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: تعریف ا لدارة المطبوعة -1  

اعدة تثبت علیھا المكونات ــدارة المطبوعة كقــتستعمل ال-
النحاسیة بمثابة األسالك الكھربائیة الرابطة  مسالكوتكون ال.اإللكترونیة

. بین عناصر الدارة  

 

 

 

:لوحة الدارة المطبوعة -1  
 

  
 

 

الدارة 

الدارة 

:من أربع طبقات لوحة الدارة المطبوعة تتكون  
یحمي البرنیق من .الغطاء الواقي من البالستیك -

.األشعة  
البنفسجي الحساس لألشعة  ما فوق  طبقة البرنیق -

  .البنفسجیة
.الذي یمثل مسارات الدارة حاسالن نمصفیحة  -  
:مراحل اإلنجاز -2  

1:1الدارةاإللكترونیة بسلم  -1 -2  

1:1مثال الرسم على ورق شفاف -2 -2  

ینجز مثال الرسم یدویا في بعض اإلستعماالت -
المحدودة وباستعمال برمجیات 

ویجب اإلنتباه للعناصر التي . وغیرھا)3LCeF(خاصة
كما یجب كالمقاومات المتغیرة،  تثبت خارج اللوحة 

الحرص على عدم تجعید الورقة أثناء التعامل معھا، 
.على نوعیة المنتج النھائي فالتجاعید والبقع تؤثر سلبا  

أدى إكتشاف الدارات المطبوعة إلى التقلیص من حجم الدارات اإللكترونیة والتخلص من 
. األسالك المتشابكة  

:مدخل -1  

لشروط الرسوم المقننة وذلك باستعمال تخضع الدارة اإللكترونیة -
.المواصفات العالمیة  

.تھیئة اللوحة حسب مقاسات الورق الشفاف -3 -2  

.التشمیس -4 -2  

.تمر اللوحة بعدة عملیات قبل أن تصبح دارة مطبوعة  

 

 أشعة فوق بنفسجیة

.طع أسالك غیر ممكن إزالتھ،یتم التوصیل بسلكافي حالة وجود تق:مالحظة  

ثم نقوم بتھذیب أطرافھا  المحددة بواسطة شفرة ناعمةقص اللوحة باألبعاد -
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ھیدرو أكسید ( غطس اللوحة المتأثرة باألشعة فوق البنفسجیة في كاشف كیمیائي  - أ
)الصودیوم  

.كشفتحریك االناء لالسراع في عملیة ال -ب  
)وحةلعدم حك ال.(غسل اللوحة تحت میاه جاریة إلیقاف مفعول الكاشف  -ج  
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.الكشف -5 -2  

.النقاشة -6 -2  

التي تعرضت للضوء وإبقاء النحاس الذي یكّون مسالك الدارة و الھدف ھو إزالة النحاس المكشوف من بعض المناطق وھي الطبقة 
 المحمي بفعل الحبر والذي لم تتغیر خواصھ الكیمیائیة في مناطق أخرى،

  52° حرارة في حدود توضع اللوحة في سائل باركلوریر الحدید بدرجة-1

حميحتى تآكل النحاس الغیر م السائل تحریك -2  

تجفیف اللوحة ثم مسحھا بالكحول إلزالة بقایا المادة الحساسة من مسلك  -3
.النحاس  

 

.الثقب -7 -2  

إستعمال مثقاب مع استحسان صغیرة الحجم  تتم عملیة الثقب باستعمال أداة ثقب -
.العنصر االلكتروني سلیك تثبیتقطر  یتناسب و  

.مراقبة تواصل المسالك -8 -2  

 

 

 

إستعمال -1 -8 -2

مراقبة ــر لـیستعمل األوممت -
واصل مسالك الدارة ــت

عند إكتشاف إي إنقطاع .ائیةـالكھرب
دارة یجب إستعمال اللحام ــفي ال

ط ـــلرباوي اللحام ــالقصدیري وك
.طرفي المسلك المقطوع  

المسلك سلیم نقرأ على شاشة 

سلیم نقرأ على شاشة غیر المسلك 

في  عیوب من عدمھاالبعد إتمام اإلنجاز وقبل أن نذھب بعیدا ال بد من مراقبة وجود 
.المسالك  
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.إستعمال العدسة المكبرة -2 -8 -2  

 

 

یمكن أن تظھر على الدارة المطبوعة بعض العیوب التي ال یمكن  -
:مالحظتھا بالعین المجردة  

التیار بین نقطتین من الدارة ال وتتمثل في تمریر .الدارة القصیرة * 
1.رسم.یجب أن یكونا موصولین  

رسم .ویتمثل في إنعدام إستمراریة التیار في المسلك .إنقطاع التواصل* 
2 

1رسم  

2رسم  

.القصدرة -1 -9 -2  

.تركیب المكونات -9 -2  

 

یغطى النحاس بطبقة من القصدیر باستعمال كاوي اللحام ومادة اللحام  -
.القصدیري  

قبل البدء في تركیب المكونات تأكد أنھ یوجد أمامك كل ما یلزم من معدات إلنجاح  -
.العملیة   

 

 1 كاوي اللحام

 2 السنادة

 3 إسفنجة التنظیف

 4 بكرة اللحام القصدیري

 5 كماشة ثني

 6 كماشة قطع
 

.اللحام -2 -9 -2  

 أ تحدید مكان المكون ب إدراج المكون ج تثبیت المكون د قطع أطراف المكون

   
 

 

تتمثل عملیة اللحام القصدیري في ربط قطعتین معدنیتین بتذویب معدن ثالث وھو اللحام القصدیري -
.(l’étain) 

   

لحام غیر عملیة 
 عملیة لحام ناجحة ناجحة
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.تركیب وتجربة الجھاز - 10 -2  

أركب الجھاز وأجري التجارب الضروریة  -
قیس شدة التیار، قیس ( المنتج للتثبت من وظیفة 

).فارق الجھد  
 

.تطبیقات  

 

ما ھي المراحل الرئیسیة الثالثة التي یمر بھا صنع الدارة  -2
 المطبوعة ؟

 

 

 

 

 
 

.........................................................ج...........................................................أ .........................................................ب

)إزالة النحاس حول المسالك( ما ھي المادة المستعملة في النقاشة  -3 باركلوریر الحدید  ھیدرو أكسید الصودیوم   
ما ھي المادة المستعملة في إزالة بقایا الباركلوریر من مسالك النحاس -1-3 الكااشف الكیمیائي  الكحول   
: الملتیمتر في وظیفة تتم مراقبة مسالك الدارة المطبوعة بجھاز  -2-3 أمبیرمتر  فولطمتر  أوممتر   

.نقرأ على شاشة األوممتر  اعندما یكون المسلك النحاسي للدارة المطبوعة سلیم -3-3 1  0   
 

 

: نسمي الرسم الذي ینجز على ورق شفاف  -1  
 رسم بیاني مقنن  مثال الرسم  رسم ھیكلي 
 

.قواعد الحمایة - 11 -2  

یجب الحـــرص على إرتــداء نظـــارات عند إستعمال آلــة  -
.التشمیس  

یجب إستعمال قفاز مطاطي أو بالستیكي عند إستعمال المواد -
.الكیمیائیة  

المحلــول یجب الحرص قدر اإلمكان على تفـــادي سیالن -
.الكیمیائي على الثیاب أو أرضیة المخبر  

عند سیالن محـــلول باركلوریر الحدید أسكب علیھ الماء -

 

 قفاز مطاطي
 

 

 

نظارات للوقایة من األشعة فوق 
 البنفسجیة

 


