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 مقدمة  

شهدنا ف الفتsة الخية  النتشار الكبي  التزايد للمصابيح الوفsة ,

   الت ل تعد مsد  صايا ف مcكsات مب البيئة   دعاة توفي الطاقة,

 بل أصبحت الل الوحيد للمواطني للحد من أرتفاع فواتي الكهsباء ,

    cا كان عليهم أن يقبلوها طوعا أ  كارهي .

 على الsغم من طول عمs هoc اللمبات   استهلكها

النخفض للطاقة مقارنة باللمبات العادية ,   إل أن

أرتفاع سعsها  يعتب مشكلة كبى  قد تعل صاحبها

 .يبالغ بعض الشيء ف التحفظ عليها 

 إن كان طول العمs  قلة الستهلك من ميزات اللمبات  الوفsة ف حياتا , إل أن 

القدرة على إعادة إصلحها  دائsتا الكهsبية ها إرثها القيم الت تتsكه لنا

بعد أن تتلف أ  قل تتوقف مؤقتا , لننا  ف هcا الكتاب سنعمل على إعاة

إحيائها  مsة أخsى أ  الستفادة من الكونات اللكتs نية  ف دائsتا الكهsبية

 ف بعض التطبيقات كما سنsى ف الفصول التالية  إن شاء ال .
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  للتوضيح  اللمبات الوفsة القصودة ف هcا الكتاب ها نوعي :

Compact Fluorescent Lamp (CFL)لبات الفلورسنت الضغوطة •

  LED ( Light Emitting Diodeلبات الليد الوفsة  (•
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 من يقsأ هcا الكتاب !

متوى  الكتاب  يناسب كل من لديه رغبه ف إعادة إحياء لباته الوفos ,  عدم

إلقائها ف الزبالة , أ  الستفادة بالكونات اللكتs نية الوجودة  ف بوردات اللمبات

التالفة ,   متوى الكتاب  .

  يضم  تعsيف بأنواع اللمبات الوفsة ,  سبب كونا 0الفصل – •

موفsة, طsيقة أستهلكها للكهsباء , معلومات عامة مبسطة تص

الميع .

  بالتsتيبLED  لبات CFL  يضمان شsح لبات7    -1الفصلي -•

 تsكيب كل منها  الميزات  العيوب .

  , يضم طsق سsيعة لصلح اللمبات الوفsة بجsد2الفصل -•

 sباء . النظsنيات أ  الكه sفة بعلم اللكتsل تتطلب أى مع , 

أى حد مكن يطبق الطsق   الطوات   يشارك ف إصلح لباته الوفsة 

الفصول الخsى تاطب الهندسي  الفنيي  هواة علم اللكتs نيات•

اللى عندهم دراية ببادىء الكهsبية  على علم بالعناصs اللكتs نية

على اختلفها  .
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 ليه  - ل تsميها !   

بإختصار لنا أشياء قيمة ,  خلى مبدأك ف التعامل مع اللمبات الوفsة :

 . ه توقف اللمبة  ليعا تلفها …  تلفها ل يعا أنا فقدت قيمتها ه 

 قصة تاريية

  خلون  أستغل  باقى الصفحة دى بدل ما  نسيبة فاضى   أعsفكم بقصت

 .مع لبات الفلورسنت الوفsة 

الكاية بدأت قبل ما أدخل هندسة مع أ ل لبة موفsة بايظة  قعت تت ايدى ,

دفعا فضول لللكتs نيات إن أشوف جواها أيه ,  بالفعل كسsتا  أعجبت

بالبوردة بتاعتها   حسيت إنا شىء قيم  خصوصا إنا تشبهت ليا بحول

كنت بستخدمه لتشغيل الواتي اللعبة  .

أخدت البوردة   صلتها بالكهsبا  ل تsى أعينكم غي النور

  المد ل  مصلش حاجة , كانت لسن الظ بايظة . 

بعد ما يأست منها ( خلعتها من الكهsبا) , إذ بcلك العنصs اللعي كهsبا   .

ساعتها مكنتش  أعsف هو أيه , بس أعتقد شىء مؤل إنه يفsغ فيك مكثف

 ,  من ساعتها  انا بتفظ باللمبات الوفsة فولت أ  يزيد 300جهد قيمته  

أعتsافا ما إنا فعل  ذات قيمة  مينفعش إن أرميها .
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 قبل ما نبدأ

 إذا كنت قsأت ما سبق ,   أعتقد  اضح إن السلوب التبع للكتابة هو الفصحى

متزجا بالعامية ,  إن كان لسبب فل شىء غي  التبسيط  أن الوضوع ف حد ذاته

غي جاف أ  أكاديي  إنا شىء بسيط  أتا يكون متع .

  ما جاء  من  معلومات ,  فمما تعلمت  من الصادر  الsاجع  الت  ضعتها ف

أخs كل فصل لتسهيل الوصول إليها.

 إن  ردت أخطاء  إملئية  , جل  من ل يسهو    إن كانت تقنية أ  معلومات تشك

) .الْعِلْمِ إِلن  قنلِيل  مِنْ أY تِيتYمْ  نمنا(بأمsها  

   أخيا ما أصبت فيه , فهو من  عند ال ,  إن أخطأت فمن الشيطان  من

.الشيطان بsد ا 

   نرنبY ننا الsن حْمننY الْمYسْتنعنانY عنلنى منا تنصِفYونن)( 
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 – ليه موفsة !0 الفصل 

متوى الفصل :        

        

  

   بعض أنواع الصابيح    

   الصائص الميزة للمصابيح.

   مقارنة بي بعض  أنواع الصابيح. 

   طsيقة حساب استهلك الصابيح للكهsباء
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 أنواع الصابيح

الصابيح هي أجهزة  تقوم بتحويل القدرة الكهsبية إل قدرة ضوئية (يعا

مصادر للضوء تعمل بالكهsباء) .  يوجد أنواع كثية من الصابيح تتلف  طبقا

للخصائص اللى هنcكsها ف الفقsة القادمة  لكننا  هنsكز فيها  على النواع

الستخدمة بكثsة ف النازل .  

 لبات التنجستي العادية (اللمبات التوهجة)•

  (الوفsة)CFLلبات الفلورسنت الضغوطة  •

LEDلبات  الليد •
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الصائص الميزة الصابيح

 قد  يد ر ف ذهنك تساؤل  إيه اللى يلى لبة تتلف عن الخsى

 ف استهلك الطاقة  أ  أيه اللى يلى لبة موفsة  أخsى غي موفsة .

 قولنا كل مصباح ليه خصائص ميزة  منها  :

 قدرة الصباحwالطاقة اللى بيستهلكها الصباح ف الساعه  تقاس :  

بالوات لكل ساعه  (بتلقيها مكتوبة على علبة اللمبة كام  ات ) .

  الفيض الضوئى φهى كمية الضوء النبعثه من الصباح ف الثانية  : 

) .Lumen تقاس بوحدة تسمى ليومن (

  بتدينا كفاءة الضاءwo  على قدرة الصباح φحاصل قسمة الفيض الضوئى  

للمصباح . (  دى تعا اللمبة  بتاخد كهsبا قد أيه , عشان تدينا كمية ضوء

معينة) .

 يبقى لا نيجى نتار لبة معينة , بنختار حاجة ليها فيض

ضوئى  كبي  بتسهلك قدرة كهsبية أقل (يعا كفاءة الضاءة تكون

عالية ) .  هو دo التوفي 
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مقارنة بي بعض  أنواع الصابيح

هنsجع  للمصابيح الثلثة اللى ذكsناهم ف أ ل الفصل  هنعمل مقارنة ما

بينهم عشان نعsف مي الفضل مي الكثs توفيا .

 القارنة تشمل الكفاءo الكهsبية (القدرة  كمية الضاءo) , بانب بعض العوامل

الخsى اللى بتساعدنا ف التفضيل مابينهم زى  عمs الصباح (بيعيش  كام

ساعة ) , صداقته للبيئة (فيه مواد سامة  ل نظيف ) , مدى تمله للصدمات

 الكسs    مقا متها لعوامل البيئة .
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لبة الليدلبة الفلورسنتلبة التنجستي
القدرة الستهلكة

مقارنة   بلمبة

  ات60تنجستي 

  ات6   ات15-13  ات 60

50 ساعة8000 ساعة1200عمs الصباح  ساعة000٫

ل يوجد زئبق ل يوجدمواد سامة

ل تتأثsتأثsها بالsارة 
قد ل تعمل ف

الsارة النخفضة
sل تتأث

أكثs تملتنكسs بسهولةتنكسs بسهولةشدة التحمل

 oكمية الضاءφ(ات ) بية الستهلكةsالقدرة الكه

 ليومن450

 ليومن800 

 ليومن1600 

  ات40

  ات60

  ات100

  ات9-13

  ات13-15

  ت23-30

  ات4-5

  ات6-8

  ات16-20

جد ل مقارنة بي بعض انواع الصابيح
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توضيح الد ل

60ف الد ل  أ ل حاجة قدرة اللمبة , لو معانا  لبة تنجستي  قدرتا  •

 ات , فكام هتكون قدرة لبة الليد   الفلورسنت اللى هتديا نفس

كمية الضوء . !

  ات  يكافئهما لبة 12  ات تكافئ لبة فلورسنت 60 لقينا إن لبة  •

  ات .6ليد 

  ات60  ات  إدتنا نفس اضاءة لبة تنجستي 13 قدرتا CFL يعا لبة •

  بالوفsةCFL % .  هو دo سبب تسمية لبات 75بأستهلك اقل بوال 

 دo مقارنة بلمبة تنجستي مكافئة ف الضاءة .

% من90 الواضح إن الكثs كفاءة هى لية الليد , اللى  فsت ف حد د •

CFL% عن لبة 50الطاقة عن لبة التنجستي ,   

 باقى الد ل عبارة عن مقارنات بي الصابيح الثلثة  اللى اتضح طبعا•

ان لبات الليد القل استهلكا للطاقه  الكثs صداقة للبيئة  الطول

 .CFLعمsا  تليها لبة الفلورسنت الضغوطة 

  ,  هو أحتواءCFL ظهs لينا ف الد ل أحد العيوب السيئة للمبة •

زجاجتها على بار الزئبق السام .
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حساب أستهلك الصابيح للكهsباء

 ليك أن تتساءل لو عندى لبة فلورسنت أ  لبة ليد أ  لبة  تنجستي

هتفsق معايا أزاى ف الستهلك الشهsى  العداد هيحسبها أزاى ؟ .

 ساعة ف اليوم ,  عا ز تعsف12هنفsض  إن عندك ا ضه  فيها لبة بتشغلها 

 قsش.20هتكلفك كام ف الشهs ف حالة  إن سعs الكيلو  ات 

  ات :100إذا كانت لبة تنجستي  

الطاقة الكلية الستهلكة ف الشهs  = القدرة الكتوبة على اللمبة * عدد

 sساعات العمل ف  اليوم * عدد ايام الشه

 كيلو  ات . س .36س =٫  ات36000 =30  * 12* 100إذا كمية الطاقة=  

 جـ .7.2=0.2*36سعs الستهلك الشهsى = سعs الكيلو  ات * كمية الطاقة =

 ساعة ف اليوم12  ات  شغلتها 100يعا لو ال ضه فيها لبة تنجستي 

 جنيه ف الشهs.7هتكلفك 
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  ات .26  قدرتا CFLلبة فلورسنت  

  اللى تقدر تدينا نفس كمية الضاءةCFLكمية لو رجعت للجد ل هتلقى لبة 

  ات 26  ات , قدرتا ف حد د 100بتاعة لبة تنجستي 

  9.36  ات = كيلو ات.س 9360 =30*12*26كمية الستهلك = 

 جنية1.872 إذن سعs الستهلك=

   ات 13 لبة ليد

, يبقى هتكلف نصف أستهلكها .CFLما دامت ليها  نصف القدرة بتاعة لبة 

 فت ليها لباتsأعتقد بعد كل القارنات  السابات دى عLEDلبات   

CFL. ةsبيقولوا عليهم إنم لبات موف 
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ملخص الفصل         
        

  

    مsاجع الفصل  :      

. - الفصل السابع نظم الضاءة الكهsبية لنممود جي.  – دالكهsبيةالsجع ف التsكيبات  التصميمات •

• http://www.designrecycleinc.com/led%20comp%20chart.html

ف الفصل دo عsفنا سبب تسمية بعض اللمبات إنا موفsة , 

 عملنا مقارنة بي النواع الختلفة من اللمبات , 

 شوف أزاى العداد بيحسب أستهلك اللمبة الشهsى .

http://www.designrecycleinc.com/led%20comp%20chart.html


  CFL -  لبات الفلورسنت الضغوطة1 الفصل  

متوى الفصل :        

        

  

   مصادر الضوء ف الصابيح 

CFL   مصابيح الفلور سنت الضعوطة  

CFL      - مبدأ عمل لبات 

  CFL      - مكونات لبات

  CFL      - تsكيب زجاجة لبة 

      - بتنور  أزاى !

 CFL      - ميزات  لبات 

 CFL      - عيوب  لبات   
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مصادر  الضوء الصابيح !

ف البداية  قبل ما تا ل تتعامل مع أى جهاز كهsب لسيما اللمبات الوفsة ,

 . ههأعsف عد ك , يتار عد ك فيك حا ل تشى ببدأ 

عشان كدo ف الفصل دo هنتكلم بإياز عن مبدأ عمل النواع الثلثة من

 .CFL   LEDالصابيح  هنsكز عن اللمبات الوفsة 

الد ل التال بيوضح مقارنة بي مصادر الضوء ف النواع الثلثة للمصابيح.

لبات الليدلبات الفلورسنتلبات التنجستي

 مs ر تيار كهsب 

ف فتيلة التنجستي

تتوهج فتشع ضوء.

تصادم الشعة فوق

البنفسجية التولدة داخل

اللمبة  مع الادة البطنة لدار

زجاجة اللمبة  يولد ضوء 

مs ر التيار ف عدد من

الليدات يsر فوتونات

ضوئية .

مقارنة بي مصادر  اضاءة بعض انواع الصابيح 
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شوفت الد ل السابق ؟  , سيبك من لبات التنجستي  الليد بيطلعوا ضوء أزاى

  . إتضح إنCFL خلينا ف حديث الفصل دo  هو لبات الفلورسنت الضغوطة 

فيه أشعة فوق بنفسجية بتتولد   داخل زجاجة اللمبة   مادة مبطنة  مش عارف

 , الكلم دo هيقودنا أننا نعsف ف ال ل مبدأ عمل اللمبة  بعد كدoأيه

مكوناتا .

CFLمبدأ عمل لبات 

 لبات الفلورسنت بشكل عام مبينة على مبدأ التفsيغ الكهsب للغاز داخل

زجاجة اللمبة . 

: ب للغازsيغ الكهsالتف

 ظاهsة تأين  الغاز الامل الوجود ف زجاجة اللمبه تت جهد عال

(يعا الغاز الامل اللى مش بيوصل كهsباء هيتأين  يصبح بيوصل

كهsباء ).

مبدأ عمل لبات الفورسنت الضغوطة ل يتلف  عن لبات الفلورسنت العادية 

 )  ,  الختلف الوحيد ف شكل  زجاجة اللمبة  ,  طsيقة الشعالأ  (العصاية 

زى ما هنعsف  دلوقت .
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شكل لبات الفلورسنت العادية  الضغوطة

CFLمكونات لبات

من تعsيف مبدأ التفsيغ الكهsب للغاز (فيه غاز خامل يتأين

بوجود جهد عال)  , نستنتج إن لبة الفلورسنت الفs ض

تتكون  من جزئيي :

(زجاجة اللمبة)  اللى فيها غاز خامل عشان•

نعمله تفsيغ كهsب.

  (الدايsة الكهsبية)  دى مصدر الهد الكبي  اللى بيعمل تفsيغ كهsب•

للغاز. 

  اللى قدامك أكيد  اضح   الزئيي .CFL ف صورة لبة 
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تsكيب زجاجة لبة الفلورسنت  

أيا كان شكل الزجاجة عصاية  أ  الشكل اللتف أ  اللتوى أ  التعsج أ  أى شكل

,  هتلقى فيها نفس الكونات. 

تتكون من زجاجة  بداخلها غاز خامل  هو•

(الرجون )  قطsة من بار فلز الزئبق 

  على الطsاف  أ  ناية الزجاجة من•

الناحيتي  يوجد فتيلتي من التنجستي

يطلق عليهم (أللكتs د)

 النتفاخ الزجاجي من الداخل مبطن بادo فسفورية (مادة بيضه زى•

 .البس أ  الدقيق , تقدر تشوفها لو كسsت لبة فلورسنت 

 .CFLشكل زجاجة لبة 
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بتنور  أزاى !

لا نشغل اللمبة ل ل مos الزء الاص بالدايsة  الكهsبية مسئول انه•

يsفع الهد لقيمة كبيo (جهد عال) 

 الهد العال بيأين غاز الرجون بداخل زجاجة اللمبة (يعمل تفsيغ).•

  لا الغاز يتأين  يبدأ انتفال اللكتs نات من اللكتs د•

اللى ناحية إل اللكتs د الوجود على الناحية التانية.

أثناء انتقال اللكتs نات ف الغاز بتصطدم بcرات غاز•

الزئبق  فينتج  عنها تولد أشعة فوق بنفسجية  هى دى اللى بتنور ؟

ل لسه الشعة دى غي مsئيه للنسان ,  لكن بتصطدم بدار اللمبة•

الداخلى  البطن بادة  فسفورية فينتج عنها تولد ضوء مsئى اللى

بنشوفه .

 كيب اللمبة ,  تستنج إن أى عطل يصل فsفتنا لتsبعد مع 

لبة الفلورسنت الضغوطة , الفs ض يكون ف الدايsة الكهsبية (مصدر

الهد العال) أ  النتفاخ الزجاجي (مصدر الضوء) .
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 :CFLميزات  لبات الفلورسنت الضغوطة 

% .  75إستهلكها للكهsباء  اقل من لبات التنجستي ب •

عمsها اطول من لبات التنجستي .•

 , عشان تعsف الزيد .ليه موفرةتقدر تsجع لد ل القارنة ف فصل 

  قابلة للصلح , •

 :CFLعيوب  لبات الفلورسنت  الضغوطه  

احتوائها على بار  الزئبق , عنصs سام  ,  ضار بالبيئة.•

احتمال نفاذ الشعة فوق البنفسجية  دo بيسبب ضsر للد النسان .•

 أضعاف) مقارنة بلمبات التنجسنتي العادية صاحبة3سعsها غال (•

نفس القدر من شدة الضوء ,

 لبات الفلورسنت الضغوطةCFLة مقارنة بلمباتsتعتب موف 

التنجستي  لكن استهلكها للكهsباء يعتب  مسا ا لستهلك  لبات

الفلورسنت العادية صاحبة نفس شدة الضاءة .
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ملخص الفصل        
        

  

    مsاجع الفصل  :          

    . - الفصل السابع نظم الضاءة الكهsبية ممود جيلن. الsجع ف التsكيبات  التصميمات الكهsبية – د•

مصادر إضافية :   

• http://www.marefa.org/index.php/  يغ_الغازsمصباح_تف

  الوفsة.CFLف الفصل دo أتكلمنا بشىء من التفصيل عن لبات 

 عsفنا تsكيبها  طsيقة إضاءتا ,,اخيا الميزات  العيوب الاصة با .

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2


 -تصليح اللمبات بجsد النظ2s الفصل  

متوى الفصل :        

        

  

 : sد النظsالتصليح بج   

- الد ات الستخدمة   - هنشتغل أزاى !     

   أسباب العطال :

- تلف زجاجة اللمبة     - تلف الدائsة الكهsبية     
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sد النظsالتصليح بج

الفكsة  هنا تعتمد على استئصال الزء التالف  استبداله بزء غي تالف.

 مصدرo لبه  تالفة اخsى٫ الزء القتصادى ف الوضوع إن الزء الغي  تالف 

 . لسن الظ ل يتلف فيها الزء اللى متاجاo اللمبة التالفة اللى معانا 

osباع  أجزاء بديلة سواء للدايYصدقون بتحصل كتي  كمان ف بعض الماكن ت

الكهsبية كلها ا  الزجاجة .

 عشان تشتغل معانا يYفضل إنك تتفظ بكل اللمبات اللى بتبوظ عشان

تستخدمها ف تصليح لباتك اللى هتبوظ مستقبل  .

الد ات الستخدمة 
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 ف الفصل دo مش هنستخدم  أى أد ات كهsبية  ,  ليس  من  الضs رى

أنه يكون عندك خلفية عن اللكتs نات أ  الكهsباء , كل اللى هتحتاجة يكون

عندك  بعض اللمبات التالفة + أى حاجة تفك بيها اللمبة ..

 هنشتغل أزاى ! 

   فكsة عملها .CFLاتكلمنا ف الفصل السابق  عن مكونات اللمبة الوفsة 

. sد النظsدلوقت هنبدأ رحلة إصلح اللمبات التالفة منها   بج

د ر على اللمبات التالفة  الحs قة ياريت تمع اكب عدد•

مكن منها .

طبعا اللمبات بتتباع بأشكال  أحجام متلفة بناءا على

شدة الضاءة  القدرة الكهsبية  ما إل ذلك ,  لكن

مهما اختلف شكلها فكل اللمبات فيها نفس

الكونات .

بأستخدام أى اداة أ  بأيدك فك اللمبة الوفsة زى•

ما  اضح ف الصورة
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ة تتكون من جزئيي فقط , ها  اللىsحلة الالية  اللمبة الوفsف ال

بيحصل فيهم اى عطل .

 أسباب العطال

 على خلف لبات التنجستي اللى كان ليها سبب  احد للتلف  هو احتsاق  أ 

  الوفsة ,  بقى ليها (لد الفصل دo)CFLانفصال فتيلة التنجستي , فلمبات 

سببي رئيسيي للتلف

حد ث تلف ف  الدايsة الكهsبية   أ  حد ث تلف زجاجة الصباح •

تلف زجاجة اللمبة

بعد ما تفتح  اللمبة , الزجاجة بتبقى متصلة بالبوردة  عن

طsيق سوكيت  دo ف أغلب التصميمات الديدة للمبات 

 سلكات.  أخلع4أ  ف نوع تان بيبقى متصل عن طsيق 

السوكيت أ  السلكات  عاين زجاجة اللمبة  حا ل تتعsف إذا

كانت تالفة  ل ل .

لو لحظت ظهور علمات سواد على جانب اللمبة.•

 فأعلم إن العطل ف الزجاجة نفسها  دى طبعا ما اش

حل غي إنك تsميها  تستبد ا بزجاجة للمبة تانية ,.

تقدر تبد ا بزجاجة لبة قدية  لو مكنتش تالفة زيها .
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اللى , ( د sاللكت) اق فتيلة التنجستيsتلف الزجاجة  بيكون سببه  إحت

يعتب مصدر أللكتs نات داخل الزجاجة  طبيعي إن اللمبة متشتغلش .

 لو كان السواد من ناحية  احدة يبقى مكن تصلح•

اللمبة دى مؤقتا بأنك تشوف الناحية اللى عندها

الزجاجة سودة , هتلقى طالع منها سلكتي 

كل اللى هتعمله إنك توصلهم ببعض  .

 لو كانت زجاجة اللمبة سليمة  اللمبة مش شغالة ,•

فهتلقى عنصs لونه أخضs  متوصل بزجاجة اللمبة

لد الن أحنا منعsفش البتاع دo  فايدته أيه 

العنصs دo عبارة عن مكثف البعض يسميه بفة  , حا ل تتأكد انه مش•

متsق ا  مكسور  دo كله  بالنظs   التقديs طبعا .

بكثف oفحا ل تغي , oمع العلم ان أغلب العطال بتبقى ف  الكثف د

أخs للمبة أخsى تالفة .
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تلف الدائsة الكهsبية

 فتلف أى عنصs فيها يعا تلف٫بالنسبة للدايsة الكهsبية 

   الكلم دo مؤقتا  ف الفصل دo بس  .٫الدايsة كلها

يعا بعد ما تفك الدايsة , لو لحظت  جود أى عنصs متsق أ  عليه•

سواد ا  ضارب ا  عامل قفله , فأعsف على طول إن الدايsة الكهsبية

للمبة تالفة .

 هتد ر ف اللمبات التالفة اللى عندك ,  هتحا ل٫لو حالفك الظ •

 إنك تستأصل منها  الدايsة الكهsبية  تطها ف اللمبة اللى معاك .

 مع العلم ان مافيش لبة  CFLosبتتلف كل مكوناتا م  

 احدة .  مهما اشتدت با خطوب  الدهs , فبيفضل فيها جزء قيم

قابل للصلح  أ  الستخدام مع جزء أ خs , فياريت تتفظ بلمباتك

الوفsة حي تلفها .
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ملخص الفصل       
        

  

    

  مصادر إضافية :

• https://www.youtube.com/watch?v=7YYIJIPfCFo

ف الفصل دo أتلكمنا عن أبسط طsق  ما لت إصلح اللمبات الوفsة .

 عن العطال اللى بتحصل ف الجزاء الsئيسية ف  اللمبات .

  أزاى تعsف ان اللمبة دى تالفة  ل قابلة للصلح.



CFL – الدائsة الكهsبية للمبة 3 الفصل 

متوى الفصل :        

        

  

.. sل تدعن ك  الظاه
 أرجل3فليس كل ما لديه  

  يبقى تsانزيستور .

                          حكمة 

 :CFL   الدائsة الكهsبية  للمبة 

     - فائدة الدائsة الكهsبية   - مطط الدائsة الكهsبية

   شsح  الدائsة الكهsبية :

Half Bridge Inverter       - قلب الهد  Voltage Rectifier      - دائsة توحيد الهد  

 Resonance Circuit    - دائsة  الsني  Driver Transformer      - مول التشغيل   

   مsاحل تشغيل اللمبة :

Steady State   - حالة الستقsار Burn Phase  - مsحلة الضاءIgnition Phase  o      - مsحلة الشعال  
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CFLالدائsة الكهsبية  للمبة 

  ,  طبقا لقدرة اللمبة  جودتاCFLتتعد الشكال  الحجام لبوردات البات 

, الشsكة الصنعة  ا.

  مع  جود بعض الختلفات  ,إل أن جيع

   تتشابه  ف الدائsة الكهsبيةCFLبوردات 

  مبدأ العمل   با نفس الsحل  .

 تطلعوا مكن   , PR39922  ات  تمل رقم 25الشsح القادم مبا على لبة 

 ,Philips Semiconductorsعلى  الوصف الكامل  ا من شsكة  

 الsابط  ف مsاجع الفصل .

فائدة الدائsة الكهsبية :

 هتعsف ان الغاز بداخل زجاجة اللمبة٫ لو تتcكs فكsة عمل لبات الفلورسنت 

بيحتاج جهد عال عشان يتأين لد ما اللمبه تنور  ,  هو دo د ر الدايsة الكهsبية

  فولت ال جهد كبي بتsدد عال220 هو تويل الهد الكهsب التsدد  اللى عندنا  

يسمح بإضاءة اللمبة بناءا على طsيقة التشغيل اللى هنعsض فيما بعد .
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مطط الدائsة الكهsبية 

 اقسام رئيسية   :4 تتكون من CFL الدائsة  الكهsبية للمبة 

 Inputالدخل •

  بتsددAc فولت 250-200يتم تشغيل اللمبة على جهد متsدد ف حد د 

 هsتز.50-60منخفض 

Voltage Rectifierدائsة توحيد الهد  •

.Dc ال جهد مستمAC  sتقوم  دائsة توحيد الهد بتحويل الهد التsدد 

EMI Filter فلتs الوجات الكهs مغناطيسية •

بيمنع  موجات الsاديو   الايكs  يف  (الستخدمة مع أجهزة الsاديو

 ا  الوبايل) من إنا تأثs على أداء اللمبة  الهم العكس.•

Half bridge inverterمول الهد  •

 sيقوم بتحويل  الهد الستم Dc ددةsال موجة مت ACعلى شكل  

square wave  نيsة الsدد عال  يسمح  بتشغيل دائsلكن بت  Tank

circuit. 
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 Series Resonance circuit  أ  Tank circuitدائsة الsني  على التوال •

تتكون من مكثف  ملف متوصليي على التوال   يتم تغcيتها بالوجة

التولدة من مsحلة النفsتs ,  فايدتا توليد جهد عال يسمح بتأين غاز

اللمبة ف بداية التشغيل .

  هنعsف ليه رني توال مش توازى 

 ليه حولنا الهد من AC إل Dc oبعدين رجعنا   ACosم  

تانية بتsدد كبي ؟

 Tank circuit الجابة على التساؤل دo تتلخص ف أن دايsة  الـ

عشان تدخل ف الsني  تدينا أعلى جهد على الكثف أ  اللف

  اللى بيتسبب بتأين  غاز أنبوبة اللمبة , دo يتم عند تsدد معي

 كيلو هsتز30 ف الدايsة دى بالتحديد قد يصل إل  Fr  هو تsدد الsني 

 هsتز .50 أ  يزيد ,  بالتال مينفعش معاo  التsدد الصلي للتيار  

:  نيsدد الsت

هو التsدد اللى  يتسا ى فيه جهد الكثف مع جهد  اللف   ف حالة

  , تتلشى مانعة  كل  منهما  يseries resonancesالsني على التوال 

أعلى تيار ف الدايsة .
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  اتCfl 26مطط الدائsة  الكهsبية لحدى لبات 

شكل مبسط (متلف)  لخطط الدائsة .
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  شsح  الدائsة الكهsبية

 Voltage Rectifier دائsة توحيد الهد  

 .DC   ال مستمAc sالوظيفة : تقوم بتحويل الهد من متsدد 

) تسمى  قنطsة توحيد موجةD1-D4 دايودات  (4تتكون  من •

  غالبا الدايودات من نوعFull wave Rectifierكاملة  

1N4007  فولت .1000 بيتحمل جهد عكسى 

  هو تنعيم التيار الستمs  يقلل من  جودC4 فائدة الكثف •

بعض التsددات فيه .

  يسب بالقانونDc فولت مستمs 310-300خsج الدائsة :يسا ى تقsيبا •

                                                  Vp=(Vrms*√ 2)-1.4            

  : القيمة العظمى للجهد التsدد   تقتsب منها  قيمة الsجVpحيث •

الستمs  ف  جود الكثف  (يعا الهد الستمs يسا ى تقsيبا  القيمة

). Vpالعظمى للجهد 

•VRMS دد  تسا ىsفولت 220 القيمة الفعالة  للجهد  الت AC. 

 : دo الهد على  كل دايودين ف القنطsة .1.4•

 =  حلة دىsج الsيبية , هنعتب خsبعيدا عن السابات  القيم التقE. 
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 :Half  Bridge Inverterمول  الهد   

  :الوظيفة

 sيقوم بتقطيع  الهد الستم  Eبعةsدد على شكل موجة مsإل جهد مت 

square wave حلةsيته  لcني لتغsدد الsبت  Tank Circuit. 

طsيقة العمل : 

E/2  يعا E هيسا ى نصف جهد Bف بداية التشغيل , جهد النقطة •

عشان الهد متقسم بي الكثفي.

   التsانزستور اللى من تتOn شغال TR1دo هيخلى التsانزستور •

.Off  فهيكون 3قاعدته متوصله بالرضى عن طsيق اللف 
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   قولناE = جهد الصدر كله Aينتج عن الكلم دo إن جهد النقطة •

E/2+  يسا ى A,B  بالتال  فsق الهد بي E/2  يسا ى Bجهد 

. R2  يبدأ  الشحن بواسطة القا مة C6  الكثف •

 , التsياك هيفتحD7  لا جهد الكثف  يسا ى جهد انيار التsياك •

 بهد يسا ى جهد الكثف ,  القاعدةTR2 هيوصل قاعدة التsانزستور 

 هيشغل .TR2بقيت عي متأرضة , يعا التsانزستور  

  هتبقىTR1 التsانزستور  يشتغل  قاعدة التsانزستور TR2لا •

  الكثفEmitter ( اللى مع باعث R7متوصلة بالرضى مع القا مة 

TR2 بالتال  , ( TR1  هيفصل Off.

  مكن نقول = صفs فولت  ,Aف الالة دى جهد النقطة •

E/2  هيسا ى  -  VAB  بالتال جهد E/2  ثابت = B  جهد 

 جهدهاsquare waveتكsار العملية السابقة ينتج عنه موجة مsبعة •

 E/2-    E/2يتغي ما بي 

  اللى ملفاته الثانوية  تملT1التsدد يددo  ملفات مول التشغيل  •

  متوصلة بقواعد التsانزستورات .3  ,1أرقام 
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Driver Transformerمول التشغيل   

  ليه ملف أبتدائى  احد يتصلToroidمول صغي على شكل دائsي  •

بsج دائsة  النفsتs    ملفي ثانويي يتصلن مع قاعدتى التsانزستورين .

•. sتsجلة النفsبعة التولد من مsدد الوجة الsمسؤل عن ت oالحول د

 ,   فايدته ضمان  تاثلC2  يتوسط الكثف A,Bهتلقى بي النقطتي •

. sتsبعة التولدة من النفsالوجة ال
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  دائsة  الsني

 

  العهود إن أغلب العطال بتحصل ف الزء دCFL.o دى الزء الهم ف دايsة لبة 

 ظيفتها  : 

توليد جهد مsتفع يسمح بـتأين  غاز اللمبة  ف مsحلة الشتعال•

Ignition Phase( عند بداية تشغيل اللمبة) 

  إمدادها بالتيارBurn Phase تشغيل اللمبة  ف مsحلة التزان •

الكهsب .
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مsاحل تشغيل اللمبة 

 Ignition Phase مsحلة الشعال   

 دى بتحصل بجsد توصيل اللمبة.•

 ف الsحلة دى الغاز داخل زجاجة اللمبة هيكون غي متأين يعا ل يوصل•

  خلل الفتيلة ال ل للمبة مs راL2تيار  بالتال التيار هيعدى من اللف 

   بعدين الفتيلة التانية للمبة.C3على الكثف 
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الشكل اللى فوق  بيوضح مسار التيار ف اللمبة  اللى نتج عنه إن•

.C3  الكثفL2  عدت ف اللف  Frالوجة الsبعة ذات التsدد 

  اللى من ميزاتا تتسا ىseries resonance  نتج عنهم دايsة رني توال •

مانعة  كل  من اللف  الكثف  ,  مs ر أقصى تيار خلل الدايsة  اللى

 أمبي .1.5هيكون اقل من 

 فولت أ  يزيد. 900 أخيا بيتولد جهد عال على الكثف بيوصل إللى •

! جع  نقول أيه سبب تولد الهد الكبي على الكثفsن  

 دo  شىء طبيعي بيحصل ف د ايs الsني , لو كان  تsدد الوجة

 6.8  اللى  قيمته ف الدايsة XC كيلو هsتز , مانعة الكثف  28 

 أ م ,800  حوال 1/2pi*C*F  عند التsدد دo تسا ى 

 ني أقل منsضنا إن أعلى تيار بيعدى ف الs1.2 أمبي , مثل    1.5  لو ف

  هنحصلV=IRأمبي  ,  حاصل ضsب التيار ف القا مة تسا ى الهد 

 فولت , كاف جدا لتأيي الغاز ف اللمبة .900على جهد أكتs من 

. يبية بناءا على الداتا شيت لتوضيح العملية اللى بتحصلsدى قيم تق
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   oحلة الضاءsمBurn Phase: 

الخطط التال يوضح مs ر التيار ف الدائsة بعد تأين الغاز

دلوقت زجاجة اللمبة بعد ما تعsضت لهد كبي  اصبحت موصلة•

للتيار  مقا متها أقل بكتي من مقا مة الكثف  التوصل معاها توازى.

   نقدر نفsض ان كل التيارopen ,الكثف هيظهs  يكأنه مفتوح  •

هيعدى ف زجاجة اللمبة ,

  من الدايsةC3هتنهار دايsة الsني (د رها أنتهى) بسبب خs ج الكثف •

   تنور بشكل طبيعى .Steady State توصل الدايsة لالة الستقsار  
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 :Steady Stateحالة الستقsار 

85  ات , الهد بي طsف زجاجة اللمبة  بيقل  يبقى  حوال 26ف حالة الصابيح 

 ميللى أمبي .300فولت    التيار الار ف النبوبة  ف حد د 

0,3*85)   بتكونP=VI بالتال القدرة البددة على الزجاجة (الهد * التيار  

.  ات أ  مايقل ا  مايزيد عن ذلك .25

  لقدرة منخفضة CFL  دo سبب أستهلك لبات الفلورسنت الضغوطة 

كما سبق الcكs   عشان كدo بنقول عليها موفsة , تيل كدo   لو استمsت

 فولت900 على أستهلك  تيار  جهد مسا يي لا كانا عليه ف مsحلة الشعال  

 أمبي تيل كانت هتبقى موفsة قد ايه 1.5  

: ملحظة أخية 

شsح الدائsة الكهsبية  دo لنوع لبة  بوردة بتصنعها   شsكة معينة ,

  مش كل اللمبات التانية  فيها نفس الكونات  ل نفس القيم من

العناصs الكهsبية    لكن ف الجمل جيع الد ائs تتوى على نفس

الsاحل  نفس مبدأ التشغيل .
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ملخص الفصل      
        

  

مsاجع الفصل :        

     A description  of self oscillating CFL circuit ( PR39922)

• http://documents.mx/documents/an00048-samooscilujuce-kolo-za-cfl-25w-lampu.html

   

     مصادر إضافية :

• http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=56951

 CFLف الفصل دo أتكلمنا بالتفصيل عن الدايsة الكهsبية للمبة 

 البدأ العلمى لطsيقة تشغيلها   عملها  فايدة كل عنصs فيها ,

 دo  هيسهل علينا  عملية إصلح أى عطل ف الدائsة الكهsبية للمبة.



CFL – أختبار الكونات اللكتs نية ف لبات 4الفصل  

متوى الفصل :        

        

  

CFL   الكونات اللكتs نية ف لبات 

   الد ات الستخدمة

   فحص الكونات

- الدايود    - الداياك      - الكثفات    - القا مات   - التsانزستورات     
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CFLالكونات اللكتs نية ف لبات 

    عsفنا  مبدأ عملهاCFLف الفصل السابق شsحنا  الدايsة الكهsبية للمبة 

 الهم من كدo عsفنا  ظيفة  كل عنصs ف الدايsة  .

 لكن قبل ما نستعsض  بعض العطال الشائعة  اللى مكن تقابلك ف أغلب

اللمبات التالفة ,  هنتكلم هنا  عن طsيقة فحص كل عنصs ف دايsة اللمبة أ 

زجاجة اللمبة.

  مشCFL من دراستنا للدايsة الكهsبية عsفنا إن الكونات اللكتs نية ف دايsة  

هتخsج عن ( مقا مات , مكثفات , تsنزستورين , دايودات , داياك ,  ملفات) .

  الد ات الستخدمة 

•. sمن البوردة  أكيد معاها قصدي sكا ية للحام  فك العناص 

•. (sأفوميت) sجهاز قياس ملتيمت
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 فحص الكونات

طبعا هنستخدم أكتs من رينج  قياس ف الفوميتs  (الهد  القا مة  الدايود)

 لكن أغلب العناصs نقدر نتبهم من خلل مقياس الدايود اللى هو نفسه

  ,  دo اللى بيجيب صوت  الصفارة  continuity meterمقياس الستمsارية 

 .short لو كان العنصs بي طsف الفوميتs عامل شورت buzzer أ  

 -
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 الدايود 
ف دائsة اللمبة الوفsة هتلقى مموعة من الدايودات ,

 ,   الباقيي فVoltage Rectifierبعضها مستخدم ف مsحلة توحيد الهد 

. sتsحلة النفsم

 أيا كان عددهم  نوعهم  بتكون طsيقة فحصهم  احدة..

هتوصل الطsف الوجب للفوميتs بالنود  ,  الطsف السالب بالكاثود•

 مييلى500 ا  600عشان الدايود سيلكون  هتلقى القsاية ف الفو •

فولت تثل الهد اللى عليه ف التوصيل المامى .

أعكس طsف الفوميتs  , هتلقى الفوميتs مش مدى قsاية !•

 عشان الدايود متوصل عكس .

,(sالهاز صف) أ  الدايود أداك  شورت oلو حصلت  حاجة غي كد 

يبقى الدايود بايظ.
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الداياك 

oف دsشبيه بالدايود  لكم مش هتلقى فيه علمة تدل ان الط sعنص

 ) .أنود أ  كاثود    (كله لون  احد 

 الداياك  مكن تعتبo  دايودين من نوع شوكلى متوصلي عكس بعض

  ) بس لزم الهد اللى عليه ,DC(بيوصل التيار ف إتهاين 

يكون يكون أكب من جهد النيار .

فحص الداياك يتم  باستخدام مقياس الدايود  هتحط الطsف الوجب ف•

ناحية  الطsف السالب ف الناحية التانية  (مفيش أنود  كاثود)   تعكس

العملية ,

  اللى هيحصل إن الفوميتs مش هيصفs أ  يدى أى قsاية ف•

الحا لتي  .  دo دليل إن الداياك سليم ,  خلف ذلك يبقى الداياك باظ .

الفوميتs معطناش قsاية لن جهد إنيار الداياك كبي , فمشتغلش على•

مقياس الدايود .

. مكن متلقيش داياك ف بعض النواع من البوردات 
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 الكثفات

 هتلقى أكتs من نوع من الكثفات .CFLف دائsة اللمبة الوفsة  

مكثفات  إلكتs ليتية أ  كيميائية   ظيفتها •

تنعيم  تثبيت  الهد ف دارة موحد الهد .

مكثفات النفsتs  دايsة الsني من نوعية•

 film capacitors.. يسميها البعض بف ات   

قsاءة الكثفات :

 لو عا ز تعsف تقsأ قيم الكثفات الوجود ف الدايsة عشان  لو حابب•

تشتsى بدائل للتالف منهم .

الكثف اللكتs ليت هيبقى مكتوب عليه قيمته تقsأ مباشsة •

 x UF.  دى  اضحة  بي نة  

مكثف الفيلم  الكثفات السياميكية  تسب على الكود  الكتوبة•

عليها ل تثل سعتها  ليها طsيقة لساب السعة من الكود .
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332مثل  الكثف دo مكتوب عليه •

 , 3 ,  الsقم الثان 3الsقم ال ل  

  .10  هو أس معامل الضsب 2الsقم الثالث 

.102يعا معامل الضsب 

 بيكو 3300 = 102* 33  ف الخs الsقم يسا ى •

 نانو فاراد .3.3حول البيكو إل نانو تلقى قيمة الكثف •

فحص الكثفات :

هتحط طsف الفوميتs بي طsف الكثف ,  عدم  جود صوت أ  شورت•

يعا إن ألواح الكثف ل تزال معز لة  الكثف لسه سليم .

لو متشكك من الكثف مكن تستعي بقياس الكثفات ف اللتيميتs  لو•

كان ف رينج قياس جهازك  هيعsض قيمته .

فحص مsحلة موحد الهد :

بشكل عام عشان تعsف الsحلة دى شغالة  ل ل , تقدر تقيس جهد الsج على

 sف مكثف تنعيم الهد  بقياش الهد الستمsطDC 300   هتلقيه  ف رينج

  شغالة  .Rectifierفولت أ  أكتs    بتال كل عناصs دايsة التوحيد 
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فحص اللفات :

 oد  sتsة النفsعندنا نوعي من اللفات , ال ل  الحول اللى بيشغل داي

 سلكات  بألوان متلفة ملفوفة حوليي قلب 3يتكون من من 

   من الفييت , Toroidدائsى 

كل مشكلتك مع اللف إنه يكون إتsف أ  السلك•

أتقطع , تقدر تقيسه بقياس الستمsارية ,

  لو كل ملف من ملفات الحول أدى شورت 

 يدل إن الحول سليم .

•oاف   دsني  هتلقى ليه أربع أطsة الsملف داي

بيمثل ملف مش مول ,  بيكون طsفي من ناحية

للتثبيت    طsفيي بالناحية التانية يثلوا اللف .

ف الدايsة الربع أطsاف متوصلي ببعض •

(شورت)  خلف ذلك يدل إن اللف تالف  أ  مs ق .
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 القا مات 

كل العناصs اللى فاتت  قدرنا نفحصها بقياس الستمsارية ,لكن القا مات

موضعها يتلف , عشان بعض القا مات لو قستها  ادت شورت يبقى

 القا مة تالفة  دo لو كان قيمتها كبية .

 لو كانت قيمتها صغية  أدت شورت يبقى سليمة , لو صغية  مدتش شورت

  يبقى بايظة  

 جد ل اللوان  لتحديد قيم القا مة

 هى إنك القا ماتعشان كدo  أفضل طsيقة لقياس 

تعsف تقsأ  قيمتها من خلل اللوان + إنك تستخدم ال ميتs عشان تتحقق 

من صحة القsاءة أ  تطابقها من عدمه .
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 قsاءة القا مة من خلل اللوان

عشان تدد قيمة القا مة من خلل اللوان  , هتبص من الناحية •

اللى فيها اللوان متقاربة من بعض دى بداية القsاية .

اللون ال ل يثل الsقم ال ل  تشوف قيمته من الد ل  , هنا •

 5 الخضs قيمته  

  .6اللون الثان بيمثل الsقم اللى بعدo مثل  الزرق يقابله •

  , هنا قيمة اللون الثالث 10 اللون الثالث بيمثل أس معامل الضsب  •

100= 102معامل الضsب  أحs قيمته  = 

 كيلو أ م5.6 ا م = 5600=100*56إذا  قيمة القا مة الكلية 

•sف قيمة القا مة من خلل اللوان نقدر نقسها بال ميتsبعد ما نع 

 نشوفها سلمية  ل , ل مع ان الكلم دo غي ضs رى عشان القا مات ف

الغالب لا تتلف بتتحsق  بيبان عليها.

sاخيا يفضل  يستوجب   إنك لا تقيس مقا مة بال ميت  

تلعها من الدايsة , عشان متكونش بأى طsيقة متوصلة مع مقا مة

تان توال أ  توازى  تديك قsاءo خاطئه .
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التsانزستورات  

. sتsحلة النفsحلة مsانزستورين مكانم   ف مsة تsة اللمبة الوفsيوجد ف داي

  بتعاهم  , ف الغالب بيكونوا تsانزستوراتpackageمهما أختلف شكل الغلف  

BJT من نوع  NPN,  

تsانزستورات بأشكال أغلفة متلفة

 عشان تفحص التsانزستور بشكل عام عشان تعsف إذا كان تالف ل أ   ل 

) ,  ف الالتي مكنش معاك الداتا شيتE,B,C أ  عشان تتعsف على أطsافه ( 

sارية ف الفوميتsانزستور , مكن نستخدم مقياس الدايود    الستمsبتاع الت

زى ما هنشوف ف الطsق التالية .
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أختبار التsانزيستور بقياس الدايود•

 لا تيجى تعمل أختبار الدايود أ  الستمsارية على التsانزيستور لزم

تلعه من الدايsة  هتعsف لية .

 رجل فيه2أختبار سلمة التsانزستور بأنك تط طsف الفوميتs على •

 تشوف قsاءة الفوميتs ,  تبدل العملية دى بي كل الطsاف  تبدل

.sالوجب  السالب للفوميت

لو سعت صوت صفي (شورت) يبقى التsانزيستور  بايظ •

 ) open لو الفوميتs مكتبش أى قيمة  أنت بتختب كل الطsاف (كأنه •

ف كل الالت  , يبقى التsانزستور بايظ .

ة  , عشان لا تعملsانزستور من الدايsقلنا يفضل إنك تلع الت  

  , هتسمع صوت صفي هيخليك تتخيلE  الباعث Bتست بي القاعدة

انه فيه شورت بينهم  التsانزستور بايظ ,

 القيقة أن مصدر الشورت

 هو إتصا م بالفعل عن طsيق مقا مة

القاعدة  مقا مة الباعث ,

 اللى قيمتهم صغية كفاية بيث تلى

مقياس الستمsارية يس ان بينهم إتصال   ماهو بعطل ف التsانزيستور
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مقياس الدايود للتعsف على أطsاف التsانزيستور.

الطsيقة دى عشان تتعsف على أطsافه من غي الداتا شيت  (بس لزم تكون عارف

 ).pnp  أ npnنوعه 

 ,N , N   P شsايح 3معs ف إن التsانزستور يتكون من 

   الطsف السالبPلا يكون الطsف الوجب على النود أ  الشsية  

 الفوميتs يعsض قيمة الهد  على الوصلةNعلى الشsية 

 بيحصل توصل أمامى.

لو العكس الفوميتs مش بيعsض  حاجة .

N  فيه شsيتي زى  بعض من نوع  NPNلو معانا تsانزستور •

 القاعدة)   منعsفشB بتمثل (P )   شsية  من نوع E , C (بيمثلوا 

رجلي التsانزستور متوصلة بأى شsية فيهم !

هنثبت طsف الفوميتs الوجب على  أى رجل (مش شs  اللى ف النص )•

 نبدل الطsف السالب بي الsجلي التانيي , لو ثبتنا الوجب على رجل

 أدانا قsاءة مع الsجلي التانيي , دo يدل إن  الsجل اللى ثبتناها دى بتمثل

   التانيةC    احدo تثل الجمع N , N     الطsفيي التانيي Pالقاعدة 

 ,C  مي E  بس لد دلوقت منعsفش مي فيهم Eتثل الباعث 
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لو رجل  احدة أدت قsاءة مع الsجل اللى ثبتناها  التانية ل , يبقى الsجل•

   نثبت رجل غيها  نعيد الحا لة .Bاللى ثبتانا مش هى القاعدة 

  عا زين نعsف  ف الطsفيي الباقييBبعد ما عsفنا مكان القاعدة •

 ,E  مي Cمي يثل  

هنلحظ  قsاءة الفوميتs مع كل رجل , الsجل اللى تدى قيمة فولتج•

 ,  الsجل اللى تدى فولتج در ب أقلE  تبقى هى الباعث Bدر ب أعلى مع 

 Cهى الجمع 

انزسيتور بيحث خلوا نسبة الشحناتsجع لتصميم التsي oالكلم د 

 ,C  أكب من شsية Eالوجبة ف شsية 

فsانزستور هل هو تالف  ل شغال  نعsيقة  دى  نقدر نبي التsبالط

  على رجليه من غي  داتا شيت .C,  E  , Bأماكن     
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 طsيقة أسهل :

 ,.hFEمكن تشتsى دماغك  تستخدم مقياس نسبة التكبي ف التsانزيستور 

 لد ما تلقى الفوميتsهتقعد تغي  ضع رجلي التsانزستور ف الs م  •

ف الالة دى يبقى التsانزستور متوصل بشكل صحيح  , ,  hFEقsى قيمة 

 شوف أساء الطsاف بتاعته من الs ف الوجودة على الs م بتاعة

مقياس نسبة التكبي .
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ملخص الفصل      
        

 CFLف الفصل دo أتكلمنا عن طsيقة أختبار الكونات اللكتs نية ف لبة   



CFL – العطال الشائعة ف لبات 5 الفصل 

متوى الفصل :        

        

  

الوفsة .  CFLأعطال لبات    أنواع 

   أعطال تسبب توقف اللمبة 

   أعطال ضعف الضاءة  أهتزازها
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  الوفsة CFLأنواع أعطال لبات 
 ,  عsفنا  ظيفة كل عنصs فيها , CFLبعد دراستنا  للدائsة الكهsبية للمبة 

  أزاى  نتخبo  نعsف إذا كان شغال  ل تالف , الفs ض دلوقت  نكون قادرين   

على معsفة   اكتشاف العطال ف أى لبة بجsد ما نسكها  نفحصها ,

 لكن كمزيد من التبسيط  تسهيل الهمة هنستعي بالبات السابقة 

 ف أكتشاف العطال النتشsة  اللى بتقابل أغلب الناس هنتعsف على 

 طsيقة أصلحها .

 لكن قبل ما نشوف هنصلحها أزاى  , عsفنا إن  العطال بتكون ف بوردة اللمبة

 أ  ف زجاجة اللمبة , كلها  ارد إصلحه   ارد إنه مينفعش يتصلح .

 العطال  بعضها يتسبب ف توقف اللمبة تاما  بعضها  ل تتسبب ف توقف

اللمبة ,  لكن تتسبب ف ضعف الضاءة أ  اهتزازها .
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أعطال تسبب توقف اللمبة  :

تلف ف مكثف الشعال أ  أحتsاف فتيلة من زجاجة اللمبة 

أحتsاق أى مكون من  د ل يعا إن الدايsة الكهsبية كلها  أتفتحت  اللمبة 

مش هتشتغل .

  متصلة مع مكثف الشعال ,  الدائsة الكهsبية  ماCFLصورة لزجاجة لبة 

 طsيقة أختبار مكثف الشعال  أتكلمنا عنها ف الفصل السابق  ,•

بتكون بقياس الستمsارية ,  لو عطى صفي (شورت) يبقى بايظ .
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 الفتيلة ف كل ناحية من زجاجة اللمبة   بتمثل سلكة •

من التنجستي خارج ليها طsفي ,

 تأكد إن الطsفي غي منطبقي على بعض  قيس كل طsفي•

بقياس الستمsارية , لو فيه شورت بينهم يبقى الفتيلة

سليمة  .

لو ناحية  احدة اتsقت ل يعا  تلف زجاجة اللمبة , لو•

فتيلة  احدة تقدر تعمل عليها شورت  بكدة أنت قفلت

الدايsة ,  الفتيلة التانية هتقوم بالواجب , 

بس دo ميمنعش إن اللمبة إضائتها هتقل 

 هتاخد   فتsة أطول عشان تشتغل . 

قوا مينفعش تعمل عليهمsلو الفتيلتي ات 

شورت  تشتغل عشان بالطsيقة دى مستحيل تتكون دائsة الsني  تأين

غاز اللمبة 

68



 
ل تsميها                                                               .……..……………….…........…...…..…………………….……..……………………….………

ضعف الضاءة أ  أهتزازها . 

•.sإذا  جد رعشة ف إضاءة اللمبة  الضاءة غي مستق

بيكون السبب  ف الغالب . ف الكثف اللكتs ليتا

الوجود  ف دائsة توحيد الهد  تلفه يتسبب ف  جود بعض

التsددات   ف خsج الدائsة .

هتقوم  باختبارo بالفوميتs ,  لو ظهs إنه بايظ ا  حت سليم حا ل إنك•

. oتغي

لو هتغيo بكثف من دايsة لبة  تانية مكن يكونوا  بنفس القيمة•

 أ  بالحsى متقاربي 

بكثف من عندك خلى بالك إن الكثف اللى تطه oلو هتغي  

. فولت عشان ميفsقعش 400يكون بيتحمل   جهد 

69



 
ل تsميها                                                               .……..……………….…........…...…..…………………….……..……………………….………

بعض التعليمات   

لو مظهsش ليك أى عنصs تالف , هتلجأ لقياس العناصs كلها بناءا•

على تعلميات الفصل السابق  اللى قبله  ,

طبعا معsفتك لوظيفة كل عنصs من الفصول السابقة هيسهل•

عليك تشخيص أسباب تلفه , مثل  لو اللمبة تتأخs عشان تنور  ,

 هتلقى  العيب ف دايsة الsني السئولة عن الشعال   هتشوف مكونة

من ايه  تا ل تتعامل معاها  , مثل  لو فيه اهتزاز ف الضاءة يبقى

العيب ف موحد الهد  ما إل ذلك .

أخيا أكيد دى مش كل العطال اللى هتقابلك أ  العطال العs فة•

 بالبحث  البة  الs ابط  الوجودة  ف أخs الفصل  مكن تتعsف على

أعطال تانية 
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ملخص الفصل     
        

  

     مصادر إضافية :

• http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=56951

• http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=56951

• https://www.facebook.com/groups/lovers.of.electronics/permalink/378271672277436/

   

 

ف الفصل دo إتكلمنا عن بعض العطال الشائعة اللى مكن تقابلك أثناء 

ما لة تصليح اللمبات الوفsة .

https://www.facebook.com/groups/lovers.of.electronics/permalink/378271672277436/
http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=56951
http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=56951


 .CFL – عمل د ائs مفيدة من مكونات لبة 6 الفصل 

متوى الفصل :        

        

  

 تنهار  تدر كل ما حققته ,ل تكن مثل اللف , ما إن يYمنع عنك العطاء 

. خليك زى الكثف ,  إصب  فsغ ف أى حد يقsبلك 

                حكمة 

CFL   الكونات اللكتs نية ف بوردة لبات 

Power Supply   دائsة با ر سبلى  

Bi Stable   دائsة ثنائى الستقsار 

sة الهتز الغي مستقsدائ   Astable Multivibrator

   بوابات منطقية بالتsانزيستورات

   دائsة التحكم ف سsعة موتور بتsانزيستور

   دائsة التحكم ف إتاo  سsعة الواتي

Joule Thief   دائsة حsامى الطاقة 

  دائsة نقل الكهsباء ل سلكيا 
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CFLالكونات اللكتs نية ف بوردة لبات 

  ,CFLأتكلمنا  ف الفصول السابقة عن  مكونات الدائsة الكهsبية للمبات 

. oيقة أختبارsئيسية ,  ظيفة كل مكون ,   طsفنا  مكوناتا الsع 

  كل اللى عملناo دo كمحا لة من ا لصلح اللمبة  إننا منsمهاش بجsد توقفها .

 ,  استخدامCFL   لكن هدفنا ف الفصل دo   تعظيم الستفادة من بوردة لبة 

مكوناتا  لبناء بعض الدا ئs الكهsبية .

  على سبيل الصs ف دائsة أى لبة موفsة لزم تلقى (مموعة دايودات ,

 , مقا مات بقيم متلفة , مكثفات بأنواع ,BJTتsانزستورين قدرة من نوع 

 بانب اللفات  الداياك إن  جد ) .

من الخs  البوردة  تعتب كن لكل الهتمي بالدا يs الكهsبية الستعملة

 النقبيي عن مكوناتم اللكتs نية ف رYفات الجهزة التالفة .

  هنحا ل ف الفصل دo نعمل اكتs من دايsة ببعض  الكونات التوافsة لدينا

بالضافة لكونات أخsى خارجية هنستعي بيها ,  بالتأكيد يعا بوردة اللمبة

.مش هتلقى فيها كل حاجة 
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 Power Supplyدائsة با ر سبلى  

:فكsة  الدائsة  •

 فولت حسب5 ا  12 فولت ال جهد مستمs 220تويل الهد التsدد  

الاجة.

الكونات التوفsة :•

 دايودات ,  مكثف الكتs ليت لتنعيم الsج  إزالة التsدادات 4 

 (من مsحلة  تقوي الهد)  .

الكونات الطلوبة : •

 حسب حاجتك. 9-220 ا   12  - 220مول خافض للجهد 

-7809 -7812  رقم اليسى Regulator منظم جهد 

 فولت 5  أ   9 ,  12 بالتsتيب  لو عا ز خsج الدائsة  8705
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مطط دائsة البا ر سبلى

 فولت 5مطط دائsة با ر سبلى 

شsح الدائsة :

  فولت12 فولت متsدد ال 220ف البداية , يقوم الحول بفض الهد من •

 هsتز  50بتsدد 

  ,  لكنAC  فولت 12 ف الsحلة دى VRMSالقيمة  الفعالة للجهد •

  فولت17  = √2 * 12  للجهد هتسا ى Peak Valueالقيمة العظمى  

تقsيبا.

 بيمثلوا  قنطsة بتقوم  بتعمل  توحيدdiode bridgeالدايودات الربعة  •

موجى كامل  زى ما  اضح ف الsحلة التانية ,
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  دo الهد1.4 ,  حيث VPEAK  = 17-1.4  = 15.6  قيمة الهد العظمى  •

على كل دايودين ف القنطsة  .

لو قست الهد ف الsحلة دى بقياس الهد الستمs , القsاءة مش•

  دى تسا ى Vaverage فولت , بل القيمة التوسطة للجهد 15.6هتكون 

 15.6*2/pi  يباsفولت .10   تق 

  ليكون الsجsmoothing فائدة الكثف اللكتs ليت هو تنعيم الوجة•

Dcمع العلم انه  , sثابت ,  مددتش قيمته ,ليكون على حسب التوف 

كلما زاددت قيمة الكثق اللكتs ليت  يكون افضل ,

 نانو فاراد  توازى مع الكثف100مكن نستخدم مكثف سياميكى •

 لزالة اى تsددات  من الوجة.٫اللكتs ليت 

 ,يقوم بتثبيت  الهدvoltage regulator 7805اخيا منظم الهد •

 فولت12 فولت ا  9  فولت مستمs ,  لو عا ز با ر سبلى 5 ال على  

.lm7812  lm7809٫تقدر تستخدم  
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دا ئs التsانزستورات 

 .NPN   فئة  BJTتتوى اللمبة الوفsة على تsانزستورين   قدرة   

هتختلف  أرقامهم  شكل الباكج الاص بيهم بناءا على نوعية اللمبة

 قدرتا  ,  لكن دo ميمنعش إننا نقدر  نبحث على الداتا شيت بتاعهم

, نستفيد بيهم ف دا ئs كتي جدا .

ف ال ل هنطلع التsانزستورات من الدايsة  بعدين نتأكد من سلمتهم•

بأى طsيقة زى ما عsفنا ف الفصول السابقة  .

  ات26  جد ف دائsة لبة B13002التال جزء من الداتا شيت لتsانزستور  
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  .  د لB    القاعدة E   الباعث Cالداتا شيت بيوضح أطsافه التلته الجمع 

أهم حاجة لزم تعsفها لا تيجى تتعامل مع التsنزستور .

 فولت 400 يسا ى   VCE بالضافة إل  القيم العظمى اللى بيتحملها  هو جهد 

 oرsالتيار  اللى بيم IC أمبي .1   يسا ى 

  قيمتها صغية ,hFE   أ  dc current Gainالزء دo بيوضح  نسبة التكبي 

 .switchingعشان التsانزستور مستخدم كمفتاح لغsاض 

بالنسبة لينا يعتب تsانزستور جيد ,  مكن تستخدمة كسويتش  ف تطبيقات

 امبي  .1 مع أى حل يتاج تيار اقل من ٫كتي جدا 

 ,13001مكن يقابلك ف بعض البوردات  تsانزستور بيحمل رقم •

  خصوصا13002خصائصه تتلف عن التsانزستور السابق 

 .IC ف  تيار 
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   :multivibratorد ائs متعددات الهتزار 

مش من العقول   يكون معانا تsانزستورين  مكثفات  مقا مات   منحا لش

نستخدمهم  ف د ايs  الهتزاز , هنشsح دايsتي   هنعsف فايدتم أيه  للمزيد,

 تقدر تsجع  لكتاب (اللكتs نيات العملية للمبتكsين) فصل اشباo الوصلت .

Bi Stableدائsة ثنائى الستقsار 

 , Bi stable  بيمثل دائsة ثنائى الستقsار  الكائن الجنح اللى قدامك 
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فكsة  الدائsة :•

   تستخدم كcاكsة ميمورىS-R latch تشبه ف د ائs الديتال دائsة 

  لد ماHIGH  تفضل HIGHبتحافظ على حالتها بعا لو خلتها 

 .LOWتليها 

  عشان الفكsة توصلك أكتs هات تsانزيستور  أديه جهد على القاعدة•

B انزستور هيشتغلsالت ,  Onهيفصل oد ما تشيل جهد القاعدsبج ,

  بتحافظBi stable(يعا مقدرش يافظ على حالته ) ,   لكن دايsة الـ  

 .على  ضعها 

  اللى من ناحيتهD1 ينور الليد ٫  setاللى بيحصل   لا تد س على الزرار •

 لد ما تد س على٫  On يافظ على حالته 

D1   يطفى الليد D2  فينور الليد Resetالزرار  

'Q تسميها 2 ,   النود Q مكن تسميها 1النود •

 npn تsانزستورين الكونات التوفsة :•

R1 ,R2,R3,R4 مقا مات  الكونات الطلوبة :•

 .Bush Button زرار 2 ليد ,2
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شsح الدائsة 

R  عن طsيق مقا مة Q2 , متصلة بجمع Q1قاعدة التsانزستور •

 كان فQ1 العكس , فلو فsضنا ف الالة البتدائية , ان التsانزستور 

  متصلة بالرضى , 1 هتكون النقطة On ضع 

  هيطفى ,  الهد على قاعدة التsانزستورD1  دo ينتج عنه إن  الليد •

Q2 هيخليه ف  ضع 0  يصبح oفولت  د Off.   

 .D2  ل يسا ى صفs  فولت  بالتال هينور الليد 2 جهد النقطة  •

  شغال .D2  مطفى ,   D1 أصبح •

1 , هيخلى جهد النقطة 1لو د ست على الزرار اللى ناحية النقطة •

 , فيفتح التsانزستورQ2 فولت  دo متصل بقاعدة التsانزستور 5يسا ى  

Q2  يبقى   On 

 يطفى.D2  صفs فولت  دo ينتج عنها ان الليد 2يصبح جهد النقطة •

  يطفى .Set , ( D2  ( عملنا D1  هيشتغل الليد •

انزستور ال ل اشتغل الليدsة  لو التsف الدي , oبعيدا عن كل الكلم د

اللى ناحيته هيطفى ,  التsانزستور التان هيفصل  الليد  اللى ناحيته

هيشتغل ,  الالة دى مش بتتغي غي لا اد س على الزرار (يعا

  .Memory  بيحفظ  الالة  عشان كدo تسمى دايsة  ذاكsة 
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sة الهتز الغي مستقsدائAstable Multivibrator. 

فكsة الدائsة :

 , مع تعديل  بسيط زى ما انت شايف .  Bi Stableالدائsة شبيهة بدائsة •

  هنا  تغي حالتهاAstable Multivibratorدائsة •

   مsةR4*C1 زمن HIGHلوحدها مsة 

LOW زمن R3*C2. ار العمليةsتعيد تك   

Square Wave  بالتال هتولد موجة مsبعة •

.2  عكسها عند النقطة 1عند النقطة 
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شsح الدائsة  :

2   بالتال النقطة On  شغال Q2ف البداية لو كان التsانزستور •

هتكون  متوصلة بالرضى  جهدها تقsيبا صفs فولت .

  هتكون متوصلة بصفs فولت من خلل Q1قاعدة التsانزستور •

.Off  هيقفل Q1    بالتال التsانزستور C2الكثف

  شغال .Q2 مقفول , LOW   Q1  هيبقى  2إذا جهد النقطة •

 R3  يكون شحن من القا مة C2الوضع دo هيستمs  لد ما الكثف •

 oف زمن قدرC2*R3 انزيستورsعشان يقدر يفتح الت  Q1 يليه  On.

 هيبقى متوصل1  يشتغل , جهد النقطة Q1لا التsانزستور •

  صفs فولت   بالتالQ2بالرضى , دo يلى جهد قاعدة التsانزستور 

Q2.هيفصل  

 مقفول .Q2 شغال , HIGH     Q1  هيبقى 2إذا جهد النقطة •

  يشحن منC1 لد ما الكثف C1* R4الوضع دى هيستمs  مدة •

 .Q2   جهدo يقدر يفتح التsانزستور R4القا مة  

 هكcا د اليك   تستمs العملية ف التكsار ….•

 اللى بيحصل ف الدايsة لا تشغلها , إن ليد هينور  التان يطفى

. sة فلشsالبعض بيسميها  داي  oالعكس , عشان كد 
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بوابات منطقية بالتsانزيستورات :

 بوابات منطقية5 مقا مات  نقدر نعمل أكتs من 3بالتsانزستورين اللى معانا   

NOT – AND – NAND- OR- NOR,  

  

 EarthUinoأرض  ينو للمزيد تقدر تشوف الوضوع دo على صفحتنا  

• https://goo.gl/NxUeE4
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. sكة مواتي التيار الستمsح oعة   أتاsالتحكم ف س sدا ئ

 )CFL  أمبي (مش ف كل د ايs 1 جود  تsانزستورات قدرة  تتحمل تيار أكتs من

أعتقد أنه شىء ميز كفاية إنه يغsيك إنك  تستخدمه لقيادة بعض مواتي

  sالتيار الستم DC . مد دة التيار  

التحكم ف سsعة موتور بتsانزستور  احد  .

طبعا من الYسل مات إنك لو هتتحكم ف سsعة موتور مهما قل التيار اللى

بيسحبه من خلل مايكs كونتs لs , مش هينفع توصلة بيه  مباشsة عشان

 ملى أمبي   غي بتغcية الوتور .20 تيار الايكs  ف الغالب ف حد د 

 بناءا عليه هنستخدم تsانزستور ذ  تيار مناسب لقيادة الوتور  كوسيط بينه

. sل sكونت sبي الايك 

   تsانزستورات  -  دايود .الكونات التوافsة :•

فائدة الدايود : 

ف الظs ف العادية الدايود متوصل عكسى.

 ف حالة توقف الوتور يتولد جهد إنيار

  كبي من ملف الوتور ,E.M.Fعكسى  

قادر على إتلف التsانزستور  , 

 فائدة الدايود  هو الد من ذلك الهد .
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التحكم ف اتاo  سsعة الواتي :

 .H-Bridgeدائsة التحكم ف إتاo  سsعة الواتي 

الدايsة اللى فاتت , مينفعش تتحكم غي ف سsعة الوتور ,  لكن لو عا ز تتحكم

  .H-Bridgeف أتاo د ران الوتور بالضافة إل السsعة , هتلجأ إل دائsة  

للمزيد عن د ائs التحكم ف سsعة   أتاo حsكة الواتي قم بزيارة الوضوع

 .EarthUinoأرض  ينو   الفصل على صفحتنا

• https://goo.gl/pBaUNi
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 د ائs اللفات

عsفنا أن  بوردة  اللمبة الوفsة فيه نوعيي من اللفات , ملفات أ  مول  قيادة

 ,   ملف  الشعال اللى بيدخلToroidدائsة النفsتs  دo ليه قلب فيايت  دائsى 

 ف دايsة الsني ,   كلها مكن نستخدمة زى ما هنشوف دلوقت .

Joule Thiefدائsة حsامى الطاقة  
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كنت متار ف إن  أتsجم اسم الدايsة هكحsامى جول ه   ل  اكتبها   هجول ثيفه ,

  ,فقsرت اكتبها   حsامى الطاقة أفضل 

على العموم ل يعنينا  اسم  الدايsة الغsيب  ,  لكن الدايsة فعل  تعتب  اسم 

على مسمى  هتعsف سبب التسمية دى ليه بس بعد ما نعsف فكsتا   .

فكsة الدائsة :

•  sرفع  الهد الستم sتعتب أبسط د ائDc voltage booster, 

 اللى بتستخدم لsفع جهد صغي إل جهد أكب .

مش كدo  بس  الدايsة بتسحب شحنة البطارية  تكبها  لد ما تيب•

 .Joule Thiefأخsها  عشان كدo صاحبها ساها 

 فولت من2ف الثال دo هنستخدمها لتشغيل ليد يعمل على جهد •

  دo شىء يستحيل حد ثه بد ن دائsة تكب الهد .1.5خلل حجs بطارية 

الدايsة بتحول الهد النخفض بتاع البطارية إل نبضات بتsدد عال•

 جهد أكب من جهد البطارية يسمح بتشغيل الهد .

 ب ذاتىcبcة  تعتب مsالداي   Self Oscillatorبتولد نبضات  

بنفسها  بتsانزيستور  حيد .
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الد ات :

  driver transformerقلب الفيايت  الدائsى اللى ف مول القيادة  •

سلكتي عشان نلفهم على قلب الفيايت   طول كل  احدة •

 سنت ا  اكتs   أ  اقل ميهمكش 15 – 10 

  ,2N3904ليد  _  تsانزستور من اللمبة الوفsة أ   أى تsانزستور مثل  •

  حت لو كان ف أ اخos .1.5حجs بطارية •
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تهييز  الحول  :

 سلكات ,أبقى شيلهم3 قلب الفsايت  الدائsى , هتلقى فيه •

هنمسك قلب الفsايت  نلف فيه ملفي  زى ما ف الصورة•

 لفات أ  على حسب ما يشيل القلب ,  ياريت يكون 7هنعمل •

لون السلك لكل ملف متلف عشان نعsف نيز بينهم .

مكن تطبق السلكي على بعض  تلفهم مع بعض , أ  تعمل•

كل ملف ف  تاحية من القلب .

    هو اللف2-1نعتب أى ملف فيهم اسه   •

البتدائي  دo هيتوصل ما بي البطارية

   من خلل مقا مةB قاعدة التsانزستور 

B13002( أ  بد ن مقا مة مع تsانزستور   

بتاع اللمبة ).

 على البطارية.4  هنوصله  طsف 4-3 اللف •

 على الجمع3 طsف 

  زى ما  صلنا عليه الليد .Cخsج الدائsة بيتاخد من على ممع الدايsة •

 فولت أ  أقل . 6 الهد التولد  بيكون ف حد د •
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عمل الدايsة :

 .Offف البداية بيكون التsانزستور مغلق •

 إل قاعدة التsانزستور ,2-1مs ر تيار من البطارية خلل اللف البتدائي •

 .Onهيخلى التsانزستور يفتح 

 خلل اللف الثانوى ,  يولد عليه مالICبالتال هيعدى تيار •

  يعمل على حث اللف البتدائي magnetic filedمغناطيسي 

 بوليد فيه تيار زيادة .

•oانزستور  دsالزيادة ف  التيار على اللف البتدائي هيز د من تيار قاعدة الت

.saturationهيخلى التsانزستور يفتح أكتs لد ما يوصل للتشبع 

التsانزستور لا يتشبع , التيار على اللف الثانوى هيوصل أعلى قيمة •

  هيثبت .  دo هيقتل الجال الغناطيسي التولد عليه  (عشان مفيش

تغي ف التيار ).

دلوقت اللف الثانوى مش بيحث اللف البتدائي ,  دo هيخلى تيار اللف•

البتدائي يsجع يقل ,  يقلل تيار قاعدة التsانزستور اللى هيد عليهم بأنه

 .ICيقفل شوية ف القناة بتاعه أ  يقلل من تيار اللف الثانوى 
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 يقل , هيتولد عليه قودة دافعة كهsبيةICلا تيار اللف الثانوى  •

عكسية عشان تقا م التيار اللى قل ,  القوة دى تث اللف البتدائي

 بس ف التاo الضاد  تولد عليه جهد سالب يقفل التsانزستور خالص.

التsانزستور لا يقفل تيار اللف البتدائي هيبقى صفs ,  لد ما يفتح•

التsانزستور تان  هكcا د اليك ...

 الناتج من العملية دى نبضات pulsesدد عال   جهد كبيsبت  

  نتيجة القوة الستحثة اللى بتتولد على اللف الثانوىCعلى  الجمع 

 بالتال الهد هيكون كاف إنه ينور  الليد  .

 الصورة دى من تsبت للدايsة ,

ة  مشتغلتش يبقى  ضع اللفات مقلوب فهتحتاجsلو  صلت الداي 

  للف  احد بس  .4 مكان 3تعكس النقطة 
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نقل الكهsباء ل سليكا 

تطبيق على دائsتى جول ثيف ,  الهتز الغي مستقs لتشغيل ليد عن بعد

فكsة الدائsة :

الفكsة شبيهه بفكsة الحول , عندم يs  ف ملفه البتدائي تيار ( لزم يكون

متsدد) , هيتولد مال مغناطيسي ف اللف البتدائي  ,  جود ملف ثانوي قsيب من

اللف البتدائي هيستقبل  الجال الغناطيسي  يوله إل تيار كهsب مsة أخsى .
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الكونات :

مcبcب  يول التيار الستمs إل نبضات أ   متsدد ,  مكن نستخدم دائsة•

 sالهتز غي الستق Astable Multivibrator  يعتمد على oددsت     RC

 التsتبط مع كل تsانزيستور , أ  دائsة جول ثيف  تsددهها معsفهوش 

 الشهs ما بي الميع .555أ  حت أيسى 

هنا هنستخدم الدايsتي اللى شsحناهم كتطبيق عليهم .

ز ج من اللفات على شكل حلقة دائsية  , ياريت يكون  قطsهم زى بعض•

 لفة  أ  أكتs مش هنختلف 15أ  قsيب ,  عدد لفاتم 

الليد اللى هنورo عن بعد .•
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 :عمل اللفات

عشان نعمل اللفات هنستعي بلف الشتعال ف دايsة اللمبة الوفsة,•

. oنطلع السلك العز ل اللى جوا  oدsيقة  نفsهنفك اللف بأى ط

هنعمل ملفي من السلك  هيكون له طsفي معز لي  ,  باستخدام•

طsف الكا ية أ  أى مصدر نار أكشف  أطsاف السلك بتاع اللف  من

الناحيتي عشان تزيل العازل الورنيشى اللى عليها . 
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, sتي باستخدام جول سيف   ا زاز الغي مستقsبت مع الدائsدى صورة لتج

إضاءة الليد خافته  كل ما تقsب اللفي من بعض هتزيد .

  EarthUinoأرض  ينو للمزيد عن الدايsة  تقدر تشوف  تفاصيل أكتs  على صفحتنا 

• https://goo.gl/vKhRiZ
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  الsاجع

كتاب اللكتs نيات العملية للمبتكsين فصل أشباo الوصلت•

• http://www.evilmadscientist.com/2007/weekend-projects-with-bre-pettis-make-a-joule-thief

• http://makezine.com/projects/joule-thief-battery-charger/

 
    

 CFLف الفصل دo قمنا باستخدام الكونات اللكتs نية ف بوردات  لبات 

 لعمل بعض الدا ئs الكهsبية الفيدة

http://makezine.com/projects/joule-thief-battery-charger/
http://www.evilmadscientist.com/2007/weekend-projects-with-bre-pettis-make-a-joule-thief


 – لبات الليد الوفsة 7 الفصل 

متوى الفصل :        

       

  

   مكونات لبات الليد 

Led Driver   دائsة تشغيل الليدات 

   الليد بينور أزاى !

   ميزات  لبات الليد

   عيوب  لبات الليد
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ظهور  لبات الليد 
انتشsت  مؤخsا  بشكل  كبي لبات الليد الوفsة ,  علمنا من خلل دراستنا

 ,   أنا  الفضل ما بي  النواع كافة ,  تتفوقليه موفsة - 0للفصل  الفصل 

 من حيث قلةCFLعلى  لبات التنجستي   لبات الفلورسنت الضغوطة 

الستهلك للكهsباء   طول عمsها  صداقتها للبيئة   كفاءتا الكهsبية

  مستقبل  , CFL  هcا سبب انتشارها بقوة ما قد يعلها بديل للمبات 

مكونات لبات الليد :

                                      
          

    مقطع    مطط توضيحى  لكونات لبة الليد.
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مصدر الضوء :

Light Emitting diodesهو مموعة من الدايودات الشعة للضوء 

 .LEDتتصs بـ 

 الليد LED  ,, أحد الصادر الضوئية 

 sب مستمsيصدر ضوء  عندما يطبق عليه جهد كهDC

 تيار ضئيلي .

High Brightnessتتفنن الشsكات الكبى ف تصنيع الليدات عالية الضاءة 

 القل استهلكا للطاقة ,  الت إذا جعت على شكل شsيط (توال) أ 

مصفوفة (توازى) تعطى إضاءة مكافئة لضاءة لبات الفلورسنت  التنجستي

 بكفاءة ضوئية أعلى .
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Led Driverدائsة تشغيل الليدات 

•sب مستمsيف الليد , قولنا  إن الليدات تشتغل على جهد كهsمن تع

DCالتشغيل   للمبات الليد على خلف sد ائ  oمنخفض  ,  عشان كد  

 , مهمتها تفيض الهدCFLد ائs  لبات الفلورسنت الضغوطة  

الكهsب  إمداد  الليدات بتيار ثابت. 

• sة التشغيل ما هى إل با ر سبلى يد الليدات بتيار مستمsدائ

بالتأكيد  يزداد سعs اللمبة  كلما كانت دائsة التشغيل  ذات جودة•

أعلى  ,  دo هيخلى اللمبة  تعيش فتsة أطول  يقلل من أستهلكها

للتيار   مثال على ذلك اللمبة النتجة من  شsكة سامسونج اللى

 ساعة.50,000 – 15,000يتsا ح عمsها   ف  حد د    

فيعا متبقاش  ناصح  تشتsى لبة أى كلم   تندب حظك لا تبوظ  ف عدة

 . سني كما يزعمون 3شهور  ليس 

101



 
ل تsميها                                                               .……..……………….…........…...…..…………………….……..……………………….………

 الليد بينور أزاى !

 بإختصار   الليد أ  الدايود الشع للضوء  يتكون  من  صلة لشsيتي•

متلفتي من مادة  شبه موصلة  زى السيلكون ,

•oية ال ل   تمل شحنات موجبة بنسبة كبية عشان كدsالش 

  A  متوصلة بالطsف الوجب  النود P (positive)بنسميها 

N الشsية الثانية تمل شحنات سالبة بنسبة كبية ,  تسمى •

(negative )   ف السالب أ   الكاثودsمتوصلة بالط   C,  

  خللA  أل النود C  لا نsر تيار ف الليد  ,  يعدى الكتs ن من الكاثود •

الوصلة  , هيأدى لs ج فوتونات ضوء ليها خصائص معينة (تsدد   طول

موجى)  مطابقة للون اللى انت بتشوفه  بكدo الليد نو ر .
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ميزات  لبات الليد :

استهلكها الكهsب أقل من لبات التنجستي التوهجة   لبات•

الفلورسنت الضغوطة .

أكثs صداقة للبيئة  ل تتوى على مواد سامة مثل الزئبق   ل •

تنتج أشعاعات فوق بنفسجية ضارة .

% من الطاقة الستهلكة إل ضوء عكس لبات التنجستي ,20تول •

% فقط إل ضوء  الباقى مفاقيد على هيئة حsارة .4تول 

أكثs تمل للصدمات على خلف لبات التنجستي التوهجة  لبات•

)   (بيتكسs ا بسهولة CFLالفلورسنت 

أطول عمsا•

عيوب  لبات الليد :

• sتعمل لبات الليد على  تيار مستمDCةsبالتال   تتاج إل دائ   ,  

 )   على خلف  لبات  التنجستي Led Driverكهsبية  لتشغيلها (

اللى بتشتغل على التيار التsدد مباشsة .

سعsها غال مقارنة لبات  الفلورسنت الضغوطة  التنجستي .•
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        مsاجع الفصل  :          

• https://ar.wikipedia.org/wiki/  صمام_ثنائي_باعث_للضوء

• https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND345-D.PDF 

  

ف الفصل دo إتكلمنا عن لبات الليد الوفsة ,  عsفنا تsكيبها ,

  مصدر الضاءة فيها  بتنور أزاى  ,  أخيا الميزات العيوب الاصة با .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB_%D9%84%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1


 – الدائsة الكهsبية للمبة الليد8 الفصل 

متوى الفصل :        

        

  

   دائsة التشغيل ف لبات  الليد

   مsاحل الدائsة

   الكونات اللكتs نية 

   شsح فكsة عمل الدائsة
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دائsة تشغيل لبات  الليد

أتكلمنا ف الفصل السابق  عن لبات الليد  عsفنا أنه يلزم لتشغيل  الليدات

AC  عبارة عن  با ر سبلى يقوم  بتحويل الهد التsدد LED Driverدائsة تسمى 

  sإل مستمDC. تثبيت التيار  تفيض الهد الناتج  ليناسب  الليدات   

ف الفصل دo هنتكلم عن  هoc الدايsة الكهsبية  فكsة عملها .
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 مsاحل الدائsة

شكل دائsة تشغيل لبات الليد

 فولت.220 متsدد ACيتم تغcية اللمبة بهد   •

AC تقوم  بفض  الهد التsدد Power Conversionدائsة تويل الطاقة •

 sتويله إل جهد مستم DC. يناسب  الليدات  

  (با مول لفض الهد )Isolatedقد تكون دائsة تويل الطاقة معز لة•

 تعتب العلى ف القدرة   الثقل ف الوزن  .

 قد تكون دائsة التشغيل غي معز لة  تعتب أصغs ف الجم  القل•

ف مستوى الماية .

  شكل توزيعة الليدات بشكل صفوف (توازى)  أ  شsيط (توال) •

 .driver نددo بناءا على جهد  تيار الsج  لدايsة التشغيل 
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 شكل توصيل الليدات توال  توازى ف لبة الليد

ر تيار sيقة التوصيل توال تعتب الفضل , لنا تضمن مsط 

sمتسا ا ف جيع الليدات  هتكون إضاءتم  احدة  حت لو حصل قص

(شورت) ف ليد بينهم   التيار لو قل أ  زاد , هيفضل متسا ى  على

الميع .

قيادة  تشغيل اللمبات تتلف ما بي البساطة  التعقيد يوجد sد ائ

أيسيهات خاصة لكى  تقوم بالهمة .  
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 مطط دائsة لتشغيل الليدات

Transformer Less Powerالدائsة  عبارة عن  با ر سبلى بد ن مول  •

Supply(الغي معز لة) اللى قولنا عنا القل ف  sتعتب من الد اي   

 لنه  يتم  تفيض الهد بد ن مول  إنا عن طsيق الكثف الماية 

C . ةsاللى لو حصله مكن  يبوظ باقى مكونات الداي   

الدايsة من أبسط د ائs قيادة الليدات  منتشsة بكثsة   ف كشافات الليد,•
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  الكونات

  , أعتقد دo كمان بيسموo بفة.X Rated Capacitor  يسمى Cمكثف •

 مهمة الكثف هى  خفض جهد الدايsة حيث  يعمل كبديل للمحول•

 هنعsف أزاى .

 مايكs  فاراد , الsمز الكتوب0.22سعة الكثف الستخدم ف الدايsة •

  عsفنا ازاى نقsى سعة الكثف من الsمز دo ف الفصل 224عليه  

قsاءة الكثفالsبع  

. فخلى بالك sلو أستخدمت بداله  مكثف كيميائي هينفج  

2  عند فصل التيار , قدرتا C   ظيفتها تفsيغ الكثف R1القا مة  •

 ات  عشان  تتحمل الهد الكبي على التsانزيستور .
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 شsح الدائsة :

 فولت .220يتم تغcية الدائsة بهد متsدد •

voltage drop   يقوم بفض الهد حيث يكون عليه  جهد   Cالكثف •

 ,  مانعة الكثف تعتمد على التsدد . Xcبناءا على مانعته السعوية  

 بالقانون التال :Xc هsتز , نسب المانعة  50لو كان تsدد الصدر  •

  Xc =1/(2 * pi *F*C) =1/(2*3.14*50 *0.22*10-6 )= 14.5 k

 كيلو أ م ,14.5 هsتز  تسا ى 50إذا مقا مة الكثف عند تsدد •

.I=V/R= 220/14.5k=15mA  أقصى تيار مكن يعديه الكثف   •

  إنه يشتغل كمقا مة جهدها  ثابت حت إذا1بالتال  فايدة الكثف •

تغي جهد الصدر (تعتمد على التsدد )  يقوم  بفض الهد بد ن الاجة

لحول خافض    لكن من عيوبه إنه يsر تيار قليل .

  اللى بتعمل توحيد للجهدbridgeالدايودات الربعة يثلوا القنطsة •

. sتويله إل مستم 

  بتنعيم الهد الستمs  إزالةuF 1000  أ  uf 100أخيا يقوم الكثف  •

التsددات الوجودة  لتغcية  .
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  ملحظات 

. ة يثل   الليداتsج يعتمد على المل  اللى هو  ف  الدايsجهد ال

  ة التوحيدs20 لو أعتبنا   أن جهد الليدات  + جهد كل دايودين ف قنط

 >Vc فولت  هو الهد على الكثف 200فولت يتبقى 

 تز تسا ى 50 مقا مة  الكثف عندsكيلو ا م ,  إذا تيار14.5 ه 

 ,  التيار دo كاف إنه يشغلmA 13  تسا ى  200V/14.5K الدايsة =

الليدات .

فsة غي معز لة يعلها غي آمنة   لك أن تتخيل لو الكثف اتsكون الداي

 عمل شورت للدايsة  مفضش الهد 
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ملخص الفصل       
        

  

        مsاجع الفصل  :      

• http://www.electronicshub.org/mains-operated-led-light-circuit/

• https://dmohankumar.wordpress.com/2015/08/27/how-capacitor-functions-as-a- 

transformer-design-note-42/#more-11318

ف الفصل دo أتلكمنا عن دائsة القيادة للمبات الليد .

http://www.electronicshub.org/mains-operated-led-light-circuit/


    

 الاتة :     

ى  فيه رب من الي ,  أتا إن  جدت فيه أدن    انتهت صفحات الكتاب  ما تمله با مكنه

 فائدة أن تصل  للجميع , أل  يYلقى طي السيفsات ,  إن ل توجد  فخي بsد ا 

 لعل تsبت ال ل ف الكتابة  تكون ناجحة  إضافة جيدة  للمحتوى العsب. 

 قد حا لت بقدر المكان تبسيط العلومات لتناسب التخصصي 

 غي أصحاب التخصص ,  لتصل الفكsة  للجميع 

لتsميها ….                                         

 ,  نالْحنمْدY لِلن هِ رنبِ  الْعنالنمِين عنلنى الْمsYْسنلِين  نسنلمٌ


