
:Avometer رتيموف اال زاهج



Multimeter رتيميتلم مساب اًضيأ فورعم

ىلع يوتحي لماكتم ينورتكلإ سايق زاهج وهو

دحاو زاهج نمض سايقلا ةزهجأ نم ددع

سايقلا تادحول راصتخا يه OVA ةملكو

Ampere رايتلا سايق ةدحو

Volt تلوفلا سايق ةدحو

Ohm ةمواقملا سايق ةدحو

زاهجلا نم ناعون كانه

AVOAnalog يرظانت رتيموفا زاهج

Meter



MeterAVODigital يمقر رتيموفا زاهج

ةيلا تلا ةزهج ىلعاأل لماشلا زاهجلا اذه يوتحي

: يساس األ لكشلا ب

يئابرهكلا رايتلا سايقل : رتيمأ

يئابرهكلا دهجلا سايقل : رتمتلوف

ةيئابرهكلا ةمواقملا سايقل : رتيموأ

سايق ةدحو ىلع يوتحي اضيا

روتسسنارتلا و دويادلا )و تافثكملا ) تاعساوملا

AVOAnalog يرظانتلا رتيموف أ-األ

:Meter





: سايقل يرظانتلا سايقلا زاهج مدختسي

OhmΩ ةيئابرهكلا ةمواقملا

اجيم 100 ىتحواجيم نم1

VDC رمتسملا دهجلا

تلوف 500 ىتحو نم0

VAC ددرتملا دهجلا

تلوف 1000 ىتحو نم0

ADC رمتسملا رايتلا

AAC ددرتملا رايتلا

ىصقا دحك ريبما 10 ىتحو نم0

: ةيئابرهكلا ةمواقملا سايق ةقيرط واال:



: ةمواقملا سايق لوح تاظح مال

زاهجلا نم اهعزن دعب ةمواقملا سايق -متي

زاهجلا ريفصت متي فلتخم جيردت رايتخا دنع -

X1 نم ةمواقملا سايقل تاجيردت ةدع دجوي

X10K ىتحو

سايقلا ةميق فلتخت جيردت لكبو



ىلع رشؤملا فقوتو ام ةمواقم سايق مت اذاف

9ثمال مقرلا

جيردتلا رايتخا ناك اذاف

رشؤملا ةءارقك ةمواقملا ةميق نوكت :(X1)ىلع

9موا ابيرقت اهنا ينعيو امامت

يواست ةمواقملا ةميق نوكت :(X10)ىلع وا

90موأ يأ ةرشعب ابورضم رشؤملا ةميق

90=10×9

100 يف ةميقلا ةبورضم :(X100) ىلعوا

900موأ يأ

900=100×9

موأ وليك 90 ىلع(X10K):يا وا

90=10×9





:DC رمتسملا دهجلا سايق ةقيرط : ايناث

فارطا عضوب متت رمتسملا دهجلا سايق ةقيرط

ردصمل بلا وسلا بجوملا نيفرطلا ىلع زاهجلا

ةيذغتلا

فرط ىلع + بجوملا فرطلا عضو ىعاريو

+ بجوملا ةيذغتلا

ةيذغتلا فرط ىلع بلا- سلا فرطلا عضوو

بلا- سلا



دارملا دهجلا ةوق بسح جيردتلا رايتخا متيو

هصحف

:AC ددرتملا دهجلا سايق ةقيرط ثاثلا:

فارطا عضوب متت ددرتملا دهجلا صحف ةقيرط

ةيذغتلا ردصم فارطا ىلع زاهجلا

دارملا رايتلا ةوق بسح جيردتلا رايتخا متيو

هصحف



: رايتلا ةدش سايق ةقيرط : اعبار

ىلع زاهجلا ليصوتب رايتلا ةدش سايق ةيلمع متت

هرايت سايق دارملا زاهجلا عم يلا وتلا

عم زاهجلا فارطا نم فرط ليصوتب كلذو

يناثلا فرطلا و يئابرهكلا ردصملا نم فرط

هرايت سايق دارملا لمحلا عم سايقلا زاهجل

نم يناثلا فرطلا عم يناثلا لمحلا فرطو

يئابرهكلا ردصملا

10A ىدعتي ال ساقملا رايتلا نوكي نا ىعاريو

ىصقأ دحك



:MeterAVODigital يمقر رتيموفا زاهج



نم يمقرلا رتيموف األ زاهج نوكتي

ضرعلا ةشاش -1

باال ةساقملا ميقلا ضرعت ةشاش نع ةرابع يهو

فورحلا و ماقر



: مكحتلا حيتافم -2

آلرخ زاهج نم فلتخت يهو

اهتفيظو ابلا غو



و تارايتلل DC-AC سايق نيب رييغتلل حاتفم أ-

سكعلا بو دوهجلا

ءانثا توصلا لصاوت نم رييغتلل حاتفم ب-

يداع رتيموا زاهجك سايقلل ةمواقملا سايق

ميق ىصقاو ميق لقا سايق نيب رييغتلل حاتفم ج-

سايقلل

ىلإ يكيتاموت اال ىدملا لمع نم رييغتلا حاتفم د-

يوديلا لمعلا

ىدمل ىمظعلا ةميقلا طبض ىدملا ب دوصقملا و

ةشاشلا ىلع رهظت ويتلا سايقلا

اهئافطا وا ةشاشلا ةيفلخ ةرانا راهظا حاتفم ه-



( سايقلا (عون عضولا ديدحتو رايتخا حاتفم -3

( زاهجلا ءافطإ ) فاقي OFF:لإل عضولا

ىتحو DCAC) دوهجلا سايقل :V عضولا

موا اجيم 10 ىتح عةيلا تاقواعمب (V600

ىتحو AC) دوهجلا سايقل :Velec عضولا

وليك 270 ىتح ةضفخنم تاقواعمب (V600

DC دوهج سايق اضيا نكميو موا



KHz200 ىتح ددرتلا سايقل :Hz عضولا

ةمواقملا ةراشا وا رومزلا عضولا

: ناتفيظو رايتخ اال اذهل

لقا ةمواقم ىتح لصاوتملا توصلا ب رابتخ ا-اال

400موا ىتحو 40موأ يواست وا

موا اجيم 40 ىتح ( رتيموأك ) ةمواقملا سايق ب-

حاتفم كيرحتو زاهجلا ليغشت دنع : ةظوحلم

توصلا رابتخا لمعي عضولا اذه ىلع رايتخ اال

رتيموأك ةمواقملا سايق ىلا رييغتللو لصاوتملا

االلو مكحتلا حاتفم ىلع طغضلا مقب

Diode( يئانثلا ) دويادلا رابتخا عضو

40 ىتح ( تاعساوملا ) تافثكملا سايق عضو

دارفوركيام



AC-DC تارايت سايق عضو :mA عضولا

.400mA ىتح

AC-DC تارايت سايق عضو :10A عضولا

ىصقا دحك 10A ىتح

روتسزنارتلا تاسايق لخادم -4

(hfe) بسكلا سايقل مدختسيو

ءزجلا يف روتسزنارتلا فارطأ لخدت انهو

هعون بسحب NPN PNPوأ رشؤملا



: زاهجلا ليصوت فارطا -5

دنع COMو+ نيفرطلا مدختسي زاهجلا اذهل

زاهجلل نكمي يتلا ةيئابرهكلا تايمكلا لك سايق

اهعم لماعتلا

10A ىتحو 400mA نم رثكا تارايتلا ادع

10AوCOM نيفرطلا مدختسي ىصقأ دحك



يمقرلا رتيم االوف زاهج تامادختسإ

: ةمواقملا سايق -1

االمو عضو ىلع رايتخ اال حاتفم طبظ متي

: ةمواقملا سايقل نيتقيرط دجوي

األ يفرط عضوب ةرئادلا لخاد ةمواقملا صحف ا-

. ةمواقملا فارطا ىلع يازوت رتيموف



لضف األ وهو ةرئادلا جراخ ةمواقملا صحف ب-

واالقد

ةمواقملا ةءارق ةقيرط

مت اهيلا رظنلا درجمب ةمواقملا ةميق ديدحتل

اهتميق ديدحتل ناول اال مادختسا

ناول نماال ةعومجم ةمواقملا ىلع دجوي ةطاسبب



نع نيعم لولدم وا مقر نع ربعي نول لك

ددحن ردقن ماقر ال اهليوحت دعب ناول ةذهاال قيرط

ةمواقملا ةميق

ةمواقملا ىلع ةدوجوم نوكت يتلا ناول اال

ةميق باسح ةيفيكو نول لكل لباقملا مقرلا و

ةياهنلا ىف ةمواقملا

رفص = دوس اال

1= لاينب

االمحر=2

3= قيلا تربلا

االفصر=4

ر=5 ضخ اال

6= قرز اال

7= يصاصرلا



8= ضيب اال

يضفلا و يبهذلا امه نيرخا نينول دجوي

% ةبسن نع نيمقرلا نيذه ناربعيو

نيميلا ىلا راسيلا نم ةمواقملا ةئارق بجيو

وا يبهذلا نينوللا نوكي ةمواقملا راسي ةفرعملو

ةمواقملا نيمي امه يضفلا

ىرخاو ناولا ثالث اهيلع نوكي تامواقم كانه

سمخ ىرخاو عبرا

يضفلا وا يبهذلا نينوللا ءانثتسإب



ناولا ثلاالث تاذ ةمواقملا ةميق باسح ةقيرط

مقرك بتكي االلو نوللا

مقرك اضيا بتكي ىناثلا نوللا

رافص ددعاال نع ربعي ثلا ثلا نوللا



, ينب نيميلا ىلا راسيلا نم ةبترم اهناولا ةمواقم

يبهذ يلا, قترب , دوسا

اهتميق نوكت مكف

1= ينب نوكي مقرك بتكي االلو نوللا نا

0= دوسا نوكي اضيا مقرك بتكي ىناثلا نوللا

نوكي رافص ددعاال نع ربعي ثلا ثلا نوللا

رافصا ثالث بتكني 3= يلا قترب

00010موا ةمواقملا ةميق نوكت

نا لوقن ردقن اذا 1000موا يواسي موا وليك 1

موا وليك 10 يواست ةمواقملا ةميق

: ةيرارمتس اال صحف -2

رزابلا عضو ىلع رايتخ اال حاتفم طبض متي

دارملا نيفرطلا ىلع رتيموف األ فارطا عضوو

امهلا صتا نم دكأتلا و امهصحف



سوالةماالسالكو ليصوتلا سايقل مدختسي

تاناخسلا وا حيباصملا لثم ةريغصلا تامواقملا

الت وحملا وا ةيئابرهكلا



: تافثكملا سايق -3

هعزن نم فالدب ةيئابرهك ةرئاد يف فثكم سايقل

هلجرا دحا عزن وا

فثكملا غيرفت بجي لجر كلتاأل ىدحا لصف دعب

هيفرط تالسم قيرط نع لماكلا ب يئابرهكلا

ثمًال كفملا ك ةيندعم ةعطقب



هصحف بولطملا فثكملل ماتلا غيرفتلا دعب

يف سايقم ىلعأ ىلع رتيموف األ زاهج طبضي

األمو ةناخ

األ زاهجب يئابرهكلا فثكملا يفرط لصوي مث

رود لا مها (يأ ةيبطقلا ةاعارم مدع عم رتيموف

بلا) وسلا بجوملا بطقلا



رتيم األوف زاهج ىلع ةرهاظلا ةميقلا تناك اذإ

ةميق ىلعأ ىلا ايجيردت ديازتلا ب ةذخآ

األ زاهجب لوصوملا فثكملا فارطأ بلقب مقف

مال قيرط نع ىرخأ ةرم صحفلا مقوب رتيموف

ىلا لوصولا ىتح اضيأ بميقلا جردتلا ةظح

ةنكمم ةميق ىلعأ

يأ ريغتفلا نوكي فثكملا اذه ةلا حلا كلت يف

هلا دبتسا ىلا ةجاحب تسلو ًاميلس

ةريغص ةميق رتيم األمو ةءارق تناك اذإ امأ

بجيو تفلا فثكملا اذه نإف امئاد ةريبك وا امئاد

روفلا ىلع هلا دبتسا

ةظح: مال

صصخم ناكم رتيموف اال ةزهجا ضعب يف دجوي

فثكملا صحفل





: دويادلا سايق -4

االمو عضو ىلع رايتخ اال حاتفم طبض متي

: دويادلا فارطا ةفرعمل

نم ضيبا نولب رنزمو دوسا دويادلا نول نوكي

هفارطا دحا

هفارطا دحا نم دوسا نولب رنزمو نولم وا

( دوثاكلا ) بلا سلا وه رنزملا فرطلا

(اآلدون) بجوملا وه يناثلا فرطلا



: ةينورتكل اال ةرئادلا جراخ دويادلا صحف

: نيتلحرم ىلع متيو

عم رتيموف لال بجوملا فرطلا ليصوت ا-متي

دويادلل بجوملا فرطلا

عم رتيموف لال بلا سلا فرطلا ليصوت يومت

دويادلل بلا سلا فرطلا

circuitshortوا ةجيتنلا نوكت نا بجي

ادج ةريغص ةمواقم



نود تباث رشؤملا ىقبي البـدنا ةلا حلا ةذه ىف

ميلس دويادلا نوكي ىتح كرحتي نا

تفلا نوكيس ةءارقلا تكرحت اذا اما



عم رتيموف لال بجوملا فرطلا ليصوت ب-متي

دويادلل بلا سلا فرطلا

عم رتيموف لال بلا سلا فرطلا ليصوت تيوم

دويادلل بجوملا فرطلا

circuitOpen ةجيتنلا نوكت نا بجي

أرقي الهنمل لم عـي ةجيتنلا نوكت جيبنا

تافل نوكي نيتهجلا ىلع أرق ناو



: دهجلا ب ةلصوم ةرئادلا و دويادلا صحف

ةمواقملا سايق لدب نكل ةيصاخلا سفن مادختسأب

دهجلا ساقي

دويادلا هاجتاب بجوملا بطقلا ليصوت مت اذا

ةرئادلا لمتكت فوس

ىلع بجوملا رتيموف اال فرط عضو مت اذاو

بلا سلا رتيموف اال فرطو اآلدون دويادلا فرط

دوثاكلا ىلع

تلوف رفص ةءارقلا نوكتسف

لطاع دويادلا نوكيف ةرئادلا لمتكت مل اذاو

دويادلا هاجتاب بلا سلا بطقلا ليصوت مت اذا اما

ميلس دويادلا ناك اذا ةرئادلا لمتكت نلف

ىلع بجوملا رتيموف اال فرط عضو مت اذاو

بلا سلا رتيموف اال فرطو دوثاكلا دويادلا فرط

ىلعاآلدون

دهجلا ردصم ةميقب ةءارقلا نوكتسف





: روتسزنارتلا سايقو صحف -5

جرخت فارطا هلثالةث رصنع وه روتسزنارتلا

: يهو هنم

(BASE)ياB زمرلا اهلب زمريو ةدعاقلا

(COLLECTOR)ياC عمجملا

(EMITTER)ياE ثعابلا



: روتسزنارتلا عاونا

بيكرتلا ثيح نم نيعون روتسزنارتلل دجوي

امهو نعاآلرخ هبيكرت يف دحاو لك فلتخي

: يلا كتلا

:PNP روتسزنارت

ناتبجوم ناتنثا تاقبط ىلعثالةث يوتحي وهو

ىمسي كلذبو N سةبلا ةقبط امهنيبو P

PNP روتسزنارتلا



:NPN روتسزنارت

تاقبط ىلعثالةث NPN روتسزنارتلا يوتحي

كلذب Pو ةبجوم ةقبط امهنيبو N ناتبلا س ناتنثا

NPN روتسزنارتلا ىمسي

: روتسزنارتلا زومر

ىلع دللالةل نييئابرهك نيزمر مدختسي

عون ىلع لدي دوجوملا مهسلا و روتسزنارتلا

روتسزنارتلا



نا: ثيح

PNP روتسزنارت عون ىلع لدي لخادلا مهسلا

عون نم روتسزنارت ىلع لدي جراخلا مهسلا و

NPN



: روتسزنارتلا صحف ةقيرط

: لحارم ةدع ىلع روتسزنارتلا صحف متي

:B ةدعاقلا ديدحت -1

دويادلا صحف عضو ىلع رتيموف طبظاال متي

فارطا نم نيفرط يا نيب سايقلا متي

ايئاوشع روتسزنارتلا

كبوالاال ةءارق امهنيب دجوت ال يتلا نيفرطلا ف

E ثعابلا امه نانوكي رتيموف اال يفرطل نيهاجت

B ةدعاقلا وه ثلا ثلا فرطلا نوكيف C عماجلا و



روتسزنارتلا عون ديدحت -2

B ةدعاقلا فرط ةفرعم مت نا دعب

فوسو هيلع رتيموف اال فارطا دحا عضو متي

نيرخ األ نيفرطلا نم لك عم أرقي

هيلع رتيم -لالوف بلا سلا فرطلا ناك اذاف

نم وه روتسزنارتلا نم فرطلا كلذ نوكي

نم روتسزنارتلا نوكي يلا nبوتلا عونلا

pnp عونلا



زاهج +نم بجوملا فرطلا ناك اذا اما

روتسزنارتلا نم ةدعاقلا فرط ىلع رتيموف اال

نوكي يلا pبوتلا عونلا نم فرطلا كلذ نوكيف

npn عونلا نم روتسزنارتلا





: روتسزنارتلا فارطا ديدحت -3

B ةدعاقلا فرط ةفرعم مت نا دعب

C عماجلا فرطو E ثعابلا فرط ةفرعملو

نيفرطلا نيبو B ةدعاقلا فرط نيب سايقلا متي

نيرخ اآل

E ثعابلا Bو ةدعاقلا نيب ةءارقلا ةميق نوكت

Bو ةدعاقلا نيب ةءارقلا ةميق يلقالنم ربكا

C عماجلا



: روتسزنارتلا سالةم ديدحت -4

C عماجلا Eو ثعابلا نيب ةءارق تدجو اذا

ثعابلا Cو عماجلا نم لكو B ةدعاقلا نيب ام وا

رتيموف اال زاهج يفرطل نيهاجت Eيفكالاال

يفرطل نيهاجت يفكالاال ةءارق دجوت وامل

روتسزنارتلا اهدنع نوكيف رتيموف اال زاهج

لطاع





صاخ لخدم رتيموف اال عاونا ضعب يف دجوي

روتسزنارتلا ديدحتو صحفل



:DC رمتسملا دهجلا سايق -6

كرحن نأ بجي (DC) رمتسملا دهجلا سايقل

يتلا نكام األ دحأ ىلإ سايقلا رايتخا حاتفم

DCV زمرلا اهمامأ

ةحتفلا يف لخدي رمح األ سجملا ف تاسجملا امأ

دوس األ سجملا VWmAو زومرلا ب ةرشؤملا

COM زمرلا ب ةرشؤملا ةحتفلا يف لخدي

فرطلا ىلع رمح األ سجملا عضو ةاعارم عم

ىلع دوس اال سجملا عضوو ردصملل + بجوملا

ردصملل بلا- سلا فرطلا



دهجل ا ةميق أرقي فوسف سكعلا ب اهعضو مت اذإف

ةءارقلا -عم سبلا ةراشإ عم

ةرشابم ةشاشلا ىلع ةءارقلا رهظتس سايقلا دنع

لوصحلل سايقلا رايتخا حاتفم كيرحت اننكميو

دهجلا ةميق بسحب ةءارق لضفأ ىلع

ثمال تلوف 15 دودحب ادهج سيقن انك اذإ يأ

يف زاهجلا نأ 20يأ عضو ىلإ حاتفملا كرحنف

20 ىلإ دوهجلا سايق هتعاطتساب ةلا حلا هذه

ىلعأ دحك تلوف



AC ددرتملا دهجلا سايق -7

كرحن نأ بجي (AC) ددرتملا دهجلا سايقل

يتلا نكام األ دحأ ىلإ سايقلا رايتخا حاتفم

حضوملا زاهجلا يف يهو ACV زمرلا اهمامأ

تلوف 200وأ750 امإ اقباس

كرحنف تلوف 200 نم لقأ دهج سايق اندرأ اذإف

سايق اندرأ اذإ امأ تلوف 200 عضو ىلإ حاتفملا

ىلإ رشؤملا كرحنف تلوف 200 نم ىلعأ دهج

تلوف 750 عضو



DC رمتسملا رايتلا ةدش سايق -8

هرايت سايق دارملا زاهجلا رايت ىدعتي ال نا بجي

ىصقا دحك 10A نع

وأ وركيملا (DC)ب رمتسملا رايتلا ةدش سايقل

رايتخا حاتفم كرحن نأ بجي ريبمأ يلليملا



زمرلا اهمامأ يتلا نكام األ دحأ ىلإ سايقلا

DCA

ةحتفلا يف لخدي رمح األ سجملا ف تاسجملا امأ

دوس األ سجملا VWmAو زومرلا ب ةرشؤملا

COM زمرلا ب ةرشؤملا ةحتفلا يف لخدي

هرايت صحف دارملا زاهجلا يفرط دحا لصف متي

فارطا عم يلا وت رتيموف اال فارطا ليصوتو

زاهجلا

لصويف عةيلا ةدش وذ هسايق دارملا رايتلا ناك اذإ

10A زمرلا ب ةرشؤملا ةحتفلا ب رمح األ سجملا

ةرشابم ةشاشلا ىلع ةءارقلا رهظتس سايقلا دنع

لوصحلل سايقلا رايتخا حاتفم كيرحت اننكميو

رايتلا ةدش بسحب ةءارق لضفأ ىلع



بتك

ءابرهك ينف دمحم ليقع
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