
أجھزة القیاس و القیاسات اإللكترونیة
ماجد عباس محمد/ بقلم م

، یجب أوال أن نعرف ما ھى أدوات القیاسةلقیاس المكونات اإللكترونی
اآلفو–١
األوسیلوسكوب -٢
أآلت االختبار-٣

.لھذا سنتكلم ھنا عن وسائل القیاس األخرىموضوع مستقل باسمھ األوسیلوسكوب وضعت شرحا لھ فى 

البعض یخلط بین الفولتمیتر و اآلفو فى حین أن اآلفو حقیقة لیس جھازا واحدا و لكنھ عدة أجھزة معا وھو حقیقة 
اختصار للحرف األول من الخواص التى یقیسھا وھى التیار و الفولت و األومھاسم لیس لھ معنى ولكن

Ampere, Voltage, Ohm .
.لنعرف كیف یستخدم و متى، یجب أن نعرف مما یتركب و ما ھى أنواعھ و فیم یستخدم كل نوع

ینقسم اآلفو لنوعین رئیسیین ھما النوع التماثلى و النوع الرقمى واألول ھو األقدم وكالھما یؤدى دورا عظیما فى 
.عالم القیاس

النوع األول و المسمى التماثلى و یسمى أیضا أداة 
الملف المتحرك وھو كما بالشكل التالى عبارة عن 

ملف من سلك نحاسى دقیق موضوع فى مجال 
عند مرور تیار بھ ، یتولد . مغناطیسى قوى و ثابت

فى الملف مجال مغناطیسى یولد مع المجال الثابت 
قوة على سلك الملف ) حسب قوانین الید الیمنى (

فى والتى تولد بدورھا عزم ازدواج یدیر الملف 
زنبرك (نظرا لوجود سوستھ . اتجاه عقارب الساعة

یحدث اتزان بین قوة السوستة و قوة ) أو یاى
الملف، ھذا االتزان یعتمد على قیمة التیار ولذلك 
تكون العالقة بین زاویة االنحراف و التیار عالقة 

.خطیة

لحدوث  تقاس حساسیة ھذا الجھاز بالتیار الالزم 
میكرو أمبیر أى ٥٠ى وبلغت حت.  أقصى انحراف

.میكرو أمبیر تكفى ألقصى انحراف٥٠
یوضع خلف المؤشر تدریج یبین القیاس و بلغت 

. قسم أى یمكن قیاس نصف میكرو أمبیر ١٠٠درجة مما جعل من السھل تقسیمھا إلى ١٢٠زاویة االنحراف 
ما زال كثیر التواجد فى .لى صورتھلزیادة الدقة وضعت مرآة مع التدریج حتى یتمكن القارئ من مطابقة المؤشر ع

لوحات الكھرباء وغیره من القیاسات لرخص ثمنھ

لماذا نبحث وراء الماضى؟ العالم اآلن رقمى و اآلفو الرقمى 
!!!موجود

خاصة –أجل ولكن بالفھم الصحیح نجد بعض التطبیقات 
على نقط القیاس، ال شيء یجب أن یوضع حمل ماتلك التى 

كما أنھ مازال أسرع فى ، ف المتحركیتفوق على المل
الستجابة بكثیر من الرقمى، و ربما عمدا فحركة المؤشر ا

ثالث أرقام بمعدل سریع یجعل العین غیر قادرة على بینترى و العین قادرة على تحدید المتوسط لھا لكن التغیر 
.قراءة أى منھا

بتطبیق قانون أوم نجد . میكرو أمبیر لینحرف ألقصى االنحراف٥٠علمنا أنھ یحتاج 
م× ٠.٠٠٠٠٥٠=  المقاومة × التیار = فولت ١



فولت/ ك أوم ٢٠= ك أوم أى أنھ یوفر مقاومة دخول ٢٠= م 
ك أوم وھكذا١٠٠= ٢٠× ٥= فولت ستكون لھ مقاومة ٥إذن لو وضع على مدى 

اة تعمل بالتیار، فھو ال یقیس سوى التیار و لقیاس أى شيء آخر، یجب تحویلھ لتیارنظرا ألنھ أد
المقاومة حسب قانون أوم÷ الفولت = لقیاس الفولت، یجب توصیل مقاومة على التوالى و علیھ یصبح التیار 

.میجا أوم٢أوم أو ٢٠٠٠٠٠٠=  میكرو أمبیر ٥٠÷  فولت ١٠٠فولت كأقصى انحراف نقسم ١٠٠مثال لقیاس 
ھذا التیار " لتسریب"میكرو یجب استخدام مقاومة على التوازى ٥٠لقیاس تیار فھو لھا ولكن لزیادة التیار عن 

مرات التیار السابق إذن سیمر فى المقاومة ١٠الزائد ولحساب قیمتھا یجب قیاس مقاومة الملف األومیة و لقیاس 
من مقاومة لملف٩÷ ١تكون المقاومة مرات التیار المار فى الملف أى س٩

–مرة ١٩٩٩٩÷ ١مرة قدر تیار الملف و علیھ المفروض أن نقول أن المقاومة ٢٠٠٠٠أمبیر فھو ١أما لقیاس 
÷ ٢٠أى % ٠.١؟ على أى حال ال توجد مقاومة أفضل فى دقتھا من ٢٠٠٠٠÷ ١ھل حقا ھناك فرق  أن نقول 

٢٠٠٠٠

كیف ھذا؟ ! جب أن نحول المقاومة المجھولة لتیاراآلن لنقیس المقاومة ، ی
سنحتاج أوال لبطاریة لتمد بالتیار، مقاومات لتنسیق ھذا التیار بحیث یمر التیار بالقدر الذى سمح بھ المدى 

.المطلوب قیاسھ
خرج منھ، كنا نتكلم عن أقصى قیمة تكون مناظرة ألقصى انحراف، لكن ھنا البطاریة داخل الجھاز والتیار ی–مھال 

!!إذن أقصى تیار یساوى أقصى انحراف
!!أجل ولھذا نجد أن التدریج معكوس أى الصفر على أقصى انحراف وال توجد أقصى قیمة

كیف؟- ھل ھذا یعنى أننا نقیس كل المقاومات على مقیاس واحد؟  اإلجابة نعم وال 
١.٥أمبیر ولو استخدمنا بطاریة ومایكر٢٥نالحظ أن نصف التدریج یقابل نصف التیار الالزم ألقصى انحراف أى

إلى ماال نھایة لھم نفس ٦٠ك لھم نصف التدریج و من ٦٠كیلو أوم أى أن من صفر إلى ٦٠فولت بالقسمة ینتج 
.ك واآلخر لماال نھایة٦٠المدى أى نصف التدریج، لھذا یتضح أن النصفین غیر متكافئین، أحدھما مفرود على 

نوصل مقاومات على التوازى لیقل المدى أو نستخدم جھد أعلى و ستظل دوما النسبة واحدة و لتغییر المدى إما 
.نصف التدریج ھو نصف التیار و یكون على أطراف القیاس نصف الفولت

مما سبق ، وألنھ یعتمد أساسا على التیار، فھو یمثل مقاومة موضوعة بین طرفى القیاس، ورغم كونھا مقاومة 
تؤثر على القیاس كما سنرى الحقاكبیرة إال أنھا



DMMاألجھزة الرقمیة 

أى Digital Multi Meterوھى اختصار DMMإلى  AVOأول اختالف نالحظھ ھو االسم حیث تحول من 
.الجھاز الرقمى متعدد القیاسات ألنھ بالتقنیة الرقمیة أمكن إضافة قیاسات كثیرة بكلفة قلیلة و دقة عالیة

Analog to Digitalوھى اختصار ADCیعتمد ھذا النوع على وحدة تحویل من تماثلى لرقمى والمعروفة باسم 
Converter ھو مشروح فى موضوع الدوائر الرقمیةو.

والتى تجعلھ ذو مقاومة دخول عالیة جدا و ثابتة على كل مدى القیاس وھو MOSFETھذه الوحدات تبنى بتقنیة 
و یكون خرجھا عبارة عن أرقام تعرض على . السابق شرحھاMCIفى أجھزة الملف المتحرك ما لم یكن متاحا

.مما یقلل كثیرا من خطأ القراءة و الرؤیة7Segment Displayشاشات رقمیة و المسماة 
ونصف و أربعة و ٤و ثالث أرباع و ٣ونصف أو ٣تصنف ھذه األجھزة حسب عدد األرقام الممكن عرضھا فمنھا 

.ث أرباع رقمثال

نصف رقم؟؟ ماذا یعنى نصف رقم أو ثالث أرباع؟؟
إلى ٠٠٠٠اصطالح یعنى یعرض صفر أو واحد فقط ، إذن الجھاز ذو ثالثة ونصف رقم یعرض من " نصف رقم"

حتى تعرضونصف وھكذا بالنسبة ألربعة أرقام ٣٩٩٩إلى ٠٠٠٠بینما ثالثة وثالث أرباع یعرض من ١٩٩٩
.بالنسبة ألربعة أرقام و ثالث أرباع٣٩٩٩٩أو ١٩٩٩٩

كیف؟ . العالمة العشریة ال تدخل فى الحساب

وثالث أرباع رقم ٣فولت إلى ٤-+/ فولت إلى ثالثة ونصف رقم،  أو ٢- +/كل ھذه الوحدات تحول من صفر إلى 
من ھذه القیم أو تقوم بصرف النظر عن القیمة التى تقاس و علیھ فالدائرة الخارجیة علیھا تقسیم الجھد أعلى 
.بتكبیره إلى ھذه القیم فتحدد بذلك المدى و تضيء العالمة العشریة المناسبة على الشاشة

أو ھناك حیلة ستخدمنا الحقا كثیرا مبنیة على خاصیة المحول التماثلى الرقمى وھى أن المحول ال یحول الفولت 
فولت و یعطى الرقم حسب ھذه ٢.٠٠+والذى ھو مطلقا لیعطى أرقام ولكنھ یقارن جھد الدخول بجھد مرجعى

فولت سیعطى ٠.٢٠+و علیھ فالحیلة أننا لو جعلنا المرجع ١٩٩٩سیعطى قراءة ١.٩٩٩النسبة، أى لو الدخل 
.فولت و ھذا یتیح لنا نطاقین للعمل٠.١٩٩٩أیضا نظیر جھد دخول ١٩٩٩قراءة 
فولت لمنع تأثیر أشباه الموصالت و التفاصیل الحقا إن ٠.٢فولت لتفعیل أشباه الموصالت و الثانى ٢.٠+األول 

.شاء اهللا
تستطیع أن تقوم بكل العمل و تغیر المدى آلیا و تقبل من MAX133-3-3-4Digit-DMMھناك وحدات مثل 

.فولت دون الحاجة لمفتاح٤٠٠٠-+/مللى فولت إلى ٤٠٠-+/

كل ما نرید قیاسھ إلى فولت فمثال لقیاس التیار یجب أن نضع فى ھذه التقنیة تقیس الفولت فقط أى یجب أن نحول 
.الجھاز مقاومات عیاریھ لیمر فیھا التیار و نقیس الفولت الناتج

یجب أن نستخدم مصدر تیار ثابت ذو قیمة عیاریھ، و نجعل ھذا التیار یمر فى المقاومة المجھولة لقیاس المقاومات
:رت أمرین غایة فى األھمیة بالنسبة للنوع السابق ذو الملف المتحركھذه التقنیة وف. ونقیس الجھد علیھ

أقسام تماما ١٠یحتوى ١٠أوم نجد أن قیاس المقاومات من صفر إلى ٢٠٠أوال انتظام المدى فمثال لقیاس مدى 
١٩٠إلى ١٨٠كالمدى من 

أوم١٨٠قة قیاس أوم یكون بنفس د١٠ثانیا انتظام دقة القیاس ففى المثال السابق، دقة قیاس 

أى ١٠قیمتھ OHMSھذه صورة آفو یستخدم الملف المتحرك و تجد منتصف التدریج األعلى و المكتوب علیم 
، لذا الدقة فى الجانب ةإلى ماال نھای١٠والجزء األیسر یقیس من النصف األیمن یقیس من صفر إلى عشرة أوم

.جد الدقة فى ھبوط مستمرعلى ناتجھنا یسارا نحو القیم األلكن كلمااألیمن جیدة
أوضاع ٤أوم؟ انظر لمفتاح اختیار مدى القیاس ستجد أن بھ ١٠لكن ھل حقیقة ھى فقط 

X1,X10,X1K,X10K ولكن التدریج واحد وھذا یؤكد ما قلناه المرة الماضیة عن اعتماد قیمة نصف التدریج
ضع ثنائى ستجد أن المؤشر فى منتصف . صالت على جھد البطاریة، و لھذا فھو غیر مناسب لقیاس أشباه المو



أوم على ١٠أوم فلو غیرت التدریج لن یتحرك المؤشر كثیرا وال یمكن أن تكون القیمة ١٠التدریج لكن ال تقل أنھا 
ك على ١٠تدریج آخر و أوم على ١٠٠تدریج و 

١.٥للثنائى إلى ٠.٦الفكرة أنھ تحرك  بنسبة !!! ثالث
.للبطاریة
الفضل فقط على مدى المقاومات  ولكن على لم یكن 

مدى الفولت أیضا حیث تجد أنھ لقیاس الفولت المتردد، 
٠.٧یجب استخدام موحدات وھى تسبب حذف أول 

فولت من القیمة المقاسة مما یسبب خطأ فى أول 
ھذه . التدریج كما أن الملف ال یناسب الترددات العالیة

الرقمیة حیث المشاكل كلھا حلت باستخدام التقنیة
استخدام الدوائر المتكاملة جعل إضافة مكبر عملیات 

ھذا جعل النطاق . ن كل الظروف موجودةشيء سھل أل
الترددى الذى یقیس فیھ الفولت أوسع بكثیر من النوع 

.السابق
أمكن استخدام دوائر IC'sاستخدام تقنیة المتكامالت 

مما یجعل القیاس أكثر دقةTrue RMSحساب 
للموجات الكھربیة ذات األشكال الغیر قیاسیة، خاصة 

.أیضاوھذا لم یكن متاحا فى النوع السابق
وجود الصیغة الرقمیة أتاح أیضا التحكم عن بعد حیث 

.توصل األجھزة بحاسب یدون النتائج و یتخذ قرارات
أمكن من قیاس IC'sاستخدام تقنیة المتكامالت 

الملفات والمكثفات بدقة أعلى ألن النوع السابق كان 
٦٠أو ٥٠(یعتمد على استخدام مصدر جھد خارجى 

و طبعا ھو مصدر غیر دقیق و یحتاج تجھیز مما ) ث/ذ
یفقده مرونة الحركة لكن األجھزة الرقمیة تستطیع 

.الجھاز ال یشكل وزن أو عقبة فى الحمل واالنتقالتولید الترددات المطلوبة بالدقة الكافیة و ھى جزء صغیر داخل
أیضا قیاس الترانزیستور قدم لنا نقلة أخري ألن األجھزة السابقة كانت تقیس بالتیار المستمر فقط لكن ھذه األجھزة 

.تقیس أداؤه كمكبر أیضا



:Meggerالمیجر أو میجا أوم میتر 

میجا أوم فأعلى و یستخدم أساسا لقیاس ١فى المدى من كما یبدو من االسم، ھو جھاز مخصص لقیاس األوم
.العزل فى بعض المكثفات أو الكابالت أو الموتورات
طبعا یمكن أن نستخدم ملف متحرك أو نظام رقمى 

مما سبق نجد أن قیاس ھذه القیم سیحتاج لمصدر جھد عالى و لھذا ففى بدایة 
) الھواتف(التلیفونات عھده استخدم مولد یدوى وھو ما كان یستخدم فى 

روعى فى تصمیم ھذه المولدات أن توفر جھد عالى جدا یصل . األرضیة وقتھا 
فولت أو أكثر و لكن بتیار قلیل جدا حتى ال تكون الصدمة الكھربیة ١٠٠٠إلى 

و ما أتاح ھذا أن التیار المطلوب ھو ما . الناجمة من خطأ فى االستخدام قاتلة
.میكرو أمبیر٥٠كما سبق الذكر ھولمتحرك ویكفى لتحرك إبرة الملف ا

و ظلت ھذه الطریقة متبعة طوال عھد الصمامات اإللكترونیة لصعوبة توفیر 
.بدیل مناسب حجما ووزنا

عند تطور الترانزستورات و أصبح استخدامھا ممكنا لعمل مذبذب یولد جھد 
لكن بقیت عالى ، تطورت معھا األجھزة و تخلصت من المولد المیكانیكى، 

لم البطاریة تشكل الجزء األكبر وزنا و حجما نظرا ألن الترانزستورات
تلك الكفاءة العالیة فضال عن أن معاوقة دخولھا المنخفضة ال تكن توفر

.تجعلھا خیارا مناسبا للعمل كمكبر فى ھذا المجال

فضال عن أن البطاریة یجب أن توفر فترة عمل طویلة ألن كثیرا من 
تكون الحاجة للقیاس فى أماكن نائیة ال توفر بسھولة إعادة األحوال 
.الشحن

A/Dرقمى / عند تطور المتكامالت و استخدام المحول التماثلى
converter و استخدام تقنیة أكسید السیلیكونMOS/CMOS أمكن

میجا أوم مما أتاح ١٠٠توفیر مكبرات ذات مقاومة دخول أعلى من 
ا لقیاس تیار العزل وھو ما أدى لظھور أجھزة استخدام جھود منخفضة جد

محمولة

. استخدامھا مشابھ الستخدام مقیاس األومیتر و لكن فى تطبیقات متنوعة
لھا عدة خواص و مزایا لتكون جھاز قیاس متعدد األغراض مثل أضیفت

قیاس مقاومة األرض  و خالفھ من المھام التى یحتاج إلیھا فى أعمال 
القوى الكھربیة

حسنا تكلمنا كثیرا عن األجھزة، كیف نبدأ القیاس و نحدد السلیم من 
التالف؟ ھذا إن شاء اهللا موضوع المرة القادمة

لسلیم من حسنا تكلمنا كثیرا عن األجھزة، كیف نبدأ القیاس و نحدد ا
التالف؟ 



قیاس المكونات
.خارج الدائرة، والثانى داخل الدائرةقبل أن نبدأ الحوار سنقسم الموضوع لقسمین، األول قیاس المكون

.الفرق طبعا ال یخفى على أحد ألن المكونات داخل الدائرة تتصل بغیرھا وھذا یسبب مشكلة فى القیاس
یجب أن نختار الخاصیة المطلوبة أوال

نجد أن األجھزة لھا خواص عدیدة 
حسب الطراز ولكن كلھا تشترك فى 

قیاس
تیار –فولت متردد –فولت مستمر 

قیاس –أوم –تیار متردد –مستمر 
قیاس أشباه موصالت–توصیل 

غالبیة األجھزة الحدیثة أضافت قیاس 
FETالترانزیستور و البعض أضاف 

س السعة ابعض األجھزة أضافت قی
أخذ أعلى –الحث للملفات–للمكثفات 

و HOLDتثبیت القراءة –قراءة 
البعض درجة الحرارة باستخدام مجس 

. صخا
لمدى المختار إما عند تخطى القیاس ل

على الشاشة بمعنى O Lیكتب حرفى 
Over Load بأقصى یسار ١أو رقم

.الشاشة دون أى أرقام على یمینھ
:القیاسات المتاحةلنتكلم بسرعة عن

:فولت مستمر
الكل سیعرف الفولت المستمر بالثابت 
القیمة، حسنا ھذا نظریا لكن اإلمساك 

لألسف األجھزة . قد یكون ھذا الخطأ فعال ھو عدم ثبات ھذا الفولت المستمر. یعنى أننا نبحث عن خطأ ماباآلفو 
لذلك لجأت بعض  . الرقمیة قد تعطى انطباعات خاطئة فى ھذا المجال واألجھزة ذات الملف المتحرك ھنا أفضل

٣- ٢القیاس عادة یكون قلیال أى سبب ھذا أن معدل أخذ . الشركات لوضع مبین شریطى لتمثیل حركة المؤشر
غیر مستقرة بینما مؤشر الملف المتحرك یتجاوب مباشرة مع تغییر بدومرات فى الثانیة مما یجعل القراءات ت

.الفولت
:فولت متردد

طاق الترددى، فى النھىمشكلة الفولت المتردد
ث لذا یجب /ذ٥٠المسألة ببساطة لیست مجرد 

یدا لتعرف المدى الذى أن تقرأ كتالوج الخواص ج
یمكن استخدامھ فى القیاس، وال شك أن النطاق 

الحظ أن . األوسع یوفر علیك شراء أجھزة أخرى
المدى الترددى سیختلف باختالف مدى الفولت 

فولت یحتاج مكبر ٢المقاس ألن الفولت أقل من 
لعمل دائرة تقویم تعوض الفقد فى الثنائیات

.ألعلىوغالبا یكون أنسب للترددات ا

إن كنت تنوى القیاس فى أماكن صعبة، فبعض 
األجھزة تھیئ الغالف الواقى بأماكن لتثبیت جسم 

المجس بھ و ذلك لتسھیل القیاس كما بالصورة



یمكنك تثبیت مثال المجس األحمر بظھر الجھاز فى المجرى الخاصة بذلك و تضع الطرف السالب بیدك ألیسرى على 
والتى قد تكون أرضى أو الصفر أو خالفھ ثم تتحرك بالجھاز بیدك الیمنى على نقاط Reference Pointمكان 

القیاس فى داخل الماكینة أو المعدة و ھذا یتیح لك رؤیة أین تضع المجس و تقرا الشاشة دون أن نحول رأسك 
.بعیدا

:التیار المستمر
٦كما نعلم أنھ لقیاس التیار المستمر سیدخل اآلفو على التوالى بین المصدر والحمل، ولھذا فھو ال بأس بھ حتى 

أمبیر أما إن كان أكثر من ھذا فحتى لو كان الجھاز یقیس ھذه القیمة إنما المجس أیضا یجب أن یتحمل ھذا التیار 
التیار فلو لم یكن االتصال جیدا، ستحدث شرارة تتلف و طریقة توصیلك للمجس فى الدائرة یجب أن تتحمل ھذا 

، فمن األفضل كثیراما لم تكن العملیة مرة ولن تتكرر. تسبب أضرار أخرىالمجس و ربما أطراف الحمل أو  
لقیاس التیار المستمر أو المترددأو حسب المسمى المحلى" بنسة أمبیر أو كلیب أمبیر"شراء وحدة 

.قد تتغیر قیمتھ لعطل ما نبحث عنھالقیمحیث أن فولت المستمر أو تغیره یقال ھنا أیضانفس ما قیل عن ثبات ال

مستمر أم متردد؟
یجب ھنا أن نفرق بین أداء كل من الجھازین الرقمى و التماثلى فى تحدید ما یقیس كل منھما

یستجیب لمتوسط الدخل سواء كان الجھاز التماثلى ال یوجد بھ الكترونیات من أى نوع سوى الثنائیات، لذا فھو 
.فولت أم أمبیر

لو كان الدخل نبضى سیقیس لك المتوسط وھو قیمة غیر جذر متوسط التربیع المتعارف علیھ فى المتردد و متوسط 
صفر سواء كانت مربعة أو مثلثة أو = كل الموجات المتماثلة أى الجزء الموجب مساو للسالب سیكون متوسطھا 

.و كان الجزء الموجب ال یساوى السالب سیكون المتوسط إما موجب و إما سالبسن منشار ، لكن ل
.لذا فھذا الجھاز غیر صالح إال لقیاس المستمر و المتردد على شكل موجة جیبیة نقیة خالیة التشوه

.لو أردنا تعویض ھذا الخطأ، سنحتاج لمعایرتھ طبقا لكل شكل موجى مختلف، وھذا یجعل األمر صعبا للغایة

اآلفو الرقمى على الطرف اآلخر، مزود بالكترونیات تستطیع حساب جذر متوسط التربیع للموجة سواء فولت أو 
.أى انھ یحسب القیمة المكافئة للتیار المستمرTrue RMSتیار و عادة ما تجد فى خواصھ كلمة 

فولت متردد أم ال فال ٢٢٠زى فلو تنوى استخدام تطبیقات مثل اإلنفیرتر مثال و تود أن تعرف ھل الخرج یوا
.True RMSتستخدم سوى آفو مجھز بخاصیة 

قیاس األوم
قیاس األوم حقیقة یتناول ثالث نقاط ھامة یجب استیعابھا جیدا وھى قیاس األوم للمقاومات ، قیاس االتصال 

Continuityو قیاس أشباه الموصالت
لدوائر، بمعنى أن تفصیال لكن ھكذا تبدو اأألمرسنتناول الحقا 

ه موصالت، لذا غالبا تكون المقاومات على التوازى مع أشبا
نحصل س،القیاسمنلو تمكنا من إخراج أشباه الموصالت

.على دقة أعلى
٠.٣لحسن الحظ نجد أنھا وحسب النوع تحتاج على األقل 

نطاق قیاس لذا كل ) ثنائیات شوتكى(فولت لتبدأ فى التوصیل 
ال یعطى جھدا أعلى من تیار ثابت عمل بمصدر المقاومات ی

وھو لم ،فى األجھزة الرقمیةعلى أطراف القیاسفولت٠.٢
التى تستخدم إما بطاریة یكن متاحا فى أجھزة الملف المتحرك

الفولت ھذااستخدام . فولت٣.٠فولت أو زوج ١.٥
یضمن عدم دخول أى من أشباه فولت٠.٢المنخفض 
.الدائرةوصیل و من ثم فى مرحلة التالموصالت 

و قیاس Continuityتجمع بعض األجھزة قیاس االتصال 



أى أنھ أو نوتھ موسیقیةیكون سماعةاالتصالأشباه الموصالت معا فى وضع واحد و البعض یفرق بینھما و رمز 
.مجموعینو تجد الرمزین معا إن كانا "ثنائى"یصدر صوتا بینما قیاس أشباه الموصالت یكون رمزه ھو 

.قیاس االتصال ھو مدى یقیس أوم قلیل وال تھم الدقة ألن الھدف ھو معرفة أن بین الطرفین یوجد اتصال تام
ما معنى اتصال تام؟ ارجع لكتالوج الخواص فكل طراز یصدر صوتا عند قیمة ما و قد تضعك الثقة فى مأزق لو كان 

سحبأىوقد تعاملت مع بعض الطرازات تعتبر. مر قصرالجھاز یعتبر بضعة أوم تصدر صفیرا و أنت تظن أن أأل
أى أن العبرة عنده ھل الخط مفتوح؟ بدال من ھل الخط ) أوم١٠٠قرابة (فى ھذا المدى یصدر صفیرا فى التیار
مقفول؟

فولت حتى یستطیع تشغیل أعلى ٢جھد قرابة أعلىیعطىثابتقیاس أشباه الموصالت یتم باستخدام مصدر تیار
.ھذا التیار یمر فى الوصلة ثم یقیس الجھد علیھا.ثنائى مثل مشع أو مستقبل األشعة تحت الحمراء

فولت ٠.٦فولت و ھذا یجعل ثنائى من السلیكون یقیس حول ٢المفروض فى األجھزة الجیدة أن یقیس على مدى 
مللى فولت وھذه میزة ھامة جدا سنتحدث عنھا الحقا لم تكن متوفرة فى الملف مثال أى أنھا ٦٣٥و غالبا تكتب 

مع ثنائى ١٢٠٠و إن كان قلیل من األجھزة تعبر عن القیمة بأرقام غیر دقیقة وقد تعاملت مع جھاز یقرأ . المتحرك
كان ٧٥٠إلى ٥٠٠السیلیكون، لذا فمن األفضل أن تستخدم ثنائى عادى و تجرب بھ جھازك فإن أعطى قراءة من 

التعبیر صحیحا و إال فقد علمت أن الجھاز یقیس على تدریج مختلف و حاول أن تتعرف علیھ عملیا ألن الكتالوج 
، و لن یقول لك معذرة ال تعتمد كثیرا على من السمات الحسنةسیقول ھذا الوضع لقیاس أشبھ الموصالت وكذا الخ

.القراءة لتعرف أى نوع من أشباه الموصالت ھو

أخذ أعلى قراءة 
وھى Peak Holdوھى اختصار PHبعض األجھزة مزودة بھذه الخاصیة و تكون على ھیئة مفتاح مكتوب علیھ 

ة قصوى فى تحدید األعطال اللحظیة مثال وھذه الخاصیة ذات فائد. تسجل أعلى قراءة وال تعرض القراءة الحالیة
بالقیاس بھذه الخاصیة تعلم ما إن كان الجھد ھنا یصل لقیمة لحظیة غیر مسموح بھا أم . عند البدء یحترق شيء ما

.ھذه الخاصیة یكون لھا زر خاص لتفعیلھا أو العودة للقیاس العادى.ال

HOLDتثبیت القراءة 
لقراءة من نقط صعبة الوصول ثم القراءة الحقا حیث إما تراقب یدك أین تضع ھذه الخاصیة مفیدة جدا ألخذ ا

المجس أو تراقب الشاشة لتقرأ القیمة ، ستقدر ھذه الخاصیة جدا فى الماكینات حیث تخشى أن تضع المجسات فى 
أیضا یكون لھا ھذه الخاصیة.األماكن الخطأ أو أثناء توجھ نظرك للشاشة ینزلق المجس منتجا ما ال تحمد عقباه

.زر خاص لتفعیلھا أو العودة للقیاس العادى

نظرا ألن األجھزة رقمیة بطبیعتھا أتاح ذلك إضافة خاصیة مفیدة وھى أن تأخذ قیاسا ما ثم تجعلھ مرجعا و القیاسات 
.التالیة تكون منسوبة إلیھ

"الخاصیة المطلوبة أوال یجب أن نختار"حیث قلنا " قیاس المكونات"نعود لموضوعنا األساسى 
"ثانیا اختیار المدى"و إن شاء اهللا سیكون موضوع المرة القادمة ھو 

:ثانیا اختیار المدى
األجھزة ذات الملف المتحرك كانت عرضة للتلف عند الخطأ فى ھذا االختیار العتمادھا األساسى على التیار، لكن 

دا فیھا، حتى لو أخطأت ووضعتھا على مدى قیاس التیار األجھزة الرقمیة تعتمد على الفولت ویمكن الحمایة جی
داخل الوحدة ولكنھا ال تتلف" فیوز"وحاولت قیاس الفولت، لو كان الجھاز جید الصنع ، سیتلف 

أو أى أقصى یسار الشاشة دون كتابة أصفار١ى داللة أن القیاس خارج المدى بكتابة رقم األجھزة الرقمیة تعط
Over Loadلتعنى O Lابة حرفى أو كتشيء آخر یمینھ

ثالثا وضع مجس القیاس فى الخانة المناسبة
COMتشترك األجھزة فى الطرف العمومى و یكتب علیھ 

و یوصل بھ المجس " عام"أى Commonاختصار 
األسود 



مدخل أما األحمر فیوضع حسب نوع القیاس حیث یشترك الفولت المستمر والمتردد و األوم وأشباه الموصالت فى
جعل أمبیر بینما البعض ی٢٠أمبیر و تخصص مدخل خاص للتیار ٢واحد و بعض األجھزة تشترك فى التیار حتى 

لذلك اعرف جھازك جیدا وأحفظ اختالفاتھ ألنھ سیكون امتداد لیدك التى تعمل –كل قیاس التیار من مدخل مستقل 
.بھا 

رابعا قیاس المكونات خارج الدائرة
ت ذات طرفین أو ثالث أو أربعة أطراف، تأكد أوال من أن أطراف المكون نظیفة إذ ربما یكون علیھا لقیاس المكونا

. بعض الصدأ أو أى عازل من أى نوع
.امسك بأصابع یدك ألیسرى المجس األسود ضاغطا بھ على أحد أطراف المكون

قال نظرك بین الشاشة و المكون لتتأكد من المجس األحمر و انتقل بھا على باقى األطراف ناجسمأمسك بیدك الیمنى 
.تأكد تماما من أنك ال تلمس طرفى المجس بیدك معا ألن ذلك سیؤثر على دقة القیاس.صحة التوصیل

إن كان سلك األطراف رفیعا یمكنك أن تسنده على جسم عازل صلب كالمنضدة لتضغط برفق بطرف المجس على 
.المجس والسلكالسلك لضمان جودة التالمس بین طرف 

خامسا قیاس المكونات داخل الدائرة
تذكر أن تأخذ االحتیاطات الالزمة لتجنب خطأ القیاس نتیجة باقى الدائرة وھو ما سنذكره فى كل مكون على حده، 

.ھنا نذكر فقط كیف نستخدم اآللة ألداء المھمة
دائرة قمنا بعملھا، لذلك ربما تكون البوردة عند تحدید خطأ فى أحیاناسنقیس مكون فى الدائرة غالبا لإلصالح و 

.قدیمة و بھا بعض الصدأ أو معزولة بورنیش شفاف أو خالفة، لذا قد نجد صعوبة فى توصیل المجس لنقط القیاس
وتلمس "وھو الممیز بالصوتالتوصیلقیاس "أفضل طریقة أن تبدأ بدون كھرباء و تضع الجھاز على مدى 

، فإن صدر صوت فھذا یدل على أن األطراف الختبار القصرالمكوناتأى منطرف واحد منبالمجس جانبى
.یجب إزالتھا أوالمكشوفة للقیاس وإال ستكون مطلیة بطبقة شفافة من الورنیش العازل

صھر اللحام بالكاویة یكفى إعادة كرر نفس العمل على بعض نقاط اللحام أسفل البوردة و ھنا األمر أیسر ألن مجرد 
.أو أى صدأ قد تكونفتنفصل كقشرة صغیرةھذه الطبقة من الورنیشإلزالة



قیاس المقاومات
.كیف نقیس المقاومات؟ أوال یجب أن نعرف قیمتھا

دوما یكون الرد بالجداول و المواقع . كثیر من المشاركات تطلب التعرف على األلوان وطریقة تحدید قیمة المقاومات
المخصصة للحساب مثل

http://www.csgnetwork.com/resistcolcalc.html
أو

http://www.elexp.com/t_resist.htm
ب نقال لحساب المقاومات فى و لم أرى برنامج للمقاومات على الھاتف المحمول ولیس منطقیا أن تشترى حاس

الموقع، لكن لو أردت أن تحفظھا یجب أن تفھمھا إذ لو فھمتھا لن تنساھا
ھل تذكر ألوان الطیف؟ ربما ال ، حسنا ھو نفس الترتیب و على أى األحوال فاأللوان الرئیسیة ثالث تتكون منھا 

الحمراء دونو أقلھا األحمر فال تنسى األشعة وھى األحمر واألصفر و األزرق) ألوان و لیست أضواء(باقى األلوان 
.البنفسجیة، إذن كم نعطى كل لون؟؟فوقو أعالھا األزرق وال تنسى 

اللون األسود من ال لون وھو ماص لكل األضواء لذا فیناسبھ صفر
األلوان أى واحد صحیح" كل"و مزج األلوان الثالث ینتج بنى أى 
٩یحتوى أعلى قدر من األلوان فھو بقى ضوء النھار األبیض ھو ضوء 

٨و الرمادى درجة أقل من األبیض فھو 
و البنفسجى ٢أى الرقم )  من تحت الحمراء(وھذا یقترح إعطاء األحمر أقل األرقام الباقیة ٧حتى ٢بقى لنا من 

من فوق البنفسجیة ٧الرقم 

أى التالى لألحمر ، ٣لذا فالبرتقالى یناسبھ الرقملو مارست الرسم ستذكر أن مزج األحمر باألصفر ینتج البرتقالى 
و ٦و األزرق ٥= و ستذكر أیضا أن مزج األصفر واألزرق ینتج األخضر لذا فاألخضر ، ٤وبالتالى األصفر 

٧أى ٦البنفسجى أعلى الطیف لذلك فھو بعد 
و ٤و ٢بھذا نستطیع أن نتذكر القیم األساسیة  

ونركب الباقى-لألحمر و األصفر  و الزرق ٦

قیمة المقاومة تعتمد على دقتھا فلو كانت 
فیكفى ذكر عددین % ٥أو % ١٠أو % ٢٠

وعدد األصفار ألن الخطأ فى قیمتھا ال یجعل 
إلضافة رقم ثالث أي معنى فمثال

تعنى أن قیمتھا % ٥ك بدقة ١٢مقاومة 
–ك ١٢أوم إلى ٦٠٠+ ك ١٢تتراوح بین 

ك أوم و ١٢.٦ك أوم إلى ١١.٤أوم أو ٦٠٠
ك  فالخطأ فى ١٢.٥بالتالى ال یفید أن أقول أنھا 

" ٠.٥"صناعتھا یغطى على الدقة فى ذكر 
.اإلضافیة

ك یعنى أنھا ١٢.٥و بالتالى سیكون ذكر ٦٠٠أوم بدال من ١٢٠سیكون الخطأ % ١لكن لو ذكرت أن دقتھا 
١٢.٤و ١٢.٦ستتراوح بین 

من ثالث حلقات متماثلة العرض، األولى أقرب ألحد % ٥بدأ یجعل وضع األلوان على المقاومات حتى ھذا الم
األطراف و تمثل أول رقم والتالیة الرقم الثانى و الثالثة تمثل عدد األصفار المضافة یمین المقاومة ثم تلى ذلك حلقة 

رابعة أعرض من سابقاتھا للتمییز وھى تحدد الدقة فتكون
%١٠فضى و تكون أو أى األفضل% ٥الذھب أغلى و تعنى ذھبى و

.وھذا النوع انتھى من السوق اآلن لتقدم تقنیة التصنیع% ٢٠بدون لون تعنى 
، فكما ذكرنا نحتاج لرقم آخر فتكون ثالث % ٥أما إن كانت ذات دقة أفضل من 

كانت حمراء أرقام ثم عدد األصفار و الحلقة الخامسة ذات لون أیضا لتحدد الدقة فلو
% ٢تعنى دقة 

و دوما حلقة الدقة أكثر عرضا لسھولة التمییز و تحدید أین تبدأ% ١لو كانت بنى تعنى 



٠.١أو ذھبى لتكون ٠.٠١قد یكون فضى بمعنى ) عدد األصفار(اللون األخیر 

قة أى مثال یكتب علیھا أظن أن الكتابة باألرقام أسھل، حسنا ، مقاومات التثبیت السطحى یكتب علیھا بنفس الطری
طبعا ھناك سببا . وھذا ال یعنى مائة أوم و اثنین بل تعنى ألف أوم حیث الرقم األیمن ھو أیضا عدد األصفار١٠٢

ال معنى لھا أما كونھا ١٠٢أوم وبالتالى كتابة ١٠٠أوم لو كانت ٥-+/أى % ٥لكل شيء، فالخطأ فیھا غالبا 
.ك١٠٠ستعنى ١٠٤ك و ١٠نى ستع١٠٣أوم منطقى ألن ١٠٠٠تعنى 

ك قد ١.٢نجد أحیانا الكتابة بالحروف واألرقام لكن ) وات عالى(فى دوائر الرسم كما على المقاومات الكبیرة الحجم 
لمیجا Mلكیلو أوم و Kلألوم و Rحیث یوضع حرف 1K2تسبب ارتباك لسھولة فقد العالمة العشریة لذا تكتب 

.ومأ٠.٤٧تعنى 0R47أوم فمثال 

اآلن نعلم كیف نستخدم اآلفو لقیاس المقاومات بضبط المدى و 
التأكد من نظافة أطراف المقاومة و القیاس وإن لم تظھر قراءة 

أیضا ال نلمس أطراف القیاس . نعلم أن المقاومة أكبر من المدى
بأیدینا أثناء القیاس حتى ال تدخل مقاومة الجسم فى القیمة مسببة 

.خطأ فى القیاس
و المقاومة فى الدائرة، یجب أن نفصلھا أوال من التغذیة و نتأكد ل

من تفریغ مكثفات وحدة التغذیة ألن ھناك عوامل أخرى قد تتدخل 
فى التسبب فى خطأ القیاس، لو نظرنا لدائرة مكبر ترانزیستور 

تقلیدیة كھذه
ال یسبب مشكلة ألن الترانزیستور غیر موصل R3سنجد أن قیاس 

.قد یتطلب بعض الحیطةR3أو R2من لكن قیاس أى
تكون على التوازى R3مثال، ستجد أن R2عند محاولة قیاس 

معھا، ھل الحظت ذلك؟
یمثل قصر بین الطرف العلوى واألرض،C2المكثف 

ھذا الكالم غیر منطقى لسببین أولھما المكثف ال یوصل التیار المستمر و الثانى أن الطرف العلوى موجب –مھال 
.والثانى سالب ولو حدث ھذا القصر سیكون على وحدة التغذیة

R3معك حق طالما الجھاز فى الكھرباء ولكن بعد تفریغ المكثف، سیكون مسار شحنھ ھو من اآلفو خالل المقاومة 
صفر و یقبل تیار الشحن أشبھ ما یكون بالقصر، و یزداد الفولت عیھ تدریجیا مع = یتم الشحن فالجھد علیھ وحتى 

یسبب خطأ فى القیاس و یظھر كقیمة قلیلة للمقاومة قدالشحن، ونظرا لكونھ كبیر القیمة قد یحتاج لعدة ثوان لذلك 
عكس اآلیة أى تجد مقاومة أعلى من الطبیعى وتقل لتحدید ھذه الحالة اعكس أطراف القیاس ستن. تزداد تدریجیا

.بالتدریج
كیف یقیس مقاومة اعلى؟ ببساطة الشحنة التى قبلھا المكثف یردھا ثانیة فى الدائرة النعكاس أقطاب القیاس، وتیار 

.الشحن أصبح تیار تفریغ اآلن



قیاس المكثفات

٠.١نانو أو ١٠٠بف أو ١٠٠٠٠٠تعنى ١٠٤فمثال دالبیكوفاراالمكثفات تكتب قیمتھا بالطریقة السابقة بوحدات 
ثم الفولت  % ١٠لتعنى Kمیكرو ثم یلیھا حرف لتحدید الدقة مثل 

كثیر من الشرح یقول ضع اآلفو على أعلى قیمة قیاس أوم وقس المكثف ستجد أنھ یشحن ثم اقلب األطراف تجده 
" قم بتغییر كل المكثفات بالدائرة"كثیرا ما تشكو من عطل ما فیقال لك لماذا إذن –یفرغ وھذا دلیل سالمتھ، حسنا 

.ھذا لیس حال غیر علمى قدر ما أن المشكلة صعبة الحل-بدال من االختبار بالطریقة السابقة؟ 
لقیاس المكثفات فى الدائرة تقنیة متقدمة جدا تعتمد على استخدام حاسب آلى مع عدة نقط قیاس ولكنھا موجودة و
تناسب الشركات ولیس األفراد و بالنسبة لنا ال حل فى قیاسھا بالدائرة و إن صح أسلوب ما فى حالة لن یصح فى 

كل حالة، لذا إن شئت القیاس فلیكن خارج الدائرة
قم بتغییر كل المكثفات "ھناك بعض المذاھب التى تتبنى نظریة إن شحن فھو سلیم ، ولو كانت تجدى ما قیل 

القیاس وحدة دلیل أنھ لم تتغیر قیمتھ وھذا فلكن للتأكد أنھ سلیمحقا الشكل یوحى و یكشف أنھ تالف، " بالدائرة
إال نوع واحد تغیر القیمة ھو عرض من أعراض المكثفات الكیماویة فقط ولیست األنواع األخرى. أحد أسباب تلفھ

تالف أن المعدن یكون فیلم رقیق على العازلمعروف باسم مایالر واالخوھوفیلم المعدنى بولیستیرین ذوفقط وھو 
أقل قلیال فى تاركة المكثف مما یجعل لھ خواص فریدة منھا عند حدوث قصر بداخلھ فالشرارة تأكل المعدن والعازل

توافر معدن بغزارة تؤدى اللتحام الطبقات مكونا دون حدوث قصر لعدم تكون كربون من االحتراق وعدمقیمتھ
ما ھذا ما قد حدث ولھذا فالقیاس واجبرب–قصر مستدیم

.لسلسلة تصمیم الدوائر اإللكترونیةلمزید من المعلومات عن المكثفات ارجع 
تعانى من انقطاع طرف توصیل و بالتالى تنقص القیمة أما األنواع األخرى والتى ال تبدو على اآلفو تشحن وتفرغ

.من قیمتھ إلى عدة بفتماما
:قیاس الملفات

ھذه الطریقة ال تحدد تلف الملف نتیجة قصر مدرسة تتبنى فكرة قیس باآلفو فإن أعطى قیاس فھو سلیم ولكنھناك 
.بین اللفات

ھذه بعض أنواعھا كما 
أن مكونات التثبیت 

السطحى ال تفرق بین 
شكل المقاومة والملف 

و المكثف، لو زاد 
التیار عن حدوده 
سیسخن العازل و 

مثال النوع . یتلف
من تثبیت سطحى و األی

یتحمل تیار كبیر وھو 
فى مسارات خطوط 

التغذیة و األوسط إما 
تیارات أكبر أو 

محوالت قدرة تعمل 
على تردد عالى و 

األیسر إما محوالت أو 
ملفات منع شوشرة فى 

. لنظرقیاس األوم ال یؤكد أنھ ال یوجد قصر بین اللفات ما لم تكن لفات الملف واضحة للفحص با. مدخل الكھرباء
.وحده قیاس الحث یؤكد ذلك



المحوالت واختبارھا
.فاز فلھا أسلوب خاص واختبارات خاصة ولھا أھلھا٣نتحدث ھنا عن محوالت األجھزة أما محوالت ذات 

وات ذات ١٠القدرات الصغیرة حتى . محوالت األجھزة نوعین، قدرة صغیرة و قدرة عالیة حتى نصف كیلو أو كیلو
فولت لذا یمكن قیاسھ باآلفو لكن الملف الصغیر قد یكون من ٢٢٠ادة تحتوى سلك كثیر فى ملف القلب الحدیدى ع

.الصعب ذلك
عموما قیاس األوم یعطى داللة عما إن كان الملف متصل أم مقطوع لكن ال یعطى أى داللة إن كان ھناك قصر بین 

.اللفات
قلیلة وال یمكن االستدالل باآلفو عن حالتھا إال لو دققت محوالت الفرایت أیضا تعمل على تردد عالى و تكون لفاتھا

.النظر و حددت أن ھناك سخونة أدت لتلف العازل
.إن شئت أن تختبر األمر بدقة، یلزمك مصدر تردد و لھ قدرة یمكن أن تغذى المحول الختباره بدون حمل 

وات أى یمكنھا إضاءة مصباح كشاف صغیر ٢مكبر تردد صوتى تستطیع اإلمداد بقدرة LM380الدائرة المتكاملة 
كما یمكنھا أن تعطى ترددات عالیة لتختبر كل أنواع المحوالت، یمكنك تحمیل صفحة المواصفات من ھذا الرابط

pdf/pdf/8880/NSC/LM380.html-http://www.alldatasheet.com/datasheet
ث یمكنك استخدامھا فى /ك ذ٤تعمل على Phase Shift Oscillatorدائرة مھتز باسم ٦ستجد فى صفحة 

الكشف عن معظم المحوالت
إن شئت تردد أعلى فیمكنك استبدال المكثفات بأخرى بقیمة تناسب التردد

)٢.٤٥* س *م * ط * ٢( ÷ ١= التردد 
.أى للحصول على ضعف التردد استخدم مكثفات بنصف القیمة و ھكذا و العكس بالعكس

لیس ضروریا أن تستخدم التردد الصحیح الذى صمم لھ المحول فھذا التردد یعطیك أعلى قدرة نقل الطاقة و الھدف 
المحول ، تعمل كملف ثانوى متصل بحمل ھو قصر مجرد وجود قصر بین لفات . ھنا أن نختبر فقط ھل یعمل أم ال 

الملفات ، أو على أقل تقدیر سیكون ھناك ھبوط وبالتالى تتجھ كل الطاقة لھذا الحمل وال یظھر أى خرج على باقى 
.كبیر فى جھد الخرج 

.
الملفات ال داعى الختبار كل اللفات للمحول فمن الشرح السابق ، یكفى وجود قصر على لفة واحدة فى أى من 

.لیظھر أثرھا على الكل ألنھا مرتبطة معا بالمجال المغناطیسي المشغل للمحول 
اآلن،  كیف نفرق بین الملف االبتدائى و الثانوى؟

ال فرق بین االبتدائى والثانوى سوى فى التوصیل، أى أن االبتدائى یوصل بالمصدر و الثانوى یوصل بالحمل، وھذا 
فولت عادة ٢٢٠وات و السبب فى ذلك أن الملف الذى یوصل على جھد ٥حتى قدرة باستثناء المحوالت الصغیرة

یكون ذو سلك رفیع و لفاتھ كثیرة لذلك یكون ذو مقاومة أومیة عالیة و لو حاولت أن تسحب منھا تیار بتبدیل 
.ھذه المقاومة فى ھبوط الجھدباالبتدائى والثانوى، ستتسب

لكن ٢:١:١أو ١:١:١فى دوائر قدح الثایریستور، نادرا ما تتلف وھى عادة محوالت النبضة التى تستخدم عادة
كیلو ھرتز بالدائرة السابقة ووضع لمبة صغیرة ٤إلى ١عند الشك فى أدائھا، یجب اختبارھا باستخدام تردد من 

مة توصل على كحمل ألن أحیانا یسبب تلف الثایریستور مرور تیار فى المحول وقد یتلف، ولذلك تجد دوما مقاو
لحمایة المحول لھا عدة فوائد أحدھا أن تعمل فیوزأوم ١٠التوالى بین بوابة الثایریستور و خرج المحول حوالى 

.من احتراق الثایریستور
"المحوالت فى الدوائر اإللكترونیة"لمزید من التفاصیل عن المحوالت ارجع للموضوع 



:قیاس ألثنائیات

تقول كل المقاالت التى تتناول ھذا الموضوع، ضع اآلفو على وضعیة الموحد والتى یرمز لھا  أول شيء طبعا كما 
بالرمز التقلیدى للموحد وقیس، غالبا عند وضع السلك األحمر جھة الطرف ذو العالمة واألسود فى الجھة األخرى 

.و  عند عكس األطراف ال تقیس شیئا ٨٠٠إلى ٦٠٠ستقیس حوالى من 
نوع من الثنائیات تجدھا فى ١٢مع الثنائیات العادیة و لكن یجب أن تعلم أى ثنائى تختبر فھناك حوالى ھذا بالطبع

سلسلة تصمیم الدوائر اإللكترونیة

الحظ أن أجھزة القیاس متنوعة والشرح السابق ینطبق على األجھزة ذات الملف المتحرك ألن اتجاه التیار الالزم 
ون الطرف األحمر یعطى الجھد السالب وھو عكس الوضع الطبیعى لكن األجھزة النحراف المؤشر یفرض أن یك

.الرقمیة صححت ھذا الوضع لمرونتھا
الشرح السابق یصلح للثنائیات العادیة و أیضا للزینر ألن األخیر قلما تتغیر قیمتھ ما لم یكن ذو قدرة عالیة وتعرض 

لحرارة عالیة
من المعتاد فالوحدات ذات التیار العالى أو الفولت العالى قد تقیس أعلى من ال تفاجأ إذا كان قیاس ثنائى أعلى 

المعتاد وھذا لطبیعة تركیبھا
فاعلم أنھ مكون ١٠٠٠فولت لذلك عندما تجد ثنائى أعلى من ١٠٠٠أیضا یجب مالحظة أن أعلى فولت لثنائى ھو 

-٢فولت فى اآلفو لن تختبر أكثر من ٢باستخدام طبعا . من عدد من الوحدات متصلة على التوالى  فى غالف واحد
ثنائیات على التوالى ولھذا لن یقیس و لن تعلم إن كان یعمل أم ال٣

فولت و اختبر ھذا الثنائى فى دائرة تقویم عادیة٢٤–١٢الحل طبعا استخدام محول للحصول على 

ولكل لون قیاس مختلف حتى باعث ١٥٠٠ى األنواع الباعثة للضوء ستقیس قیم أعلى مثال األحمر سیقیس حوال
١٨٠٠األشعة تحت الحمراء یختلف عن مستقبل تحت الحمراء ویقیس قرابة 

.اآلفو على وضع قیاس أشباه الموصالت یجعل الثنائى یضيء وھكذا یمكنك تحدید أطرافة لو غیر واضحة

أو ثایریستور فقط جھد االنھیار لھ SCRن باقى أنواع الثنائیات یجب توخى الحذر فیھا فثنائى القدح ھو عبارة ع
. لذلك فھو عادة ال یقیس فى االتجاھین. محدد 

ا یعنى أنھ سلیم؟ ال ضمان لذلك إذلذا لو أعطى قیاس فى أحد االتجاھین فھو تالف أما لو لم یعطى قیاس، ھل ھذ
.ربما یكون عطلھ أنھ ال یقدح أى ال یعمل، لذا الحكم من األداء فى الدائرة

أیضا الزینر یقاس كما یقاس الثنائى العادى ولكن ھذا خطأ فربما یكون عیبھ ھو تغیر جھد التثبیت، لذا األفضل 
قیاس جھد الزینر أى فى توصیل عكسى أو أثناء عمل الدائرة



:قیاس الترانزستورات
یوجد كما نعلم عدة أنواع من الترانزیستور لذا سنتناولھا بالترتیب إن شاء اهللا

نجد منھ المفرد و الدارلنجتون و منھ بھ ثنائى بین الباعث و المجمع و Bi-Polarالنوع العادى ثنائى القطبیة 
الملحقة  باالت االحتراق " ةلحدافأ"أى التشغیل الحر ألن ھذه الكلمة أصال تطلق على Free wheelingیسمى 

.ما یفعلھ الملف فى الدوائرالداخلى لتخزن الطاقة أثناء االحتراق وتطلقھا الحقا أشبھ ب
إن كانت األطراف مجھولة ، فیمكن تحدیدھا ببساطة كاآلتى

الترانزیستور المحتوى ثنائى ھو ترانزیستور 
,TO-3قدرة ولذلك شكلھ إما بیضاوى أو مسطح 

TO-220 و غیرھا أما باقى األشكال فعادة ال
تستخدم مع األحمال الحثیة دون ثنائیات خارجیة 

تحتوى ثنائیاتألنھا ال 

-TOكل المكونات فى العبوة المسطحة والمسماة 
وغیرھا ، تخضع لقاعدة عامة وھى عند 220

النظر للواجھة حیث الكتابة مرئیة واألرجل ألسفل 
على الیسار )  سواء قاعدة أو بوابة(یكون الدخل 

Sourceأو المصدر Eباعث و أقصى الیمین الCathodeأو المھبط  Drainأو Cو فى المنتصف تجد المجمع 
Cathodeأو المصعد 

.أما األنواع الصغیرة فتجد فیھا جمیع االحتماالت
وثنائى بین القاعدة BEطبعا قیاس الترانزیستور كما نعلم من تركیبة ستجد قیاس ثنائى بین القاعدة والباعث 

ى نوع إال إن كان ترانزیستور من أCEو یجب أن ال یكون ھناك أي قیاس بین المجمع والباعث CEوالمجمع
قدرة و مزود بثنائى داخلى

أو س م س والعكس بالعكسNPNلو كان الطرف الموجب على القاعدة یجعل الثنائیان فى حال توصیل فھو 
وھذا راجع EBأقل قلیال من القاعدة باعث CBسنالحظ باستخدام اآلفو الرقمى أن القیاس بین القاعدة والمجمع 
.للتركیب الداخلى حیث نسبة الشوائب أعلى ومساحة المجمع أكبر

الثنائى المضاف للترانزستورات السریعة  ستالحظ أنھ قد یكون قیاسھ أقل من العادى ألنھ من نوع شوتكى السریع
طبعا لم یعد ھناك ترانزستورات جیرمانیوم لنقول أن قیاسھا أقل من السیلیكون

ثنائى عادى ولذلك ٢ترانزستورات القدرة منھا ذات تركیبة دارلنجتون وھذه تقیس بین الباعث والقاعدة مقدار 
وھذه BU2525DFیمكن مالحظة ذلك أما فى وحدات القدرة فقد تجد أیضا مقاومة بین الباعث والقاعدة مثل 

ان ھناك قصر بین األطراف أو أحد األطراف مثل ھذه الوحدات تستطیع الجزم أنھا تالفة لو ك–مضللة فى القیاس 
طبعا التأكد الوحید باستخدام دائرة . مفتوح لكن ال تجزم بأن الوحدة سلیمة ألن المقاومة تمنع القیاس السلیم باآلفو

.لقیاس معامل التكبیر

ھ فى الدائرة ال ھناك حقیقة نادرة لكنھا موجودة وھى أن ھناك احتمال أن یقیس الترانزیستور قیاسا سلیما ولكن
یعمل أى أنھ ینھار عند جھد التشغیل و قد حدثت معى فى دائرة تلفاز بھ عدم تزامن رأسى والدائرة تشیر 

.لترانزیستور محدد
بتغییره تم إصالح العیب-بالقیاس خارج الدائرة أكثر من مرة یعطى نتائج ممتازة وفى الدائرة قیاساتھ مختلفة 

فى المكونات ذات التثبیت السطحى ، ھذه العبوة قد تحتوى ترانزیستور أو ثنائى أو أكثر ھناك العبوة المستخدمة 
.موجودة فالمقارنة بالسلیم ھى الحل الوحید) الدائرة والمنظور(ما لم تكن الرسومات –وال كتابة علیھا لالستدالل 

حث على ألنت و فى المنتدیات و فى دائرة تغذیة حدث تلف بترانزیستور قدرة تثبیت سطحى، بعد یومین من الب
كتالوجات كود التثبیت السطحى و حتى التصویر و سؤال من اشتریت متكاملة مثبت الجھد منھ على ألنت، لم أصل 

الخاص بمتكاملة مثبت الجھد و بالبحث عن رقم الترانزیستور Data Sheetلرقم ھذا الترانزیستور، ثم بحثت فى 
و جدتھ مجموعة أرقام أحدھا مطابق لما لدى ألنھ ذو تیار أقل مما ھو مذكور بالداتا الموجود فى دائرة بالداتا شیت

!!التثبیت السطحى؟ مشكلة. شیت



:قیاس الثایریستور و الترایاك

نعلم أن الثایریستور یعمل كثنائى ولكن یمكن التحكم فیھ متى یؤدى دور الثنائى و متى یتوقف ، وبذلك نجد أنھ فى 
ة، یتحول إلى ثنائى، و عندما یمر تیار فى طرف البوابى ال یوصلالوضع العاد

.لھذا ال یمكن القیاس إال باستخدام وسیلتین معا ، األولى تتحكم فى القاعدة واألخرى  تكشف أداؤه كثنائى
تحكم باآلفو لذلك بالقیاس . ستجد ثنائى ولكن قیمھ تختلف حسب القدرة و الخواص"  كاثود"والمھبط البوابةبین 

لو وجدت قصر فھو تالف. ةعلى خواص وصلة البواب
و لكن فى وحدات K,Aأیضا یجب أن تستخدم أعلى مدى لقیاس األوم وال تجد أى تسریب بین المصعد والمھبط 

.و طبعا وجود قصر ینھى القضیة. میجا و یعمل بكفاءة١التیار العالى فاألمور لیست دوما ما نحلم بھ، قد تجد 
أنھ سلیم؟؟ ھذاالقیاسات كلھا سلیمة یعنىھل لو كانت

كما أن ھناك –داخل العبوة Aاالحتماالت فى وحدات التیار العالى أن یكون ھناك فصل فى طرف األنود أو المھبط 
ة ال یسھل قیاسھ لكن عند وضع فولت التشغیل ، یبدأ فى رة وھو تسریب بین األنود و البوابتلفا یحدث مع الحرا

. تفعیل طرف القاعدةالفتح دون 
ما إن حدث لتوضحلذا الحكم الكامل بدائرة تشغیل مناسبة و تستخدم مع وحدات الجھد العالى لمبات إنارة عادیة 

ھو المقیاس األصح للحكم ولیس القیاس ھنا، تسریب أو بعبارة أخرى ھل تستطیع غلقھ كما تستطیع فتحھ أم ال
وات مثال الختبار ٥عموما ذات وات مناسب فال یناسب أن تستخدم لمبة أیضا یجب أن تكون اللمبات أو األحمال 

.أمبیر فتیار التسریب قد یكفى لبعث بعض اإلضاءة من ھذه اللمبات٢٠٠ثایریستور أو تریاك 

بمعنى أنھ فى االستخدام كمتحكم " عدم االستقرار عند القیم المنخفضة"أیضا من عیوب الثایریستور و الترایاك ھى 
تدریجى فى إنارة أو سرعة موتور مثال، تجد رعشة فى بدء التشغیل و تقل مع زیادة الخرج حتى تختفى تماما 

عندما یكون مفتوحا بالكامل، وھذه أیضا ال قیاس لھا سوى فى دائرة فعلیة و ربما أیضا تعتمد على التیار المار فى 
.الدائرة

عكس بعضھما لیمرر كل منھما التیار فى نصف ذبذبة و تجمع الترایاك باثنین ثایریستور متصلینیشبھ البعض 
البوابتین معا لتقریب الفكرة ولكنھ ال یصلح عملیا، الترایاك الفعلى قطعة سلیكون واحدة ذات تركیب خاص ولیست 

.ثایریستور٢بالفعل 
وابة والمھبط حیث ال تجد الكالم ھو نفسھ فقط ألنك تفتح الترایاك فى كال نصفى الموجة، فلن تجد ثنائى بین الب

Main Terminal-1,Main" ٢و طرف عام١طرف عام "بمعنى MT1,MT2مصعد و ال مھبط و لكن 
Terminal-2 و المقصود ھناMT1 أوم و ربما تختلف ١٥٠إلى ٤٠و ستجد بینھ و بین البوابة مقاومة من

.حسب الطراز



FET,MOSFETقیاس ترانزستورات 

FET,MOSFETات قیاس ترانزستور
بینما ال یوجد Depletion, Enhancedوھما العادى و المحسن MOSFETنعلم أن ھناك نوعان من األول 

N,Pوھذا بالطبع ال یقصد بھ موجب أو سالب FETمن الترانزیستور Depletion" عادى"سوى نوع واحد 
typeألن اختالف القطبیة ال یؤثر على األداء .

لمزید من التفاصیل عن تركیب و أداء كل نوع یمكن الرجوع لھذه السلسلة 
رابط سلسلة تصمیم الدوائر اإللكترونیة

مقاومة صغیرة و یجب Source, Drain، سھل ألننا نعلم أن بین المصدر و المصرف أو المخرج FETقیاس 
أن تزداد بزیادة فرق الجھد بین البوابة و المصدر

تجد ثنائى عادى یحدد Gate / Drainو البوابة و المخرج –Gate / Sourceبوابة والمصدر أیضا بین ال
-Nلو بوضع الطرف الموجب على البوابة یمر التیار یكون –نوع القناة  Channelوالعكس بالعكس.

ا قناة و السبب أن بینھمSource, Drainقد یكون من الصعب تحدید طرفى المصدر و المصرف أو المخرج 
متصلة وھما من نفس القطعة و ھو مغایر للترانزیستور العادى حیث الباعث من مادة تركیز شوائبھا و أبعادھا 

فى وضع مقلوب أى تبدیل طرفى المصدر و المصرف أو FETمخالفة للمجمع و أیضا بتوصیل الترانزیستور 
مثل الترانزیستور العادى ثنائى القطبیة سیظل یعمل ربما أقل جودة لكنھ لن یتوقف Source, Drainالمخرج 

.الذى لن یعمل على اإلطالق
فاألمر مختلف ألن النوع العادى ستجد بین المصدر و المصرف أو المخرج MOSFETبالنسبة لترانزیستور 

Source, Drain مقاومة تقل بوضع جھد على البوابة بینما النوع المحسن ستجد دائرة مفتوحة بین المصدر و
Gateو تقل المقاومة بینھما بوضع جھد بین البوابة و المصدر Source, Drainرف أو المخرج المص –

Source.
أن البوابة معزولة عن باقى الترانزیستور لذا ستقیس دوما ماال نھایة وھو أمر MOSFETمشكلة ترانزیستور 

ماال نھایة، فربما ال تتأكد من جودة إن لم تجده تتأكد أن الترانزیستور تالف لكن لو كان الطرف فعال یقیس
.الترانزیستور

فولت ٩لحسن الحظ ھناك حال بسیطا و اختراع اسمھ بطاریة بالنسبة للترانزستورات ذات األمبیر المنخفض،
ك و تقیس بین طرفى المصدر و المصرف أو المخرج ١٠ك إلى ١یمكنك استخدامھا مع مقاومة على التوالى مثال 

Source, Drain ثم توصل البطاریة بین البوابة و المصدر، إن كان الطرف الموجب على البوابة یسبب انخفاض
كان الترانزیستور جیدا و ذو قناة سالبة Source, Drainالمقاومة بین طرفى المصدر و المصرف أو المخرج 

N-Channel
جید و الحیطة أفضل من الندم رغم أننى حاول أن تتحرى الحذر باستخدام نظام أرضى MOSFETعند التعامل مع 

.لم استخدمھا ولم أجد مشاكل
لألمانة العلمیة فغالبیة القطع خاصة التى تتعامل مع القدرات العالیة تضع وسائل حمایة تقى المكون من التلف 

العالیة و ولكن قلیال و خاصة فى ترانزستورات مكبرات التردداتStatic Electricityبواسطة الكھربیة الساكنة 
العالیة جدا، بعضھا ال یستخدم ھذه الطرق حتى ال تؤثر على القیمة العالیة جدا لمعاوقة الدخول وال تزید من قیمة 

.احترس و خذ حیطتك كاملةData Sheetھذه القطع و تعلم عنھا من . السعة الشاردة لدائرة البوابة

/ Gateبعض یضع جھدا بین البوابة والمصدر الMOSFET,فى وحدات القدرة العالیة من ترانزستورات
Source– فیجد أن ھناك توصیل بین المصب و المنبع حتى بعد رفع ھذا الجھد ثم یزول التوصیل بعكسھ أى

و یلمس بالطرف الثانى البوابة ثم ینتقل بالطرف الثانى فیقیس بین Sourceیستخدم آفو واحد طرفھ على المصدر 
مقاومة قد تصل إلى صفر وھذا ألن البوابة تخزن الشحنة، ثم یعكس Source -Drainالمصب و المصدر 

فیجد Source -Drainثم ینتقل لقیاس المصب و المصدر Gate / Sourceالمصدر - األطراف و یلمس البوابة
.وھذا ألن البوابة فرغت الشحنة∞المقاومة أصبحت 

.على جودتھ فقد یكون عیبھ أنھ ال یوصل التیار المطلوب أیضا ھذا یعنى أنھ یؤدى وظیفة لكن ال یمكن الحكم



من مجموعة العناصر التى تحكم علیھا باآلفو أنھا تالفة لكن ال تستطیع الجزم باآلفو MOSFETالترانزیستور 
Switchingفقط بأنھا سلیمة، فالقصر بین طرفین یعنى أنھ تالف لكن فى وحدات التغذیة ذات القدرات الكبیرة 

Regulators كانت وحدات الترانزیستورMOSFET تنجح فى كل االختبارات السابقة و عند تركیبھا تعطى
یھبط جھد الخرج بصورة كبیرة ، و الحل ھو التغییر ) سحب تیار من الوحدة(الخرج تاما كامال، لكن بمجرد التحمیل 

.بصرف النظر عن القیاس



واختبارهIGBTالترانزیستور 

من وحدتین متصلتین بطریقة دارلنجتون ، إال أن الدخول ھو ترانزیستور موسفیت IGBTیتكون الترانزیستور 
MOSFET یغذى قاعدة ترانزیستور عادى ثنائى القطبیةBipolarو ھذا رمزه

IGBT.PNG
Emitterو باعث Collectorو  مجمع Gateأطرافھ ستكون بوابة 

و أیضا بین Openأو مفتوح ةسیكون قیاس البوابة مع أى من الطرفین ماال نھایفكما ھو واضح من التركیب 
.المجمع و الباعث نفس األمر ما لم یكون ھناك ثنائى كالوحدة بأقصى الیمین

نظرا لكون ھذه الوحدات صنعت فقط لتكون مفتاح تردد عالى للتیارات الكبیرة، فلن تجد منھا وحدات ذات تیار 
ال یحسم كونھ سلیم و نعن أن األطراف كلھا تقیس ماال نھایة یجعل القیاس یحسم كونھ تالف لكمنخفض و ما قیل 

.باعث أو فى الدائرة األصلیة/الحكم إما بدائرة اختبار حیث تضع جھد البوابة و تقیس تیار المجمع



اختبار الدوائر المتكاملة

ھذا و من داخل كل قسم تتنوع األقسام لكن ھذا حتى كتابة . الدوائر المتكاملة تنقسم إلى نوعین، تماثلى و رقمى
.لفھم ھذا االختالف نلقى نظرة سریعة على تركیب كل منھا. IC'sعلى اختبار المتكامالت ال یؤثرالموضوع

ى مثل مكبر العملیات، المقارنات المعالجات التماثلیة بأنواعھا تعتمد على جھد الدخول أو وھ:المتكامالت التماثلیة 
تیار الدخول كقیمة أساسیة للبیانات و من ثم تكون خواص ھذه األطراف من جھة التیار و الجھد والمقاومة 

و على . فكر من یصنعھاع الداخلیة و من ثم إلى حد كبیر تركیب ھذا الطرف من الداخل تكون متماثلة مھما تنو
.مراعاة أال تتعدى ھذه الجھود والتیارات الحدود المقننة للمتكاملةبالصیانةالمصمم و القائم 

صفر و واحد وھى " منطقیة"وھى من أبسط البوابات ألعقد الحاسبات تعتمد على جھود :المتكامالت الرقمیة 
ظرا ألن الجھود الساكنة التى تتراكم على جسم المستخدم، دوما تخضع بشكل حازم للعائلة التى تنتمى إلیھا و لكن ن

.ھذه الحمایة تختلف من شركة ألخرى. ھناك دوائر حمایة متصلة بأطراف الدخول
.سلسلة الدوائر الرقمیةرجوع للمزید من المعرفة عن المتكامالت الرقمیة رجاء ال

"اختبارھا"و " قیاس المتكاملة"ھناك فرق بین 
وھو یتطلب أجھزة متخصصة لكن Data Sheetتكاملة یعنى تحدید قیمھا بما یطابق جدول الخواص قیاس الم

.قد یكون باآلفو العادى أحیانا–اختبار أدائھا فى الدائرة و للعجب 
قسم مختلف وھى ترجع للشركة المنتجة لكن ھناك أقسام رئیسیة ١٢الدوائر التماثلیة مثال تنقسم لما یزید عن 

شتركة بینھم منھامحددة م
Linear-Switching regulatorمثبتات الجھد و منھا الخطى و النبضى -١
المرجعیات و بدائل الزینر -٢
.و المكبرات ذات األداء المتفوقFET/MOSFETمكبر العملیات و تنقسم لترانزیستور و -٣
المقارنات-٤
Instrumentation Amplifierمكبر األجھزة -٥
العكسمحوالت من رقمى لتماثلى و-٦
المفاتیح-٧
Sample And Holdحفظ عینة -٨
Industrial Blockمنتجات صناعیة -٩

منتجات المستھلك العادى مثل دوائر التلفاز و الرادیو و األجھزة المنزلیة- ١٠
مكونات منفصلة مثل الترانزستورات و الثنائیات المتطابقة- ١١

وب سیكون األمر أسھل بكثیرغالبیة ھذه المكونات یمكن قیاسھا باآلفو لكن فى وجود أوسیلوسك
.شرح كثیر من ھذه المتكامالت فى سلسلة تصمیم الدوائر اإللكترونیة السابقة

عند البدء فى الصیانة، ھناك طریقان
.لو الرسم التفصیلى متوافر فھذا نصف الطریق و إال فالطریق الثانى وھو-١
مواقع البیانات مثلیجب أن تكتب أرقام المتكامالت فى ورقة ثم تقم من أحد -٢

ALLDATASHEET.COM. أوDatasheet catalog أوDatasheet Archive تنزیل بیاناتھم
.أطرافھملتعرف وظیفة كل منھم و 

مكبرات أحدھم ٤حاول أن تستنتج المخطط العام للدائرة بمعنى تحدد ماذا تفعل كل متكاملة تحدیدا، فقد یكون لدیك 
تكبیر فیدیو و آخر تكبیر إشارة أو تقول حسنا ھو ترید جھاز یفعل كذا إذن ھذه المتكاملة تخدم فى ھذه الوظیفة الخ

:اآلن
م الصیانة و اإلصالح فلكل شیخ طریقة كما یقول المثل و لھذا سنمر سریعا ھنالیس الھدف من ھذه السلسلة تعلی

أبدا بالفحص الظاھرى فھو یحدد أى تلف مثل مكونات محترقة الخ



اختبر أداء الدائرة وتلمس المكونات بحذر مبتعدا عن أماكن الجھود العالیة فغالبا المتكامالت الساخنة إما تلفت أو 
.قصر وھى بذلك فى الطریق للتلفھناك ما یضع علیھا

أطراف ، دخول و خروج و أرضى أو تحكم و ٣عودة للقائمة السابقة، المجموعة األولى و الثانیة مكونات ذات 
بالقیاس باآلفو أثناء التشغیل یمكننا تحدید ھل جھد الدخول موجود و كافى؟ إذن لو جھد الخرج غیر موجود 

.فالمتكاملة تالفة
ك توصل أحد طرفیھا بالتغذیة الموجبة و ١٠المقارنات تستطیع أن تقیس الخرج و من خالل مقاومة المكبرات و 

.الطرف اآلخر تلمس بھ طرفى الدخول، ستجد استجابة على الخرج یمكن قیاسھا باآلفو
.باقى المكونات یصعب تحدید تلفھا من عدمھ باآلفو لكن ھناك عدة وسائل للمحاولة

.ن على قواعد، سیسھل خلعھا و استبدالھا لكن غالبا ما تكون ملحومةأوال لو المتكامال
ثانیا لو متوافر بوردة مثیلة یمكنك مقارنة الجھود و تبدأ بالجزء المحتوى ظاھرة العطل، فمثال لو تلفاز وال ینقل 

بین المداخل المخصصة للصوت والصورة، ستجد مفتاح الكترونى لھذه الوظیفة الخ
.ارنة البوردات أیضا بقیاس األوم دون توصیل التیار الكھربىثالثا یمكنك مق

ال أفضل من استخدام مولد إشارة و جھاز أوسیلوسكوب فحتى بدون علم بالدائرة ، الداتا شیت تخبرك یجب أن تجد 
.على ھذه األطراف نبضات أم جھود مستمرة أم إشارة كذا الخ

الدوائر الرقمیة أقل حظا مع اآلفو فالمداخل فیھا غیر قیاسیة و قیاس األوم ال یجدى إال إن كانت من نفس الشركة 
وھى أیضا تنقسم لمجموعات مثل" ما ترید أن تعرفھ عنھا–الدوائر الرقمیة "المنتجة و التفاصیل فى موضوع 

البوابات-١
البوابات المتقدمة-٢
العواكس -٣
ةالمذبذبات المتعدد-٤
المساكات-٥
مسجالت اإلزاحة-٦
وحدات المعالجة المركزیة-٧
الذاكرة بأنواعھا-٨
الوظائف الخاصة-٩

:Testers-ICأجھزة اختبار المتكامالت الرقمیة 

توجد أجھزة محمولة الختبار المتكامالت الرقمیة مثل
http://www.sunequipco.com/comp/ICTESTER/INDEX.HTM

وھنا بعض المشاریع لعمل واحدة إن شئت
tester-ic-http://electrofriends.com/projects/microcontrollers/digital/

-74-tester-ic-digital-projects/184-my-http://www.8051projects.info/forum/doubts
series.html-40-series

1.html-part-tester-http://mediatoget.blogspot.com/2011/02/ic
http://www.sklaic.info/electronics/ictester/assembling/IU.php

http://www.sklaic.info/electronics/ictester/assembling/index.php

لكنھا تحتاج مجھود إلعادة البرمجة إلضافة قطعة جدیدة، لكن البعض یمكن توصیلھ بالحاسب 
قمیة مثللتتمكن من إنشاء مكتبتك الخاصة الختبار المتكامالت الر

http://www.capetronics.com/ic_testers_handheld_and_compact.htm
أى تضع فیھا المتكاملة بدون Zero Insertion Forceاختصار ZIFو لھا قاعدة تسمى 

.أى قوة كالعادیة والتى قد تعرض المتكاملة للتلف أثناء التركیب و الخلع بعد االختبار



یتحقق من وظیفة المتكاملة فیضع كافة المداخل المحتملة و یقیس المخارج و یتأكد من ھذه األجھزة بھا برنامج ل
.صحتھا، لھذا فاالختبار یسمى اختبار وظیفى ألنھ یتحقق من وظیفة المتكاملة

ھذه األجھزة ال تختبر المتكامالت الخطیة السابقة ومشكلتھا أن المتكاملة یجب أن تفك من الدائرة أوال وال تختبر 
كونات فى الدائرةم

یجب أن نالحظ ھنا أن رغم ارتفاع سعرھا إال أنھا غیر قادرة على اختبار بعض األرقام لو كانت أطراف التغذیة لھا 
٢٠و ذات ٧و السالب فى ١٤طرف یكون الموجب فى ١٤مثال غیر قیاسیة بمعنى مبدأ النصف و الكل أى ذات 

.و ھكذا١٠و ٢٠طرف سیكون فى 
.تالءم بعض أنواع الذاكرة و بعض الحاسبات و المیكرو بروسیسور أو المیكرو كونتروللرأیضا قد ال

:In Circuit Board Testerأألجھزة االحترافیة الختبار الدوائر اإللكترونیة 

تنقسم ھذه األجھزة إلى ثالث أقسام رئیسیة
Fixture Testersأجھزة االختبار بالتجھیزة -١
Clip Testersأجھزة االختبار بالماسك -٢
Flying probe Testerالمجس الطائر -٣

ال تسأل أیھا أفضل ولكن أیھا أنسب الستخدامك فلكل منھا أوجھ تفوق و أوجھ قصور و من ثم تناسب ظروف 
.تشغیل معینة

فروق لنحدد االستخداماتنبدأ أوال بالسمات العامة المشتركة و التى تبرر كلفتھا المرتفعة ثم ننتقل لل

.تعمل بمصاحبة حاسب آلى یتولى التحكم و البرمجة-١
تستطیع تغذیة البوردة بالتیار الكھربى بجھود متعددة تحت التحكم التام لتضعھ عند اللزوم ثم ترفعھ -٢

.بانتھاء االختبار وھذا لكل متكاملة أو للبوردة بكاملھا حسب رغبة المستخدم
مللى ثانیة و إن زاد یعطى الجھاز إنذار ٢٥حوالى -تكاملة جزء من الثانیة یأخذ زمن االختبار للم

لتقسي االختبار لعدة مراحل إن كان البرنامج جدید فى مرحلة التصمیم أو أن المتكاملة لم تستجیب 
لذا ال داعى لوضع التغذیة طول الوقت على البوردة تحت االختبار إلتاحة . وھذا خطأ تم اكتشافھ

.للشخص القائم باالختبار دون الخوف من التسبب فى إحداث قصرالحریة 
لو البوردة تتطلب اختبار تماثلى كقیاس تردد كریستال مثال، فیمن وضع أمر فى برنامج اختبار 
البوردة لتحقیق ھذه الخاصیة أى التغذیة المستدیمة لحین قراءة النتیجة الصحیحة ثم االنتقال 

بعد االنتھاء من كل ھذه االختبارات ، یوضع األمر المعاكس فى برنامج لالختبار التالى و ھكذا ، و
.اختبار البوردة للعودة للنسق القیاسى السابق فى االختبار

تختبر المكونات فى البوردات دون الحاجة لفك المكونات إال ما تعوق االختبار مثل المكثفات الضخمة، -٣
. كوناتو إن كان ھناك دوما طرق للتحایل على ھذه الم

.قابلة كلیا للبرمجة أى لھا أسلوب لكتابة برنامج جدید ألى متكاملة جدیدة و أسلوب للبرمجة للبوردة-٤
كثیرا ما توصل المتكامالت وخاصة الرقمیة بطریقة غیر كاملة فمثال لو لدیك عداد، قد ال تحتاج 

ة بھا أكثر من واحدة ولو بوابة مثال فالمتكاملLoadأو خاصیة التحمیل Resetخاصیة التصفیر 
وقد تلغى أحدھا أو بعض، لھذا فالبرنامج األصلى الذى یأتى مع الجھاز سیحتاج للتعدیل لیناسب ھذا 

.الوضع،  ومن ثم حفظھ للرجوع إلیھ الحقا عند الحاجة بدال من إعادة الكرة فى كل مرة
.تتمكن اآللة من تنفیذ االختبارتختبر االتصال بین وسیلة القیاس و البوردة فلو االتصال غیر تام قد ال-٥
تختبر التغذیة فى كل اختبار و تحدد مدى صالحیتھا فقد یكون العطل ھو عدم وصول التغذیة لجزء -٦

.من البوردة
تیار لكل المداخل كاختبار إضافى للمتكامالت / تختبر الوظائف و البعض یضیف لھا اختبار فولت -٧

كامال Truth Tableقق من جدول الحقیقة أو جدول التحقق أما الدوائر الرقمیة فیجب التح. الخطیة
.تیار للمداخل و المخارج غیر مجدى/، حیث اختبار الفولت



البد من وجود رسم الدائرة اإللكترونیة حتى یمكن كتابة برنامج االختبار، لذا غالبیتھا توفر أسلوب -٨
.لرسم البوردة عند اللزومReverse Engineeringلعمل ھندسة عكسیة  

.تحتاج لبوردة سلیمة الختبار البرنامج ألول مرة علیھا-٩
، فغالبا ما تتمكن اآللة من تعدیل البرنامج ذاتیا فعند ٣كما سبق الشرح فى نقطة . تعدیل البرامج آلیا- ١٠

االختبار األول للبوردة السلیمة، تعطى رسالة خطأ مثل 
٣متصل بالطرف ٢طرف 
صل باألرضىمت٤طرف 
متصل بالتغذیة٥طرف 

و " قبول"وعندھا بالعودة للدائرة تستطیع أن تؤكد أن ھذا الوضع ھو القائم فعال فتختار الخیار 
عندھا یقوم البرنامج بحذف ھذه االختبارات من الملف، لھذا یجب على من یعمل على ھذه األجھزة 

صحیح للعمل، كما یفضل أن یراجع النتیجة أن یفھم آلیة عمل ھذه الخاصیة لیوفر لھا األسلوب ال
.بنفسھ لتأكد من صحة الباقى و اختباره لكل ما بقى من خواصھا

تذكر أن الحاسبات ال تفھم و ما لم تضع لھا خطوات و اختبارات ال تأتى من لدیھا بواحد فمثال لو 
وما فلم تطلب دPASSضع ھنا صفر ستكون نتیجة االختبار ناجحة –وضعت اختبار ضع ھنا واحد 

.منھا قیاس أى شيء 
.عند اكتشاف خطأ توضح فى أى خطوة جزئیة من االختبار تم اكتشافھ، و ما طبیعتھ- ١١
.لما یحتاجھ من نسق آخرcompileو یحولھا الجھاز Text Filesتبرمج كلیا بملفات نصیة - ١٢
تحدید القصر و تولید تحتوى طاقم من أجھزة القیاس داخلیا مثل قیاس الفولت و التیار والتردد و - ١٣

.Logic Analyzerو محلل بیانات رقمیة " أوسیلوسكوب"الذبذبات و راسم إشارة 
و خاللھ و خاصة فى االختبارات الرقمیة، یضطر . الدوائر الخطیة و المنطقیة/ تختبر المتكامالت - ١٤

حالة الجھاز لفرض صفر على دخول واختبار الخرج ثم واحد و اختبار الخرج بصرف النظر عن 
أى أنك تفرض الوضع على Back Driveالدائرة التى تقود ھذا الدخل، وھذا یسمى القیادة العكسیة 

مللى ثانیة حتى ال ٢٥المتكاملة السابقة، وھذا یفرض ضرورة أن یكون االختبار سریع وال یزید عن 
.تتلف المتكامالت بالتیار الزائد 

د  نتیجة مسار االختبار بناء على نتیجة اختبار نقطة ما یمكنھا اتخاذ القرارات المنطقیة فمثال تحد- ١٥
.صحیحة أو خاطئة

جمیع األجھزة تحدد ما تراه غیر طبیعى و على من یشغلھا تحدید أى المكونات تالفة فقصر فى خرج - ١٦
.متكاملة غالبا ما یبدو كقصر فى دخول متكاملة تالیة فى الدائرة أیضا

نامج ثم تعود الحقا للتكملة دون أن تعوق استخدام الجھاز یمكن أن تتوقف فى أى نقطة من البر- ١٧
الختبار بوردات أخرى فقد تحتاج عملیة تغییر مكون تالف بعض الوقت، كما قد یكون لدیك عدة 

.بوردات ترید تحدید قائمة بالمكونات المطلوبة إلحضارھا معا



:Fixture Testersأجھزة االختبار بالتجھیزة 

التجھیزة أو التثبیتة 
Fixture أو قاعدة الدبابیس

Bed Of Nails ھى أشبھ
بعلبة محكمة ذات أبعاد قیاسیة 

ثابتة مناسبة للماكینة یرتبط 
غطاؤھا بقاعدتھا بمفصلة كما 

بالشكل ، القاعدة بھا وسائل 
تثبیتھا بالماكینة و نقاط اتصال 

.فى أماكن ثابتة محددة
فى كل نقطة یراد القیاس عندھا و یتم " دبوس"ق البوردة المراد اختبارھا حیث یوضع الغطاء یتم تصنیعھ لیطاب

. توصیلھ بنقطة مقابلة على القاعدة، لذا تخفى ھذه العلبة ضفیرة ضخمة من األسالك الرفیعة بعدد نقاط القیاس
صیل و لھا رؤوس لضمان الضغط و التو" نابض"أى " سوستھ"من جزأین بینھما " الدبابیس"نقاط االتصال 

ذات أشكال متنوعة لتناسب الضغط على نقاط االختبار المتنوعة فنقطة قیاس مسطحة تختلف عن ثقب أو طرف بھ 
لحام مثال و تتصل من نھایتھا 

األخرى بسلك رفیع لنقطة اتصال 
.بقاعدة التثبیتة

توضع ھذه التثبیتة داخل الماكینة 
و تثبت علیھا البوردة و تغطى 

.جىبواقى زجا
یتم إحكام توصیل التثبیتة بالبوردة 

.و الماكینة بخلخلة الھواء لضمان التوصیل و الضغط المتساوى
.یمكن تصنیع تجھیزة وجھین للبوردات ذات الوجھین

بعد إحكام التثبیت یبدأ االختبار

:تتمیز ھذه النوعیة من الماكینات إضافة للنقاط المشتركة باآلتى

ر لكل مرحلة من مراحل التصنیع فتصنع واحدة الختبار یمكنھا عمل اختبا-١
البوردة قبل التجمیع وھى ال غنى عنھا للبوردات المتعددة الطبقات و المكلفة 

اللوحة األم للحاسب، فلو تالفة إما یمكن إصالحھا أو ال داعى تمثل بوردا
.لتجمیعھا

مما " تالف/سلیم"یمكن جعل االختبار آلیا تماما و ینتھى بقرار -٢
یسرع خطوط اإلنتاج فتتوجھ السلیمة للتجمیع أو التغلیف و 

.األخرى إما للصیانة أو خالفھ
یمكن اختبار عدد من البوردات فى آن وھو أیضا یعجل باإلنتاج -٣

.الصورة لتجمیعة ألربع بوردات–
ال تختبر كل مكون إال للضرورة ولكن تختبر أداء أجزاء و السبب -٤

.تزید من ثمن التثبیتةأن كل نقطة اختبار 
ألتثبیتھ ذات حجم ثابت و ثقیلة الوزن مما یضیف عبئ للتخزین -٥

.لمركز صیانة
یحتاج المستخدم لتصنیع التثبیتة لدى مختص و یجب أن یتوخى -٦

الدقة حتى تكون مطابقة تماما للبوردة، لذا یفضل أن تكون من 
.الرسم الھندسى للدائرة



.لفة التثبیتةال تناسب صیانة بوردة وحیدة لك-٧
.اآللة ضخمة و تحتاج مساحة و مكان آخر لمضخة تفریغ الھواء-٨
.ال تستطیع القیام بالھندسة العكسیة لتحدید الدائرة-٩

.یجب مراعاة توفیر نقاط االختبار عند تصمیم البوردة و إال قد ال یكون متاحا إجراء االختبار الحقا- ١٠
عند اكتشاف عطل ، سیكون من الضرورى فك البوردة من التثبیتة ثم إجراء الصیانة ثم إعادة البوردة - ١١

.للتثبیتة مرة أخرى، مما یشكل مزید من الجھد الغیر ضرورى

.مما سبق، فھذا الطراز أنسب لخطوط اإلنتاج أكثر منھ مراكز الخدمة

:Clip Testersأجھزة االختبار بالماسك 

تعتمد ھذه النوعیة من األجھزة على وحدة مكونة من ماسك أو 
“Clip”مقبس ھذا المقبس یوصل متصل بكابل عریض ینتھى ب

بالجھاز كما بالصورة و ذلك لتوفیر وحدة لكل مقاس من 
.المتكامالت

لكل من ١٦طرف و آخر ٦،٨للمتكامالت ذات طرف ٨نجد مثال 
.طرف و أكثر٤٨طرف و ھكذا حتى ١٦و ١٤

توجد مجموعات أخرى لتناسب أشكال المتكامالت األخرى مثل 
المربعة و ذات التثبیت السطحى الخ لذا فھى تحتاج لمجموعة 

.وحدات عدیدة
االختبار ثم ینتظر فترة لالستقرار و ینھى االختبار یقوم الجھاز بتغذیة البوردة بالجھود الالزمة حیث یوصلھا لحظة

.مللى ثانیة ثم یرفع التغذیة مرة أخرى٢٥فى زمن ال یتعدى 
السبب فى ذلك ھو تجنب وضع الطاقة دائما ثم وضع الماسك فى مكان خطأ أو تالمس أى شيء یسبب قصر بین 

یفتح الطاقة لحین تلقى أمر آخر بإغالقھا لتیسیر توصیالت البوردة فتتلف، ولكن یمكن إعطاء أمر برمجى للجھاز ف
.اختبار الدوائر التماثلیة مثل المكبرات و المذبذبات
فولت الخ٤٨و باقى النظم مثل التلیفونات TTL,CMOSیمكنھا عادة التعامل مع جھود متنوعة للتعامل مع 

إضافة للبنود العامة السابقةتتمیز ھذه األجھزة باآلتى
االستخدام فال تحتاج لتركیبات خاصة مكلفةسھولة -١
فقط عدد من الماسكات–شغل حیزا كبیرا لعدم وجود تجھیزات خاصة تال -٢
تناسب صیانة كارت واحد أو سلسلة فالكلفة فقط ھى تحضیر البرنامج-٣
رة یمكنھا عمل ھندسة عكسیة باستخدام زوج من الماسكات و تنقلھما عبر المكونات ثم یرسم الجھاز الدائ-٤

اإللكترونیة بعد ذلك
سھلة البرمجة -٥
.سریعة األداء و یمكنك البدء من أى نقطة فى االختبار-٦
یمكنك البدء سریعا فال تحتاج وقت لتجھیز تثبیتات-٧

:یعیب ھذه األجھزة ما یلى

ما لم یجھز الصانع المتكاملة أو البوردة بوسیلة لھذاال تختبر المتكامالت ذات األطراف أسفل الجسم -١
تحتاج لصیانة Clipابالت توصیل الماسك أو ك-٢

.لذا ھذا النوع من األجھزة یناسب الصیانة أكثر من خطوط اإلنتاج



:Flying probe test bedsوحدات المجس الطائر 

لعملیة اإلنتاج و الھندسة العكسیة حیث أكثرھا آلیة فى اتمام الكشف و تعتبر ھذه الوحدات أكثر الوحدات مناسبة 
التعرف الذاتى مع التدخل األدنى من مشغل بشرى یتابع الماكینة

لكن ما ھو المجس الطائر؟ حسنا مجس قیاس 
!یتصل باآللة و یتحرك على خمسة محاور

یلىماذا؟ ال یوجد سوى ثالثھ، حسنا نعد ما
:البوردة أمامىاضعاو

یمین و یسار" س"إتجاه -١
لألمام و العودة" ص"إتجاه -٢
ألعلى و أسفل للوصول " ع"إتجاه -٣

لنقط إتصال عالیة كما بالصورة أو 
تخطى حائل على البوردة للوصول 

للجانب اآلخر
الدوران رأسیا للوصول لنقطة من -٤

الجانب أو مائلة كما بالمجس العلوى 
الثانى من الیمین

درجة افقیا للوصول ٣٦٠الدورات -٥
بھذا المیل لجوانب المتكاملة أو المكون 

.األربعة

وحدات التحكم الخاصة بھھكذا یبدو المجس العلوى متصال ب

حمدا هللا أننا ال نحتاج –ال شك انھا عملیة دقیقة و معقدة 
.ھالتصنیع

لإلحتیاجات العادیة و البسیطة و لكنھا متقدمة أیضا مجسات٤تأتى ھذه الماكینات بعدد من 
فھذه الماكینة تأخذ وقت أطول لعدم توافر عدد كافى من المجسات،

لإلحتیاجات المتطلبة و ٢٠١٥مجس وقت كتابة ھذا المقال ٣٢و حتى 
.المتقدمة جدا



. ، سنشرح البرمجة لجانب واحد و یكرر للجانب اآلخرمتطورة جداطریقة برمجة ھذه اآللة بسیطة و متعمقة و 
.فقط وصالت–جدیر بالذكر أن البوردة متعددة الطبقات تقنیة تخص التصنیع فقط وال تحتوى مكونات داخلیة 

و تدخل لآللھ فتعرضھا على شاشة ) آلخر أیضالو وجھین تؤخذ صورة الوجھ ا(للبرمجة، تأخذ صورة للبوردة 
.الحاسب و توضع البوردة على إطار التثبیت بنفس اتجاھات الصورة

نقطة لحام مثال أو ثقب یربط مسار علوى ( ةو بینةاضحوتكون تحرك مجس لنقطة على أحد أطراف البوردة و
و ینقر على صورتھ بالفأرة فتسجل اآللة نقطة و یفضل أن یكون أقرب ما یكون ألحد أركان البوردة) بآخر سفلى
و إلى ركن ثالث ٢اآللة نقطة مرجعیة رقمأقرب ما تكون لركن ثان و تسجل ثم تذھب لنقطة ١قم مرجعیة ر

.٣اآللة نقطة مرجعیة رقموتسجل 
اآلن تمسح اآللة الصورة و تحدد كل نقاط اللحام علیھا ثم تتوقف و یجلس المبرمج أمام الشاشة و یحدد كل 

مكنھ إدخالھا و لو یعلم قیمتھ یC103بوردة یحدد نقطتین كمكثف مجموعة و یعرفھا باسم ورقم مثال من واقع ال
وھكذا حتى ینتھى محددا 74HC14و رقمھا U7كمتكاملة ١٤مجموعة من و R21ومة أیضا ثم نقطتین كمقا

.مكان كل قیاس فبعض المكثفات تقاس من السطح العلوى و البعض من السطح السفلى
تبدأ اآللة فى تحدید البرنامج

فمثال البوردة و من ثم تستطیع أن تحدد مناطق كشفشف عن األعطال فلدیك الدائرة اإللكترونیة لو المطلوب الك
تقوم بأربع وظائف فیمكنك البدء باختبار الوظائف لتحدد أیھا تكشف عنھ تفصیال فال جدوى من فحص ثالث ارباع 

.و من ثم تبدأ الكشف الفعلى عن الجزء المعطل. البوردة السلیم
الفعلى باخبار الوصالت أومیا ثم تبدأ فى قیاس المكونات بتقنیة متقدمة بثالث أو أربع مجسات معا یبدا الكشف

لو طرف (ثم تختبر المتكامالت بعد تعدیل البرنامج آلیا لیناسب التوصیل الفعلى لمعادلة تأثیر المكونات المتصلة بھا
Reset مثال أوLoadا حتى تنتھىو ھكذ) ملغى فال تفحص ھذه الوظیفة الخ.

لو المطلوب الھندسة العكسیة فتبدأ بتحدید اإلتصاالت بین المكونات ثم تقیس قیم المكونات لو لم تعطى من قبل 
.ترسم لك رسما إلكترونیا كامال لدائرة ھذه البوردةالمبرمج ثم 

شئھ اآللة من اختبارات جدیر بالذكر أنھ فى جمیع األحوال یجب البدء ببوردة سلیمة لتصحیح أو ضبط دقیق ما تن
.أوال إن لزم األمر

.رغم أنھا مكلفة جدا إال انھا تساوى ما ینفق علیھا من مال

.أرجو أن یكون ھذا الشرح قد أفاد من بذل الوقت و الجھد لقراءتھ


