الذي مت اختياره )ط

. مسخن تقليدي للتحميص مع مصباح داللة االشتغاؿ وقاطع حراري الغاية    Probeدائرة الػ
منو ربميص الطعاـ بالطريقة التقليدية. ؿبولة القدرة لتوليد الضغط العايل و فولتية فتيل الصماـ. 

 وف.الضغط العايل ورمز اؼباغنًت  تقوًن ثنائي
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 صـواقات األىابيب املتفلورة

يقصد بالتعبَت أعاله الوسائل اؼبستخدمة عبعل اؼبصابيح اؼبتفلورة )الفلورسنت( تضيء من خالؿ 
 ذبهيز ىذه الوسائل دبصدر قدرة مستمرة وىو بطارية السيارة غالبا.

سأؿ الناس عن السبب ومصابيح الفلورسنت أحد وسائل اإلنارة احملببة لدى العراقيُت، وعندما أ
يقولوف إف ضوئها لطيف. وعموما فاف اللوف األبيض البارد القمري ىو اؼبفضل والضوء الدافئ 

 الوردي أو النهاري الذي وباكي ضوء اؼبصباح التقليدي، غَت مفضل لدى الناس.
باح كذلك فاف الضوء اؼبنبعث من األنابيب ليس نقطيا وال يولد ضالال مزعجة أثناء االستص     

بو كما وبدث مع مصابيح السيارة عند االستصباح هبا أثناء الطوارئ. لذا شاع استخداـ 
 عند انقطاع التيار الكهربائي. 12Vاألنابيب بدؿ اؼبصابيح العاملة على 

السواقة اؼبثالية هبب أف ذبعل األنبوبة تعطينا أشد إنارة فبكنة حسب مواصفاتػها بأقل مفقودات 
 بأطوؿ عمر لألنبوبة اؼبتفلورة، وبأقل التكاليف الالزمة لبناء السواقة.ضائعة كاغبرارة، و 

ولغرض االقًتاب من مبوذج وبقق مواصفات السواقة اؼبثالية سأستطلع عدة مباذج ذبارية وؿبلية  
 كوسيلة ؼبعرفة النموذج األمثل.

ثودات حىت ينقدح القوس لكهربائي بُت كاثودات طريف األنبوبة هبب تشغيل مسخنات الكا
لتسهيل تبخر الزئبق وتأين الغاز يف الداخل، مث تسليط عدة آالؼ من الفولتات على الطرفُت 

تقريبا لتبقى مضيئة وتستهلك  110Vوحاؿ اتقاد األنبوبة تنخفض الفولتية على الطرفُت إىل 
 التيار اؼبقنن لػها.

يت الضغط العايل من بالطريقة التقليدية ويأ 220Vوىذا وبدث فعال عند عمل األنبوبة على 
 اؼبلف اػبانق اؼبرفق مع القاعدة و الذي يعمل كمحدد للتيار بعد اتقاد األنبوبة.

 
 :لذا فاف السواقة اؼبمتازة هبب أف

 تشغل  اؼبسخنات 
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 مث تسليط  الضغط العايل 

 .مث البفاض ىذا الضغط عند العمل 
يل اؼبسخنات ودبجرد تسليط وقد لوحظ إف األنبوبة فبكن أف تتوىج مث تتقد )تنهض( بدوف تشغ

الضغط العايل. وقد حدثٍت شخص انو شاىد أحد مستخدمي السواقات احمللية اليت ال تشغل 
اؼبسخنات وىو يقـو بتسخُت طريف األنبوبة يف الشتاء باستخداـ اؼبقدحة الغازية ؼبساعدهتا على 

 االتقاد !!
يصاحبو  ؼبعاف الضوء اؼبنبعث كذلك عدـ البفاض الضغط العايل بعد االتقاد يؤدي إىل شدة

اسوداد الطرفُت والبفاض يف العمر التشغيلي لألنبوبة إىل حوايل شهر أو أقل بسبب تبخر وتآكل 
 الكاثودات يف األطراؼ.

 أإلبريوعموما فاف تشغيل األنابيب اؼبتفلورة باستخداـ نبضات الضغط العايل ذات الشكل 
بسبب تقصف وتبخر الكاثودات، خبالؼ تشغيلها اغباد يؤدي إىل البفاض يف عمر األنابيب 
اؼبعروؼ. ومع ذلك فقد لوحظ إف بعض  أعبييبعلى مصدر الكهرباء الوطنية ذات الشكل 

السواقات ؽبا اؼبقدرة على تشغيل األنابيب لفًتات تقارب عمرىا التشغيلي مثل سواقة اإلنارة  
 الداخلية لسيارة الكوسًت وأخرى غَتىا.

 املذبذب املاىع
BLOCK OSCILLATOR 

يستخدـ اؼبذبذب اؼبانع يف السواقات لتوفَت نبضات الضغط العايل، وقد وصفو الدكتور رشدي 
. جيبيواغبديدي يف كتابو فن الًتانسزتور وقاؿ ))اؼبذبذب اؼبانع ىو أحد أشكاؿ اؼبذبذبات الغَت 

 فًتة زمنية أطوؿ بكثَت((.وىو يوصل لفًتة زمنية قصَتة مث يقطع يبنع )ومن ىنا جاء اسم اؼبانع( ل
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والنتيجة نبضات ذات حواؼ شديدة االقبراؼ وال ربتوي على منطقة مستقيمة كما يف 
 النبضات اؼبربعة وىي تستخدـ غبث وتوليد الضغط العايل.

فاف التيار  2,1نتيجة للتغذية العكسية من اؼبلف  .يف الرسم التايل دائرة أساسية ؼبذبذب مانع 
عندئذ يقطع الًتانسزتور حىت يفرغ  ،انسزتور يرتفع بسرعة حىت يصل إىل التشبعاؼبار يف الًت 

 .Rشحنتو عن طريق اؼبقاومة  Cاؼبكثف 
والفًتة الزمنية بُت النبضات )فًتة اؼبنع(  1,2نبضات اػبروج وبدد عرضها مبدئيا بواسطة اؼبلف  

لتايل لدائرة عملية لكهربة .     اؼبخطط ا Rواؼبقاومة   Cتتحدد بواسطة ثابت زمن اؼبكثف 
 السور بقصد تقييد حركة اؼبواشي داخل منطقة معينة.
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يف  1. الرقم 3احملوالت يف اؼبخطط سبثل نسبة عدد اللفات وليست نسبة اؼبمانعات فوؽ النسبة
أـو ، وذلك الف فبانعة دخوؿ الًتانسزتور بشكل عاـ تكوف يف  10النسبة يقابل فبانعة مقدارىا 

ىرتز وىو الغالب. وبعد أف  1000. وفبانعة احملولة تقاس عمليا على تردد 4أـو  10 حدود
أـو واليت تقابل الواحد يف النسب . نستخرج  10يستخرج عمليا عدد اللفات اؼبقابلة ؼبمانعة 

عدد اللفات الباقية من خالؿ النسب اؼبعطاة. علما أف العالقة بُت اؼبمانعة وعدد اللفات ليست 
 ذلك اغبث وعدد اللفات.خطية ك

 

                                                           
 نوع القلب اؼبستعمل وبدد اؼبمانعة باإلضافة إىل عدد اللفات. 3
، تنخفض  1K-500ات السمعية ربط قاذؼ مشًتؾ تكوف حبدود فبانعة دخوؿ الًتانزستور عند الًتدد 4 أـو

 10أـو عند الًتددات الراديوية. وكوف النبضات اؼبستخدمة شديدة االقبراؼ فاف فبانعة دخوؿ دبقدار  10إىل 
 أـو تكوف مرجحة.



/ سرمد نافع 1الكًتونيات يف زمن اغبصار  

 34 

 
 

وىو جهد  6Vاؼبخطط التايل يبثل تطبيق ذباري للمذبذب اؼبانع. وىو دائرة لرفع اعبهد من 
فولت وذلك لتغذية دوائر الًتدد الراديوي يف جهاز استقباؿ )راديو(يعمل  70أو  60البطارية إىل 

 على الصماـ.
، وىو جهاز استقباؿ أنتج يف فًتة بداية ظهور  إذ أف دوائر الًتدد الصويت تعمل على الًتانزستور 

الًتانسزتورات. وكانت الًتانسزتورات اؼبنتجة يف تلك الفًتة عاجزة عن العمل يف نطاؽ الًتددات 
الراديوية، لذلك دوائر الًتدد الراديوي يف جهاز االستقباؿ ىذا كانت تعمل بالصماـ، صمامات 

لتتوىج، بينما قسم الصوت  1.5Vتاج فتائلها إىل التسخُت اؼبباشر ورب فتائلصغَتة من نوع 
منفذ بالًتانسزتور و الكاشف من اعبرمانيـو وىي أكفأ بال شك من الصمامات. واستعملت 

بدال من البطارية القديبة ذات  6Vدائرة رفع الفولتية ليتمكن اعبهاز من العمل على بطارية عادية 
طاريات تباع يف العراؽ أياـ اػبمسينات ربت فولت. وكانت ىذه الب96فولت و  1,5اعبهدين 

 الطابوكة(.االسم التجاري )بَتؾ وكانت تسمى شعبيا باتري أبو 
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الدائرة اآلنفة يبكن زيادة اعبهد العايل الذي تولده عن طريق التحكم يف اؼبقاومة اؼبتغَتة، اليت 

لة يدوي نقاؿ صغَت تطبيق ذباري آخر ىو جهاز فحص العم تتحكم يف اؼبعدؿ الزمٍت للًتدد.
من  ال ضَت فولت. طبعا6يعمل على أربع بطاريات صغَتة )باتري قلم( ؾبموعها يؤلف 

 بيضاء اللوف لغرض استعمالو كمصباح يدوي. 4Wاستعماؿ أنبوبة متفلورة ذات قدرة 
الدائرة تسوؽ أحد اؼبسخنات أوال لتسهيل اتقاد األنبوبة. والدائرة مؤلفة من مرحلة واحدة فقط 

ي اؼبذبذب وىي سائق األنبوبة، تتذبذب يف البداية  ربت ضبل اؼبسخن مث يزداد اغبمل بفعل ى
اتقاد األنبوبة ؛ زيادة اغبمل تؤدي إىل البفاض يف اعبهد العايل اؼبتولد وبذلك وبدث اتزاف ذايت 

عند ؿباولة بناء الدائرة هبب توفَت نقطتُت مهمتُت ؛ اغبصوؿ على قلب  يف عمل اؼبذبذب.
اؼبذكور يف اؼبخطط. وأف تكوف مساحة مقطعو الوسطي  ALَتايت لو نفس معامل اغبث ف

                             مساوية أو أكثر فبا موضح يف اؼبخطط.    العالقة اؼبذكورة:                                                                      
 معامل الحث للقلب بالـهنري Xمربع عدد اللفات  حث الملف بالـهنري =         

ىذه العالقة مهمة وتصلح لبناء صبيع أنواع اؼبلفات على قلوب غبار اغبديد أو الفَتايت، وما 
القلب )الكور(. ويف حالة عدـ معرفتو نلف عدد من اللفات  ALيلـز ىو معرفة معامل حث 
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 أحد الوسائل مثل القنطرة أو غَتىا، ومنعلى القلب )الكور( مائة لفة مثال مث نقيس اغبث ب
لذلك القلب ونستخدمها غبساب عدد اللفات الالزمة  ALالعالقة أعاله نستخرج قيمة 

للحصوؿ على حث معُت من ذلك القلب.  الدائرة التالية دائرة ذبارية أيضا وفائدة الًتانسزتور 
Tr1 .إلقالؿ تردد اؼبذبذب بعد اتقاد األنبوبة 

 
 أنتجت بكثرة يف السوؽ احمللية  20Wلسواقة ؿبلية الصنع لسوؽ أنبوبة  14اؼبخطط 

 
لبساطة مكوناهتا. وىي ال تسخن اؼبسخنات وال ربتوي على مسيطر لتهدئة اؼبذبذب بعد اتقاد 

 األنبوبة كما يف الدائرة السابقة. لذا فاف األنابيب اليت عملت على مثل ىذا النوع من 



 سواقة االنابيب اؼبتفلورة

 37 

كل   دائرة ذبارية أخرى ؼبصباح طوارئ نقاؿ لو أنبوبتُت متفلورتُت ر.السواقات كانت قصَتة العم
ومزود دبصباح تقليدي ذو عاكسة مثل أي مصباح يدوي ومصباحُت جانبيُت  6Wأنبوبة بقدرة 

للتنبيو عند حدوث طارئ وخاصة على طريق السيارات. أميز ما يف ىذه الدائرة ىي  ُتبرتقالي
ابلة للشحن بدوف استعماؿ ؿبولة قدرة من مصدر الكهرباء الق 6V 4Ahأهنا تشحن البطارية 

العمومي. وىي تسوؽ أنبوبتُت يف نفس الوقت من خالؿ دائرة مذبذب واحدة ؽبا ترانسزتور 
وعند فحص الدائرة أثناء العمل لوحظ أهنا تستهلك نفس مقدار  .واحد وؿبولة فَتايت واحدة

 Light meterوبتُت. وعند استعماؿ مقياس إضاءة تسوؽ أنبوبة واحدة أو أنب عندما التيار سواء
واحدة ىي نفس الشدة اؼبنبعثة من أنبوبتُت !! وىذه  لوحظ أف شدة الضوء اؼبنبعث من أنبوبة

  شرؽ آسيا. أحد التصاميم العجيبة اليت تردنا من جنوب
اؼبصمم اضطر وتولد حرارة عالية يف الًتانسزتور. ىذا الف  40Wتسوؽ أنبوبة  16 الدائرة األخَتة

إال االرتفاع بالًتدد ومل يتيسر  كاؼ  حىت يتمكن من توليد جهد عايل 90KHZإىل رفع الًتدد إىل 
بزيادة تيار االكبياز للًتانسزتور الذي يؤدي إىل زيادة تيار اجملمع وبدوره يؤدي إىل زيادة يف عامل 

ألنبوبة سيكوف قصَت مل الًتدد اؼبطلوب. وكما تالحظ عمر ا عندىا يتحققبيتا للًتانسزتور 
 يتجاوز شهر واحد.
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وىذه السواقة ىي اليت اضطر صاحبها لتسخُت أطراؼ األنبوبة باؼبقدحة الغازية حىت يساعدىا 
باردة. يبكن ذبربة أنواع ـبتلفة من الًتانسزتورات والتحكم يف قيمة  ةعلى االتقاد يف أمسية شتائي

 ائج.مقاومة االكبياز للحصوؿ على أفضل النت
 صواقة اإلىارة الداخلية للضيارة )الكوصرت(

24V 
سواقة أنبوبة متفلورة ذبارية تردنا داخل قمرة سيارة الركاب نوع )كوسًت(. ىذه السواقة من 

السواقات اؼبتميزة جبودة األداء. إذ إنػها سبكن األنبوبة من اػبدمة لفًتة طويلة. وال لبشى من 
ايل الباردة. السواقة تشغل اؼبسخنات أوال ويبكن لدائرة واحدة عجز األنبوبة عن االتقاد يف اللي

بنفس وعمليا يوجد يف سقف السيارة سواقتُت  أف تسوؽ أنبوبتُت كل واحدة بقدرة عشرة واط.
األوىل تسوؽ أنبوبة واحدة والثانية تسوؽ أنبوبتُت. ؿبولة اؼبذبذب ملفوفة على قلب اؼبواصفات 

يكفي أف نقلل عدد  12Vللعمل على  24Vر السواقة العاملة على فَتايت، وعند الرغبة يف ربوي
إىل  1Kلفة ونعيد ذبميع احملولة. وإذا لـز األمر نقلل مقاومة االكبياز  12لفة إىل  24لفات اؼبلف 

. السواقة  500 ملي أمبَت وعند ربويرىا دوف  800يقارب ما  تستهلك عند العمل 24Vأـو
يبكن أف وبل ؿبلو  2SD176أمبَت. ترانسزتور القدرة  1.25خفض مقاومة االكبياز تستهلك 

2N3055 .بنفس األداء 
تالحظ إىل اعبانب، ـبطط األنبوبة اإلضافية اليت يبكن للسواقة تشغيلها ويتم ربطها بتوصيل 

إىل بعضها. وجود اؼبكثفات موصلة إىل األنابيب   bو  a( Sockets( واؼبقابس )Plugs القوابس )
انق ضروري لعمل اؼبسخنات وسالمة األنبوبة من االستهالؾ. كذلك تالحظ كذلك اؼبلف اػب

للتعرؼ على مساحة مقطع القلب  L1و  T1يف اؼبخطط أبعاد مقطع القلب لكل من 
اؼبستعمل، ويبكن عمليا استعماؿ قلب ذو مساحة مقطع أكرب ويتم التحكم بقيمة اغبث عن 

 (. Iوالػ  E القلب )قطعة الػ  طريق التحكم حبجم الثغرة اؽبوائية بُت جزئي
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وىي ال زبتلف كثَتا عن األوىل عدا  12Vلسواقة أنبوبة سيارة كوسًت تعمل على  التايلاؼبخطط 

130mmعدد اللفات ومقاومة االكبياز. قلب احملولة فَتايت مساحة مقطعو 
؛ مائة لفة على  2

فَتايت مساحة مقطعو  L1. قلب اؼبلف اػبانق  18mHالقلب يتولد لدينا حث دبقدار 
121mm

 . 13mH، مائة لفة على القلب يتولد لدينا حث دبقدار 2
( لسواقة أنبوبة فلورسنت للطوارئ أنتجتها شركة الصناعات اإللكًتونية. تتألف من 19اؼبخطط )

مذبذب غَت مستقر، تؤخذ اإلشارة منو وتكرب على ثالث مراحل حىت تتمكن من سوؽ اؼبلف 
 رافعة ذات قلب فَتايت.  االبتدائي حملولة

السواقة ؽبا الكثَت من اؼبزايا ، فهي ُتَشغِّل أحد اؼبسخنات لألنبوبة ؛ وؽبا مناعة ضد التلف عند 
توصيلها إىل البطارية بتقطيب معكوس؛ وؽبا القابلية على العمل حىت عندما تكوف البطارية 

كما يف  ة االستقباؿ اإلذاعيضعيفة؛ وأميز ما فيها أنػها ال تسبب تشويش وتداخل على أجهز 
 و مواصفات قلب 24.5KHZمباذج القطاع اػباص. تردد اؼبذبذب حبدود 
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 الفَتايت مثبت على اؼبخطط. احملولة
الحظ أف ىذه الدائرة ال تستعمل اؼبذبذب اؼبانع ، اؼبذبذب الغَت مستقر اؼبستخدـ يولد      

ردده بتغَت فولتية اؼبصدر لذا قبد اؼبقاومة موجة مربعة وليس نبضات حادة االقبراؼ. ويتأثر ت
330  االلكًتونية مع ثنائي زنر لتوفَت جهد مصدر مستقر للمذبذب. سواقة شركة الصناعات

وضعت أمامنا ثالث مواضيع ؛ اؼبذبذب الغَت مستقر ، وذبهيز القدرة باستخداـ ثنائي زنر مع 
 بتفصيل موجز. سنتناوؿ ىػذه اؼبواضيع مقاومة، وطريقة الربط بُت مراحل تكبَت الًتانسزتور.
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 المذبذب الغير مستقر والذي يسمى إلىنظرة 

 المذبذب متعدد التوافقيات الغير مستقر
running multiviberator-rator  Or Freeetable multivibAs 

ين الدائرة للمذبذب متعدد التوافقيات غَت اؼبستقر مبينة يف اؼبخطط ، وتتكوف من مكرب 
ترانسزتور متصلُت على التعاقب ، اػبارج من مرحلة واحدة يغذى بكاملو مرتدا )مائة يف اؼبائة 

تغذية مرتدة موجبة( إىل دخل اؼبرحلة األخرى. إذا وصل مصدر التغذية ، فإف عدـ االتزاف بُت 
نسزتورين اؼبرحلتُت بسبب عدـ التشابو الطبيعي بُت الًتانسزتورين ، يؤدي إىل توصيل أحد الًتا

تشبع ، فإف االلبفاض يف جهد اجملمع يؤدي إىل  Tr1بينما اآلخر يف عدـ توصيل. افًتض أف 
. الزمن C1 R3دبعدؿ يعتمد على ثابت الزمن  +VCCإىل  OVيشحن من  C1أف اؼبكثف 

تقريبا ويستخرج من  VCCمن قيمة جهد اؼبصدر  0.7اؼبنقضي إىل أف يصل جهد اؼبكثف إىل 
 العالقة:

T1= R3  C1  0.7  ثانية 
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غير موصل ، لذلك  Tr1ألن يبدأ في التوصيل ، وتسبب حالة إعادة التوليد لجعل  Tr2بعد ىذا الزمن ، جهد المكثف يسبب 
. الزمن الذي تضل فيو الدائرة في ىذه C1R1بمعدل يعتمد على ثابت الزمن  +VCCفان جهد المجمع يرتفع في اتجاه 

 :العالقةالحالة يستخرج من 
T2  =R4 C2 0.7 ثانية 

يتكرر ىذا التتايل ، وأشكاؿ اؼبوجات على 
 ؾبمع الًتانسزتورين موضحة على اؼبخطط .

، فاف الفًتة  R3=R4و  C1=C2إذا كاف 
.  T1=T2الزمنية لكل حالة تكوف متساوية 

لذلك فاف الزمن الدوري للنبضة اػبارجة يكوف 
2T1 :ووبسب الًتدد من العالقة 

  F  =1  ÷2T1الًتدد 
           =1  ÷1.4 R3 C1   ىرتز 
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لشكل  Loإىل الواطئ  Hiىي نسبة العايل  T2/T1فاف النسبة  Tr1إذا اخذ اػبروج من ؾبمع 
. ويبكن تغيَتىا دوف تغيَت  Mark to space ratioاؼبوجة وتسمى نسبة العالمة إىل الفاصل 

الفاصل كما سوس يف نسبة العالمة إىل ؿبسوس يف الًتدد كذلك يبكن تغيَت الًتدد بدوف تغيَت ؿب
 موضح يف اؼبخطط.
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 كيف حنضب قينة املكاومة مع ثيائي سىز لبياء

 دلهش فدرة ثابت اجلهد رغه تػري تيار احلنل

 أو فولتية املصدر

. نفًتض أننا نرـو تشغيل    RLومقاومة اغبمل  Rاؼبخطط التايل يبثل ثنائي زنر مع اؼبقاومة     
مثل النظاـ الكهربائي  12Vعلى مصدر  200mAويستهلك تيار  6Vسجيل يعمل على جهاز ت

ولقدرهتا اؼبقننة، لبتار أعلى مستوى عبهد اؼبصدر متوقع  Rللسيارة. إلهباد قيمة مناسبة لػ 
، ولبتار أقل قيمة فبكنة لتيار 12Vلنضاـ كهربائي لسيارة تعمل على  16Vالوصوؿ إليو، مثال 

ا قل تيار اغبمل، زاد اغبمل، ألنو كلم
 تيار زنر.

اآلف افرض إننا سنقـو باستعماؿ  
 :5Wمقننا عند  6V2ثنائي زنر 

  PZتيار زنر األقصى = قدرة الثنائي 
  VZفولتية الثنائي ÷  

                  =5    ÷6.2  =
 أمبَت  0.81

  0.2أفرض أف تيار اغبمل األدىن =  
 .  200mAأمبَت أي 

ار األدىن للحمل يعتمد على اغبمل الذي ستتم تغذيتو. يف حالة الشك راجع مالحظة : التي
 اؼبعلومات اؼبرفقة مع اعبهاز.

 التيار الكلي = ؾبموع تيار زنر األقصى + تيار اغبمل
 I  = أمبَت 1.01=  0.2+  0.81الكلي 
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 R  =V) عظمى- VZ ÷ )I)  )أـو    9.9=  1.01( ÷ 6.2- (16  =الكلي 
 تفي بالغرض %5-ومة بقيمة عشرة أـو + لذا فاف مقا

 الستخراج قدرة اؼبقاومة:
 تقريبا 10W=  10×  1.0201اؼبقاومة = × قدرة اؼبقاومة= مربع التيار 

 10وبذلك ينتهي اؼبثاؿ السابق باستخداـ مقاومة توايل للزنر وتسمى مقاومة اغبد، بقيمة 
 . 6V2  5Wر وثنائي الزن 10Wذات قدرة  %5-وبنسبة ظباح اػبطأ + 

مالحظة: يف الدائرة البسيطة اؼببينة، إذا فصل اغبمل من الدائرة فاف تيار زنر فد يزيد إىل مستوى 
يتلف الزنر . ولذلك فد تكوف االحتياطات ضرورية يف الطريقة اؼبستعملة لتوصيل اغبمل للدائرة 

 أو توصيل مصدر القدرة للدائرة.
 إيضاح حول طريقة الربط بين المراحل

 سواقة شركة الصناعات اإللكترونيةل

بفعل ىبوط النبضة  Offعندما يصبح  Tr1دبالحظة اؼبخطط اػباص بالسواقة قبد أف الًتانسزتور 
على  Lo (OV)إىل اؼبستوى 

وبدث الفصل بُت  Bقاعدتو 
 . Eوالقاذؼ  Cاعبامع 

 C1لذلك فإف اؼبتسعة 
سيشحن طرفها اؼبوجب من 

 ىل فولتيةإ R1خالؿ اؼبقاومة 
وطرؼ  +VCCمساوية للػ 

اؼبتسعة السالب موصل إىل 
OV  من خالؿ وصلة القاعدة

 Eمع القاذؼ   Cأي يصبح اعبامع  Tr1 ON. وعندما يصبح الًتانسزتور Tr2القاذؼ للػ 
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، بػهذه العملية ستصبح فولتية  OVموصلُت، سيصبح طرؼ اؼبكثف اؼبوجب متصال بالنقطة 
 -VCCتية اؼبصدر ومعاكسة ؽبا يف التقطيب أي ستصبح الطرؼ السالب للمكثف مساوية لفول

.  هبذا  سيتكوف  Tr1الذي اتصل بو الطرؼ اؼبوجب للمكثف بفعل توصيل  OV نسبة إىل 
تكوف مسلطة باذباه االكبياز  -12V. ىذه الػ 5فقط +12Vيف حُت أف فولتية الدائرة  -12Vلدينا 

الف  Tr2. لذلك فهي تدفع الًتانسزتور  Tr2العكسي على وصلة القاعدة القاذؼ للًتانسزتور 
يغلق بسرعة أكرب ولكنها وبسبب سلبيتها العالية قد تتلف وصلة القاعدة القاذؼ. نالحظ أف 

ىذه الظاىرة ؽبا فائدة وضرر. وسنحاوؿ اإلبقاء على فائدهتا والتخلص من ضررىا بالتكنيك 
وازي مع اؼبكثف، وبتقطيب معاكس . إذ مت توصيل ثنائي زنر على التEICاؼبوضح يف السواقة 

بطبيعة اغباؿ. أي أف الكاثود إىل طرؼ اؼبكثف اؼبوجب و األنود إىل الطرؼ السالب . وبذلك 
ستتحدد الفولتية اليت سيشحن إليها اؼبكثف جبهد الثنائي الزنر ، وستتحدد الفولتية السالبة 

. مع اإلبقاء على Tr2ذؼ لػ إىل مستوى آمن لوصلة القاعدة القا  Tr1اؼبنعكسة عند توصيل 
الظاىرة اليت شرحت أعاله تستخدـ  اعبانب اغبسن وىو سرعة التوصيل والفصل للًتانسزتور.

بشكل فاعل لبناء دوائر توليد فولتيات سالبة من مصدر وبتوي على فولتية موجبة فقط. وذلك 
  مثال عندما يلـز األمر. Operation Amplifiersلتشغيل مكربات العمليات 

 اآلن سنتناول نفس الموضوع من زاوية أخرى

حدث بُت اؼبشتغلُت يف اإللكًتونيات وعندما يروموف تشغيل دوائر مضخمات النبضات 
يستعملوف طريقة الربط باؼبقاومة بُت اؼبراحل، باعتبار أف الًتانسزتور يعمل حبالتُت إما قطع أو 

القدرة إىل  آخر كبَت القدرة و ىكذا.     تشبع. وما يلـز ىو نقل اغبالتُت من ترانسزتور صغَت 
بسبب فيزيائية انتشار الشحنات داخل البناء البلوري للًتانسزتور وبدث تأخَت يف التوصيل و 

القطع. أي أف التوصيل بُت اعبامع والقاذؼ وبدث بعد فًتة زمنية من تسليط النبضة على قاعدة 

                                                           
 راجع موضوع اعبهد الصفري يف كتاب )اؼبستقبل البلوري للهواة الشباب والفتياف(. 5
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أخَت ملحوظ ويؤدي إىل توليد حرارة خاصًة ترانسزتور موصل بطريقة القاذؼ اؼبشًتؾ. ىذا الت
داخل مراحل القدرة. وىو ما حدث عند تشغيل بعض النماذج احمللية اؼببكرة لعاكس القدرة وقد 

 استخدـ فيو طريقة التشغيل أعاله. 
 طريقة لخـفـض زمن التوصيل 

 اؼبخطط التايل لدائرة بسيطة ربسن من أداء التحويل بصفة عامة.
 
 
 
 
 
 
 
 

فوؽ الصفر، يسحب اؼبكثف تيار شحن كبَت، ؿبققا قيمة ابتدائية  VBيادة فولتية القاعدة عند ز 
عالية لتيار القاعدة. هبذه الوسيلة يدفع الًتانسزتور للدخوؿ بسرعة يف حالة التشبع . عندما يتم 

بشرط أف تكوف ىذه  IR=(VB-VBE(SAT))/Rشحن اؼبكثف سباما، يهبط تيار القاعدة إىل 
بَتة دبا فيو الكفاية إلبقاء الًتانسزتور يف حالة التشبع، وبذلك ينخفض الدفع الزائد، القيمة ك

بسرعة، ساحبا  وبالتايل زمن التخزين. عند ىبوط جهد اؼبدخل إىل الصفر، يتم تفريغ اؼبكثف
تيارا عكسيا من قاعدة الًتانسزتور. ويضمن ذلك كسحا سريعا غبامالت الشحنة من منطقة 

 ىبوط جهد اؼبدخل إىل الصفر.القاعدة عند 
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 صواقة أىبوبة متفلورة أوروبّية امليغأ

ىذه السواقة وردت إلينا من أحد األصدقاء وكاف يرـو إصالحها الستعمالػها عند انقطاع التيار 
ويف داخلها لوحة ؾبمع عليها اؼبكونات   20Wالكهربائي. وىي قاعدة ألنبوبة متفلورة قدرة 

لكوف اؼبكونات منتجة يف مصنع أوريب فقد افًتضنا أف السواقة أوربية اإللكًتونية للسواقة. و 
اؼبنشأ. بعد إصالح العطل وتشغيلها لوحظ أف ىذه السواقة ال تشبو أي واحدة عرفناىا؛ وؽبا 

 خصوصية يف األداء ذبعلها تستحق االىتماـ والتطوير. 
اإلصغاء إىل اؼبذياع عند أسوأ ما فيها أهنا تؤثر بشدة على حـز اإلرساؿ اإلذاعي ويصعب 

استعماؽبا لذلك ىي مالئمة للخدمة داخل حافالف الركاب واؼبساكن اؼبتنقلة )الكرافانات( إذ إف 
اؽبيكل اؼبعدين وبجب التوافقيات اؼبتولدة ويبنعها من الوصوؿ إىل ىوائي اؼبذياع. عدا ىذا فاف 

فاف اؼبشاىد ؽبا يظن إهنا تعمل على  صبيع ما فيها ىو مزايا وؿباسن. وعند تشغيلها على البطارية
التيار الكهربائي، ىذا بسبب جودة اإلنارة اؼبنبعثة منها. عمر األنبوبة فيها طويل خبالؼ األنواع 
اؼبستوردة من جنوب شرؽ آسيا إذ ال يتجاوز عمر األنبوبة فيها على شهر واحد عند تشغيلها 

 يوميا وؼبدة ساعتُت.
التشغيل ىل اتقدت ىل بلغت اؼبستوى اؼبطلوب من االتقاد. ويتم  السواقة تتحسس األنبوبة عند

ذلك عن طريق ربسس مقاومة أحد اؼبسخنات بينما اؼبسخن اآلخر يعمل على تسخُت 
األنبوبة. بعد االتقاد ينخفض الضغط العايل بفعل البفاض تيار االكبياز على الًتانسزتور نتيجة 

التوايل. من مالحظة األشكاؿ قبد ـبطط السواقة اليت الرتفاع مقاومة اؼبسخن اؼبتصل معو على 
. مث يليها ـبطط لطريفة ترتيب اؼبكونات على اللوحة. وتالحظ  20Wوردت إلينا ذات القدرة 

البساطة الشديدة يف التجميع وخطوط التوصيل، ويبكن االسًتشاد هبذا اؼبخطط عند ذبميع 
  مبوذج تالفيا ألي تعقيد ال فائدة منو.
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 ؼبلفات األربعة ملفوفة على قلب واحد ومن ىذه اؼبلفات تتألف احملولة الوحيدة يف السواقة. ا
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النقطة اؼبعينية على أحد أطراؼ كل ملف تشَت إىل أف أطراؼ اؼبلفات ىذه متطابقة األطوار. 
على ـبطط التجميع تالحظ أف صبيع النهايات ذات النقطة اؼبعينية إىل جهة اليمُت. معٌت ىذا 

أف صبيع اؼبلفات األربعة قد مت ربضَتىا بلفها بنفس االذباه على بكرة احملولة وىذا يضيف بساطة 
 عند ربضَت احملولة.

من إنتاج موتروال وىو غَت متوفر مت  5143/039الًتانسزتور اؼبرفق مع اللوحة األصلية وبمل الرقم 
ى مالحظة أخذ قيمة عامل بيتا استبدالو باألنواع اؼبثبتة على اؼبخطط وعملت بشكل جيد. يرج

بنظر االعتبار عند البحث عن بدائل للًتانسزتور باإلضافة إىل القدرة وتيار اجملمع إذ إف زيادة 
 قيمة ىذا العامل تتسبب يف فشل الدائرة عن العمل.

وتتقد األنبوبة بعد أقل من ثانية  20Wلسوؽ أنبوبة  1.7Aالنموذج األصلي يستهلك عند العمل 
...  1.75Aاستهلكت تيار دبقدار  2SD526من تشغيلها. عند استعماؿ الًتانسزتور واحدة 

عند  Ohm 200الحظ أف اؼبسخن إىل جهة اليمُت متصل على التوايل مع مقاومة االكبياز 
وىذا ىو مسار التغذية العكسية اؼبوجبة والتيار  40Wعند سوقها  Ohm 40و  20Wسوقها 

انسزتور .اؼبسخن إىل اليسار لتسخُت األنبوبة وبعد أف ينقدح القوس اؼبستمر الالـز الكبياز الًت 
الكهربائي بُت طرفيها، سبيل احملولة إىل تفريغ طاقتها عرب القوس الكهربائي وترتفع مقاومة اؼبسخن 

األيبن بفعل ارتفاع حرارتو فيقل تيار االكبياز ويؤدي إىل خفض كسب الًتانسزتور ومن مث 
 غط العايل اؼبتولدة.البفاض يف قيمة الض

لفة والرقم أسفل عدد اللفات ىو قطر السلك 29أي  29turnsتعٍت  29tذبد على اؼبخطط  
 اؼبستعمل.

مع وجود الثغرة  1mHاحملولة تلف على أي قلب فَتايت يولد عند لف مائة لفة حثا دبقدار 
ب. وىذه الثغرة مهمة ؼبنع اؽبوائية تصنع الثغرة اؽبوائية بوضع قطعة من )الكارتوف( بُت جزئي القل

القلب من التشبع وبذلك يصبح بإمكانو توليد النبضات اإلبرية اغبادة اليت ىي نبضات الضغط 
 AR500ملي ىنري ؼبائة لفة. الثنائي 1العايل ومن خالؿ تكبَت الثغرة وتصغَتىا يتم  بلوغ 
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لتأمُت دورة  220uFئية للحيلولة دوف تلف السواقة عند ربطها بتقطيب معاكس. اؼبتسعة الكيميا
 التيار اؼبتناوب.

معظم اإلشعاع الكهرومغناطيسي الذي يسبب التداخل مع اؼبوجات اإلذاعية ينبعث من القوس 
الكهربائي داخل األنبوبة، وىذا ال يبكن حجبو إذ سنحجب الضوء معو. وعلى أية حاؿ فاف 

وارئ يتزامن مع اإلصغاء إىل منع التداخل موضوع يستحق البحث، إذ إف استعماؿ السواقة للط
أجهزة اؼبذياع؛ وعموما يبكن تركيب دوائر شفط نوع التوازي )ملف ومكثف موصلة على 
التوازي( داخل حاوية األنبوبة منغمة على تردد اإلذاعة الذي نرـو اإلصغاء لو لشفط تردد 

 التداخل وكبتو.
 OB4و  OA4)مثل الصماـ األنابيب اؼبتفلورة تتصرؼ مثل صمامات إقرار اعبهد        

وغَتىا(. أي أف األنبوبة بعد أف تتوىج ربافظ على جهد ثابت على طرفيها مهما زاد التيار 
(. مثل الثنائي زنر 220Vبالنسبة لألنواع العاملة على  110Vإىل  100V)يكوف ىذا اعبهد غالبا 

زاد تيار زنر حىت لو  بعد االهنيار وبافظ على جهد ثابت على طرفيو وىو جهد ثنائي زنر مهما
بلغ حدا مدمرا كذلك مصابيح النيوف الصغَتة اؼبستخدمة يف مفكات الفحص واليت كنا 

نستخدمها كمقرات جهد يف كثَت من تطبيقات الصمامات عند عدـ توفر النوع اؼبطلوب؛ لذا 
من التلف  فاف وجود مقاومة مع ثنائي زنر أو فبانعة مع األنابيب اؼبتفلورة مهم للمحافظة عليها

أو للمحافظة على اؼبصدر من التحميل الزائد. وعند استعماؿ األنابيب اؼبتفلورة على جهد 
220V 50HZ  )يكوف استعماؿ اؼبمانعة اغبثية )اؼبلف اػبانقChock Coil  شائع يف تطبيقات

وايل مع ملف اإلنارة اؼبنزلية؛ أما يف السواقة أعاله فانو يستعمل اؼبمانعة السعوية اؼبتصلة على الت
 .Ballast Capacitorكمحدد للتيار وتسمى   6و  3اعبهد العايل ذو الطرفُت 
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 مصباح الطوارئ ىوع )باسوكـا(

أنج مع 23بطوؿ  20Wىيكل اؼبصباح مستطيل الشكل ليحوي أنبوبة متفلورة قدرة       
لشحن، ذات الكًتوليت حامضي ىالمي ال ينسكب. وؿبولة تستخدـ ل 4AHسعة  6Vبطارية 

الواجهة األمامية مع مسيطر الشحن. ولوحة  LEDمع لوحة الكًتونية ربوي مفاتيح ومصابيح 
منعاً  4Vالكًتونية أخرى لسوؽ األنبوبة مع جهاز إلطفاء السواقة عند ىبوط جهد البطارية إىل 

 لتلف ترانسزتورات القدرة.
ت انقطاع التيار الكهربائي كاف ىذا اؼبصباح لقي استحساف عند الناس، إذ أف اؼبواطن ويف حاال

يعمد يف السابق إىل شراء بطارية سيارة ؽبا ؿبلوؿ قابل لالنسكاب، مع شاحنة بطاريات، 
لتشغيل مصباح عند الطوارئ. وكاف يضعها يف زاوية غرفة اعبلوس. ويف النهار تكوف عرضة 

عندما ظهر لعبث األطفاؿ وـباطر انسكاب اغبامض أو حدوث الدورة القصَتة وغَتىا. و 
اؼبصباح )بازوكا( كانت صبيع متعلقات اإلنارة الطارئة يف داخلو، البطارية و الشاحنة و األنبوبة و 

 السلك الواصل بينهما، وىيكل مغلق يبكن قلبو وتعليقو عاليا وتشغيلو من خالؿ خيط متديل.
حاوؿ اؼبصمم مصباح الطوارئ أعاله يسوؽ األنبوبة بصيغة نبضات الضغط العايل اغبادة وقد 

 1Aاغبصوؿ على أكرب إنارة من أقل تيار مستهلك، فعمد إىل زيادة جهد ىذه النبضات لقاء 
تستهلك أثناء العمل وبذلك توفر خدمة إنارة طوارئ ؼبدة أربع ساعات متصلة مع بطارية يف 

ىي تعمل على و  20Wاغبالة اؼبثالية. شدة اإلنارة اليت يقدمها اؼبصباح ال ترقى إىل إنارة األنبوبة 
الكهرباء العمومية. ولكنها تكفي لتبياف اؼبعامل يف غرفة متوسطة، وعند الرغبة يف القراءة قبد إف 

 ضوء اؼبصباح غَت مريح حىت لو كاف قريبا. 
صيغة التشغيل بنبضات الضغط العايل تسبب تقصف وتبخر وتآكل الكاثودات فينخفض 

ا كاف تشغيلها يوميا ؼبدة ساعتُت. بعد ذلك تصبح عمر األنبوبة إىل شهر واحد تقريبا، ىذا إذ
عاجزة عن االتقاد إمبا تتوىج فقط. تركها على ىذا اغباؿ يتسبب يف انعكاس طاقة نبضات 

الضغط العايل رجوعا إىل ترانسزتورات القدرة مسببا توليد اغبرارة فيها )بالضبط كما وبدث عند 
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. يتبع ىذا تلف الًتانسزتورات وإرساؿ اؼبصباح يف أجهزة اإلرساؿ الراديوي( SWRاختالؿ قيمة 
إىل التصليح. البفاض جهد البطارية أيضا يؤدي إىل تلف الًتانسزتورات لذا أضيفت دائرة 

. ويبكن معاعبة اغبالة األوىل بًتكيب مصهرات 4Vإلطفاء اؼبصباح عند بلوغ جهد البطارية 
 ئ اؼبصباح عند ارتفاع اغبرارة.حرارية تثبت إىل جسم ترانسزتورات القدرة تنصهر وتطف

ؿبولة القدرة مع مسيطر الشحن مع تفاصيل الواجهة األمامية  28نرى يف أعلى اؼبخطط 
، مفتاح الفصل لغرض  Fuse، اؼبصهر  ON OFFواؼبفتاح باػبيط  DC OFF ACمفتاح 

ٍت . مسيطر الشحن عبارة عن ؾبهز قدرة ذو فولتية مستقرة. نفاد البطارية يعTESTالفحص 
ىبوط اعبهد على طرفيها؛ ويصبح الفرؽ بُت جهدىا وجهد مسيطر الشحن كبَت ويدفع تيار 
 شحن كبَت. امتالء البطارية يعٍت ارتفاع اعبهد على طرفيها وبذلك يصبح الفرؽ اعبهدي بُت

فولت( وىو جهد قليل يسمح دبرور تيار  1فولت =  7 –فولت  8البطارية ومسيطر الشحن ) 
 ء البطارية.بسيط بعد امتال

اللوحة اإللكًتونية الثانية تتألف من مذبذبُت مانعُت كل مذبذب لو ؿبولة منفصلة صغَتة، 
. اؼبذبذبُت متزامنُت يف العمل، وبذلك ذبمع نبضات الضغط  E Iوؽبا قلب فَتايت على شكل 

اليت  4700pfالعايل اػبارجة منهما على التوازي لسوؽ األنبوبة . ويتم التزامن عن طريق اؼبتسعة 
 . Tr1 Tr3تصل قاعديت الًتانسزتورين 

يعمل وفق نفس مبدأ العمل، ولكن باستعماؿ ؿبولة فَتايت واحدة ؽبا قلب  29اؼبخطط 
 ويتذبذب الًتانسزتورين على التناوب أحدنبا يوصل بينما اآلخر يقطع.   E   Iعلى شكل 
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 لورةوذلولة مسعية كضواقة أىبوبة متف 12Vريلي 

 Modern electronic circuits reference manualنشرت يف اؼبصدر 
 مل ذبرب لذا ىي دائرة مقًتحة وقد علق عليها صاحب اؼبصدر: 36ىذه الدائرة اؼبخطط 

؛ يف كل 12Vاؼبرحل يتصرؼ كمغَت من تيار مستمر إيل تيار متناوب ويعمل على بطارية السيارة 
دبحولة  الفولتية يتم رفع النبضة اغبثية اؼبرتدة من ملف اؼبرحل مرة اؼبرحل يفصل يتم رفع فولتية

أنج حىت تعطي  24سػمعية لراديو صماـ إىل مستوى يكوف كايف لتأين أنبوبة متفلورة بطوؿ 
 توىج يبكن أف يستفاد منو كمصباح طوارئ عند توقف السيارة على الطريق.

June 1975 p. 175 73Magazine 
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 38Watt-30صواقة إلكرتوىية ألىبوبة متفلورة قدرة 

 بدوف ملف خانق )جوؾ(
 220Vتعمل على اؼبصدر العمومي 

أوؿ ما هتادى إىل أظباعنا خرب ىذه السواقة كاف يف أوائل الثمانينات من القرف العشرين وكانت 
اإلنارة اؼبنزلية  من إنتاج سيمنس. وىي تسوؽ األنابيب العاملة على الكاثود الساخن. )أنابيب

صبيعها من ىذا النوع، بينما اؼبصباح اغبديث الطويل العمر ذو األنبوبة اؼبلفوفة وقاعدة تشبو 
قاعدة اؼبصباح التقليدي وشبنو معتدؿ وإنارتو ليست بالشديدة ىو مصباح ذو كاثود بارد أي أف 

ارية ألنبوبة متفلورة لسواقة إلكًتونية ذب 31اؼبخطط طريف األنبوبة ال وبتوي على مسخنات(. 
وات. التيار اؼبتناوب من اؼبصدر العمومي يقوَّـ مث ينعم فنحصل على  38إىل  36ذات قدرة 

 . 380Vإىل  300Vتيار مستمر بقيمة 
 

 

 



/ سرمد نافع 1الكًتونيات يف زمن اغبصار  

 58 

 

؛ ودبا أف الًتدد جييب  45KHzإىل  35KHzبعد توفر التيار اؼبستمر تتذبذب الدائرة جيبيا بًتدد 
رساؿ اإلذاعي خالفا ؼبا وبدث مع اؼبذبذب اؼبانع ونبضاتو اغبادة. فأنو ال يسبب تداخل مع اإل

أـو على قاعدة الًتانسزتور وىي موصلة على التوايل مع ملفات التغذية العكسية،  22اؼبقاومة 
تشكل هبذه الصيغة عناصر لتأمُت فولتية االكبياز. وجود إشارة التغذية العكسية تؤمن وجود 

التغذية العكسية ونتيجة التغيَت يف ؾبالو اؼبغناطيسي تتولد فيو قوة  جهد االكبياز، إذ إف ملف
أـو يف قاعدة الًتانسزتور ونتيجة ؼبرور التيار يف ىذه  22كهربائية تدفع تيارا عرب اؼبقاومة  دافعة

اؼبقاومة، يتولد على طرفيها اكبدار جهد يرفع نقطة عمل الًتانسزتور إىل قيمة اكبيازية معينة. 
إشارة التغذية العكسية بسبب عطب األنبوبة مثال يؤدي إىل عدـ مرور تيار يف اؼبقاومة اختفاء 

أـو ومن مث اختفاء جهد االكبياز ويصبح جهد القاعدة للًتانسزتور نفس جهد القاذؼ  22
 فينطفئ الًتانسزتور على الفور.
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صورة فوتوغرافية للسواقة المبين مخططها في 
ملتقطة من الجانبين. ويمكن  31الشكل 

 العكسية الدائري. مشاىدة ملف التغذية

األسلوب أعاله يشبو إىل حد كبَت  
أسلوب الكشف بنضوح الشبكة 

ات اإللكًتونية. عدا إف يف الصمام
الصمامات اإللكًتونية تعمل بتأثَت 

جهد اإلشارة على الشبكة 
اغباكمة. بينما الًتانسزتورات ثنائية 

القطب تعمل بتأثَت تيار اإلشارة 
اؼبار يف وصلة القاعدة القاذؼ. 
وبسبب ىذا الفرؽ قبد الكشف 
بنضوح الشبكة يتضمن متسعة 
واقة ومقاومة على التوازي بينما الس

أعاله تتضمن ملف ومقاومة على 
نبا  D2و  D1التوايل. الثنائياف 

عنصرا التعويض اغبراري الكبياز 
 ترتيبوالًتانسزتور. وقبد مثلهما يف 

اكبياز مضخمات الًتانسزتورات 
العاملة بطريقة الدفع جذب. وكنا 

كعنصر   NTC ترتيبويف السابق قبد 
تعويض حراري الكبياز ترانسزتورات 

 ة بدال من الثنائيات.القدر 
الثنائي الدياؾ يساعد على بداية التذبذب عند تشغيل الدائرة، وخاصة أف الًتانسزتورات 

.  اؼبستعملة ليست من اعبرمانيـو
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عند التذبذب يوصل أحد الًتانسزتورات بينما اآلخر مطفأ وىكذا على التعاقب. عند توصيل 
Tr1  يبر تيار مستمر سالب منTr1 ذية اػبلفية )ملف التغذية اػبلفية ىذا تكنيك مث ملف التغ

قدًن كاف شائعا أياـ الستينات يف عاكسات القدرة غربية الصنع، وكاف يباع ربت أرقاـ رمزية 
ذو قلب معدين، أما ىذا  60Hzإىل   50Hzـبتلفة، والنوع اؼبصمم للعاكسات يعمل على 

مل أعثر على تطبيق لو حىت ظهر  ولو قلب فَتات، ومنذ تلك الفًتة  40Kzفيعمل على تردد 
ثانية يف ىذا التطبيق(. وبعد ملف التغذية اػبلفية اؼبلف اػبانق ))الحظ الفرؽ بُت حث ملف 

التغذية اػبلفية وحث اؼبلف اػبانق(( بعد ذلك إىل األنبوبة فإذا كانت متقدة يبر خالؽبا إىل 
. بعد C2ؼبسخن الثاين مث اؼبكثف مث ا C3عرب اؼبسخن مث اؼبكثف  يبر وإذا مل تكن C2اؼبكثف 
ليحدث التوصيل ىذه اؼبرة بالعكس. )ىذا التكنيك لتوليد  Tr2ليعمل  Tr1ينطفئ  C2امتالء 

لصد تيار اؼبصدر اؼبستمر من اؼبرور يف  C2تيار متناوب من تيار مستمر دبساعدة مكثف مثل 
 25Vرس اؼبتناوب بًتدد اغبمل، يستخدـ نفسو يف البداالت اػباصة الصغَتة لتوليد تيار اعب

لو منحٌت جييب فبا يؤمن  40KHzبًتدد   AC(. وبذلك يبر يف األنبوبة اؼبتفلورة تيار 100Vوجهد 
إنارة جيدة وعمر طويل لكاثودات األنبوبة، وال وبدث تداخل مع اؼبوجات الراديوية. علما إف 

ه اؼبوجب أكثر من قيمتها يف )للبازوكا( اعبيل األوؿ ؽبا قيمة يف االذبا نبضات اعبهد العايل
األنبوبة حىت تعمل بيسر  االذباه السالب. وىذا ما يفسر اضطرارنا يف بعض األحياف إىل قلب

 وبدوف تلكأ.
الكوسًت ة و األنبوبة ىي نفس ما موجود يف سواقة السيار  C3واؼبكثف  CH1اؼبلف اػبانق 

 والباقي ىبتلف. 
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مفردة النهاية  Bواقة أعاله. لوجدنا إهنا عبارة عن مكربين مرتبة لو أعدنا النظر يف دائرة الس
180تعمل معا بفرؽ طور مقداره 

o  راجع فن الًتانسزتور للدكتور رشدي اغبديدي(، وؾبهزة(
بتغذية عكسية سبكنها من التذبذب عند وجود اغبمل. وعموما قبد أف ملفي التغذية العكسية 

 اتصطحبهة اؼبوجبة من قاعدة إىل قاذؼ أحد الًتانسزتورات معدة بًتتيب طوري حبيث إف اإلشار 
إشارة سالبة من قاعدة إىل قاذؼ الًتانسزتور اآلخر. ىذا النوع من اؼبكربات كاف شائعا أواخر 
الستينات وأوائل السبعينات يف األجهزة السمعية اليابانية، كمرحلة قدرة ظبعية يف مضخمات 

اكبياز أما ىذه  ترتيبوسطوانات، عدا إف مضخمات الصوت ؽبا الصوت للمسجل أو مشغل اال
فاكبيازىا يتبع تذبذبػها. وفد عفا عليها الزمن بعد ظهور الدوائر اؼبتكاملة. لنجدىا اآلف يف ىذا 

 التطبيق كوسيلة متطورة لسوؽ األنابيب اؼبتفلورة! 
الساخن واإلضاءة اعبيدة  دائرة السواقة اليت استطلعناىا ىي للمصباح االقتصادي ذو الكاثود

والسعر اؼبرتفع وقبده يف األسواؽ ىذه األياـ، والسواقة ؾبمعة على لوحة دائرية وموضوعة يف 
 فعملت على أحسن وجو. 40Wقاعدة اؼبصباح. وقد جربت لسوؽ األنابيب ذات القدرة 
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 اعتػال )صتار تز( إلكرتوىي للنصابيح املتفلورة ىءباد

ؼبنزيل ىو من مصابيح خبار الزئبق اؼبتفلورة. وكما نعلم فانو وبتاج إىل بادئ اؼبصباح )الفلورسنيت( ا
اشتغاؿ )ستارتر(؛ وقبل اغبديث عن بادئ االشتغاؿ اإللكًتوين يطيب يل شرح تكوين و طريقة 

 عمل اؼبصباح اؼبتفلور التقليدي اؼبنزيل وكما وردت يف اؼبصدر:

Electrical Technology 
B.L. Theraja           B.K Theraja  

تتألف اؼبصابيح اؼبتفلورة من أنبوبة طويلة زجاجية مطلية من الداخل دبسحوؽ متفلور. وىي 
فبلوءة بغاز اآلركوف لتسهيل قدح القوس الكهربائي بُت طرفيها مع كمية قليلة من الزئبق. وعند  

 من خالؿ زجاج األنبوبة. التوصيللكًتود زبرج منو أسالؾ أكل طرؼ يوجد 
 ستخدـ يف اؼبصابيح اؼبتفلورة نوعُت أساسُت من االلكًتودات :وي

 نوع ملف سلك التنكسنت اؼبطلي. .1
 نوع االسطوانات اؼبعدنية اؼبطلية من الداخل. ىذا النوع يعمل عند درجة حرارة أقل من .2

النوع األوؿ ويسمى الكاثود البارد. اؼبصابيح اؼبتفلورة ذات الكاثود البارد تتطلب فولتية 
اؿ أعلى من النوع األوؿ. ومصابيح الكاثود البارد ؽبا كفاءة إنارة اقل وعمر تشغيلي اشتغ

 أكرب من مصابيح الكاثود الساخن.

 الدوائر الكهربائية الالزمة لسوؽ اؼبصابيح اؼبتفلورة يبكن أف تصنف إىل نوعُت رئيسُت.
 (.Starter ستارتردوائر تتطلب مفتاح بداية التشغيل )  (1
 .Starterlessب مفتاح بداية تشغيل دوائر ال تتطل (2

 يوجد نوعُت من مفتاح البادئ )الستارتر(:
 الذي يعمل بتأثَت الفولتية )وىو الشائع يف أسواقنا احمللية(. ألتوىجيبادئ من النوع   . أ

بادئ من النوع اغبراري الذي يعمل بتأثَت التيار. )وىو بطئ يف عملو وإذا فشل يف   . ب
 األمر نصف دقيقة ليبدأ ؿباولة ثانية(.احملاولة األوىل قد يتطلب 
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اؼبخطط يف أعلى الصفحة التالية يوضح مصباح أنبوبة متفلورة مركب ؽبا مفتاح بداية تشغيل من 

 .Gالنوع ألتوىجي ويرمز لو 
 

على صورة تبين مظهر الستارتر في األ
، والى اليمين اللوحة االلكتروني

الداخلية وقد أخرجت من داخلو، إلى 
األسفل منظور لطريقة ترتيب المكونات 

 في داخل الحاوية.
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ة دبزيج وكما نرى يف اؼبخطط اؼبفتاح ألتوىجي يتألف من الكًتودين داخل فقاعة زجاجية فبلوء
يكوف  E1من اؽبليـو واؽبيدروجُت أو اآلركوف أو النيوف ربت ضغط واطئ. أحد األلكًتودات 

 Uيكوف متحرؾ. وىو مصنوع من شريط ثنائي اؼبعدف على شكل حرؼ  E2ثابت بينما اآلخر 
)أي شريط لو وجو من النحاس ووجو من اغبديد وعند التسخُت يتمدد النحاس أكثر من اغبديد 

حىت يالمسو(. ولتقليل تأثَت الطقطقة على أجهزة االستقباؿ  E1الشريط مقًتبا من فينحٍت 
ربدد تيار االقبراؼ  Rاإلذاعي توضع متسعة صغَتة على طريف اؼبفتاح ألتوىجي. اؼبقاومة 

SURGE  للمتسعة وبذا مبنع نقطيت االتصاؿ داخل الفقاعة من أف تلتحم مع بعضها. )جرت
ترطيب األلكًتودات بالزئبق فيتكوف ملغم يبنع غباـ نقاط التوصيل، العادة يف اؼبصانع على 

وبذلك مت االستغناء عن اؼبقاومة(. ؾبموعة )الستارتر( البصلة الزجاجية مع اؼبتسعة و اؼبقاومة 
 .  موضوعة داخل غالؼ من األؼبنيـو

 Normally   openعندما يكوف اؼبصباح مطفأ تكوف التوصيالت مفصولة للمفتاح ألتوىجي 
وعند توصيل التيار الكهربائي تقف على طريف اؼبفتاح فولتية اؼبصدر بالكامل. تكوف الفولتية  

اغبرارة اؼبتولدة من التوىج ستكوف كافية  E2و  E1كافية ليبدأ التوىج الغازي بُت األلكًتودين 
تمل حىت وبدث توصيل تاـ يتوقف التوىج الغازي على أثره، وتك E1ينحٍت ويالمس  E2عبعل 

. يف نفس الوقت ونتيجة الختفاء Bو  Aدائرة اؼبلف اػبانق مع مسخنات األنبوبة اؼبتفلورة 
القطعة ثنائية اؼبعدف تربد وتنفصل نقطة التوصيل بينهما. يف ىذه اللحظة  E2و  E1التوىج بُت 

ساخنة وغاز اآلركوف حوؽبا منأين. وعند انفصاؿ توصيالت  Bو  Aالكًتودات األنبوبة تصبح 
فولت تتولد بفعل اغبث الذايت للملف اػبانق.  1000اؼبفتاح ألتوىجي، فولتية ؿبتثة عالية حوايل 

ىذه الفولتية تكوف كافية لبداية تفريغ كهربائي لغاز اآلركوف فيقدح قوس كهربائي بُت طريف 
 األنبوبة.
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اعبهد على الطرفُت إىل  اغبرارة اؼبتولدة كافية لتبخَت كامل الزئبق داخل األنبوبة. وينخفض اكبدار
 .Gفولت وىي غَت كافية إلعادة توىج الغاز داخل اؼبفتاح  116أو  166حوايل 

أخَتا ينتشر القوس الكهربائي خالؿ خبار الزئبق الذي يطلق أشعة فوؽ بنفسجية، ىذه األشعة 
ؽ أشعة الغَت مرئية تصدـ اؼبسحوؽ اؼبتفلور على اعبدار الداخلي لألنبوبة مسببة تفلوره وإطال

لتحسُت عامل القدرة ككل.  C1ضوء مرئية تنفذ خالؿ زجاج األنبوبة الشفاؼ. وضيفة اؼبتسعة 
 : Ballastويبكن مالحظة إف وضيفة اؼبلف اػبانق ذو اغبث العايل ويسمى أيضا 

 لتوفَت جهد عايل يؤمن اندالع قوس التفريغ. 1
 للحد من تيار القوس الكهربائي إىل قيمة مأمونة. 2

 الكرتوىي Starterاح بدأ اعتػال مفت

ظهر بادئ االشتغاؿ ىذا يف األسواؽ يف السنُت اؼببكرة للحصار، وحجمو نفس حجم النوع 
التقليدي الشائع كذلك شبنو. وترى يف اؼبخطط وسط الصفحة السابقة دائرتو اإللكًتونية. صبيع 

 إىل جانب اللوح واعبميع مثٍت TH1مكونات الدائرة ؾبمعة على لوح مستطيل صغَت والثاريستور 
 داخل غالؼ بالستك، ليصبح لو نفس شكل )الستارتر( التقليدي 

 اؼبعروؼ. مطبوع على الغالؼ البالستيكي ما يلي:
PULSE STARTER 200-260V AC 50-60HZ 30-125W 

ARLEEN ELECTRICAL PLC. MADE IN ENGLAND TO BS 3772PT.1 
600 FCC 

طفائو للمصباح عند فشلو يف االتقاد )بسبب استهالكو مثال(. أىم صفة يف ىذا البادئ ىي إ
اؼبيزة الثانية ىي أف البادئ االلكًتوين يقدح األنبوبة كل ربع دورة من دورات التيار اؼبتناوب، فبا 

 يوفر اتقاد أسرع ؽبا وبدوف تأخَت. 
فهم الطريقة ليس القصد من استطالع ىذا البادئ إعادة إنتاجو على اؼبستوى التجاري، ولكن 

اليت يعمل هبا جديرة باالىتماـ. وىذه الدائرة ىي التطبيق الوحيد الذي عثرت عليو ويتضمن 
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إطباد الثريستور عن طريق تسليط نبضات سالبة إىل البوابة. وصفت طريقة اإلطباد ىذه يف 
 حيث ورد ما نصو: 46اؼبصدر )الكًتونيات القدرة / جامعة اؼبوصل( الصفحة 

تحكم ألبوايب: يصبح ىذا اعبهاز يف حالة اشتغاؿ عند تسليط إشارة موجبة على مفتاح ال (3
البوابة ويتحوؿ إىل حالة عدـ اشتغاؿ عند تسليط إشارة سالبة على البوابة. إف تسليط اإلشارة 

اليت تعمل على تقليل الشحنة يف الطبقات األخرى  pالسالبة يزيل الشحنة اؼبخزونة من القاعدة 
تيجة ىي إطفاء اعبهاز. يستعمل مفتاح التحكم ألبوايب للتقنيات الصغَتة فقط. كذلك. و الن

 )انتهى(.
لوحظ أف تسليط إشارة سالبة )سالبة نسبة إىل الكاثود( على البوابة بقصد اإلطباد تنجح عندما 

يكوف تيار الثريستور قليل نسبيا. مثل ما موجود يف تطبيقنا ىذا، حيث قبح اإلطباد فقط مع 
أمبَت وليس أكثر. والغاية من اإلطباد ألقسري لكي وبدث اإلطفاء قبل  0.4ثريستور حبدود  تيار

سباـ ربع الدورة للتيار اؼبتناوب ) إذ يبكن أف ينطفئ الثريستور ذاتيا نتيجة ؽببوط الفولتية على 
ؿ منحٌت موجة اؼبصدر( والغاية ىي جعل اؼبلف اػبانق وبث فولتية مرتدة كبَتة من خالؿ معد

 تغيَت زمٍت كبَت للتيار يف اؼبلف اػبانق.
 D1من اؼبخطط الوسط السابق نالحظ أف تيار اغبمل يتم توحيده عن طريق قنطرة اؼبوحدات 

D4 D5 D7  بدال من ترياؾ  رحيث يبكن السيطرة عليو عن طريق ثريستوTriac الثنائيات .D2 

D3 D6  تقريبا. تدخل إشارة التيار اؼبتناوب  فولت 2.1توفر نبضات سالبة نسبة إىل الكاثود تبلغ
حيث يتم التخلص من النبضات اغبادة العابرة من خالؿ  R4 , R5النابضة خالؿ مقسم اعبهد 

فولت  180عند بلوغ شدة الفولتية  ZD1إىل األرض. ينفتح الثنائي الزنر  C2 47nFاؼبكثف 
القدح كل نصف دورة  حيث تعمل مسخنات األنبوبة، تتكرر عملية TH1تقريبا مسببا قدح 

 للتيار اؼبتناوب.
يتولد  D2, D3, D6بسبب التيار من مقسم اعبهد خالؿ الزنر إىل البوابة مت الكاثود مث الثنائيات 

نبضي سالب نسبة إىل الكاثود وموجب نسبة إىل الطرؼ السالب  1.4Vاكبدار جهد دبقدار 
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بعد فًتة زمنية حسب ثابت  بفولتية متزايدة. C1. يتسبب عنو شحن اؼبكثف  C1للمكثف 
إىل التوصيل فبا يؤدي  TH2تصل ىذه الفولتية إىل حد تدفع  R1 R2 R3 C1الزمن لألعضاء 

وإطباده )إطفاءه( قسراً. تتكرر ىذه العملية على  TH1إىل تسليط النبضات السالبة على بوابة 
 ZD1توصيل دائم يبنع يف حالة  TH2وذبعل  C1عدة دورات للتيار اؼبتناوب، حيث ترتفع فولتية 

وتتوقف عملية تشغيل اؼبصباح اؼبتفلور، ىذا بافًتاض أف اؼبصباح فشل يف  TH2من قدح 
فولت إىل  100االتقاد. أما إذا اتقد اؼبصباح فاف ىبوط اعبهد على األنبوبة اؼبتفلورة يبلغ 

 .TH1، وال وبدث قدح للػ ZD1فولت وىي غَت كافية للتغلب على جهد 110
مل أستطع أف أتبُت نوعو من خالؿ الرقم اؼبثبت على غالفو، ولكن أي ثريستور  TH1ر الثريستو 

وبمل الرقم  TH2ولو تيار وجهد مناسب فبكن أف ينفع. الثريستور  P1مغلف بعلبة نوع 
T184/E585T  وىو رقم غريب مت االستعاضة عنو بػUJT  الرقمTIS43  2وN2646  . فلم يعمل

كما موضح يف الشكل األوؿ على   2Sc372و  2SA675سزتورين من الًتان PUTمت ذبميع 
الصفحة التالية فعمل بشكل جيد وكما نرجو. وعلى أية حاؿ يبكن إهباد بدائل ؼبكونات الدائرة 

 من خالؿ فهم طريقة عملها. 
اؼبخطط الثالث السابق يبُت أشكاؿ اعبهد اؼبتناوب اؼبسلط على اغبمل بفعل سيطرة مفتاح 

(. بداية القدح تكوف متأخرة غبُت بلوغ جهد نصف الدورة ريل االلكًتوين )الستارتبداية التشغ
حيث تتم عملية القدح. ويرجى مالحظة أف القيمة الفعالة  ZD1فولت تقريبا حيث ينهار  200

ىي ليست قيمة الذروة لنصف الدورة. تبلغ قيمة الذروة لنصف الدورة  220V RMSللفولتية 
عدـ االستمرار يف قدح الثريستور عند توىج األنبوبة  ZD1ت. فائدة فول 340أعاله حوايل 

. فًتة التقطيع ربدث بعد ربع الدورة للحصوؿ على 100Vوالبفاض اعبهد على طرفيها إىل 
أفضل قوة دافعة كهربائية مرتدة من اؼبلف اػبانق. فًتة اإلطفاء ربدث عند فشل األنبوبة يف 

 اد األنبوبة والبفاض اعبهد على طرفيها.االتقاد، وىي ربدث أيضا بعد اتق
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وقد  1منسوبة إىل الكاثود  2اؼبخطط األوؿ على الصفحة التالية يبُت إشارة القدح على البوابة 
من السيطرة على الدائرة ريثما يتسٌت لنا مشاىدة اإلشارات.  C1مت إضافة اؼبقاومة اؼبتغَتة * ؼبنع 

شة اؼبشهاد، بسبب أف اؼبقاومة بُت البوابة والكاثود فولتية اإلشارة منخفضة كما تبدو على شا
منخفضة. واإلشارة اليت نراىا ىي بسبب مرور تيار القدح يف اؼبقاومة اؼبنخفضة بُت البوابة 

يف فًتة التقطيع،  1والكاثود  2. اؼبخطط األوسط يبُت اإلشارة بُت البوابة V=I*Rوالكاثود 
غبادة يف االذباه اؼبوجب مث ظهور النبضات السالبة ويالحظ على شاشة اؼبشهاد نبضة القدح ا

لفًتة من الزمن حىت يتسٌت ؽبا إطباد الثريستور. وقد حدثت فًتة التقطيع بعد زيادة الفولتية على 
 .TH2أي بعد زيادة تيار البوابة لػ  TH2بوابة 

دة يف االذباه اؼبخطط الثالث يبُت حالة اإلطفاء كما تبدو بُت البوابة واؼبهبط. النبضة اغبا
وقبل أف تتمكن من قدح الثريستور  TH1اؼبوجب يف بداية نصف الدورة ىي نبضة القدح للػ 

يتبعها مباشرة نبضة حادة يف االذباه السالب ىي نبضة اإلطباد ويبقى الثريستور خامداً غبُت 
 انتهاء نصف الدورة. 
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ر الذي كيف يتضيى ليا حضاب مماىعة امللف اخلاىل وما مكدار التيا

 ميز خالله

ؼبعرفة تيار وفبانعة اؼبلف اػبانق كبتاج إىل معرفة جهد األنبوبة، أي اعبهد الواقف على طريف 
األنبوبة بعد تأينها وقدح القوس بُت طرفيها. وىذا اعبهد ربدده اؼبصانع اؼبختلفة، وحسب جهد 

 220Vمصدر عمومي  اؼبصدر العمومي لتلك اؼبنطقة، ويف منطقتنا العربية اليت تستعمل جهد
، وجهد 110Vإىل  100من  40Wالستعماالت اإلنارة يكوف جهد األنبوبة اؼبتفلورة ذات القدرة 

. وقد استخرجت ىذه القيم عمليا بقياس 65Vإىل  60يبلغ  20Wاألنبوبة اؼبتفلورة ذات القدرة 
يقدـ أي معلومات  أو غَته ال RSاعبهد الواقف على طريف األنبوبة وىي متقدة. ألف البائع مثل 

حوؿ جهد األنبوبة للمستهلك وىو يعطي قدرة األنبوبة فقط، وىو لو فعل وكتب على األنبوبة 
110V 40W .غبدث إرباؾ وؼبا أقدـ أحد على شراء مثل ىذا اؼبصباح 

يصعب على البعض قبوؿ ىذا الكالـ وإف كاف معززا بالتجارب خاصة واف البائع والصانع ال 
ات من ىذا القبيل. ولكن البائعُت أياـ اػبمسينات من القرف العشرين كانوا يقدماف أي معلوم

 أكثر وضوحاً مع الزبوف، وغبسن اغبظ فقد وقع يف يدي دليل قدًن لبائع ىنكاري ىو 
Electroimpex 

Hungarian Trading Company For Electrical 

Goods and precision instruments Letters: Budapest P.O.Box 4 Telegram: Electro 

 مصابيح متفلورة من نوع 133/908وكاف يعرض على الورقة اؼبرقمة 
Tungsram (F) 

Fluorescent Lamps 

 وقد ذكر ربت فقرة )بعض التلميحات العملية( ما نصو: 40Wو  20Wذات قدرتُت 
Some practical Hints For Operating Tungsram Lamps: ... ... ... ... Series ballast 

secures service voltage between the electrodes of the 20W lamp at 110V AC mains 

and of the 40W lamp at 220V AC mains. If the 20W lamp is to be used for 220V. 

Mains, or the 40W lamp for 110V, the ballast Should be replaced by a stray 

transformer to ensure the necessary starting voltage. 



/ سرمد نافع 1الكًتونيات يف زمن اغبصار  

 72 

)وىو اؼبلف اػبانق( يؤمن اكبدار اعبهد اؼبالئم بُت  Ballast... ... ... ؿبدد التيار على التوايل 
ولألنبوبة ذات  110V ACعندما يكوف جهد اؼبصدر  20Wالكًتودات األنبوبة ذات القدرة 

كنت ترغب باستخداـ أنبوبة قدرة   . وإذا220V ACعندما يكوف جهد اؼبصدر  40Wالقدرة 
20W  220ؼبصدرV  40أو أنبوبة قدرةW  110ؼبصدرV هبب استبداؿ اؼبلف اػبانق دبحولة ،

Stray Transformer  لضماف اغبصوؿ على فولتية بداية االشتغاؿ. مث ذكر اؼبواصفات الفنية
 وأدناه صورة ؽبا: 40Wو 20Wلألنابيب 

 
تشابو مع األنابيب اؼبتوىجة إلقرار اعبهد. لذا كبسب تيار األنبوبة ذكرت أف األنابيب اؼبتفلورة ت

 من خالؿ قدرهتا واعبهد على طرفيها. 
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  P =40Wفإذا كانت القدرة 
  V =110Vوجهد األنبوبة 
 تيار األنبوبة = قدرة األنبوبة / اعبهد على طرفيها

 =40W  /110V  =0.363A 
 جهد األنبوبة / تيار األنبوبة –صدر متوقع فبانعة ملف ربديد التيار = أقصى جهد للم

 أـو مقدار اؼبمانعة 358.1=    0.363/  110 – 240=                          
عمليا باستخداـ جهاز قياس اؼبمانعة عند  40Wمت قياس فبانعة ملف خانق صيٍت اؼبنشأ ألنبوبة 

. 430فظهر إهنا تساوي  50Hzالًتدد   أـو
 P  =20Wوإذا كانت القدرة 

  V  =63Vوجهد األنبوبة 
 تيار األنبوبة = قدرة األنبوبة / اعبهد على طرفيها

          =20W  /63V  
          =0.317A   

 جهد األنبوبة( / تيار األنبوبة –فبانعة ملف ربديد التيار = )أقصى جهد للمصدر متوقع 
          ( =63-240 / )0.317  
 ار اؼبمانعةأـو مقد 558.3=          

عمليا باستخداـ جهاز قياس اؼبمانعة عند  20Wمت قياس فبانعة ملف خانق ياباين اؼبنشأ ألنبوبة 
. 590فظهر أهنا تساوي  50Hzتردد   أـو

عن طريق إضافة متسعة  0.6إىل  0.5ويتعُت ربسُت عامل القدرة للملف اػبانق وىو حبدود 
عتبار تيار أكرب من اؼبتوقع سيمر فيو. ويراعى لف مالئمة. عند تنفيذ اؼبلف اػبانق يأخذ يف اال

عدد من مالئم من اللفات )عدد غَت قليل( لنحقق فولتية ؿبتثة مرتدة كافية لقدح األنبوبة. إذ 
 أف زيادة حجم القلب يؤدي إىل تقليل عدد اللفات للحصوؿ على نفس اؼبمانعة.
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حضَتىا، لكن اؼبعلومات أعاله مفيدة عند وعموما اؼبلفات اػبانقة متوفرة بكثرة وال يفكر أحد بت
 لف خانقات لألنابيب الصغَتة كما حصل معنا عند عطب اؼبلف اػبانق عبهاز فحص العملة.
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 قياظ مماىعة امللف 

 وميها حنضب احلث

قيمة وعالية ذكرت يف مناسبة سابقة أف قياس حث اؼبلفات يقتضي تقسيمها إىل فأتُت واطئة ال
 القيمة، ويف بعض األحياف يتعُت إضافة منطقة وسطى إىل التقسيم أعاله.

سنتناوؿ ىنا طريقة لقياس فبانعة اؼبلف ومن ىذه اؼبمانعة يبكن استخراج حث اؼبلف، وبذا 
سيكوف اغبث صحيحاً فقط عند تردد القياس لتلك احملاثة )اؼبلف(. والسبب ىو السعة الذاتية 

لفات اؼبلف، وكما نعلم فإف فبانعة السعة تتغَت تبعاً للًتدد، ودبا أف ىذه السعة ال الكامنة بُت 
يبكن فصلها عن اؼبلف بأي حاؿ من األحواؿ، لذا ستؤثر على قيمة اؼبمانعة للملف، وبالتايل 
على حث اؼبلف كذلك اؼبقاومة األومية لسلك اؼبلف ستضاؼ إىل اؼبمانعة، وخصائص القلب 

ًتة اؼبتأتية من نوع مادة القلب ستظهر ضمن متغَت يقاؿ لو اؼبقاومة للتيار مثل حلقة اؽبس
 . AC Resistanceاؼبتناوب 

توجد وسائل لقياس حث اؼبلفات تندرج ضمن قناطر القياس باإلشارة اؼبتناوبة، من خالؽبا تتم 
كل خالص معادلة السعة الداخلية للملف كذلك اؼبقاومة للتيار اؼبستمر، ويتم قياس اغبث بش

 بعد موازنة القنطرة.
ىذه الوسائل هتتم باؼبعاعبة النظرية اغبسابية للقنطرة أكثر من كوف القنطرة طيعة كأداة قياس 

ومرنة يف التعامل. وكبن نتناوؿ اعبانب النظري ػبدمة اعبوانب العملية والتطبيقية ال العكس. لذا 
وخصائص القلب ومقاومة السلك...(  نتناوؿ اؼبلفات مع ما فيها من عيوب )السعة الداخلية

 ألف ىذه العيوب ستندرج مع اؼبلف يف التطبيق، وبشكل عاـ نقوؿ:
إف ما يهمنا يف اؼبلفات ذات القيم الكبَتة )كبَتة اغبث( ىو فبانعتها أواًل، وحثها ثانياً. و ما 

ا الداخلية مع يهم يف اؼبلفات صغَتة اغبث، حثها أوال وتردد رنينها ثانيا )يعٍت اعتبار سعته
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السعة اػبارجية اؼبضافة(؛ وعامل اعبودة ؽبا ثالثاً )يعٍت اعتبار نوع مادة القلب وقطر السلك 
 وطريقة اللف يف االعتبار(.

ىرتز يف الثانية. ومن ىذا يتضح لنا  20000إىل  50تردد القياس الذي سنستعملو سيكوف حبدود 
 ذ إف تردد القياس ضمن اؼبدى السمعي.أننا بصدد قياس فبانعة اؼبلفات كبَتة اغبث، إ

،  30أـو صعوداً إىل  4ويندرج ضمن ىذه اؼبلفات ملف السماعة اعبهورية ذات اؼبمانعة  أـو
وملفات احملوالت عموماً، و ملفات اػبانقات للمصابيح الزئبقية أو اؼبتفلورة أو مسيطرات اؼبراوح 

اؼبعدنية اليت نرـو ربضَت ملف منها، أو عاكسات القدرة. كذلك يبكن ربري نوع مادة القلب 
 بلف عدد معُت من اللفات و قياس اؼبمانعة اؼبتولدة.

  1)اؼبلف( فبكن أف تقاس باستخداـ الًتتيب اؼببُت يف الشكل Inductanceفبانعة احملاثة 

 
 AC( وتغذى بإشارة تيار مًتدد Rعلى التوايل مع مقاومة متغَتة ) Lحيث توصل احملاثة  

 باستعماؿ مقياس فولتية متناوبة ذو فبانعة عالية أو مشهاد لإلشارة )أوسيلسكوب(.مناسبة. 
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ىي نفسها واؼبفتاح يف  Lيف الوضع  S1حىت كبصل على قراءة واؼبفتاح  Rيتم تنظيم اؼبقاومة 
 L. وتعتمد اؼبمانعة للملف Lمتطابقة مع فبانعة اؼبلف  R. وبذلك تكوف قيمة اؼبقاومة Rالوضع 

باألـو وىو قيمة فبانعة اؼبلف باألـو  Rاإلشارة اؼبتناوبة اؼبسلطة. ونقرأ مدرج اؼبقاومة على تردد 
 عند ذلك الًتدد.

، بينما 400Hzيقوؿ االنكليز يف نشراهتم العملية أف فبانعة اؼبلفات السمعية تقاس عند تردد 
ندما تشًتي خاصة اؼبلفات السمعية، أي ع 1000Hzيقوؿ األمريكاف أهنا تقاس عند الًتدد 

ؿبولة قيادة صوتية جديدة مثالً من متجر أمريكي ذبد مكتوب على الورقة اؼبرفقة "فبانعة اؼبلف 
" وال يذكر الًتدد الذي مت ربديد اؼبمانعة عنده، وعند قياس اؼبمانعة عملياً ذبدىا 1Kاالبتدائي 

1K  1000عند ترددHz  متجر أمريكي فقط. ومع ىذا فقد مت شراء ؿبوالت ظبعية من مصنع و
!. واؼبصنع 400Hzوظهر أف اؼبمانعات اؼبكتوبة على الورقة اؼبرفقة صحيحة فقط عند تردد 

األمريكي ىبتلف عن اؼبصنع الربيطاين يف تردد القياس كما قلنا؛ وىي مسألة نسبية بُت اؼبصانع 
د قياس ال يبكن أف توحد بثابت. وقد نشرت شركة فلبس فبانعة ؿبولة ظبعية من إنتاجها وبع

. وما ذكر للتو قد أزعج اؽبواة كثَتا  20Hzاؼبمانعة عمليا وجد أهنا صحيحة فقط عند الًتدد 
خاصة يف النصف الثاين من القرف العشرين إذ أف قلة اؼبعلومات حوؿ اؼبكونات مل يكن بأحسن 

صوبة حااًل من اؼبواد نفسها، ولكن اؼبخططات كانت موجودة ومل نعرؼ إىل ربقيقها سبيل. ومن
قياس اؼبمانعة ىذه تزيل الغموض وتيسر لكل من يبٍت األجهزة االلكًتونية التعرؼ على فبانعة 

 اؼبكونات بغض النظر عن مصدر اؼبواد.
، )ىذا 400Hzالنغمة السمعية اليت تزود هبا مولدات اإلشارة لغرض تعديل تردد اؼبولد تكوف 

األؼبانية )كروندنك( تتضمن نغمة ظبعية على األقل قوؿ االنكليز(. إذ أف مولدات اإلشارة 
، وىذه النغمات وإف تفاوتت يف قيمة ترددىا فبكن 800Hzلغرض تعديل الًتدد واالتساع بًتدد 

أف تستخدـ لسوؽ منصوبة القياس اؼبوضحة يف اؼبخطط كإشارة متناوبة. ويبكن خفض جهد 
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ؿ على إشارة قياس فبتازة مثالً واغبصو  9V.ACاؼبصدر العمومي باستعماؿ ؿبولة خافضة إىل 
 ورخيصة الثمن.

، وحىت 50Hzولكن يف ىذه اغبالة ستكوف اؼبمانعة اليت حصلنا عليها صحيحة فقط عند الًتدد 
للحصوؿ  8=400/50بػ  50Hzنقرب القيمة فبكن أف نضرب قيمة اؼبمانعة اؼبقاسة عند تردد 

السعة الداخلية للملف واؼبوجودة بُت على قيمة تقريبية للممانعة، ولكن ىذه العملية تلغي تأثَت 
 . 400Hzاللفات حيث تصبح حاضرة أكثر عند تردد 

تأثَت اؼبقاومة والسعة الداخلية على احملاثات أثناء التطبيق ال يبكن اإلعراض عنها، وتصميم قنطرة 
 قياس تصبح معقدة وتقتضي تغيَت اؼبكونات أثناء عملية القياس.

اس احملاثات وقياسات أخرى. واؼبعلومات اليت كبصل عليها من الدائرة اؼبوضحة مناسبة لقي
منصوبة القياس ىذه سبكننا من إنشاء ـبطط اؼبمانعة، ومن ـبطط اؼبمانعة يبكن استخراج حث 
اؼبلف، و مقاومة اؼبلف للتيار اؼبتناوب. وتتغَت قيمة اغبث مع اؼبمانعة اؼبتغَتة مع تردد القياس، 

قياس اغبث اػبالص إذ أننا سندرج اؼبلف يف الدائرة العملية مع سعتو وأعود فأقوؿ ال فائدة من 
الداخلية وخصائص القلب اؼبلفوؼ عليو. وال يبكن اغبصوؿ على حث خالص عمليا، ويف 

 اؼبلفات صغَتة القيمة يبكن فقط االقًتاب من اغبث اػبالص.
 طريقة إنشاء ـبطط اؼبمانعة ىي كالتايل:

مساوية للقراءة  Rعلى الوضع  S1حىت كبصل على قراءة واؼبفتاح  R( اضبط قيمة اؼبقاومة 1
؛ VR، والحظ أيضا قراءة الفولت ميًت وأطلق عليها Rالحظ قيمة  Lعلى الوضع  S1واؼبفتاح 

 ىي قيمة فبانعة اؼبلف عند ذلك الًتدد. Rقيمة 
على الوضع  S1فتاح أو قيم اإلشارة اؼبتناوبة اؼبسلطة، خذ القراءة واؼب R( بدوف أف تغَت قيمة 2

VL. 
بأي  ABارسم اػبط اؼبستقيم  yومن النقطة  2كما يف الشكل  xy( ارسم اػبط اؼبستقيم 3

.  Rمقياس رسم تراه مناسباً ليكافئ قيمة   باألـو
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 .Lللملف  ZL، يبثل اؼبمانعة ABبنصف قطر مساو للمستقيم  BC( ارسم بالفرجاؿ قوس 4
 باستعماؿ العالقة: Lو  R( احسب اؼبمانعة الكلية من 5

Zt = (R * Vt) / VR  Ohm 

 .Ztفبثالً للقيمة  ACنرسم القوس  AB (R)( بنفس مقياس رسم اؼبستقيم 6
 .xyعلى اؼبستقيم  CDنسقط عمود  BCو  AC( من نقطة تقاطع القوسُت 7
 CDباألـو من قياس طوؿ اؼبستقيم  L)وليس اغبث( للملف  XL( تستخرج الرادة اغبثية 8

 .ABاؼبقياس الذي استعملناه للمستقيم بنفس 
 .BDتستخرج من قياس اؼبستقيم  Lللملف  AC Resistance( مقاومة التيار اؼبتناوب 9

 باؽبنري فبكن أف وبسب من خالؿ العالقة : L( حث اؼبلف 16
L = XL / 2πf   Henrys 
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 سبثل تردد القياس للمنصوبة. fحيث 
كن القيم اؼبتقابلة يف الشكل اجملاور يب

استعماؽبا الستخراج حث 
Inductance  اؼبلفL  من الرادة اغبثية

 .Reactance    XLلو 
وعمليا ال يكوف من الضروري دائما 
رسم ـبطط اؼبمانعة ؼبعرفة قيمة حث 

اؼبكوف. من اؼبعلومات العملية اؼبستقاة 
من منصوبة القياس يبكن استخراج 

. إضافة Reactanceقيمة الرادة اغبثية 
ؼبمانعة اؼبقاسة عمليا وىي )قيمة إىل ا

R .يبكن حساب اغبث ) 
كذلك هبب مالحظة أف الرادة اغبثية 

ال سبثل اؼبمانعة بأي حاؿ من 
األحواؿ. و وجود تفاوت كبَت بينهما 

إشارة إىل خلل يف اؼبكوف قيد 
 الفحص.

خالؿ  .D.Cمرور التيار اؼبستمر 
احملاثة يزيد مغناطيسية القلب وبذلك 

ة حث اؼبلف إىل قيمة تتغَت قيم
جديدة )وىذا مبدأ اؼبضخمات 
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اؼبغناطيسية(. لذا عند إجراء القياسات يفضل ؿباكاة ظروؼ العمل إىل أبعد حد فبكن بتمرير 
 نفس تيار العمل اؼبستمر يف اؼبكوف قيد الفحص و عملية القياس جارية.

 Lاس تيار على التوايل مع وىذا عادة يتحقق بوضع مصدر تيار مستمر أو بطارية مناسبة مع مقي
 ومصدر اإلشارة. وتُنتخب الفولتية اؼبناسبة للمصدر أو للبطارية حىت سبرر التيار اؼبطلوب. Rو 

هبب أف  1يتعُت على اؼبقاومة اؼبتغَتة يف الشكل 50Hzلتغطية مدى مفيد لقياس اؼبمانعة عند 
التيار اؼبستمر الذي شرح كيلو أـو وتتحمل قدرة كافية ؼبرور 26سبتلك أقصى قيمة حوايل 

 بعاليو.
بكامل القدرة اؼبطلوبة لتتحمل كامل التيار عند  Rوعملياً ال يتطلب األمر أف تكوف اؼبقاومة 

وضعها على أقصى قيمة ؽبا، كذلك ال يكوف من الضروري أف تكوف قدرة اؼبقاومات ىي نفسها 
 لكل مقاومة ضمن سلسلة اؼبقاومات اؼبتدرجة.

صبيع اؼبقاومات يف الشكل ذات قيمة  3موضح يف الشكل Rقاومة اؼبتغَتة ترتيب مناسب للم
1K .R1  ىي مقاومة متغَتة تستخدـ للضبط الدقيق، اؼبقاوماتR2  إىلR10 و ،R11  إىل

 شبكة مقاومات متغيرة مالئمة لالستخدام في منصوبة قياس الممانعة. 3الشكل
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R22  تتزايد من خالؿ مفتاحي انتخابS1  وS2  1واؼبدرجُت خبطوةK  لكل تدرهبة. اؼبقاومات
R1  إىلR8  5ذوات قدرةW 70ألقصى تيار يبلغ  تسمح بذلكmA  وأقصى قيمة مقاومة تبلغ

11K ؛ اؼبقاوماتR9  إىلR23  1ذوات قدرة تبلغW  30ساؿبة ألقصى تيار باؼبرور يبلغmA 
. وؽبذا ذبد حركة اؼبفتاح مرتبة حبيث ال تندرج مقاومة من 23Kولغاية قيمة مقاومة تبلغ 
 يف الدائرة. 5Wت ذات القدرة قبل أف تندرج صبيع اؼبقاوما 1Wاؼبقاومات ذات القدرة 

بناء شبكة اؼبقاومات ىذه بسيط جداً، ويفضل أف تلحم اؼبقاومات إىل شريط بتالت لتسهيل 
 عملية التسليك.

طريقة استخراج حث اؼبلف من مركبة الرادة اغبثية عملية مزعجة ؼبا ربتويو من رسم وقياس ودقة 
ه. استعماؿ الرياضيات غبساب طوؿ عمود ال تصل إىل درجة التماـ وصرؼ وقت شبُت، إىل آخر 

الرادة اغبثية للملف مث استخراج حث اؼبلف رياضياً، أمر مثَت إذ يبكن بعدىا كتابة برنامج 
 صغَت، ليعطينا النتائج فوراً بدوف الولوج يف اؼبخططات.

 ولتحقيق ذلك ننظر إىل ـبطط اؼبمانعة لنجد أف:
R =ZL  وىي معلومة   VT معلومة VR ةمعلوم Zt ( =R*Vt/)VR  

xL ؾبهولة  DB ؾبهولة 
و س. وؼبعرفة الزاوية  xLمعلومة كبتاج فقط إىل معرفة الزاوية ىػ حىت يبكن استخراج  ZLدبا أف 

درجة. وحىت نصل إىل الزاوية )أ( نستخدـ قانوف  180ىػ كبتاج إىل معرفة الزاوية أ لنطرحها من 
اػبامس العلمي. قانوف اعبيب سباـ للمثلث اؼبوضح جيب التماـ للمثلث وقد مر علينا يف منهج 

  ىو :
 

 وذبرب العالقة لنحصل على :
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من العالقة أعاله كبصل على قيمة 
جيب سباـ الزاوية)أ(، نستخرج مقدار 

الزاوية باستعماؿ اعبداوؿ أو األمر 
ARC cos  على اغباسبة االلكًتونية

 اليدوية؛ لتظهر لنا الزاوية)أ(.
 )أ( -186 الزاوية ىػ =

 جتاىػ    أـو×  Rس= 
 س÷  xLظاىػ = 

xL)س  أـو الرادة اغبثية ×= )ظاىػ
 للملف.

L =xL/2πf  .ىنري حث اؼبلف 
اآلف وبعد أف حصلنا على النتائج 

حسابيا، يبكن كتابة برنامج ليستخرج 
لنا النتائج بكبسة زر بعد إدخاؿ 

اؼبعطيات. يف اغبقيقة لقد كتبت ثالثة 
الثة حاسبات ـبتلفة برامج لتالئم ث
 وسأذكر ىنا 
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الربنامج اػباص بالبيسك اؼبرئي ؼبايكرو 
سوفت ألنو واسع االنتشار يف الوقت 

 اغباضر.
جبوار ىذا الكالـ تالحظ صورة للفوـر 

اؼبستخدـ مع تفاصيل ما ستضع عليو من 
صناديق نص وغَتىا. عند النقر  على زر 

األمر أحسب يتم ربفيز الكود التايل 
 النتائج يف صناديق النص التحتية. وتعرض

 
 
 

 Private Sub Command1_Click() 
Dim F, R, VR, VT, Zt, S, SA As Single 

Dim B, H, ZB, HA, CH, HB As Double 

Const PI = 22 / 7 

F = Text1.Text 

R = Text2.Text 

VR = Text3.Text 

VT = Text4.Text 

Zt = (R * VT) / VR 

م الزاوٌة حسب قاوون جٍب التمام للمثلثوستخرج جٍب تما '    

  B = ((2 * (R ^ 2)) - (Zt ^ 2)) / (2 * (R ^ 2)) 

 وستخرج قٍمةالزاوٌة بالقٍاس الدائري المقابلة لجٍب التمام '  

   ZB = Atn(-B / Sqr(-B * B + 1)) + 2 * Atn(1) 

   HB = ZB * (180 / PI) '  تحوٌل الزاوٌة مه القٍاس الدائري إلى

 الستٍىً

  H = 180 - HB 

  HA = H / (180 / PI) 

  CH = Cos(HA) 

  S = R * CH 

  SA = Abs(S) 

  XL = Tan(HA) * S 

  L = XL / (2 * PI * F) 

Text5.Text = L 

Text6.Text = XL 

Text7.Text = SA 

End Sub 
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 اليسار عند إدخاؽبا وللتحقق من النتائج اليت يعرضها الربنامج نطبق اؼبثاؿ التايل، اؼبعطيات إىل
 إىل الربنامج تعطي النتائج إىل اليمُت. 

F=50 
R=70Ω 
VR=2.5V 
Vt= 4V 

L= 0.213904243 H 
XL= 67.1999 Ω 

AC Resistance = 19 Ω 

 
 ويبكن أخذ لغاية مرتبة عشرية واحدة بعد الفارزة وإنباؿ الكسور الباقية.

 
 
 
 
 
 
 
 

و  B.Lؼبؤلفيو  Text-book of ELECTRICAL TECHNOLOGYنشر يف اؼبصدر الشهَت 
A.K  ثَتاجا. مسألة يبكن من خالؽبا استخراج ما نبتغي بدوف اغباجة إىل موازنة منصوبة

لطبعة الكتاب سنة  395و  394القياس، وأدرج فيما يلي صورة ؽبا وىي على الصفحتُت 
 اغباوي على جزأين يف طبعة واحدة.  1989
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وكتابة برنامج ؽبا وبذلك نستغٍت عن بناء منصوبة اؼبمانعة إذا ويبكن تفكيك اغبل إىل تفاصيلو، 

كنا نرـو قياس فبانعة اؼبلفات الكبَتة ! إذ سنحتاج فقط إىل مقاومة على التوايل مع اؼبلف و 
مصدر تيار متناوب ونقيس الفولتية على طريف اؼبلف و اؼبقاومة. أما للملفات اؼبتوسطة اغبجم 

وبة القياس. أدناه الربنامج اػباص باؼبسألة أعاله ولكن كتبتو ىذه فيكوف من األنسب بناء منص
 . ويبكن ربويلو إىل البيسك اؼبرئي بسهولة.C64اؼبرة بلغة البيسك اػباصة باغباسبة كومودور 
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صندوق بالستك إنتاج و س الممانعة وىي مجمعة على واجهة أمامية من الفورمايكا صورة لمنصوبة قيا 

التوصيالت إلى اليمين لجهاز فولتميتر حساس والتي في  .محلي يستخدم في التركيبات الكهربائية
وفوقها  Rلممانعة المجهولة. الضابطات الثالثة في أعلى اليمين لضبط قيمة لتوصيل االوسط 

عبر الملف الزر األبيض  عند الحاجة. التوصيلة إلى اليسار لحقن تيار مستمرRقيمة توصيلة لزيادة 
 إلى اليسار الختيار ممانعة الدخول والذي إلى اليمين ألخذ القراءات المختلفة.
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 تحضير محولة العزل والتوفيق 

 . 1Wattأقصى قدرة هبهزنا هبا مولد اإلشارة اؼبتوفر =  (1

ونستطيع معرفة ذلك من قياس مساحة  1Wattب تم إحضار قلب محولة صغيرة يتحمل تحويل قدرة أكثر من لهذا السب
 مقطعو، ومن ليس لديو فكرة حول

ف الواجهة األمامية، حافة اللوح إلى يمين المشاىد ىي الحافة افية تبين ما موجود خلصورة فوتغر 
الالمعين إلى يسار المشاىد ىي مقابس دخول اإلشارة المتناوبة، المحولة التي  العليا، النتوئين

تشاىدىا تم تحضيرىا لتوفيق ممانعة مولد اإلشارة مع ممانعة المنصوبة ككل عند ترددات القياس 
. وعند عدم استعمال  محولة التوفيق 150Ωإلى  4Ωمن  400Hzو  50Hzالمختلفة 

سطة جهاز الفولتميتر الحساس. تشاىد في الوسط مجموعة يصعب تبيان شدة اإلشارة بوا
 المقاومات مثبتة إلى شريط بتالت وتؤخذ توصيالتها إلى المفاتيح من خالل أسالك معزولة.
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XL

Vt

VL

VR

AC out to AC VTVM

VR
DC Current

AC IN

T1

50Hz

400Hz

Direct

4Ω 150Ω

S1a

S1b

S2a

S2dS2c

S2b

                                                                                      
           4                  400   50         150                            .

 
حساب قدرة القلوب اؼبغناطيسية يكفيو أف يستعمل قلب ؿبولة كما يف الصورة ويلف عليو عدد 

 اللفات الذي سنحصل عليو.

مت لف مائة لفة على القلب وقيس اغبث باستعماؿ القنطرة العامة فكاف حث  (2
 . 1.5mHاؼبلف 

     ( للقلب الذي اخًتناه من العالقة التالية:ALنستخرج )معامل حث القلب  (3

LA
Ln    :حيث     

    nعدد اللفات =   
    Lاغبث باؽبنري =   
    ALمعامل حث القلب = 

  
L

.
A
00150100          :وبًتبيع طريف اؼبعادلة كبصل على

L
.
A
0015010000   

 ىنري  AL  =0.000 000 15معامل حث الكور 
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  .50Hzعند الًتدد  4Ωنستخرج حسابياً قيمة اغبث اؼبقابلة ؼبمانعة  (4
 باؼبيكاىرتز fدد الًت ( ÷ XLΩ×  0.159حث اؼبلف باؼبايكرو ىنري = ) 

LuH ( =0.159  ×4( ÷ )0.000 05 = )12720uH  50أـو عند 4وتقابلHz. 
نستخرج عدد اللفات اؼبقابلة للحث و اؼبقابل للممانعة اؼبطلوبة باستعماؿ نفس  (5

 العالقة أعاله.

291000000150لفة
0127200  .

.n  50أـو عند تردد  4عدد اللفات ؼبمانعةHz. 
102000000150لفة

0015900  .
.n  400أـو عند تردد 4عدد اللفات ؼبمانعةHz. 

أـو عند كال 150اعبهة الثانية حملولة التوفيق؛ نستخرج عدد اللفات اؼبقابلة ؼبمانعة  (6
 .400Hzو   50Hzالًتددين 

 =  50Hzأـو عند تردد 150حث اؼبلف اؼبقابل ؼبمانعة 

LuH  =0000500
1501590

.
.  =477000   
50Hz  1783000000150أـو عند 150لالزمة ؼبمانعة لفة عدد اللفات ا

4770000  .
.n 

 =  400Hzأـو عند تردد 150حث اؼبلف اؼبقابل ؼبمانعة 
LuH   =0004000

1501590
.

.  =29625  
400Hz 630000000150أـو عند تردد 150لفة عدد اللفات ؼبمانعة 

0596250  .
.n 

الة الحظ أننا استعملنا الرادة اغبثية للملف كد
للممانعة، وىذا غَت دقيق لكنو يفي بالغرض 

إذ إف مقاومة السلك قليلة يبكن إنباؽبا وتأثَت 
السعة بُت اللفات وخصائص معدف القلب 

يبكن إنباؽبا أيضاً وذلك اللبفاض الًتدد اؼبستعمل يف القياس.

400Hz

4Ω

103t

50Hz

4Ω

291t

400Hz

150Ω

630t

50Hz

150Ω

1783t
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 WALTER MUSTY     نظرة إلى األنظمة الحالية والتطورات المستقبلية

 1981إصدار أيلوؿ سنة  Practical electronicsن ؾبلة تُرجم ع

عندما حلت تداعيات أزمة الوقود يف السبعينات، وطبعت أثرىا الواضح على الدوؿ الصناعية، 
أصبح مستقبل النقل اػباص يبدو كئيباً. ولكن حل العقد اعبديد وصناعة السيارات يف تراجع، 

د مع ربالفات جديدة غاية يف التأثَت، ليس ؽبا يف إهنا تواجو ربدي تشريعات اقتصاديات الوقو 
مواجهتها إال باإللكًتونيات الدقيقة. وىي البديل األمثل عن التنبؤات اؼبعتمة اليت كانت تساورنا 

 أماـ خطوط اإلنتاج الرخيص واؼبموه باعبودة يف ىونك كونك. 
فظنا على الوقود من اؽبدر بذلك حققنا مستويات األداء األمثل واحتفظنا باعبودة والراحة وحا

وما يتبعو من تلوث. ىذا اؼبستوى من التحسُت ربقق معظمو من مراجعة التصاميم اؼبيكانيكية 
حملركات االحًتاؽ الداخلي، وأصبحت قريبة أو مطابقة غبدود كفاءهتا النظرية. وقد أضيف 

 طوير ؽبذه الصناعة.تطوير آخر أكثر صعوبة عندما أدرجت اؼبعاعبات اؼبيكروية على قائمة الت
 السيطرة على المحرك

اعبواب الفوري لتحسُت كفاءة احملركات ىو السيطرة اؼبيكانيكية غبقن الوقود، الذي كاف قد 
طور إىل درجة مرموقة يف سباؽ تطوير احملركات. يف أياـ البيئة االقتصادية ىذه، تتصاعد األجور 

 الضيارة االلكرتوىية 
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 Boschمن  "Motronic"منظر لوحدة السيطرة االلكترونية 

اؼبسيطرات اؼبيكانيكية تصبح مكلفة وتصبح عبئاً وكلف اؼبواد األولية، وإف النظم اؽبيدروليكية و 
 ثقيال على اؼبصانع. بينما اؼبعاعبات الدقيقة وملحقاهتا االلكًتونية تصبح أرخص وأكثر مالئمة.

ومع ؿبدودية النظم اؼبيكانيكية 
ؼبراقبة أكثر من متغَتين لنقل 

السرعة واغبمل مثالً نرى 
اؼبعاعبات اؼبيكروية تراقب صبيع 

ات وتنقل صبيع اؼبعلومات اؼبتغَت 
اليت ولدىا النظاـ. وىذه 

اؼبتغَتات فبكن أف تكوف حرارة 
اعبو احمليط وحرارة احملرؾ و 

الضغوط اػبصائصية والضغوط 
اؼبتزايدة. متغَتات الوقود 

بتنوعها، وحىت ترصبة فورية 
لداخل غرؼ االحًتاؽ الداخلي 

ونظاـ العادـ. باإلضافة إىل 
إهنا نبائط قابلة للربؾبة فبا يبكنها التنبؤ دبيل احملرؾ إىل الكيفية اليت مرونة اؼبعاعبات على 

سيتصرؼ هبا أثناء عملو قدماً. مثل ارتفاع حرارة احملرؾ، واالرتقاء بالكفاءة اؼبثلى يف كل غبظة 
خالؿ فًتة العمل. ىذا يقارف بالتصحيحات البسيطة اليت تقدمها اؼبسيطرات اؼبيكانيكية الغَت 

 يت ىي بدورىا معرضة للخطأ بسبب االستهالؾ والصدأ.ذكية ال
BOSCH  ويسمى  1979األؼبانية الغربية ؼبكونات اؼبركبات ؽبا منتج منذMotronics  وىو

. النظاـ يسيطر BMWو  Porscheمستخدـ يف أنواع ؿبددة من سيارات النخبة مثل بورش 
مرة يف  400نات تقدـ على مدى على شرارة القدح وحقن الوقود، الوضع الدقيق وبسب من بيا
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دبا  ROMالثانية. ىذه الوضعيات ربسب باستخراجها من بيانات ـبزونة يف ذاكرة للقراءة فقط 
يالءـ األداء األمثل للمحركات. ومن مث يبكن تنسيب النظاـ للعمل مع أي ؿبرؾ احًتاؽ 

 فقط.  ROMداخلي عن طريق تغيَت ذاكرة الػ 
وضعية لزاوية القدح  4069وي على اؼبعاجل اؼبايكروي بإخراج اغبا Computerيقـو اغباسب 

اؼبثالية ؼبا يناسب حالة اغبمل وما يقابلها من سرعة. و ىذه تصحح دبا يالءـ الظروؼ احمليطة 
مثل حرارة اؽبواء وحرارة احملرؾ والضغط اعبوي. باإلضافة إىل مسيطرات حقن الوقود مع وظائف 

اقتصاد يف  %5إلغباح على دواسة البنزين، مثل ىذا يعطي إضافية مثل قطع الوقود عند ا
 الصرفيات.

كفاءة األنظمة تقرر عملياً يف حالة احملركات اليت ؽبا نسبة انضغاط عالية وتعمل من خالؿ 
خلطات عارضة لوقود ال وبتوي على رصاص. لذا بينما التحسُت يرتقي باذباه توفَت الوقود 

يعتمد على ظروؼ القيادة(، فاف النظاـ لو اإلمكانية على أف باؼبائة )وىذا  5-20ضمن اؼبدى 
 لألجياؿ القادمة من احملركات االقتصادية )النظيفة( ووبسن أدائها. ئيهي

 Chipsتصمم باستخداـ متكامالت  Microcomputerكذلك فاف اغباسبات اؼبايكروية 
ومكونات أخرى يف أنظمة ىذه اؼبتكامالت  Microprocessorللذاكرة وأخرى للمعاجل اؼبكروي 

منتجة لتتحمل أقصى الظروؼ للبيئة احمليطة. وكبن إذ نرى الظروؼ اغبرارية  Motronicالػ 
ىيئوا مكوناهتم للعمل  Porscheدرجة مئوية قبد مصممي  70+درجة مئوية و  0للعمل مابُت 

ونات إىل درجة مئوية. وقد وضع يف االعتبار زيادة ربمل الصدمة للمك 130+إىل  40-ضمن 
 مرة بقدر اعباذبية األرضية 100

 سيطرة النظام الكهربائي

جانب آخر من جوانب ربسُت الكفاءة واألداء؛ اؼبصانع تنظر إىل االلكًتونيات نظرهتا إىل 
التعقل ومن مث اإلقالؿ من تكاليف األنظمة الكهربائية اؼبوجودة يف السيارات. أطقم األسالؾ 

 توزع القدرة وتسيطر على اؼبلحقات ضخمة بطبيعتها ومكلفة، الكهربائية اؼبوجودة، اليت 
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م في السيارات مثل كما مستخد  Motronicمخطط  لنظام السيطرة موترونك 
Porache  أوBMW. 

 منظم الضغط

 صمام الحقن

 مصفاة الوقود

 حرارة اؽبواء

 ملف اإلشعاؿ

وحدة السيطرة 
 االلكترونية

 مفتاح بداية التشغيل

 مضخة الوقود

مقياس كمية 
 الهواء

 صمام ىواء اضافي
صمام بداية التشغيل 

 الباردة

 مفتاح صمام الشهيق

 الضغطموزع 

 لعايلا

 متحسس السرعة

 متحسس اغبرارة

متحسس العالمة 
 اؼبرجعية

وربتاج إىل جهد لًتكيبها داخل السيارات أثناء اإلنتاج. وعند االستخداـ قبدىا عامل كبَت 

 نسبة إىل السيارة ككل. Unreliabilityلعدـ االعتمادية 
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 شرح المخطط على الصفحة السابقة لنظام السيطرة موترونك

نالحظ خزاف الوقود يف أعلى اؼبخطط ومنو إىل مضخة الوقود الكهربائية، ويتعُت على 
دقيقة. ؽبذا ىذه اؼبضخة توفَت ضغط مرتفع نسبياً ليجهز إىل اغباقنات ذات الفتحات ال

السبب تكوف اؼبضخة ؾبهدة أثناء العمل. منظم الضغط ىو عبارة عن صماـ سبرير 
( لذلك فإف تعطل ىذا الصماـ أو انسداده By Passللضغط الزائد وإعادتو للخزاف )

يؤدي إىل تلف اؼبضخة. يتم تزييت األجزاء الدوارة يف اؼبضخة بواسطة الوقود نفسو، نفاد 
لف اؼبضخة كما ىو معلـو وشائع يف بلدنا. حاقنات الوقود ربقن الوقود يؤدي إىل ت

البنزين خارج غرؼ االحًتاؽ قبل صمامات السحب، وهبذا زبتلف عن ؿبركات الديزؿ 
 اليت ربقن الوقود يف غرؼ االحًتاؽ.

تالحظ يف أسفل اؼبخطط وحدة السيطرة االلكًتونية، األسهم الداخلة إىل ىذه الوحدة 
سات واػبارجة منها تذىب إىل مرافق التشغيل كاغباقنات وملف اإلشعاؿ تأيت من اؼبتحس
 ومضخة الوقود.

صبيع اؼبتحسسات فبكن أف تتعطل وعلى الفٍت النجيب تطوير مهاراتو الفردية وابتكار 
وسائل لفحص ىذه اؼبتحسسات كذلك مرافق التشغيل األخرى. توجد يف معظم أجهزة 

ربفيزىا لتقـو وحدة السيطرة بفحص اؼبتحسسات واؼبرافق السيطرة االلكًتونية وسيلة يتم 
األخرى آلياً وعرض النتيجة ظبعياً أو مرئياً لذا هبب االطالع على كتيبات الصيانة لكل 

نوع من أنواع السيارات االلكًتونية ؼبعرفة طريقة التحفيز واالستفادة منها يف تيسَت عملية 
سات سَتاميك يف العادـ مل تظهر يف الفحص. السيارات األحدث ربتوي على متحس

 اؼبخطط، هبب أف تؤخذ بنظر االعتبار عند إجراء عملية الفحص.
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توزيع الطاقة اؼبستقبلي للسيارات االلكًتونية ىو حلقة مفردة تدور حوؿ جسم السيارة  أسلوب

 لتجهيز اؼبلحقات ويتم  Solid power switchesمثبت عليها مفاتيح اغبالة الصلبة 
 .Series digital data-lineالسيطرة على ىذه اؼبفاتيح من خالؿ خط بيانات رقمي متوايل 

وترى اإلشارات الوافدة من  Motronicـبطط كتلي مبسط لوحدة السيطرة 
اؼبتحسسات تدخل وحدة السيطرة لتخرج إىل أوامر سيطرة غباقنات الوقود وملف 

 اإلشعاؿ.
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يلة الضباب للزجاجة اػبلفية، فإف اؼبعاجل اؼبايكروي يتحسس اؼبفتاح إذا مت مثال تشغيل مز 
الذي مت ضغطو ويرسل شفرة رقمية على خط البيانات اػباص بالسيطرة على مفاتيح القدرة 

)مفاتيح اغبالة الصلبة(، صبيع اؼبفاتيح ستستلم شفرة البيانات ولكن اؼبفتاح اػباص دبزيلة 
لتو من اإلطفاء إىل التشغيل وهبهز مسخن الزجاجة الضباب وحده سيستجيب ويغَت حا

بالطاقة. ىذا اؼبفتاح ىو صيغة عامة يصلح لكثَت من التطبيقات داخل السيارة. مثال ؾبموعة 
اؼبصابيح اػبلفية اليت تتضمن اؼبصابيح أثناء القيادة ومصابيح اؼبوقفات ومصابيح الرجوع إىل 

ل عاـ إىل ستة أسالؾ سبتد على طوؿ جسم اػبلف ومبينات االستدارة واليت ربتاج بشك
السيارة. يف النظاـ الرقمي مفاتيح التشغيل تبٌت ؾبتمعة داخل حاوية ؾبموعة اؼبصابيح وتتصل 

فقط مع حلقة القدرة وخط البيانات اؼبشار إليهما. وعندما يتم تطويرىا فإف ىذه اؼبفاتيح 
 The solidغة االلكًتونية لفك الشفرة االلكًتونية ))اليت تتضمن مفتاح اغبالة الصلبة والصي

state switch with moduleبسيطة مع ذاكرة متكاملة، وىذه  ة(( ستصبح معاعبات ميكروي
 بأسعار ىذه األياـ. £5، وصبيع الوحدات ال تكلف أكثر من ICصبيعا يف داخل عبوة واحدة 

ذايت، دبعٌت عندما يتم مثل ىكذا نظاـ فبكن أف يَُطور أكثر ليصبح نظاـ يراقب نفسو بشكل 
يتحسس ىذا التشغيل ويرسل رسالة إىل اؼبعاجل اؼبايكروي تبُت  Moduleتشغيل مصباح فإف الػ 

حالة اؼبصباح الذي مت تشغيلو )ىل ىو صاحل أـ معطوب( ويقـو اؼبعاجل اؼبايكروي بعرض بياف 
 عن حالة اؼبصباح يف اللوحة األمامية )الدشبوؿ(.

البيانات من األلياؼ البصرية الذي يرسل الشفرات على شكل فبكن أف يكوف خط نقل 
دفقات نبضية متالحقة من الضوء اؼبرئي بدال من التيارات الكهربائية. وستحل اؼبتحسسات 

الضوئية بدال عن مثيالهتا التقليدية مثل اؼبفاتيح الدقيقة )اؼبايكروسوهبات( اؼبيكانيكية، ؿبققة 
 ية لتطبيقات مثل دفق خليط الوقود واؽبواء والسرعة الدورانية.اعتمادية عالية وربسس أكثر درا
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 معينات السائق االلكترونية:

يؤلف اؼبعاجل اؼبيكروي نظاـ مثايل كوحدة مراقبة إذ أف التطبيقات تتطلب مسح لعدد كبَت من 
 مثل خزاف الوقود، ضغط الزيت، حرارة احملرؾ. وىذه فبكن أف  Subsystemsاألنظمة الفرعية 

 رض باستمرار أو فقط عندما تصل إىل القيمة اغبرجة اليت تقتضي التنبيو )مع الصوت(.تع
العالقة بُت اػبصائص اؼبختلفة فبكن أف تتم عليها اإلجراءات لتقدـ للسائق أحسن معلومات 

بدوف أف تصرؼ انتباه السائق عن مهمة القيادة الفعلية للسيارة. لغاية اآلف مت التشديد وخاصة 
 يف

 
 

)الواليات اؼبتحدة( على احًتاؽ الوقود يف ؿبركات االحًتاؽ الداخلي ويعرض رقمياً من خالؿ 
GM's Tripmaster  ومن خالؿ ،Ford Miles To Empty display  و ،Chrysler 

Tripcomputer وأكثر لوحة أمامية ،Dashboard ي قرباً إىل حالة التكامل االلكًتوين ىAston 

رشاد السائق، يتم فحصو حاليا غرب أؼبانيا يف منطقة الروىر. واجهة إل ALIتطبيق عملي لنظاـ 
العرض األمامية تقدـ اؼبعلومات التالية : اؼبسافة ألقرب ؿبطة وقود، اؼبسافة ألقرب ىاتف، مناطق 

 واذباه اؼبنعطفات. رةالطريق اػبط
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Martin's Logonda  اؼبتضمنة تكنولوجيا الثنائيات الباعثة للضوءl.e.d. ولكن بدوف حاسبة 

Computer . 
 200mphؼبنتجهم  .l.c.dَطوَّر لوحة تعمل بعارضات البلور السائل  AMقسم التصاميم لػ 

Bulldog عاجل ولكنها كرىت أف تضع االلكًتونيات يف أي مكاف آخر بسياراهتا إذ أف اؼب
ال  Reliability Problemsاألوىل تضمن مشاكل يف االعتمادية  Logondaاؼبيكروي يف منتج الػ 

 يبكن الركوف إليها.
، وضعت يف طرزىا اؼبتقدمة البهية BMWيف أوربا أحد أكثر الشركات فعالية يف ىذا اجملاؿ ىي 

 .Boschاؼبصمم تبدأ بنظاـ حقن الوقود ونظاـ القدح من  االلكًتونياتمدى مؤثر من 
ىو حاسب على لوحة وهبهز دبَقاييس سباثلية. لوحة  BMWنظاـ الفحص والسيطرة اػباصة بػ 

السيطرة للنظاـ ؽبا اثٍت عشر من مفاتيح الضغط تشبو مفاتيح اغباسبة االلكًتونية وعارضات 
أو دالة أمر  DATA entryرقمية مضيئة عدد أربعة. كل مفتاح يعمل كمدخل بيانات 

Command function اعتياديا النظاـ يعرض الوقت ولكن عندما نأمره يعرض اغبرارة اػبارجية .
)مع تنبيو صويت عند الوصوؿ إىل دوف نقطة االقبماد حيث يتكوف اعبليد األسود الذي يؤدي 

مع تنبيو صويت عند تزايد السرعة فوؽ حد معُت،  ةإىل انزالؽ اؼبركبات( و يعرض معدؿ السرع
قي للوصوؿ إىل اؼبقصد، اؼبسافة إىل اؼبقصد، معدؿ الوقود اؼبستهلك، وعدد األمياؿ الوقت اؼبتب

اليت تقطع غبُت نفاد الوقود. وضيفة إضافية مثَتة لالىتماـ ىي شفرة رقمية يتم إدخاؽبا لشل 
قدح احملرؾ عن العمل، و ساعة توقيت لفحص التعجيل. ومؤقت زمٍت لتشغيل مدفأة السيارة 

 ة من صعود السائق إىل داخلها. قبل فًتة زمني
ىنالك إمكانيات متعددة لاللكًتونيات لًتيح السائق، ضابط الكًتوين لوضعية مقعد السائق 

الزوج أو الزوجة فبكن أف زبزف الوضعية على ذاكرة ويتم ضبط اؼبقعد الكًتونيا يف كل مرة 
 اجملاؿ. يستعمل الزوج السيارة أو الزوجة وىذا ردبا أمثل ما يبكن يف ىذا 
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 Blaupunkt ofالعجيب من  ALIردبا أكثر وسيلة فعالة ؼبساعدة السائق ىي نظاـ 

Germaney .ALI  ىو مصطلح يف أؼبانيا لنظاـ يتخذه السائق كدليل ومصدر معلومات. النظاـ
يتألف من وحدة إرساؿ استقباؿ بسيطة يف قاع السيارة وعارضة بالبلور السائل مع وسيلة 

يأيت بسبب شبكة الطرؽ اؼبًتامية  ALIمع أزرار ضغط. )واغباجة إىل نظاـ لعرض الرسومات 
األطراؼ اليت بنيت إباف اغبرب العاؼبية الثانية واليت ذبعل السائق يف حَتة أي مسلك مالئم؟ فبا 

 يؤدي إىل حدوث االختناقات وىدر يف الوقت والوقود.(
الطرؽ تتواصل السلكياً مع السيارات  الطريق وبتوي على ىوائيات صغَتة مدفونة عند تقاطعات

عند اؼبرور فوقها. اؼبعلومات األساسية ؿبمولة يف لوحة الكًتونية عند تقاطع الطريق وىذه صبيعا 
متصلة خالؿ كابل إىل حاسب مركزي كبَت حيث يسيطر على اؼبسارات الطويلة وزضبة اؼبرور 

 على صبيع شبكات الطرؽ العاملة.
تقاطعاً. عدد  83ية ؿبددة على ـبطط ذبرييب يغطي ستوف ميال و يف الوقت اغباضر العمل

. بالرغم من تعقيد النظاـ لكنو بسيط للسائق لكي يستعملو. 400السيارات اؼبدرجة حوايل 
السائق يُدخل رقم مرجعي وينطلق. وعندما تصل اؼبركبة إىل تقاطع اعبهاز يصدر صوت وـبطط 

ـز االنعطاؼ أو االستمرار إىل األماـ. إذا ارتكب بسيط على الشاشة تبُت إف كاف من الال
السائق خطأ فإف اعبهاز يدخل ىذا يف حساباتو ويستمر يف إرشاده إىل أنسب وأقصر طريق. 

وإذا كاف من اؼبتعذر االستمرار فانو يرشده إىل أقرب انعطافة راجعة لتصحيح اػبطأ. تكرار 
فبا يُبَِكن السيارات  20msالرسالة تستغرؽ الرسالة ثالث مرات لتفادي األخطاء، وعملية نقل 

ولكن  £100. كلفة االلكًتونيات اػباصة بالسيارة أقل من 155mphالتحرؾ بسرعات تصل إىل 
 شبكة الطرؽ تكلف ثالثة ماليُت باوف.
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  الموقفات:

ردبا أشد ما يعًتض 
االلكًتونيات لسالمة السيارة 

 ىو نظاـ موقفات ال ينزلق.
تطويره من أحد األنظمة مت  

ABS  معBMW  و
BOSCH يتألف .ABS  من

معاجل ميكروي مع سلسلة من 
اؼبتحسسات اليت تقيس سرعة 

الدوراف لكل عجلة. أي 
عجلة تبدأ باالنزالؽ وتتوقف 

عن الدوراف، يقـو صماـ 
بتخفيف الضغط لتحافظ على 

ي طريق كاف، أقصى إعاقة من قبل الطريق. ىذا يعٍت إف السيارة ستقف يف خط مستقيم على أ
قللت  ABSألقل مسافة مقطوعة، حىت عندما يضغط السائق بأقصى قوتو على اؼبوقف. عملياً 

 £800يستحق قيمة  ةيارد 90إىل  ةيارد 150من  7mphمسافة التوقف على طريق مبلل بسرعة 
 تضعو يف سياراهتا حسب الطلب. BMW أليس كذلك؟!

 السيارات مراقب ضغط اإلطارات، وتتم ىذه ومن التطبيقات الواسعة للحاسبات الدقيقة يف
اؼبراقبة بدوف أي مالمسة من خالؿ مفتاح ضغط تردد عايل ووحدة ربسس، عندما ينخفض 

ىذا الًتدد عن قيمة مثبتة سلفاً بسبب البفاض تردد اإلطارات يتوقف اؼبفتاح عن توليد نبضات 
  وبددىا اؼبعاجل الدقيق.الًتدد العايل حيث ينطلق ربذير صويت ومرئي بعد فًتة تأخَت

الصورة توضح فائدة نظاـ منع االنزالؽ للموقفات 
Anti-Skid Braking system A.S.B. من Bosch 

حصيلة تكنولوجيا اؼبعلومات الدقيقة. واغبالة  وىو
اؼبوضحة لوقوؼ مفاجئ على طريق زلق؛ إىل اليسار 

، إىل اليمُت باستخداـ  A.S.Bبدوف استخداـ نظاـ 
 ..A.S.Bنظاـ 



/ سرمد نافع 1الكًتونيات يف زمن اغبصار  

 162 

 رادار منع التصادم:

ال يزاؿ يف مراحل التطوير األوىل، حيث مت فحصو يف أؼبانيا مع مشهاد ؼبساعدة السائقُت على 
. معاجل ميكروي 35GHاحملافظة على اؼبسافة الصحيحة بُت السيارات. تردد عمل الرادار حبدود 

رعة القيادة الصحيحة للمحافظة على هبري اغبسابات على معلومات اإلدخاؿ ويعرض س
اؼبسافة اآلمنة. ال زالت بعض الصعوبات تقتضي اؼبعاعبة مثال كيف يتم حجب االنعكاسات 

اعبانبية يف اؼبنحنيات والتداخالت اآلتية من سيارات أخرى قادمة تعمل على نفس الًتدد. ىل 
ى إهنا جسر منخفض. األياـ الرادار احملوسب سيخطأ مع شاحنة قاطرة ومقطورة يف سبييزىا عل

. ولكنو يكتشف اغبالة اليت تسبق التصادـ وربفز الوسادة اؽبوائية  اآلتية كفيلة بالتطوير الالـز
غبماية راكيب السيارات من اغبوادث اؼبسببة للجروح أو الوفاة؛ النظاـ يرتقي اهبابياً إلطباد 

 التصادـ من حالة القيادة االعتيادية. 
 خاتمة:

بقلم كاتبو  1981إصدار أيلوؿ لسنة  Practical Electronicsؿ أعاله يف ؾبلة نشر اؼبقا
Walter Musty وقد عرض معظم ما جاء يف اؼبقاؿ أعاله على شاشة تلفزيوف بغداد يف حينها .

ومل نلق لو باالً يف حينها النشغالنا بظروؼ  TransTellمن خالؿ السلسلة التعليمية األؼبانية 
ل عقد التسعينات حىت توافدت إىل بلدنا السيارات العاملة باألنظمة اغبرب. وما أف ى

االلكًتونية أعاله، وصار الطلب يتزايد لصيانة ىذا النوع من السيارات وكانت اؼبشكلة يف 
البداية تكمن يف فهم الطريقة اليت تعمل هبا ليتسٌت تشخيص العطل مث تصنيع بدائل لألنظمة 

بدؿ العاطلة اليت ال يوجد بديل احتياطي ؽبا بسبب ظروؼ اغبصار  االلكًتونية اؼبسيطرة لتعمل
 يف ذلك الوقت. وكاف القليل من اؼبصادر يقدـ اؼبعلومات أعاله وىي غَت متاحة للجميع.

اؼبخطط الذي سبق و اؼبوجود ضمن اؼبقاؿ يوضح الطريقة اليت تعمل هبا السيارة اؼبسيطر عليها 
ومفصل أما بقية التفاصيل فتتأتى من متابعة الفٍت ؼبا ينشر باغباسب )العقل(، واؼبخطط واضح 

 يف كتيب الصيانة اػباص بالسيارة.
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بعض السيارات اليت وردت إىل البلد تعمل بنظاـ نصف الكًتوين؛ يعٍت منظومة حقن الوقود 
 الكًتونية والباقي أنظمة تقليدية )بعض اؼبصانع أدرجت األنظمة االلكًتونية يف سياراهتا حبذر

على طريقة اػبطوة خطوة(. السيارة ربتوي على مبخرة تقليدية )كاربريتور( ومتحسس على بوابة 
 اؼببخرة عبارة عن مقاومة متغَتة تتحسس مقدار ضغط السائق لدواسة البنزين وربتوي كذلك
على سواقة غباقنات الوقود حيث تتزايد نبضات اغبقن مع تزايد الضغط على دواسة البنزين، 

ديل زمن نبضة اغبقن للحصوؿ على أقل تلوث من متحسس العادـ وهبذا تتم موازنة ويتم تع
نسبة اػبليط. ولعدـ توفر األدوات االحتياطية كما أسلفنا لذا سعى الفنيُت إىل تصنيع أجهزة 

 السيطرة مثل الذي ذكر للتو. وفيما يلي عرض ألحد ىذه النماذج.
  

 
سبثل دائرة توليد النبضات اليت تسوؽ  VR1مع منظم الفولتية واؼبقاومة اؼبتغَتة  Tr1زتور الًتانس

مثبتة على ؿبور اؼببخرة،  VR1حاقنات الوقود، متحسس دواسة البنزين عبارة عن مقاومة متغَتة 
يفضل أف تكوف ؿبجوبة. اؼبقاومات نصف  VR1وكما تالحظ يف اؼبخطط خطوط توصيل 

لضبط قيمة تردد النبضات اليت تولدىا الدائرة عند اغبافات أي عندما  VR3و  VR2اؼبتغَتة 
 تكوف دواسة البنزين بدوف ضغط وعندما تكوف يف أقصى ضغط.

مخطط لدائرة بديلة تم تصميمها و تجميعها 
 .محلياً انتشلت سيارة ثمينة من رقدتها

 ثل ملف حاقن الوقوديم Lالملف 
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الًتانسزتور أحادي الوصلة  Break down Deviceتتمحور الدائرة حوؿ مذبذب مكوف االهنيار 
على شكل نبضات حادة  0Vو ينحرؼ ىبوطاً كب .9Vواػبارج من دائرة اؼبذبذب جهد مستمر 

ًً مع زيادة اعبهد على الطرؼ الوسطي للمقاومة اؼبتغَتة.  االقبراؼ يزيد معدؿ تردادىا طرديًا
أو ترانزستورين مربوطة بالطريقة اؼبوضحة إىل جانب  2N2647يبكن استعماؿ الًتانسزتور 

لنوع من أحادي ، وقد ورد ىذا ا2SH21اؼبخطط، وقد لوحظ بالتجريب أف أفضلها ىو النوع 
 Tr3و  Tr2 نالوصلة إىل البلد مرفق مع لعبة علمية تسمى ))روليت الكًتوين((. الًتانزستوري

على التوايل زبرج منهما النبضات إىل مدخل  Inverterوعاكس  Bufferعبارة عن مصد 
ويبكن التحكم بعرض النبضة  555مذبذب ذو أطالقة واحدة مؤلف من اؼبتكاملة الشهَتة 

عرب ثنائي باعث للضوء لبياف عمل الدائرة، مث  Tr4بة اػبارجة من اؼبذبذب وىي تسوؽ اؼبوج
إىل ملف حاقن الوقود، الثنائي اؼبوصوؿ على طريف حاقن الوقود فائدتو للتخلص من النبضة 

  اؼبرتدة احملتثة يف ملف اغباقن ذات الفولتية العالية واليت قد تسبب تلف الدائرة.
بالشيء الكثَت، وصبيع اؼبكونات ذات خصائص مدنية ال عسكرية، يعٍت ىذه الدائرة ليست 

أهنا ال تتحمل التطرفات اغبرارية اليت سبر هبا السيارة من ارتفاع شديد يف حرارهتا هناراً صيفا 
والبفاض شديد يف حرارهتا شتاًء لياًل. ومع ذلك فقد انتشلت سيارة شبينة وصبيلة من رقدهتا 

لطرقات. وىي ال تتحسس غاز العادـ كما يف الدائرة األصلية، ومل وأصبحت تنطلق على ا
 تنجح عند ؿباولة تركيبها على نظاـ بدوف مبخرة مثل نظاـ شركة بوش الذي مت شرحو آنفاً.

ومل أصدؽ عندما دعيت إىل ركوبػها أف ىذه الدائرة اؽبزيلة تسيطر على ىذا القدر من الطاقة 
 اؼبنتقلة على الطريق.

ر األعطاؿ شيوعا يف السيارات االلكًتونية، إخفاؽ وحدة السيطرة االلكًتونية عن ومن أكث 
أداء مهمتها. ويرجح السبب إىل اػبصائص اؼبيكانيكية لسبيكة مادة اللحاـ؛ إذ إف ىذه اؼبادة 

وبسبب اىتزاز اؼبركبات اؼبتكرر أثناء رحالهتا تتكسر عند مناطق اإلجهاد وتصبح رديئة التوصيل 
ا، لذلك قبد أف فكرة ذبديد غبامات لوحة السيطرة كهربائي
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غالباً تعاجل التوقفات الغَت اؼبفهومة واإلخفاقات ؽبذه الوحدة، وليس الرصاص وحده من يبتلك 
ىذه اػبصائص إذ يشًتؾ معو النحاس لذا قبد أف خطوط نقل القدرة الكهربائية وقابلوات 

وؽ اعبسور يف اغبياة اؼبدنية وإمبا سبرر فوؽ الركائز الكونكريتية للجسر ذبنباً اؽباتف ال سبرر ف
الىتزاز منصة اعبسر أثناء مرور اؼبركبات فوقها، وتسند منصات اعبسور إىل مضاجع من اؼبطاط 

 لتعطيها حرية اغبركة وسبنع االىتزازات من الوصوؿ إىل الركائز الكونكريتية.
 

عند توصيل التيار  
حِّل اؼبستمر يبسك اؼبرَ 

ؼبدة ثالث ثواين مث 
 يسقط وىذه الدائرة

مفيدة لتشغيل مضخة 
الوقود عند بداية 

التشغيل يف حاؿ تعطل 
 .الدائرة األصلية
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