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 ً  . هذه النسخة غير قابلة للتوزيع أو النشر ورقياً أو إلكترونيا

 جميع الحقوق محفوظة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
 ومكتب تنسيق التعريب بالرباط

 



 تقديم
 

اء الوكالة األلمانية للتعاون الدول       ف مكتب تنسيق التعريب بالتعاون مع خبر ، GIZ أشر

بية والثقافة والعلوم والوزارة االتحادية للتعاون  وبموجب اتفاقية تعاون موقعة بي    المنظمة العربية للبر

  تفاعىل  
  جمهورية ألمانيا االتحادية، عىل إنجاز قاموس تقن 

 
متاح    ARABTERMاالقتصادي والتنمية ف

؛ وتشتمُل قاعدة َبياناته المصطلحية www.arabterm.org: عىل الشابكة من خالل الموقع الموال  

جمة للُمصطلحات :  معاجم  بأرب  ع لغات ه  حاليا عىل ية والفرنسية، َمصحوبة ببر األلمانية واإلنجلب  

هّم مجاالت علمية وتقنية مختلفة
َ
قنية باللغة العربية وُمرفقة بتعريفات دقيقة، وت

ّ
 . الت

   
وسيلة عمل متاحة يستفيد منها المهندسون واألساتذة  ARABTERM والمعجم التقن 

جمون، ومؤلفو الكتب التعليمية والمناهج الدراسية واألدلة التقنية والنصوص والباحثون والطلب ة والمبر

ذات الصلة بهذه القطاعات؛ كل ذلك من أجل رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلم  والتقانة، وبناء 

  
 
، واإلسهام ف   استخدام التقانات الحديثة، وتطوير المحتوى الرقم  العربر 

 
 وضع منصة القدرات العربية ف

تبع الدقيق لمراِحلها، ربحا 
ّ
  إعداد المشاري    ع المعجمية والت

 
  لجميع المساهمي   ف

تشاركية تتيح العمل اآلب 

 .للوقت، وتقليصا للتكاليف

هندسة الشبكات،  / التحكم : يختص هذا المعجم بالهندسة الكهربائية ويضم المجاالت التالية

 .الضبط والقياس

مؤتمرات التعريب، يرّس مكتب تنسيق التعريب بالرباط، التابع  وتنفيذا لقرارات وتوصيات

بية والثقافة والعلوم، أن يعرض هذا المعجم، بعد اإلعداد والتقويم والمراجعة، عىل  للمنظمة العربية للبر

  أواسط سنة 
 
  إطار المؤتمر الثالث عرسر للتعريب المزمع عقده ف

 
علماء األمة ومتخصصيها المجتمعي   ف

صويبات المطلوبة، حنر يتمكن المكتب من مراجعة ، لد2018
ّ
دقيقات والت

ّ
راسته وإبداء المالحظات والت

 . وإغناء نسخته الرقمية وتجويد محتواها 

 

 مكتب تنسيق التعريب
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 : تنبيه

، والذي يتيح ARABTERMلكونها مخصّصة للنرسر عىل موقع  ذلكبعض التعاريف تحتوي عىل روابط، ويعزى 

لذا يرجر تجاهلها أثناء دراسة  .لمستخدميه التنقل من مفهوم آلخر ذي صلة بالنقر عىل هذه الروابط التشعبية

وع  . محتوى المرسر
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مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Aمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

1 20 mA current loop

boucle (f.) de courant 20 mA

بتة، تساوي ((رابط:  واجهة بينية تسلسلية))، ُيشغَّلها تياٌر له قيمة 
20 ِملِّي أمبري.  يتُم قطع التيار وإعادة متريره حسب إيقاع إرسال

ت طريف))  حلقتا تيار:  حلقة إرسال ت.  لكل ((رابط:  جهاز بيا البيا
لتشويش، ثر حلقة التيار 20 ِملِّي أمبري  وحلقة استقبال.  ونظراً لعدم 
ا ُتستخَدم بوجٍه خاص يف التطبيقات اليت تُغّطي مسافاٍت طويلة أو فإ
حيط القريب من

ُ
ئّي ُمرتفع يف امل عند وجود ُمعدِّات استهالكها الكهر

ت.  القيمة املنطقية 0 يُقابلها تياٌر يرتاوح بني 0 و3 خطوط نقل البيا
ِملِّي أمبري، أما القيمة املنطقية 1 فيقابلها تياٌر يرتاوح بني 14 و20 ِملِّي

أمبري.

حلقة تيار 20 مّلي أمبري

20 mA-Stromschleife (f.)

2 2-flank A/D converter

convertisseur A/N (m.) à deux flancs

زدوج)))
ُ
(انظر:  ((رابط:  طريقة امليل امل

ُمغريِّ تناظري رقمي ثنائّي اجلوانب

Zweiflanken-A/D-Wandler (m.)

3 absolute change of 
length

élasticité linéaire absolue (f.)

الفرق DL بني طول L مسافة ُمعينة يف حلظة القياس وبني القيمة
. <L<sub>0</sub لطول املرجعي األصلية للطول أو ما يُعرف 

تغريُّ ُمطلق يف الطول

absolute Längenänderung (f.)

4 absolute frequency

fréquence (f.) absolue

عدد H<sub>k</sub> ((رابط:  قيمة القياس|قيم القياس))
خطط مثاًال على ذلك.

ُ
املأخوذة خالل فرتة قياس ُحمددة k.  وُيظهر امل

تـََواتـٌُر ُمْطَلق

Absolute Häufigkeit (f.)

5 absolute humidity; 
absolute moisture

humidité absolue (f.)

كّمية خبار املاء m<sub>w</sub> املوجودة فعلياً يف حجٍم ما
 <f<sub وُحتسب من العالقة ، <sup>3</sup >مرت V = 1

ا abs</sub> = m<sub>w</sub>/V ووحد
.[ <sup>3</sup >جرام/مرت]

رطوبة ُمطلقة

Absolute Feuchte (f.)

6 absolute measurement 
deviation

erreur (f.) absolue

الفرق الناشئ بني القيمة املقروءة وقيمة ُمقارنَة، مع ُمراعاة اإلشارات.
ُتستخَدم هذه التسمية يف إطار مفهوم القيمة احلقيقية.  وهنا يتعّني أن
قاَرنة قيمةُ حقيقية للمقدار، لكن وألنه ال ُميكن حتديدُ 

ُ
تكون القيمة امل

القيمة احلقيقية، فيتُم اللجوء بشكٍل عام إىل القيمة الصحيحة.  (انظر:
((رابط:  خطأ ُمطلق))) (انظر: ((رابط:  مفهوم القيمة احلقيقية))) 

حيود ُمطلق يف القياس، خطأ
ُمطلق يف القياس

Absolute Messabweichung (f.)

7 absolute Pressure

pression (f.) absolue

لنسبة ((رابط:  ضغط|الضغط))  p<sub>abs</sub> مقاساً 
إىل الفراغ، حيث الضغط يف الفراغ p<sub>V</sub> يساوي

ر  0

ضغط ُمطلق

Absolutdruck (m.)

8 absolute process

méthode absolue (f.) de codage de position

إىل جانب املسار الوحيد ((رابط:  إجراء إضايفّ |للطريقة التزايدية))،
شفَّرة رقمياً واليت ُميكن حتّسس كل مسارٍ 

ُ
ُيضاف عدد من املسارات امل

ستعمال خلية ضوئية خاصة به.  وكُل موضٍع ُميثله منها على ِحدا، 
حينئذ ((رابط:  رمز كودي))  ُمتكوِّن من عدد من ((رابط:

إشارة|اإلشارات))  يساوي عدد املسارات.  وبذلك ال تعتمد هذه
الطريقة على الَعدِّ، وإمنا لكل موضع ((رابط:  كلمة ُمَشفََّرة))  خاصة به.

وكل اإلشارات تكون رقمية ثنائية (بت واحد).

طريقة ُمطلقة

Absolutverfahren (n.)

9 absolute resistance 
change

changement (m.) absolu de résistance

ئية R يف حلظة قاومة))  الكهر
ُ
الفرق DR بني ((رابط:  مقاومة|امل

sub>R > لقيمة املرجعية القياس والقيمة األصلية هلا أو ما يُعرف 
.sub>0 >

تغريَّ (ال... )  املُطَلق يف املُقاومة

Absolute Widerstandsänderung (f.)

10 absolute temperature

température (f.) thermodynamique

(انظر:  ((رابط:  درجة احلرارة الدينامية احلرارية)))

درجة احلرارة املُطلقة

Absolute Temperatur (f.)

4



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Aمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

11 absolute value

valeur absolue (f.)

طلقة لعدٍد حقيقّي من خالل حذف اإلشارة،
ُ
يتُم احلصول على القيمة امل

مبا يعين أن:  |x|  =  تساوي x، عندما تكون x أكرب من أو تساوي
0، وتكون |x|  ُمساوية -x عندما تكون x أصغر من 0.

قيمة مطلقة

Betrag (m.)

12 Absolute variables

valeurs / grandeurs (f., pl.) absolues

نرمز إىل ((رابط:  مقدار|املقادير))  املرتبطة بتقنية الضبط حبروٍف التينية
كبرية، لنـَُبني أننا نعين مقادير ُمطلقة (وليس تغّريات حول ((رابط:  نقطة

تشغيل))). 

مقادير ُمطلقة

Absolute Größen (pl.+f.)

13 absolute zero

zéro (m.) absolu

ُتوجد درجة حرارة ُدنيا T = 0، ال ُميكن النزول عنها.  تظهر نقطةُ 
حتوى احلرارّي، ومعه

ُ
طلق بوحدة الكلفن K، عندما يكوُن امل

ُ
الصفر امل

لضرورة ((رابط:  طاقة (ال... )|| الطاقة))  الداخلية للجسم ُمساوً 
الصفر.

صفر (ال... )  املُطلق، نقطة
الصفر املُطلقة

Absoluter Nullpunkt (m.)

14 absolute error

erreur (f.) absolue

طَلق F<sub>abs</sub> هو الفرق احملسوب بني
ُ
اخلطأ امل

القيمة الفعلية y<sub>i</sub> (=  ((رابط:  قيمة القياس)))
وقيمة ضبط الوضع y<sub>s</sub> (=  قيمة حقيقية،

اً عنه صحيحة)، وتتغري قيمة هذا اخلطأ يف ((رابط:  جمال القياس))، ُمعربَّ
شارة جربية.

خطأ ُمطَلق

absoluter Fehler (m.)

15 absorbance

extinction (f.)

قياس للضعف الذي ُيصيب إشعاعاً، وليكن الضوء مثًال، عند اخرتاقه
لوسط ما.  وهو يتوقف على طول املوجة لإلشعاع.  وحسابياً هو ((رابط:

- = E :((رابط:  انتقال|لالنتقال)) لوغاريتم|اللوغاريتم))  الرتبيعي
E حبيث تشُري الرموز ،log T = log (I<sub>0</sub>/I)

/ >I<sub>0إىل ((رابط:  انتقال|االنتقال))، و Tإىل اخلمود، و
Iخرتق لعينة القياس، و

ُ
sub> إىل شدة ((رابط:  إشعاع|اإلشعاع))  امل

نبعث من عينة القياس.
ُ
إىل شدة اإلشعاع امل

ر، مهود اند

Extinktion (f.)

16 absorbed dose of 
ionizing radiation

dose (f.) d’énergie absorbée

لرمز 'D'، وهو خارج قسمة de/dm؛ حيُث ُيشري de إىل يُرمز له 
((رابط:  طاقة (ال... )|الطاقة))، اليت تنتقل إىل مادة الكتلة dm من

خالل ((رابط:  إشعاع ُمؤيِّن)).

ُجرعة (ال... )  املُمّتصَّة، ُجرعة
طاقة

Energiedosis (f.)

17 absorbed dose rate 
meter

instrument (m.) de mesure de taux de dose 
absorbée

((رابط:  جهاز قياس اإلشعاع|جهاز لقياس اإلشعاع))  ُيستخدم لتعيني
مّتصَّة|اجلُرعة

ُ
((رابط:  قدرة (ال... )|قدرة))  ((رابط:  ُجرعة (ال... )  امل

ؤِّين. (انظر: ((رابط:  إشعاع ُمؤيِّن))) 
ُ
مّتصَّة))  لإلشعاع امل

ُ
امل

جهاز قياس قدرة اجلرعة املُمّتصة

Energiedosisleistungs-Messgerät (n.)

18 absorption

absorption (f.)

ُيشُري ُمصطلح االمتصاص إىل استيعاب املادة ((رابط:
حيطة.

ُ
ً مثًال، من البيئة امل إشعاع|إلشعاع))، وليكن إشعاعاً حرار

امتصاص

Absorption (f.)

19 Absorption rule of 
Boolean algebra

loi (f.) d’absorption de l’algèbre de Boole

,a + (a ∙ b) = a, a ∙ (a + b) = a  :لقواعُد التالية يُعمل فيها 
a ∙ (ā + b) = a ∙ bو a + (ā ∙ b) = a + b

قاعدة الدمج يف اجلرب البولياين

Absorptionsregel (f.) der Boole´schen Algebra
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مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Aمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

20 absoulte programming

programmation (f.) absolue

نوٌع من الربجمة يف ((رابط:  هندسة التحّكم الرقمّي (NC)))، يتُم فيه
ستهدفة، وحتويلها إىل نقطة إسناد مع

ُ
طلق للنقطة امل

ُ
عمل برجمة للوضع امل

إشارة املسار 'G90'.  وُحتدد اإلشارة يف أّي ُمربّع من ((رابط:  نظام
ستهدفة املطلوب التوّجه

ُ
إحداثيات|نظام اإلحداثيات))  تقع النقطة امل

ستهدفة على نقطة تعادل الشغلة
ُ
إليها.  وتنسحُب إحداثياُت النقطة امل

،N = 1 رقم اجلملة)  N1 G90 F200 S3000  :مثل ،W
إشارة املسار G90، تغذية F = 200 mm/min، سرعة التدومي

S = 200/min أو سرعة القطع =  mm/min  200، حيتوى رقم
ستهدفة.)

ُ
اجلملة N2 على اإلحداثيات امل

برجمة ُمطلقة

Absolutprogrammierung (f.)

21 acceleration measurem
ent

mesure (f.) de l’accélération

ستقِبل))  التسارع من حتويل التسارع ((رابط:
ُ
ُميكنُنا ((رابط:  ُمستقبل|مل

كّمية ُمقاسة|ككّمية ُمقاسة))  إىل قوة، وذلك بواسطة الكتلة الزلزالية ،
ثريها بواسطة نظام قياس.  انطالقا إلمكان ميكن الكشف عن  واليت 

من املعادلة:  القوة =  التسارع *  الكتلة، نتحصل على:  التسارع =  القوة /
الكتلة.  يف التطبيقات العملية، نرى أن احلساسات اليت تعتمد على

الظاهرة الكهروضغطية قد أصبحت واسعة االنتشار.  توجد يف احلّساس
لكتلة واليت تُوصَّل بدورها أقراٌص من السرياميك، تكوُن ُملتصقًة 

بنابض، لتوفري توتّر الشد الالزم.  إذا خضع احلّساس إىل تسارع، فإن
ثري قوى القصور الذايت على الكتلة، ُحيدث ضغطاً على األقراص والذي

ئية وفقاً للظاهرة الكهُرضغطية.  تكوُن إزاحةُ  بدوره، يـُّوِلد شحناٍت كهر
ئي الشحنات ُمتناسبًة مع شدة التسارع، الذي يتم حتويله إىل توّتر كهر

ثري كهرضغطي))) م الشحنات.  (انظر:  ((رابط:   ستعمال ُمضخِّ

قياس التسارع

Beschleunigungsmessung (f.)

22 accelerometer

accéléromètre (m.)

(انظر:  ((رابط:  قياس التسارع)))

مقياس تسارع

Beschleunigungsaufnehmer (m.)

23 access conflict

conflit (m.) d'accès

تنشأ هذه احلالة من التضارب، عندما يُريد عدة ُمستخدمني الوصوَل إىل
ستخدامه إال من قبل ُمستخدٍم واحد ، ال ُيسَمح  ُعنصر تشغيل ُمعنيَّ

ت))  ويف وقتٍ  قل للبيا ت|نظام  قل البيا فقط.  لدى ((رابط:  نظام 
لكتابة على الناقل، لكن ُحمّدد، ال يكوُن مسموحاً إال حملطٍة واحدة 

لتوازي.  من أجل حل هذه ت على الناقل  ُيسمح لكثريين بقراءة البيا
حتملة، يتطلب األمر وجود وظيفة حتكيم، ُحتوُل دون وصول

ُ
شكلة امل

ُ
امل

أكثر من حمطة يف الوقت نفسه للكتابة على الناقل.  ُميكن حتقيق هذه
الوظيفة من خالل األجزاء املادية أو الربجمية، أي من خالل اعطاء كل

ُمشرتك أولويٍة ما على سبيل املثال.  (انظر:  ((رابط:  حساسية الناقل
تعدد مع اكتشاف التصادم)))، (انظر: ((رابط:  إشارة

ُ
للوصول امل

مساح)))، (انظر: ((رابط:  وصول إىل الناقل ُحمدَّد سلفاً ))) ، (انظر:
((رابط:  وصول (ال... )  إىل الناقل صدفةً )))

تضارب الوصول

Zugriffskonflikt (m.)

24 access method

procédé d'accès (m.)

قل شرتكني على وسيط اتصال معني، ((رابط:  
ُ
قواعد تُنظم دخول امل

(معلومات)|الناقل))  مثالً .  ومن املهم التفرقة بني العمليات اليت يتخللها
حدوث ((رابط:  تصادم))  وتلك اليت ختلو من التصادم.  (انظر:  ((رابط:

تعدد مع اكتشاف التصادم))) (انظر:
ُ
حساسية الناقل للوصول امل
((رابط:  توزيع مركزي))).

طريقة الوصول، طريقة الوصول

Zugriffsverfahren (n.)

25 accuracy (measuring 
instrument)

précision (f.) d’un appareil de mesure

لقرب صفة ملقدرة ((رابط:  جهاز قياس))  على تعيني قيمة ُمعيَّنة، تقع 
قاسة)).  ُتستخدم

ُ
من القيمة احلقيقية ((رابط:  كّمية ُمقاسة|للكّمية امل

هذه التسمية يف إطار مفهوم القيمة احلقيقية.  تكوُن الدقُة أفضل، كلّما
ُعيَّنة من القيمة احلقيقية اليت تتبعها.  (انظر:  ((رابط:

اقرتبت القيمة امل
مفهوم القيمة احلقيقية)))

دقة جهاز قياس

Genauigkeit eines Messgeräts (f.)
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26 accuracy class 
(transducer )

classe (f.) de précision (d’un transducteur)

التسمية اليت تُطلق على ((رابط:  حمول جهاز القياس|ُحموِّل القياس))،
الذي يظل ((رابط:  حيود القياس|حيود قياس))  التيار فيه (أو حيود

قياس اجلهد)  وإزاحة الطور داخل حدود ُمعيَّنة، يف نطاق ظروف
استخدام منوذجية.

فئة الدقة (حملوَّل جهاز القياس)

Genauigkeitsklasse (Messwandler) (f.)

27 accuracy class of the 
Pt100

classe (f.) de précision

وفقاً للمواصفات القياسية للمعهد األملاين للتوحيد القياسي، فإن
للمقياس احلراري البالتيين 100  ((رابط:  مقياس حرارة مبقاومة))  فئتني

اثنتني للدقة:  فئة الدقة أ وتغطي جمال احلرارة من 200 سالبة إىل 600
درجة مئوية فوق الصفر ويكون فارق احلرارة اخلطأ فيها وفقاً للمعادلة

التالية:  فارق احلرارة =  (0.15 درجة كلفن +  0.0020 *قيمة مطلقة
لدرجة احلرارة).  وفئة الدقة ب وتشمل جمال احلرارة من 200 سالبة إىل

850 درجة مئوية فوق الصفر وتتبع املعادلة التالية:  فارق احلرارة =
(0.30 درجة كلفن +  0.0050 * قيمة مطلقة لدرجة احلرارة).

صنف الدقة للمقياس حرارة
البالتيين 100، صنف الدقة

للمحرار البالتيين 100

Genauigkeitsklasse (f.) des Pt100

28 active element

élément (m.) actif

هو ((رابط:  ُعنصر حتويل))، يتم تزويده بطاقة ُمساعدة، إضافًة إىل
عاجلة.

ُ
الطاقة املوجودة يف اإلشارات حمل امل

ُعنصر نشط، عنصر فّعال

Aktives Glied (n.)

29 active power

puissance active (f.)

تاحة للتحّول إىل أنواع
ُ
ئية امل ((رابط:  قدرة (ال... )|القدرة))  الكهر

أخرى من القدرات، سواء كانت ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية.  والبُدَّ 
فاعلة))  اليت ال

ُ
هنا من التمييز بينها وبني ((رابط:  قدرة ُمفاعلة|القدرة امل

ُتستخدم يف هذا النوع من التحوُّل.  يُعربَّ عن القدرة الفّعالة P بوحدة
بتاً هو اآلخر، فإن  I بتاً والتيار  U إذا كان اجلهد  .(W) وات

= P  :القدرة الفّعالة ستكون حينها حاصل ضرب الكّميتني معاً، أي
U × I؛ أما إذا كانت القيم ُمتغّرية، فإن القدرة الفّعالة ستكون اجلزء

× p(t) = u(t) الثابت الذي ال يتّوقِّف على الزمن من القدرة اللحظية
اً، يكوُن له ((رابط:  تردد i(t)، اليت حتوي داخلها جزءاً ُمتغريِّ

قارنة مع التيار واجلهد، وُيسمَّى القدرة
ُ
مل (ال... )|ترّددٌ ))  ُمضاعف، 

فاعلة.
ُ
امل

قدرة فعَّالة

Wirkleistung (f.)

30 active power meter

instrument (m.) de mesure de la puissance active

((رابط:  جهاز قياس))  ُيستخدم لقياس ((رابط:  قدرة (ال... )
الفعَّالة|القدرة الفعَّالة)).

جهاز قياس القدرة الفّعالة

Wirkleistungsmessgerät (n.)

31 actual value real value

valeur (f.) actuelle

ُمتّثل القيمة اآلنية ((رابط:  مقدار مضبوط|للمقدار املضبوط)).

قيمة حقيقية، قيمة فعلية

Istwert (m.)

32 actuator

actionneur (m.)

ؤازر، ووحدة التحويل والقبض،
ُ
حّرِك امل

ُ
هو عنصر ُمَسيطر (مثل امل

والصمام املغناطيسي، والقاطع للقدرة العالية)، يؤثر يف ((رابط:
عملية|العملية))  عن طريق التحكم يف تدّفق املواد والطاقة.

ُمشغل

Aktor (m.)

33 actuator

actionneur (m.)

(انظر:  ((رابط:  ُمشغل)))

ُمشغل

Aktuator (m.)
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34 actuator

élément de positionnement (m.)

هو ذلك اجلزء من ((رابط:  منظومة مضبوطة))، الذي يتُم بواسطته
التّدخل بشكٍل ُمباشر يف ((رابط:  َدْفٌق ُكْتلي|الَدْفق الُكْتلي))  أو

دف التأثري على ُمتغّري ما، مثل ((رابط: ((رابط:  تدّفق الطاقة))، 
صّمام ُمؤازر))  و((رابط:  صّمام خنق)). 

عنصر سيطرة، عنصر ضبط

Stellglied (n.)

35 actuator

actionneur (m.)

ؤازر))، أو
ُ
حّرك امل

ُ
هو عنصر سيطرة (من أمثلته ((رابط:  ُحمّرك ُمؤازر|امل

ج، أو ((رابط:  صّمام|الصّمام))  املغناطيسي، أو مفتاح تشغيل الدبر
الدائرة)، وُيستخَدم للتّدخل يف ((رابط:  عملية|العملية))، ما يعين التأثري

ن املواد وتدفّقات الطاقة يف العملية. على سر

ُمشغِّل، ُحمّرك

Aktor (m.)

36 actuator

mode de réglage (m.)

ئي، أو بنيومايت، أو جهاز ُيستخدم ((رابط:  تشغيل|كُمشغِّل))  كهر
هيدرويل، من أجل تشغيل ((رابط:  صّمام|الصّمامات))، و((رابط:
ُمنّظم خنق|ُمنظمِّات اخلنق))، و((رابط:  صّمام بوايب|الصّمامات

البوابية)).

ُمشغِّل ُمؤازر، ُحمّرك

Stellantrieb (m.)

37 Adaptive Control

régulation (f.) adaptative en boucle fermée

((رابط:  خوارزمية ضبط عالية))  ُجترى فيها عمليات ُمواءمة تلقائية
علمات الضبط))، على سبيل املثال عند وضع

َ
((رابط:  َمعلم ضبط|مل

التشغيل أو بعد تبديل األمحال.  ُميكن هنا التمييز بني األسس الوظيفية
ا))، و((رابط:  ضبط تـَْوأَِمي مع تقدير التالية:  ((رابط:  ُمواءمة ُمتحكم 

تكراري للَمعلم))، و((رابط:  منوذج مرجعي))، و((رابط:  مواءمة
إرشادية)).

ضبط تـَْوَأِمي، ضبط مواءمة

Adaptive Regelung (f.)

38 Adaptive control with 
recursive parameter 
estimation

régulation (f.) adaptative en boucle fermée avec 
estimation récursive des paramètres

ستمرار تقديُر َمعلمات ((رابط: ((رابط:  ضبط تـَْوأَِمي))  يتُم فيه 
تكّونة من ((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار

ُ
عملية|العملية))  امل

املضبوطة))  ومقادير الضبط، بواسطة خوارزمية ((رابط:
علمات.  بِناًء على ذلك، ُحتسب ((رابط:

َ
تكراري|تكرارية))  لتقدير امل

َمعلم ضبط|َمعلمات الضبط))، استناًدا إىل وجود نسق تصميم ُمسبَّق،
ومن مث يتُم استعماهلا ىف ((رابط:  خوارزمية ضبط|  خوارزمية الضبط))
الرقمية.  البّد هنا من ضمان ثبات اخلوارزمية من خالل إجراءات ُمراقبة

ُمناسبة، وُيشرتط لذلك:  معرفة القيمة التقريبية ((رابط:  وقت
بتة لعملية، وأن تكون َمعلمات العملية  ميت|للوقت امليت))  اخلاص 

أو تتغري ببطء بتغري للزمن.  االستخدام:  يف ((رابط:  ضبط ُمتعدد
تغّريات))  يف أعمدة التقطري على سبيل املثال.

ُ
تغّريات|الضبط ُمتعدد امل

ُ
امل

ضبط تـَْوَأِمي مع تقدير تكراري
للَمعلم

Adaptive Regelung (f.) mit rekursiver 
Parameterschätzung

39 Adaptive system

système (m.) adaptatif

لضبط))  التلقائي، وفيه تتغري ُمعطيات نظام آيل يسمح ((رابط:  ضبط|
((رابط:  خوارزمية))  الضبط تلقائياً حنو هدف معني، حبيث ُميكن التأثري

على ((رابط:  عملية|العملية))، حىت يتم إجنازها بصفة مثلى.

نظام توائمي

Adaptives System (n.)

40 adaptive system

système auto-adaptatif (m.)

(انظر:  ((رابط:  نظام توائمي)))

نظام مواءمة، نظام ُمهايئ، نظام
ُمتكّيف

Selbstanpassendes System (n.)

41 ADC

CAD: convertisseur analogique-digital

(انظر:  ((رابط:  ُمغريِّ تناظري رقمي)))

ُحموِّل تناظري رقمي، حمول متاثلي
(ADC) رقمي  –

ADC

42 ADC

CAN: convertisseur analogique-digital

(انظر:  ((رابط:  ُمغريِّ تناظري رقمي)))

ُحموِّل تناظري - رقمي

ADW
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43 ADC

convertisseur (m.) A/N

(انظر:  ((رابط:  ُمغريِّ تناظري رقمي)))

(A/D) ُمغريِّ تناظري رقمي

A/D-Wandler (m.)

44 address

adresse (f.)

بيان رقمي أو أجبدي رقمي، ُيستخدم لتوفري متييز فريد ((رابط:
شبكة|لشبكة))  أو ((رابط:  خدمة|خلدمة))  أو ((رابط:  جهاز طريف))
أو سعة ختزين أو ((رابط:  ُعنصورة))  أو أي مكوٍِّن آخر.  ويف جمال تقنية
الذاكرة، حيتوي عنوان الذاكرة على ((رابط:  كلمة))  ُمعينَّة لتمييز سعة

ختزين أو جمال ختزين ذي صلة أو وحدة وظيفية.

عنوان

Adresse (f.)

45 adhesive gripper

dispositif (m.) de prise par adhésion

ت))، يعتمد القابض يف هندسة ((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|الروبو
الالصق على مبدأ الرابطة العضوية شديدة التالصق، واليت تكون فّعالةً 
تالمسة لكال املادتني.  وأحدُ 

ُ
من خالل القوى اجلزيئية بني األسطح امل

هذين السطحني، وهو مادة اإلمساك، ُميّثل الرقاقة الالصقة الىت تكونُ 
ُمرتابطًة مع القابض.  يتُم لصُق هذه الرُقاقة على سطح قطعة الشغل،

حيُث تتحقق وظيفة التماسك بني كال السطحني.  ويُعُد ضعُف إمكانية
انفصام الرابطة بينهما وقصر عمر الرقاقة، من عيوب القوابض الالصقة،

االت اليت ال يكوُن استخداُم القوابض التقنية لذلك ُتستخدم يف ا
األخرى فيها ُممكناً، مثل أشغال املنسوجات والتعامل مع الرقائق سهلة

الكسر، والتقاط األجزاء صغرية احلجم، من مثل املسامري والصواميل أثناء
عملية التجميع.

قابض الصق، قابض القط

Adhäsiver Greifer (m.)

46 adhesive force

force (f.) d’adhésion

قوة التجاذب اجلزيئية بني ((رابط:  ذرة|ذرّات))  أو ((رابط:
جزيء|جزيئات))  مادتني، حيث تصبُح هذه القوة فّعالة عند تقارب

ً كافياً .  على سبيل املثال، تراُبط املادتني  من بعضهما البعض اقرتا
((رابط:  قالب قياس متوازي األسطح|قالْيب قياس متوازْي األسطح))  معاً 

ما السطحية العالية. بواسطة ((رابط:  قوة التالصق))  بسبب جود

قوة التالصق، قوة االلتصاق

Adhäsionskraft (f.)

47 adjusted value clearing 
value compensation 
value compensation 
value [tech.]

bande proportionnelle (f.)

عادلة ((رابط:  ُعنصر حتويل|لُعنصر حتويل))، هي القيمة
ُ
قيمة امل

املعكوسة ((رابط:  معامل تناسيب |للمعامل التناسيب)).

قيمة املُعاَدلة

Ausgleichswert (m.)

48 adsorption

adsorption (f.)

تراكم املواد من الغازات أو السوائل على سطح مادة صلبة.  خيتلف ذلك
عن االمتصاص، حيث تدخل اجلزيئات يف داخل اجلسم الصلب أو

سم حتّزز. سمَّى اجلامع لعمليّيت االمتصاص واالمتزاز، 
ُ
السائل.  يُعرف امل

امتزاز

Adsorption (f.)

49 Advanced switching 
function

fonction (f.) de commutation élargie

(انظر:  ((رابط:  حمطة تشغيل)))

دالة تبديل ُموسَّعة

Erweiterte Schaltfunktion (f.)

50 AI

IA : intelligence (f.) artificielle

اختصار املصطلح األملاين Künstliche Intelligenz، مبعىن
(((AI) رابط:  ذكاء اصطناعي))

(AI) ذكاء اصطناعي

KI

51 air gap

entrefer (m.)

ت الدائرة املغناطيسية، وهي حّيز ً من ُمكوِّ تُعترب الفجوة اهلوائية ُمكوِّ
تدفِّق بينهما تياٌر مغناطيسيّ .  من

ُ
تقابلني، وامل

ُ
أو مسافة بني السطحني امل

أمثلتها:  الفجوة اهلوائية بني العضو الدّوار والعضو الساكن يف ((رابط:
ئي))، أو تلك املوجودة يف ((رابط:  ملف))  لتخزين ((رابط: ُحمّرِك كهر
طاقة (ال... )|الطاقة)).  يتُم اإلبقاء على الفجوة اهلوائية يف أصغر حيز

قاومة
ُ
ا ترفع من قيمة امل ُممكن هلا، يف العديد من األجهزة التقنية، أل

املغناطيسية يف الدائرة املغناطيسية.  (انظر:  ((رابط:  تدّفق مغناطيسي)))،
(انظر:  ((رابط ُمقاومة مغناطيسية)))

فجوة هوائية

Luftspalt (m.)
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52 Aktuator-Sensor-
Interface

bus (m.) de terrain ASI, bus (m.) 
d’interconnexion capteurs / actionneurs

ت، خيص أدىن قل))  للبيا ت|نظام  قل البيا ((رابط:  نظام 
ت األمتتة.  ويسمح هذا النظام بربط ((رابط: مستو

ستشعرات))  و((رابط:  ُمشغِّل|املشغالت))  مبستوى
ُ
ُمستشعر|امل

التحكم األعلى ويعمل وفق ((رابط:  مبدأ الرئيس والتابع)).  ((رابط:
ت الربط البيين حسَّاس/ُمشغِّل)) قل بيا خصائص 

واجهة بينية حّساس/  ُمشغِّل،
اختصار الواجهة البينية حّساس/

ُمشغِّل

ASI

53 Aktuator-Sensor-
Interface

caractéristiques du Bus ASI

اخلصائص الرئيسية:  عدد عناصر الشبكة الواحدة، يصل إىل 248
ُمدخالت/ُخمرجات ثنائية ، مع إمكانية وجود ُمدخالت/ُخمرجات

تناظرية؛ إمكانية حتديد ((رابط:  عنوان|العناوين))  من خالل طرف
ستعمال كابل ُمسطَّح ذي سلكني ت  ت؛ نقل البيا قل البيا توصيل 

دون ستار واقي من التشويش الكهرمغناطيسي؛ يتم نقل املعلومات
والطاقة على نفس الكابل؛ تقنية قوابس التوصيل حممية من خطأ القطبية
املعكوسة؛ طول الكابالت يصل إىل 100 مرت وقد ميتد إىل 300 مرت

ستعمال ((رابط:  ُمكّرِر))؛ هيكلة الشبكة حرة ومتفرعة بشكل
IP ((رابط:  شبكة شجرية))؛ يصل ((رابط:  أسلوب احلماية))  حىت

نية؛ مستوى مرتفع 67؛ ((رابط:  زمن الدورة))  أقل من 5 ميلي 
للحصانة من التشويش وللتأمني من األخطاء.

خصائص الواجهة البينية بني
احلساس واملُشغل

ASI-Bus, Eigenschaften (pl.+f.)

54 Aktuator-Sensor-
Interface

bus (m.) de terrain AS-i, bus (m.) 
d’interconnexion capteurs / actionneurs

(انظر:  ((رابط:  واجهة بينية حّساس/  ُمشغِّل)))

واجهة بينية حّساس/  ُمشغِّل،
اختصار الواجهة البينية حّساس/

ُمشغِّل

AS-i

55 alarm

alarme (f.)

(انظر:  ((رابط:  ُمراقبة القيم احلدية)))

إنذار، إشارة خطر، إشارة تنبيه

Alarm (m.)

56 algebraic stability 
criterion

critère (m.) algébrique de Routh

ضي ُيستعان به إلمكان حتديد متّتع ((رابط:  ُعنصر حتويل)) إجراء ر
الستقرار))  من عدمه، ومثاُل ذلك ((رابط:  طريقة ((رابط:  استقرار|

هورفيتس)). (انظر: ((رابط:  معياُر االستقرار))) 

معيار االستقرار اجلربيّ 

Algebraisches Stabilitätskriterium (n.)

57 algorithm

algorithme (m.)

لكامل، واليت ُميكن حدَّدة 
ُ
تتكوَّن اخلوارزمية من سلسلة من التعليمات امل

تباعها لنظام ما، توليد ((رابط:  مقدار اخلرج))  املرغوب الوصول إليه،
انطالقاً من ((رابط:  مقدار الدخل|مقادير دخل))  مسموح بدخوهلا.

ضية حلل خورازمية، خطوات ر
مشكلة ما

Algorithmus (m.)

58 algorithm

algorithme (m.)

سلسلة ُحمددة متاًما من التعليمات، يتُم وفًقا هلا توليُد ((رابط مقدار
اخلرج|مقادير خرج))  مرغوبة من ((رابط:  مقدار الدخل|مقادير

الدخل))  اليت ُمسح بدخوهلا إىل النظام.

خورازمية

Algorithmus (m.)

59 algorithm/ rule for 
computing of binary 
system

règles (pl. + f.) de calcul des nombres binaires

ألساس على أن األنواع الرئيسة للحساب يف كل األنظمة قواعد تعتمد 
العددية ُمتعددة االحتماالت، كما هي احلال يف عمليات احلساب

العشرية، تعتمد فقط على ((رابط:  أساس|األساس))  2.  وعند إجراء
درجة يف

ُ
عمليات اجلمع والطرق لألعداد الثنائية، تُتبع القواعد امل

اجلدول.  (انظر:  ((رابط:  نظام عددي ُمتعدد االحتماالت)))

قواعد احلساب يف نظام العدّ 
الثنائي

Dualzahl-Rechenregeln (f.)

60 alloy

alliage (m.)

مادة من عناصر فلزية، ترتكَّب من عنصرين على األقل، ويُظهران معاً 
اخلواص الفلزية للبنية البلورية للمادة.  وُتستخدم ((رابط:  سبائك

النيكل))  و((رابط:  سبائك البالتني))  و((رابط:  سبائك التنجستني))  يف
زدوجات احلرارية)).

ُ
تكوين ((رابط:  ُمزدوجة حرارية|امل

سبيكة

Legierung (f.)
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61 allpass

filtre (m.) passe-tout

ُتطلق على ((رابط:  إجابة ترددية|اإلجابة الرتددية))  G(jω)، اليت ال
لتايل ميكنها نقل ((رابط:  تردد لرتدد الزاوّي (ω)، و ترتبط 

(ال... )|| الرتددات))  مجيعها بشكٍل جّيد.

ح إمرار لكافة الرتددات ُمرشِّ

Allpass (m.)

62 Alphanumeric code

code (m.) alphanumérique

مصطلح ُيشري إىل ((رابط:  حزمة رموز))  تتكّون من أرقاٍم عشرية
وحروف ورموٍز خاصة.  (انظر:  ((رابط:  كود (ال... )  األمريكي املعياري

((((ASCII) لتبادل املعلومات

ترميز أجبدي رقمي، كود أجبدي
رقمي/  شفرة أجبدية رقمية

Alphanumerischer Code (m.)

63 alternating quantity

valeur alternée (f.)

إشارة ُمتغرية دورً .

مقدار ُمتغريِّ 

Wechselgröße (f.)

64 alternating voltage

tension alternative (f.)

ئّي تتغري قطبيته (=  إشارته)  بتكراٍر ُمنتظم، و((رابط:  قيمة جهٌد كهر
توسطة))  تساوي صفراً .

ُ
طة|قيمته الزمنية امل ُمتوسِّ

ُجهد ُمرتدد، فلطية متناِوبَة

Wechselspannung (f.)

65 Alternative control

régulation (f.) en mode alternatif

عملية ((رابط:  ضبط))  يُؤثِّر فيها ((رابط:  ضابط|ضابطان))، أو أكثر،
على ((رابط:  عنصر سيطرة))  وحيد، حبيث ُحيدِّد خرُج الضابط ((رابط:

طلقة العليا أو الدنيا.
ُ
لقيمة امل مقدار الضبط|مقداَر الضبط))  

ضبط تباديل

Ablöseregelung (f.)

66 Alumel

Alumel (m.)

(انظر:  ((رابط:  سبائك النيكل)))

ألوميل

Alumel

67 ambient temperature

température ambiant (f.)

حيطة بشكل مباشر
ُ
درجة حرارة اهلواء أو أي وسط آخر يف البيئة امل

كوِّن الرتكييبّ .
ُ
مل بُعنصر التشغيل أو 

درجة احلرارة املُحيطة

Umgebungstemperatur (f.)

68 American National 
Standards Institute

ANSI

االختصار (ANSI)  يُقصد به معهد ((رابط:  مواصفة
صدار وتنظيم معايري قياسية|املواصفات))  األمريكي، الذي يقوم 

الصناعة األمريكية.

معهد (ال... )  الوطين األمريكي
(ANSI) للمواصفات القياسية

ANSI

69 American National 
Standards Institute 
(ANSI)

ANSI

املعهد الوطين األمريكّي ((رابط:  مواصفة قياسية|للمواصفات
واصفات القياسية الصناعية

ُ
القياسية)).  هو معهد يعمل على تشجيع امل

األمريكية وتنظيمها.

معهد (ال... )  الوطين األمريكي
(ANSI) للمواصفات القياسية

ANSI

70 American Standard 
Code for Information 
Interchange

ASCII: code (m.) américain normalisé pour 
l'échange d'information

ستعمل
ُ
ت وامل هو النظام األمريكي ((رابط:  كود|لتشفري))  تبادل البيا

يف كل أحناء العامل.  يتم التعامل مع األرقام واحلروف والعالمات اخلاصة
وعالمات التحكم يف األجهزة ((رابط:  تواُفق ثُنائي|كتوافُقات ثُنائية))
ذا تضم قائمة عالمات النظام األمريكي لتشفري تبادل سباعية البت.  و

ت 128  ((رابط:  رمز)).  أما ((رابط:  بت))  رقم 8، فُيستعمل البيا
((رابط:  بت التكافؤ|كبت التكافؤ)).

نظام (ال... )  األمريكي املعياري
،(ASCII) لتبادل املعلومات

اختصار نظام الرتميز املعياري
األمريكي لتبادل املعلومات

(أسكي)

ASCII
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71 American Standard 
Code of Information 
Interchange

code (m.) ASCII

((رابط:  َشْفَرة|الَشْفَرة))  األوسع انتشاراً لتخزين ((رابط:  رمز|الرموز))
ختصرة إىل اجلملة اإلجنليزية

ُ
أو النصوص.  وُتشري هذه احلروف امل

American Standard Code of Information
Interchange.  النسخة األملانية من الكود األمريكي املعياري لتبادل

خّففة صوتًيا)  ُمعّرفة يف شكل شفرة
ُ
ضافة احلروف امل املعلومات (

(DIN) سباعية البت يف ((رابط:  مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
رقم 66003|  املواصفة القياسية األملانية (DIN)  رقم 66003))
(7 بت +  1  ((رابط:  بت اختبار)) => 128 رمز).  وقد ُحدِّدت

توسعة الشفرة مبقدار 8 بت يف ((رابط:  مواصفة (ال... )  القياسية
ASCII رقم 66203)) (256 رمز).  كان  (DIN) األملانية

ألساس شفرة سباعية البت، وهو ما يعين أن كل الرموز كانت ُختزَّن
على 7  ((رابط:  بت|بتات)).  وهذا ما ُميكن التعّرف عليه من خالل
جدول شفرة ASCII، حيُث يكون اجلزء السفلّي من اجلدول يظهر
ِعّيات))  من ِعيّ |ُر فارًغا، وما ُيستخدم فقط هو أول 8  ((رابط:  ُر

يت))  األيسر. يت|النصف  ((رابط:  نصف 

كود (ال... )  األمريكي املعياري
(ASCII) لتبادل املعلومات

ASCII-Code (m.)

72 amorphous

amorphe

ا))  ُمرتبة البنية، وإمنا تتخذ صفٌة ألية مادة ال تكون ((رابط:  ذرة|ذرا
النتظام على مدى قريب أشكاًال غري ُمنتظمة.  ومثل هذه املادة تتسم 

قابل،
ُ
ا تكون غري منتظمة على املدى البعيد.  ويف امل فحسب، إال إ

سم البلورات أو ((رابط:  بلورة َمْرو|بلورات تُعرف املواد ُمنتظمة الُبنية 
الكوارتز)).

البِلَّْوري، غري ُمتّبلور

amorph

73 amplification factor

facteur d'amplification

ُحيتسب كنسبة لتغّري إشارة خرج عنصر حتويل إىل تغّري إشارة الدخل
التابعة له.

ُمعامل التضخيم

Verstärkungsfaktor (m.)

74 amplification principle

principe d'amplification (m.)

يتحقق هذا املبدأ عند إمكان تطبيق ما يلي:  أن ُتستنتج من دالُة الدخل
× c عن دالة c × y(t) ذا تنتج دالة اخلرج u(t) دالة اخلرج y(t)، و

u(t)، حيُث يكوُن الثابث c ودالة الدخل u(t) أرقاًما اختيارية.

مبدأ التضخيم

Verstärkungsprinzip (n.)

75 amplitude

amplitude (f.)

ُمتَّثل أقصى امتداد ((رابط:  مقدار ُمتغريِّ |ملقدار ُمتغريِّ ))  جييب (الفارق
األقصى بني قيمته احلينية وقيمته يف احلالة الساكنة).

سعة

Amplitude (f.)

76 amplitude

amplitude (f.)

أقصى إحنراف ((رابط:  مقدار ُمتغريِّ |ملقدار ُمتغريِّ )).

سَّعة (ال... )

Amplitude (f.)

77 Amplitude 
characteristic

courbe (f.) caractéristique d’amplitude

(انظر:  ((رابط:  ُمنحىن خصائصي للرتدد)))

ُمنحىن خصائصي للسعة

Amplitudenkennlinie (f.)

78 amplitude continuous 
signal

signal (m.) continu d’amplitude

إشارٌة يستطيُع فيها ((رابط:  ُمتغريِّ املعلومات))، يف حدود ُمعّينة،
ذا تكوُن ((رابط:  درجة استيعاب قيم كثرية نظرً وعشوائياً .  و

ا تكون حمدودة، يف التطبيق العملي، ً، إال أ ائية نظر االستبانة))  ال
بسبب الضوضاء وما إىل ذلك.

إشارة ُمستمرة السعة

Amplitudenkontinuierliches Signal (n.)

79 amplitude crossover 
frequency ωD

fréquence (f.) (pulsation) de convergence de 
gain

(انظر:  ((رابط:  تردد انتقايل|الرتدد االنتقايل)))  (انظر:  ((رابط:  تردد
(ال... )  االنتقايل يف الرسم البياين لبود))) (انظر: ((رابط:  تردد (ال...)

االنتقايل يف منحىن املكان)).

سعة تردد تعدية

Amplitudendurchtrittsfrequenz (f.)
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80 Amplitude frequency 
response

réponse (f.) fréquentielle en amplitude

(انظر:  ((رابط:  إجابة ترددية)))

إجابة سعة

Amplitudengang (m.)

81 amplitude margin

marge de gain (m.) et courbe de lieu / marge de 
gain (m.) et courbe de Nyquist

يُعترب هامش السعة مقياساً ((رابط:  استقرار|الستقرار))  دائرة الضبط
علم ونقطة

َ
غلقة، ومقداره يساوي املسافة اليت تفصل بني مبدأ امل

ُ
امل

التقاطع بني ((رابط:  ُمنحىن مكان|منحىن املكان))  وحمور السينات
السالب يف الرسم البياين ملنحىن املكان.  وهذا يعين، بصورة أوضح، أن

هامش السعة هو املعامل الذي ُميكن أن نزيد من خالله تضخيم ((رابط:
غلقة، قبل وصول منحىن املكان إىل أقصى

ُ
دائرة ضبط|دائرة الضبط))  امل

حد لالستقرار وهو نقطة 1-  على حمور السينات احلقيقي.  كلما اتسع
هامش السعة، كلما ابتعد منحىن املكان عن النقطة احلرجة وكلما كانت

حلقة الضبط املغلقة أكثر استقرارا.

هامش السعة وُمنحىن املكان

Amplitudenrand (m.) und OK

82 Amplitude margin

Marge de stabilité en amplitude (f.) / marge de 
gain (f.)

يُعترب هامش السعة مقياساً يُقاُس به ((رابط:  استقرار))  ((رابط:  دائرة
غلقة، ومقداره يساوي املسافة اليت تفصل بني

ُ
ضبط|دائرة الضبط))  امل

علم ونقطة تقاطع ((رابط:  ُمنحَىن املكان))  وحمور السينات
َ
مبدأ امل

نحىن املكان.  وبصورٍة أوضح، فإن هذا يعين
ُ
السالب يف الرسم البياين مل

عامل الذي ُميكن به تضخيم ((رابط:  دائرة
ُ
أن هامش السعة هو امل

غلقة قبل وصول ُمنحىن املكان إىل ((رابط:  حد
ُ
ضبط|دائرة الضبط))  امل

االستقرار))  وهو نقطة 1-  على ((رابط:  حمور األعداد احلقيقية)). وكلما
يكست'  عن النقطة احلرجة زاد هامُش السعة، ابتعد 'منحىن مكان 

غلقة أكثر استقراراً .
ُ
وأصبحت دائرُة الضبط امل

هامش السعة، هامش االتساع

Amplitudenrand (m.)

83 amplitude modulation

modulation (f.) d'amplitude

هنا يتم تغيري ((رابط:  سَّعة (ال... )|سعة))  ((رابط:  موجة
حاملة|املوجة احلاملة))  ذات الرتدد املرتفع، لكي ُجتاري سعة اإلشارة

ضمَّنة.  فعلى سبيل املثال، إذا كانت القيمة املنطقية تساوي صفراً، فإن
ُ
امل

سعة املوجة احلاملة تساوي صفراً، أما إذا كانت القيمة املنطقية تساوي
1، فإن سعة املوجة احلاملة تساوي قيمة ُمَعيَّنة.

تضمني السعة

Amplitudenmodulation (f.)

84 amplitude response 
(amplitude-frequency 
response) gra

écart (m.) limite / tolérance (m.) maximale 
admissible

للحصول على هذا الرسم البياين، تتم جتزئة بسط ومقام دالة اإلجابة
الرتددية إىل معامالت خطية بصيغة:  (  1 +  معامل البالس *  معامل

زمين)  أو (  1 +  وحدة ختيلية *  تردد دوار *  معامل زمين).  كل معامل
= ωi قارب على مستوى الرتدد

ُ
خطي يؤدي إىل ثنية يف اخلط امل

دة 20 ِديسيبل إذا Ti/1 مع تغريُّ يف االحندار يساوي 20 ِدسيبل (ز
كان املعامل اخلطي يف البسط وإخنفاض 20 ِديسيبل إذا كان املعامل
اخلطي يف املقام).  على الرسم البياين اللوغاريتمي، نرسم لكل معامل
ت التالية:  اخلط خطي ولكل عنصر تناسيب وتكاملي وتفاضلي البيا

قارب
ُ
قارب واحليدان على مستوى الرتدد الركين بني املنحىن واخلط امل

ُ
امل

جراء (لتغريات ب ±  3 ِديسيبل، ±  6 ِديسيبل، ±  9 ِدسيبل).  و
قاربة ملختلف العناصر فإننا نتحصل على

ُ
عملية مجع على كل اخلطوط امل

اخلط املقارب اإلمجايل.  وعند أخذ اإلحنراف على مستوي الرتدد الركين يف
لسعة. االعتبار، فإننا نتحصل على املسار احلقيقي لإلجابة الرتددية 

.(ω)L وميكن مبدئيا اختيار أي جتزئة للمحور

رسم بياين لإلجابة الرتددية
لسعة، شكل ختطيطي لإلجابة

لسعة الرتددية 

Amplitudengang-Grafik (f.)

85 Amplitude Shift Keying

MDA

(انظر:  ((رابط:  تضمني السعة)))

تضمني إزاحة السعة

ASK
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86 amplitude/frequency 
characteristic 
(response)

classe (f.) de précision

لسعة واليت تساوي 20 * لوغاريتم عشري (القيمة دالة اإلجابة الرتددية 
املطلقة لدالة التحويل (متغري الرتدد الدوار))  واليت يقع تقدميها يف رسم

بياين يكون حمور األفاصيل فيه لوغاريتميا.  (انظر:  ((رابط:  إجابة ترددية
لعنصر ضبط منفصل)))، (انظر: ((رابط:  رسم بياين لإلجابة الرتددية

لسعة)))

منحىن خصائصي للسعة والرتدد

Amplitudenfrequenzcharakteristik (f.)

87 amplitude-discrete 
signal

signal (m.) discret d’amplitude

((رابط:  إشارة))  غري ُمستّمرة (متقطعة)، ال تتناسب القيم املنفصلة
الناجتة عنها بعضها مع بعض.  وهذا يعين، على عكس اإلشارات

الرقمية، أنه ال ُتوجد ُمضاعفات كاملة ألصغر كّمية، ((رابط:  خطوة
ربعة أولّية|للخطوة األولية)).  على سبيل املثال، حتديد قيمة تناظرية 

ت))  ('صغري'، 'متوسط'، 'كبري'، و'كبري جًدا'). ((رابط:  ُمقارن|ُمقار
(انظر:  ((رابط:  إشارة رقمية)))

إشارة ُمتقطّعة السعة

Amplitudendiskretes Signal (n.)

88 analog

analogique

((رابط:  إشارة|اإلشارة))  التناظرية تكوُن ُمستمرة السعة والزمن.  ُميكن
أن تتخذ ((رابط:  سَّعة (ال... )|سعُتها))  قيماً عديدة عشوائًيا يف نطاق

ً، وتكوُن أيضاً ُمعرَّفًة عند كل نقطٍة زمنيٍة عشوائية. حدود ُمعيَّنة نظر

تناظري

analog

89 analog controller

régulateur (m.) analogue

ً، عندما يكونُ  عتباره تناظر ُيشار إىل ((رابط:  ضابط|ضابطٍ ))  ما 
متثيُل إشارات ((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار املضبوط))  و((رابط:

متغري مرجعى (نقطة التضبيط)|املتغري املرجعي))، وتكوُّن ((رابط:  حيود
الضبط))، تناظرً .

ضابط تناظري

Analoger Regler (m.)

90 analog measuring 
instrument

appareil de mesure (m.) à affichage analogique

((رابط:  جهاز قياس))، ُمتثل قراءته دالة ُمستّمرة للقيمة اخلاصة ((رابط:
شارة الدخل.  وتنسحب هذه قاسة))  أو 

ُ
لكّمية امل كّمية ُمقاسة|

التسمية على طريقة عرض القراءة، وليس على طريقة عمل جهاز
القياس.

جهاز قياس ذو قراءة تناظرية

Messgerät (n.) mit analoger Anzeige

91 analog signal

signal analogique

((رابط:  مقدار))  ُمستمر السعة، حيث يستطيُع ((رابط:  ُمتغريِّ 
املعلومات)) -  يف حدود معينة -  استيعاب الكثري من القيم نظرً بصورة

ائّياً، إال أن عشوائية، هلذا تكوُن ((رابط:  درجة االستبانة))  عاليًة ال
درجة االستبانة هذه تكون حمدودة يف التطبيق العملي، وذلك بسبب

الضوضاء وما إىل ذلك.

إشارة تَناظُرية، إشارة َمتاثلية

Analoges Signal (n.)

92 analog-to-digital 
conversion

conversion (f.) analogique-numérique

قاسة))، إىل
ُ
حتويل إشارة تناظرية ُمتثِّل ((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكّمية امل

قاسة.  (انظر:  ((رابط:  إشارة تَناظُرية)))،
ُ
التمثيل الرقمّي للكّمية امل

(انظر:  ((رابط:  إشارة رقمية)))

حتويل تناظري رقمي

Analog-/Digital-Umsetzung (f.)

93 analog-to-digital 
conversion method

procédés (pl. + m.) de conversion analogique-
numérique

طريقة حتويل ((رابط:  إشارة تَناظُرية))  إىل عدد، وُتسّمى أيضاً رقمنة.
ُميكن أن حتدث عمليُة التحويل عرب طرٍق ثالث:  ((رابط:  طريقة

تعاقب))  و((رابط:
ُ
التوازي))  و((رابط:  تقريب ُمتعاقب|التقريب امل

طريقة العدّ ))، يتفق مجيعها يف أنه يتُم فيها ُمقارنة جهد دخل داخل
تحَّصل عليها يف

ُ
جمال ُحمدَّد تعريفه، مع جهد مرجعي، وتظهر النسبة امل

شكل رقم على شاشة العرض.  ُحيدد العدد األقصى للخطوات ((رابط:
ستهدفة و((رابط:  خطأ قياس|خطأ القياس))، إال أنه

ُ
دقة|الدقة))  امل

أثناء عملية الرقمنة ال ُميكن أن حتدث عملية جتزئة أصغر من أصغر
خطوة دقة.  أجهزُة القياس الرقمية الشائعة لديها حّيز عرض يبلغ ±

2000 نقطة (بدقة قصوى تبلغ 0,05% ).  وُميكن لألنظمة األعلى
توقفة

ُ
قيمًة أن ُحتلِّل إىل حد 8 مواضع عشرية، ويكوُن خطأ الرقمنة امل

على الدقة أقل كثريًا من األخطاء العشوائية.

طريقة حتويل تناظري رقمي

Analog-/Digital-Wandlungsverfahren (pl.+n.)
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94 analogue to digital 
converter

convertisseur (m.) analogique-numérique

ُحموِّل يقوم بتحويل ((رابط:  إشارة|اإلشارات))  التناظرية إىل رقمية، وهنا
يتُم ُمقارنة كّمية دخل تناظرية غري معلومة مع ((رابط:  مقدار|كّمية))

تناظرية أخرى، تكوُن قيمتها الرقمية معلومة أو ُميكن قياسها.  تُقسَّم
((رابط:  طريقة حتويل تناظري رقمي|طرق التحويل التناظري الرقمي))

إىل ثالث جمموعات:  طرق غري ُمباشرة أو طرق التكامل، وطرق ُمعادلة
أو طرق التكرار، وطرق ُمباشرة أو طرق متوازية.  (انظر:  ((رابط:  إشارة

تَناظُرية)))، (انظر: ((رابط:  إشارة رقمية))) 

ُمغريِّ تناظري رقمي

Analog-/Digital-Wandler (m.)

95 analysis of stability

analyse (f.) de stabilité

يتمُّ فحص وحتليل ((رابط:  استقرار))  عملية ((رابط:  ضبط|الضبط))
ضية الثابتة (مع ُمراعاة السلوك الدينامي استناداً على العالقات الر
املطلوب).  أثناء ذلك يتمُّ حتديد ((رابط:  خوارزمية ضبط|خوارزمية
ا. (انظر: ((رابط:  سلوك دينامي))). علمات اخلاصة 

َ
الضبط))  وامل

حتليل االستقرار

Stabilitätsanalyse (f.)

96 analytical 
measurement 
technology

technique de mesure analytique (f.)

صطلح ((رابط:  جهاز قياس|أجهزة قياس))  أو نظم من
ُ
ذا امل يُقصد 

أجهزة، تصدر النتيجة عنها يف شكل جمموع نتائج قياس ((رابط:
ً بنيوية، ومنها على سبيل املثال: تركيز|الرتكيز))، وتُتيح جزئياً أيضاً أحبا

تركيز األكسجني يف اهلواء، تركيز الكحول يف سائٍل ما، تركيز فلزات
ُخمتلفة يف سبيكٍة ما، تركيز جزيئات ُخمتلفة يف مسحوق، تركيز ((رابط:
ت))  يف حماليل، ويف هذا السياق، تتمايز مبادئ القياس أيون|األيو

ر))، و((رابط:  امتصاص))، التالية:  ((رابط:  انتقال))، و((رابط:  اند
و((رابط:  انعكاس))، و((رابط:  انبعاث))، و((رابط:  كروماتوجرافيا)).

تقنية حتليل القياس

Analysenmesstechnik (f.)

97 AND

ET / fonction (f.) ET

(((AND  (و) رابط:  العالقة املنطقية))  :انظر)

عالقة (ال... )  املنطقية (و)
AND

AND

98 AND

ET

ينُتج عن بوابة (و)  AND  ((رابط:  إشارة|إشارةٌ ))  ذات قيمة 1،
عندما حتمل كل الدخول إشارات ذات قيمة 1.  ُتستخدم عالمةُ الضرب

لرمز Ʌ، من أجل التعبري عن البوابة  ً x أو ُيستعاُض عنها اختيار
املنطقية (و)  AND، كرمز عمليايت يف ((رابط:  جرب تشغيلي|اجلرب

التشغيلي)).

عالقة (ال... )  املنطقية (و)
AND

UND

99 AND Normal Form

forme (f.) normale ET

يتشابه يف معناها مع ((رابط:  منوذج عطف نظامي|منوذج العطف
النظامي)).

منوذج العالقة املنطقية (و)
AND

UND-Normalform (f.)

100 angle valve

vanne (f.) d’équerre

يف حالة الفتح التام للصّمام، يكوُن اخنفاُض الضغط عليه عالياً،
وُيستخدم يف حاالت السرعات الكبرية للتّدفق.

صّمام زاوي، صّمام مرفقي زاوي

Eckventil (n.)

101 angular position sensor

capteur angulaire  (m.)

((رابط:  ُمستشعر))  ُيستخدم لقياس الزاوية.  وفيه يتّم استخدام املبادئ
الوظيفية التالية:  تغيري ((رابط:  مقاومة))  ((رابط:  ُمستشعر

حاثة))  املتغرية، و((رابط:
ُ
قاِوم))، و((رابط:  ُحماثة|امل

ُ
ستشعر امل

ُ
ُمقاوم|امل

سََّعة (ال... )|السعة))  املتغرية، وعّد ((رابط:  نبضة|النبضات)). 

حساس الدوران الزاوي

Winkelaufnehmer (m.)

102 angular velocity

vitesse angulaire (f.)

((رابط:  ترّدد دوَّار))  يف قاموس هندسة التحّكم.

سرعة زاوِّية

Winkelgeschwindigkeit (f.)

103 angular velocity

vitesse angulaire (f.)

(انظر:  ((رابط:  تردد زاوي)))

ُسرعة زاويّة

Winkelgeschwindigkeit (f.)
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104 anode

anode (f.)

ئي))  يف ((رابط: ئية، األنود هو ((رابط:  قطب كهر يف اهلندسة الكهر
أنبوب أشعة املهبط))، أو مصباح من مادة ُمضيئة أو دايود أو ُمراكم

ت))  من رصاص، وما إىل ذلك، تنتقل إليه ((رابط:  ِإلكرتون|اإللكرتو
حيط، لتتدّفق الحقاً إىل ((ابط:  كاثود|الكاثود))  من خالل

ُ
الوسط امل

وصَّلة خارجياَ .
ُ
ئي امل دائرة التيار الكهر

أنود، مصعد

Anode (f.)

105 Anti reset wind up

bande (f.) d’enroulement anti-redémarrage

عملية متديد ((رابط:  بنية|لبنية))  ((رابط:  ضابط|الضابط))، تعمل
عند بلوغ ((رابط:  حتديد|حد))  ((رابط:  عنصر سيطرة|عنصر

السيطرة))، على فصل إشارة دخل الضابط من ((رابط:  جزء
تكاملي|اجلزء التكامليّ ))  للضابط، وُحتيلها إىل الصفر.  ومن خالل هذه

دِمج مستقرًة وال تدفع بعنصر السيطرة مرةً 
ُ
العملية، تظل إشارُة خرج امل

أخرى إىل النقطة احلدية.  من مث يُعاد دخل اجلزء التكاملّي للضابط من
جديد إىل إشارة الدخل، وذلك عند خروج ((رابط:  جزء تناسيب|اجلزء
التناسيب))  أو ((رابط:  جزء تفاضلي|اجلزء التفاضلي))  للضابط، عنصر

السيطرة مرًة أخرى من داخل احليز احلّدي.

اء غري قابل لإلعادة إ

Anti Reset Wind Up

106 anticoincidence

antivalence (f.) / fonction (f.) OU exclusive

نحصرة)))
ُ
نفردة (امل

ُ
يتوافق يف معناه مع ((رابط:  بـوابـة (أو)  OR امل

التطابق (ال... )

Antivalenz (f.)

107 aperiodic

apériodique

وصف ُيشري إىل التذبذب السريع ('زحف')  ((رابط:  إشارة|إلشارةٍ ))  ما
عندما يكون ((رابط:  ُمعامل التخميد))  D أكرب من أو يساوي 1،

.D ≥ 1 حيث

الدْورّي، الَفَرتويّ 

aperiodisch

108 Application Layer

couche (f.) application

إحدى طبقات ((رابط:  مرجع (ال... )  األساسي لرتابط األنظمة
ملقارنة مع املفتوحة|املرجع األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة)).  و

الطبقات األخرى، فأن هذه الطبقة تتيح ((رابط:  خدمة|اخلدمات))
فصلة ال تدخل ضمن جمال اهتمام

ُ
للمستخدم النهائي.  وطريقة عملها امل

ت عن املستخدم النهائي.  حيث ُميكن حل خمتلف وظائف نقل البيا
طريق اخلدمات.  من السمات األساسية:  تقوم طبقة التطبيقات جبميع

لنظام، مثل نقل ((رابط:  ملف|امللفات))  و((رابط: اخلدمات اخلاصة 
إدارة الفهارس))، وتبادل الرسائل، والنقل، واإلدارة والتحكم يف وظائف

حاسوب آخر، إخل.

طبقة التطبيقات

Anwendungsschicht (f.)

109 application program

programme (m.) utilisateur

مج تطبيقي))) (انظر:  ((رابط:  بر

مج تطبيقي بر

Anwendungsprogramm (n.)

110 Application Specific 
Integrated Circuit

ASIC: circuit intégré propre à une application

ا ُتصمَّم ، وهذا يعين أ ((رابط:  دائرة وصل وفصل))  خاصة بتطبيق ُمعنيَّ
وفقاً لرغبات العميل.  مع اإلشارة إىل أنه يتم التفريق بني ((رابط:  دائرة

لكامل))  و((رابط:  دائرة ُمدجمة خاصة بتطبيق بتصميم ُمشخصن 
ُمدجمة خاصة بتطبيق بتصميم نصف ُمشخصن)).

دائرة ُمدجمة خاصة بتطبيق

ASIC (n.)

111 Arbiter

arbitre (m.)

يتم التحكم يف ((رابط:  وصول (ال... )  إىل الناقل|الوصول إىل الناقل))
من خالل ُمكوِّن ُمعنيَّ يُطلق عليه وسيط الناقل، وذلك أثناء التحويل
دئ)))، (انظر:  ((رابط:  هدف))). املركزي للناقل.  (انظر:  ((رابط:  

وسيط

Arbiter (m.)

112 Archimedes' principle

principe d’Archimède (m.)

تنص قاعدة أرمشيدس على أن طفو جسم مغمور يف مائع، ُيساوي وزن
حجم املائع الذي يُزحيه اجلسم.

قاعدة ارمخيدس، تنص قاعدة
أرمخيدس على أن طفو جسم

مغمور يف  سائل ما، ُيساوي وزن
حجم  السائل الذي يُزحيه اجلسم

Archimedisches Prinzip (n.)
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113 area characteristic 
curve

courbe d'ouverture (f.)

ُميكن احلصول على ُمنحىن خصائصي لُفتحة صّمام ما، عند عمل رسم
بياين للمساحة احلرّة للمقطع العرضي A  ((رابط:  صّمام|لصّمام))  ما،

اعتماداً على قيمة املقدار املضبوط y.  وهنا ُميكن التمييز بني ((رابط:
بتة بت النسبة املئوية|املنحنيات اخلصائصية  ُمنحىن خصائصي 

نحنيات
ُ
النسبة املئوية))، وبني ((رابط:  منحىن خصائصي خّطي|امل

اخلصائصية اخلطّية)).

ُمنحىن خصائصي للُفتحة

Öffnungskennlinie (f.)

114 area of pressure 
application

surface (f.) de contact

هي جمموع مساحات كل عناصر السطح ذات الصلة ((رابط:
لضغط)). ضغط|

سطح التأثري

Einwirkfläche (f.)

115 area ratio

rapport d'ouverture (m.)

A عادلة املنصوص عليها سارية املفعول.  ُيالحظ أن
ُ
هنا تكون امل

< sub>1</sub> وA<sub>2</sub> ، مها املقطعان
العرضيان يف املوضعني 1 و2.

نسبة الفتحة، نسبة فتحية

Öffnungsverhältnis (n.)

116 arithmetic mean

moyenne (f.) arithmétique

جيب هنا التفريق بني ((رابط:  املتوسط احلسايب لدالة دورية))  و((رابط:
املتوسط احلسايب لعينة عشوائية)).

ُمتوسط حسايبّ 

arithmetischer Mittelwert (m.)

117 arithmetic mean

moyenne (f.) arithmétique

توسط احلسايبّ )))
ُ
(انظر:  ((رابط:  ُمتوسط حسايبّ |امل

ط حسايب ُمتوسِّ

Arithmetisches Mittel (n.)

118 arithmetic mean 
(periodic function)

moyenne (f.) arithmétique d’une fonction 
périodique

.T  ((رابط:  زمن الدورة)) التكامل الزمّين للّدالة، مقسوماً على

ط (ال... )  احلسايب لّدالة ُمتوسِّ
دورية

arithmetischer Mittelwert (m.) (periodische Funktion)

119 arithmetic mean 
(sample)

moyenne (f.) arithmétique d’un échantillon

ط))  يُعرَّف على أنه خارج قسمة جمموع طة|ُمتوسِّ ((رابط:  قيمة ُمتوسِّ
كل القيم اخلاضعة للُمراقبة، على عدد تلك القيم.  ُميثِّل قيمة ُمميِّزة
ة ((رابط:  عّينة عشوائية|لعّينة عشوائية)).  يُعمل خصائصية ُمهمِّ

ط احلساّيب، حيُث تكون توسِّ
ُ
عطاة، من أجل احلصول على امل

ُ
عادلة امل

ُ
مل

n هي كّمية ((رابط:  عينة عشوائية)).  وعلى سبيل املثال، فإن حساب
ط احلساّيب لكّمية n = 9 درجات مدرسية هي: توسِّ

ُ
امل

.2,6  ≈  9/(1+1+2+2+2+3+3+4+5)

ط (ال... )  احلسايب لعّينة ُمتوسِّ
عشوائية

arithmetischer Mittelwert (m.) (Stichprobe)

120 arrangement (for 
instruments), 
instrumentation

instrumentation (f.) du code source

ت العمليات ستخدام بيا حتويل املتطلبات الوظيفية إىل متطلبات آلية 
واملواد، وذلك مع مراعاة الشروط اإلطارية اإلنشائية ومتطلبات هندسة

السالمة الصناعية (مبا يف ذلك مبادئ ((رابط:  محاية ضد
اإلنفجار|احلماية ضد اإلنفجارات)).  إن اهلدف من هذه العملية هو

أن تكون مجيع أجهزة القياس والتوجيه والضبط ُمتاحًة وميكن تشغيل أي
منها.

دوات القياس آلتية، جتهيز 

Instrumentierung (f.)

121 arsenic

langage Grafcet

اختصار ملصطلح 'لغة التحّكم التتابعي'، وهي ((رابط:  لغة برجمة))
تصويرية وفق املواصفة األملانية DIN EN 61131-3 هليكلة
مج تطبيقي|الربامج التطبيقية))  ((رابط:  جهاز حتّكم ((رابط:  بر

منطقي قابل للربجمة|ألجهزة التحّكم املنطقي القابلة للربجمة)).

لغة التحكم الربجمي، لغة التحكم
ىف تتابع العمليات

AS (f.)

122 Artificial Intelligence

IA

((((AI) رابط:  ذكاء اصطناعي))  :انظر)

ذكاء اصطناعي

AI
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123 Artificial intelligence

intelligence (f.) artificielle

د التعريف حماولة متتة السلوك الذكيّ .  وُجيسِّ فرٌع من علم املعلومات يُعىن 
ُحماكاة الذكاء اإلنساين، وهو ما يعين تصنيع حاسوب أو برجمته بكيفية

شكالت بشكٍل ُمستقل دون تّدخل
ُ
مكانية ُمعاجلة امل تسمح له 

خارجي.

(AI) ذكاء اصطناعي

Künstliche Intelligenz (f.)

124 artificial intelligence 
(AI)

IA : intelligence (f.) artificielle

AI ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
artificial :هو الرمز امل

intelligence، أحد فروع تكنولوجيا املعلومات، والذي يُعين
.بنمذجة القدارت العقلية لإلنسان

(AI) ذكاء اصطناعي

KI

125 ASCII characters

signe (m.) ASCII

(انظر:  ((رابط:  كود (ال... )  األمريكي املعياري لتبادل املعلومات
(((ASCII)

رموز الكود األمريكي املعياري
،(ASCII) لتبادل املعلومات
أحرف النظام األمريكي املعياري

لتبادل املعلومات (أسكي)

ASCII-Zeichen (n.)

126 ASIC, full custom

ASIC personnalisé

((رابط:  دائرة وصل وفصل))  ُمدجمة ختص تطبيقاً معينا وبصفٍة حصرية،
ا ال لتايل فإ لكامل حسب رغبات العميل، و حيُث يتم تصميمها 

تكون ذات جدوى اقتصادية، إال إذا مت إنتاجها على نطاق واسع.

دائرة ُمدجمة خاصة بتطبيق
لكامل، دائرة بتصميم ُمشخصن 

مدجمة لتطبيق حمدد بتصميم
لكامل (حسب الطلب) معرف 

ASIC, full custom (n.)

127 ASIC, semi custom

ASIC semi-personnalisé

((رابط:  دائرة وصل وفصل))  ُمدجمة خاصة بتطبيق معني، حتتوي على
ت عادية وال يتم ُمالََئَمة سوى أقسام جزئية منها حسب رغبات ُمكوِّ
العميل.  وبذلك تكون ذات جدوى اقتصادية حىت ولو مت إنتاجها على

نطاق حمدود.

دائرة ُمدجمة خاصة بتطبيق
بتصميم نصف ُمشخصن، دائرة

مدجمة لتطبيق حمدد بتصميم
نصف معرف

ASIC, semi custom (n.)

128 aspiration hygrometer

psychromètre (m.)

نه عند تبخَّر سائل هذا النوع من املقاييس يعتمد على احلقيقة القائلة 
ما، فإن احلرارة ُتسحب من جسم أخر، ويتزايد سحُب احلرارة كلما قلت
رطوبُة الغاز.  وتركيُب ((رابط:  جهاز قياس|جهاز القياس))  يُتيُح للغاز

v > 2 ... 3) أن يتدّفق عرب موضعني للقياٍس يف الوقت نفسه
مرت/ث)، يُراعى اإلبقاءُ على أحدمها رطباً، على حني يظل األخر جافاً .
ومن خالل الفرق بني كل درجيت حرارة هلما، ُميكن قياس ((رابط:  رطوبة

طلقة)).
ُ
ُمطلقة|الرطوبة امل

مقياس رطوبة السفط، هيجرومرت
السفط

Aspirationshygrometer (n.)

129 assembler

assembleur (m.)

(انظر:  ((رابط:  لغة آلة)))

مج جتميع ُجممِّع، بر

Assembler (m.)

130 Association for 
Electrical, Electronic & 
Information 
Technologies

VDE

Verein Deutscher' ُيشري االختصار يف اللغة األملانية إىل
.'Elektroingenieure

ء األملان مجعية مهندسي الكهر
(VDE)

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und 
Informationstechnik (VDE)

131 Association of German 
Engineers

VDI

VDI هندسني األملان
ُ
ختصر السم مجعية امل

ُ
Verein) هو الرمز امل

Deutscher Ingenieure).

(VDI) مجعية املهندسني األملان

VDI
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132 associative law

lois d'association (pl. + f.)

(انظر:  ((رابط:  قانون مجع احلدود اجلربية)))

قانون مجع احلدود اجلربية،
اخلاصية التجميعية للحدود اجلربية

Verbindungsgesetze (pl. + f.)

133 associative laws

loi (f.) d’associativité

لطريقة نفسها، رتابطة معاً 
ُ
تغّريات))  امل

ُ
ُميكن حصُر ((رابط:  ُمتغّري |امل

ات تغريِّ
ُ
بشكٍل عشوائّي، لكي يتم التوكيد على الرابطة ُمتساوية القيمة مل

a + b + c و a ∙ b ∙ c = a ∙ (b ∙ c) = (a ∙ b) ∙ c  :ُحمدَّدة
.a + (b + c) = (a + b) + c  =

قانون مجع احلدود اجلربية، القانون
التجميعي للحدود اجلربية

Assoziativgesetz (n.)

134 astatic element

équipage (m.) astatique

(انظر:  ((رابط:  عنصر تكاملي)))

عنصر الإستايت، عنصر غري
مستقر

Astatisches Glied (n.)

135 astatic instrument

appareil de mesure (m.) à blindage magnétique

((رابط:  جهاز قياس))، ُتصمَّم ((رابط:  أداة قياس|أداُة القياس))
نتظمة

ُ
االت املغناطيسية امل اخلاصة به بكيفيٍة ال جتعلها تتأثر 

اخلارجية.  (انظر:  ((رابط:  جمال مغناطيسي)))

جهاز قياس بوقاء مغناطيسي

Messgerät (n.) mit magnetischer Schirmung

136 Asymmetric Digital 
Subscriber Line

ADSL: ligne (f.) d'abonné numérique à débit 
asymétrique

شِرتك الرقمي الالمتاثلي، أساساً من جهازي ((رابط:
ُ
يتكون خط امل

مودم|ُمضمِّن كاشف))  ُمتصلني خبط اهلاتف العادي.  ويوجد املودم
ستخِدم النهائي (وبتعبٍري أدق داخل حاسوبه)  واملودم الثاين

ُ
األول عند امل

يُوجد يف مركز حتويل االتصاالت التابع ملشغل الشبكة.  ونظراً ألن
لشبكة عرب ((رابط:  خط دائم))، لذلك ال ستمرار  احلاسوب ُمتصٌل 

راقمة كما هي احلال يف املكاملات اهلاتفية.  واملبدأ
ُ
يلزم إجراء عملية امل

األساسي لتقنية االتصاالت هذه، يعتمد على طريقة إرسال ال متاثلية، مما
يعين أن االتصاالت املتجهة من مشغل الشبكة إىل العميل واالتصاالت

عاكس ليس هلا نفس ((رابط:  عرض النطاق)).  وتصل
ُ
يف االجتاه امل

يت يف الثانية. ((رابط:  سرعة النقل))  إىل حنو 8 ميجا

خط مشرتك رقمي التناظري،
اختصار خط مشرتك رقمي

التناظري

ADSL

137 asymptote

asymptote (f.)

ضيات، يقرتب من منحىن أو دالة سابقة ُمنحىن ذو شكٍل ُمعنيَّ يف الر
'بشكٍل عشوائيّ '.

خط ُمَقارب، خط متاس عند
اية، خط ُمقارب، ُجمانب الال

Asymptote (f.)

138 asynchronous counter

compteur (m.) asynchrone / compteur en 
cascade

هو ((رابط:  عّداد))، يتُم فيه تشغيُل ((رابط:  قّالب|القّالب))  التايل
عن طريق القالب السابق عليه.

عّداد الُمتزامن

Asynchronzähler (m.)
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139 asynchronous motor

moteur (m.) asynchrone

ئية، يكوُن هلا ((رابط:  جمال دّوار))  يف ((رابط:  عضو آلة كهر
ساكن|حالة السكون))، وتكّون حوهلا جماالً مغناطيسياً يف ((رابط:

ال الدّوار من خالل ملفات عضو دّوار|حالة الدوران)).  ينشأ هذا ا
رتدد أو ملفات التيار ثالثّي األطوار، واليت ُتوجد على العضو

ُ
التيار امل

الساكن، وتتكون يف البناء األساس للُمحّرك من 3 أفرع من امللفات (=
ئية)  ُمواجهًة لبعضها البعض ويفصلها عن بعضها مغناطيسات كهر

البعض زاوية مقدارها 120 درجة.  وعلى عكس ((رابط:  ُحمّرِك
حّرِك التزامين))، يكوُن العضو الدّوار عبارًة عن بكرًة دّوارة من

ُ
تزامين|امل

توّلد يف العضو الساكن يستحث
ُ
ال الدّوار امل أسالك وقضبان.  وهذا ا

ئية وتيارات يف العضو الدّوار.  تنشأ نتيجًة لذلك أقطابٌ  جهوداً كهر
مغناطيسية، يتُم 'شدها'  بواسطة جمال العضو الساكن عن طريق اجلذب

املغناطيسي، ليصبح عزم الدوران ُمتاًحا.  ويكون عدد لّفات العضو
الدّوار دوماً أقل من عدد لّفات العضو الساكن (الُمتزامن).

ُحمرِّك التزامين

Asynchronmotor (m.)

140 Asynchronous Transfer 
Mode

ATM

(انظر:  ((رابط:  إرسال المتزامن)))

منط النقل الالتزامين

ATM

141 asynchronous 
transmission

Transmission asychrone (f.)

تبعاً الطريقة هذه، يُعيُد املشاركون ضبط اإليقاع من جديد، عند كل
ت.  (انظر:  ((رابط:  تشغيل الُمتزامن))). عملية لنقل البيا

إرسال المتزامن، إرسال التزامين

Asynchrone Übertragung (f.)

142 atom

atome (m.)

كّون األساسي للمادة.  والذرة هي أصغر وحدة ُميكن أن ينقسم إليها
ُ
امل

لوسائل امليكانيكية أو الكيميائية.  وهي تتكون من غالف مادة ما 
ت))  سالبة الشحنة، الذرة الذي حيتوي على ((رابط:  إلكرتون|اإللكرتو

ومن النواة موجبة الشحنة.  وتتكون نواة الذرة بدورها من ((رابط:
ت ُمتعادلة الشحنة. ت))  ونيوترو بروتون|بروتو

ذرة

Atom (n.)

143 atomic state

état atomique (m.)

ت (=  احلاالت)  الذرية للطاقة على ثالث آليات ُخمتلفة، تعتمد املستو
يتُم من خالهلا إصدار ((رابط:  إشعاع|إشعاعات))  يف ُخمتلف ((رابط:
جمال (ال... )  الطيفي|جماالت الطيف))  عند االنتقال من مستوى إىل
مستوى آخر:  ويتم انتقال الدوران يف جمال املوجات الصغرية، وانتقال

التذبذب يف جمال األشعة دون احلمراء، أما االنتقال اإللكرتوين فيتم يف
ال املرئي وجمال األشعة فوق البنفسجية من ترددات الطيف. ا

حالة ذرية

Atomzustand (m.)

144 Attached Resources 
Computer NETwork

Bus de terrain Arcnet, Attached Resources 
Computer NETwork (m.)

رتفعة
ُ
ت نطاقي))، ُيستعمل يف التطبيقات الصناعية امل قل بيا ((رابط:  
يت يف الثانية ت بني 156 كيلو السرعة.  ترتاوح سرعة تبادل البيا

وصِّالت
ُ
ل حموري|امل يت يف الثانية.  وُتستعمل ((رابط:  موصِّ و20 ميجا
احملورية))  و((رابط:  دليل موجي بصري|األدلة املوجية البصرية))

و((رابط:  توصيلة ذات سلكني|التوصيالت ذات السلكني))  كوسائط
لنقل املعلومات.

شبكة املوارد  املُرفقة  للحواسيب،
اختصار شبكة املوارد  املُرفقة  

للحواسيب

Arcnet

145 attachment point

point (m.) de référence

يف ((رابط:  برجمة التحّكم الرقميّ ))  هي نقطة إسناد، ُتسّهل عملية
تشغيل اآللة.  عند هذه النقطة A ينفذ حمور الدوران من خالل السطح.

(انظر:  ((رابط:  نقاط إسناد ماكينات التحّكم الرقميّ )))

نقطة اإلحلاق، نقطة توصيل

Anschlagpunkt (m.)
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146 autocorrelation

autocorrélation (f.)

ُمصطلٌح ُيستخَدم يف علم اإلحصاء وُمعاجلة ((رابط:
إشارة|اإلشارات))، ويصف ((رابط:  ارتباط))  دالة مع نفسها.  ُحتسب

(= AKF) r)t<sub>1</sub>,t ّدوال االرتباط الذايت
< sub>2</sub> )  وهي لتتابعات ((رابط:  ُمتغريِّ 

ح تلك اٍت عشوائية)) x(t)، تتوقَّف على الزمن t.  ُتوضِّ عشوائيّ |ُمتغريِّ
ُرحَّل مبقدار الزمن t، مع

الدوال مدى التشابه بني التتابع x(t - t) امل
ُرحَّل يتشابه مع نفسه إىل

التتابع األصلّي x(t).  وألن التتابع غري امل
زاح (t = 0)  يف قيمته

ُ
أقصى درجة، يكوُن االرتباط الذاّيت للتتابع غري امل

القصوى.  إذا ما نشأت عالقٌة بني عناصر التتابع، تكوُن أكثر من
عشوائية، فإن االرتباط الذايتّ للتتابع األصلي تكوُن له قيمًة يف الغالب

ُرحَّل، حتيُد بوضوٍح عن الصفر.  هنا ُميكُن القول، أن عناصر
مع التتابع امل

التتابع ُمرتبطة ذاتياً .

ارتباط ذايت، ارتباط تلقائي

Autokorrelation (f.)

147 automatic control 
theory

théorie de la régulation (f.)

ضية ((رابط: نّظمة، واملوضوعة على أسس ر
ُ
ا املنهجية امل يُقصد 

هندسة الضبط|هلندسة الضبط)).

نظرية الضبط

Regelungstheorie (f.)

148 automatic operation

mode (m.) automatique

نوع من أنوع التشغيل، يعمل فيه جهاز، أو آلة أو مصنع تلقائياً، نتيجة
مج))  دون مج|لرب وجود ((رابط:  إشارة))  بدء حمددة طبقاً ((رابط:  بر

تدخل بشري.

تشغيل آيل، تشغيل أوتومايت

Automatikbetrieb (m.)

149 automation hierarchy

hiérarchie (f.) d’automatisation

رتّبة بشكٍل هرّمي (من األعلى إىل األسفل)  تشمل ما
ُ
ت امل ستو

ُ
هذه امل

يلي:  ((رابط:  ُمستوى التشغيل))، و((رابط:  ُمستوى التحكُّم يف
التشغيل))، و((رابط:  ُمستوى التحّكم العمليايت))، و((رابط:  مستوى

ايل))، ستوى ا
ُ
ايل|امل التحكُّم))، و((رابط:  ُمستوى (ال...) ا

شّغالت)).
ُ
ستشعرات وامل

ُ
و((رابط:  ُمستوى امل

هرمية األمتتة، التسلسل اهلرمي
لألمتتة

Automatisierungshierarchie (f.)

150 Automation pyramide

pyramide (f.) d’automatisation

(انظر:  ((رابط:  هرمية األمتتة)))

هرم األمتتة، الشكل اهلرمي لألمتتة

Automatisierungspyramide (f.)

151 Auto-tuning

auto-réglage (m.)

(انظر:  ((رابط:  نظام توائمي)))

توليف  آيل

Auto-Tuning (n.)

152 auxiliary controlled 
variable, indirectly 
controlled variable

valeur (f.) régulée auxiliaire

نوي مضبوط، ُمتغريِّ  مقدار 
نوى مضبوط

Hilfsregelgröße (f.)
153 Auxiliary controller

régulateur (m.) auxiliaire

(انظر:  ((رابط:  ضابط تتابعي)))

ضابط ُمساعد

Hilfsregler (m.)

154 auxiliary energy

énergie (f.) auxiliaire

تظهر احلاجة هلذا النوع من الطاقة يف ((رابط:  دائرة ضبط|دوائر
الضبط))، بُغّية الوصول إىل الطاقات العاملة ونقل املعلومات وُمعاجلتها.

ويف هندسة القياس والتحّكم و((رابط:  هندسة الضبط|الضبط))،
ئية وطاقة اهلواء، والطاقة اهليدرولية، كطاقة ُتستخدم الطاقة الكهر

ُمساعدة.

طاقة ُمساعدة

Hilfsenergie (f.)

155 average roughness

rugosité moyenne (f.)

ا يف ُ ُمصطلح يف جمال قياس ((رابط:  تشوّهات الشكل)).  جيري حسا
شكل قيمة ُمتوسط حساّيب للمقادير اخلاصة حبيودات الربوفايل األوسط

توسط احلسايبّ )))،
ُ
على الطول.  (انظر:  ((رابط:  ُمتوسط حسايبّ |امل

(انظر:  ((رابط:  مقدار)))

قيمة اخلشونة املُتوسطة

Mittenrauhwert (m.)
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156 Backplane

bus fond de panier (m.)

يتكون من ((رابط:  خط|خطوط))  متوازية اليت يتم بواسطتها نقل
ت، معلومات عن عناوين أو توجيهات.  يتم ((رابط:  بت متوازية))  بيا

ت (على سبيل املثال لوحة استخدامه لتوصيل وحدات يف املكو
Peripheral  - ت حميطة مرتابطة VME، ولوحة (مكو

Component Interconnect PCI)، ولوحة لتوصيل
الكمبيوتر مع أجهزة املدخالت واملخرجات يف اجلوار.

ت الواجهة اخللفية، قل بيا
قل الوحة الكرتونية االساسية

Rückwandbus (m.)

157 Backplane

panneau (m.) arrière

(انظر:  ((خلفية اللوحة اإللكرتونية)))

لوحة الكرتونية ُمعّززة

Backplane

158 backup

sauvegarde (f.) des données

ت يف مكاٍن ما بعيداً  مصطلح يُقصد به يف املفهوم اخلاص نسُخ البيا
ا األصلّي، كي ُميكن اسرتجاعها مرًة أخرى حال فقدها. عن مكا

مني نسخ احتياطي، 
ك أب ت/ البيا

Datensicherung (f.)

159 balance (balancing) 
method, balancing 
principle

méthode (f.) par rapprochement

على العكس من ((رابط:  طريقة االحنراف))، فإن يف ((رابط:  طريقة
عادلة))، يكوُن جهُد ((رابط:  قنطرة قياس|قنطرة

ُ
ُمعادلة|طريقة امل

ً للصفر، وذلك عن طريق تغيري مقاومة الضبط، وجيري القياس))  مساو
قاومة))  املطلوبة من قيمة ُمقاومة الضبط.

ُ
تعيني ((رابط:  مقاومة|امل

طريقة املُوازنة

Abgleichverfahren (n.)

160 balanced line

ligne (f.) symétrique

كابل ُيستخدم يف عملية ((رابط:  نقل اإلشارات|النقل التماثلي
لإلشارات))، وهو ينضوي على زوج واحد أو عدة أزواج من األسالك

ئياً عن بعضها البعض.  ويف حالة تزويد ((رابط: املعزولة كهر
ا ال ُتستخدم بعد ذلك لغرض نقل خط|التوصيلة))  مبظلة، فإ

ًال إضافياً، إال إنه ال ُميكن اعتباره اإلشارات.  صحيٌح أنه ُيشكِّل ُموصِّ
سلكاً .  ومن أجل حتقيق استمثال اخلواص الكهُرمغناطيسية، يتُم غالباً 

نتمية لزوج من األسالك بشكٍل معكوس؛ ومثلُ 
ُ
جْدل (برم)  األسالك امل

هذا الكابل يسمَّى ((رابط:  كابل مزدوج جمدول)).

خط ُمتماثل، توصيلة ُمتماثلة

Symmetrische Leitung (f.)

161 balancing network

câble (m.) de compensation

الستعانة مبا ُتسمَّى وصالت املوازنة، إيصال ((رابط:  موضع ُميكن 
اإلقرتان))  اخلاص ((رابط:  مزدوجة حرارية|مبزدوجة حرارية))  يف مكان
عادلة عادًة، من وصالت فلزية رخيصة، يكونُ 

ُ
أبعد.  وتتكون وصلة امل

هلا، يف نطاق حراري حمصور (أقل من 100 سيلزيوس)  اخلواص
الكهُرحرارية نفسها اليت تكوُن لألسالك األصلية للمزدوجة احلرارية.

وصلة املوازنة

Ausgleichsleitung (f.)

162 balancing/ 
compensation

phénomène (m.) transitoire

(انظر:  ((رابط:  عملية إنتقالية)))

تعويض، موازنة/معادلة

Ausgleich (m.)

163 Band pass filter

filtre (m.) passe-bande

خذ قيمة ح ذو نطاق مترير وحيد له ترددات نطاقية ُحمدَّدة ال  ُمرشِّ
ح له جمال مترير وحيد بني ائية.  وهذا يعين أنه ُمرشِّ الصفر أو قيمة ال 

جمايل حجز ُمعيّنني.

ح مترير نطاقيّ  ُمرشِّ

Bandpass (m.)

164 bandwidth

largeur de bande ( f.) / bande passante ( f.)

يُعترب عرض النطاق َمعلماً خصائصياً يف ُمعاجلة اإلشارات، فهو الذي
هيمن من

ُ
ُحيّدد اجلزء من ((رابط:  طيف الرتّددات))، احملتوي على الكم امل

الرتددات اليت جيري إرساهلا أو ختزينها.  ويتم حتديد نطاق الرتددات
بواسطة ((رابط:  تردد حدي))  سفلي وتردد حدي علوي واللذين ختتلفُ 

قيمتامها حبسب التطبيق.

عرض النطاق

Bandbreite (f.)

22



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Bمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

165 Bang bang regulation

régulation (f.) bang-bang / commande (f.) bang-
bang

(انظر:  ((رابط:  متحكم ذو وضعني)))

لفتح أو الغلق حتكم 

Ein-Aus-Regelung (f.)

166 bar code

code-barres (m.), code à barres (m.)

((رابط:  شفرة))  من األعمدة أو اخلطوط، يتم بواسطتها متثيل ((رابط:
رمز|الرموز))، كاحلروف واألعداد، بواسطة سلسلة من اخلطوط الغليظة

والرفيعة.  وُتستعمل هذه الشفرة يف الَوسم ويف التعّرف اآلّيل على األشياء.

شفرة اخلطوط العمودية، رمز
شريطي، شفرة عمودية، الشفرة

ركود اخلطية، 

Barcode (m.)

167 baseband

bande (f.) de base

ال الطبيعّي ((رابط: صطلح على ا
ُ
يف هندسة االتصاالت، يُطلق هذا امل

تردد (ال... )|لرتدد))  إشارة النفع.  ويف هندسة الراديو، تقع إشارُة النفع
املطلوب حتويلها، قبل ((رابط:  تضمني|التضمني))  وبعد ((رابط:  إزالة

التضمني))  يف النطاق األساسّي، يلي ذلك -  يف مراحل أخرى من
عملية التحويل -  تضمني إشارة النفع، بتحويلها إىل إشارٍة متاثلية، على
((رابط:  موجة حاملة))، أو جعلها يف نطاق ((رابط:  تردد بيين|الرتدد

البيين)).

نطاق أساسي

Basisband (n.)

168 basic connectives

opérations (pl. + f.) logiques de base

،((AND  (و) رابط:  العالقة املنطقية))  :تتضمن الروابط التالية
و((رابط:  العالقة املنطقية (أو)  OR))، و((رابط:  العالقة املنطقية (ال)

.((NOT

روابط (ال... )  املنطقية األساسية

Grundverknüpfungen (pl. + f.)

169 basic coordinate 
system of robot

système (m.) de coordonnées de base du robot

نظام إحداثيات القاعدة على الروبوت واملوضع الذي يتخذه داخل حّيز
العمل.  ويتُم تعريفه غالباً من خالل وقوع سطح العمل يف مستوى
YRB-YRB، ووجود احملور ZRB يف ُمنتصف الروبوت.

نظام إحداثيات قاعدة الروبوت

Roboterbasiskoordinatensystem (n.)

170 basic load

charge (f.) de base

مصطلح ُميّثل يف حالة ((رابط:  ضابط ثنائي النقاط|الضابط ثنائي
النقاط))، مقداراً مضبوطاً بدقة ((رابط:  مقدار الضبط|ملقدار الضبط))

الذي ال يتُم تشغيله.

محل أساسي

Grundlast (f.)

171 basic symbol

signes (pl. + m.) visuels de base

يف املواصفة القياسية األملانية DIN رقم 55003، يرد تعريف رموزٍ 
أساسية ُتستعمل يف متثيل وتعيني الوظائف التوجيهية ((رابط:  ماكينة

التحّكم الرقميّ |ملاكينات التحّكم الرقميّ )).  ُميكُن تكملُة تلك الرموز
األساسية من خالل رموٍز أخرى.

رمز أساسي

Grundbildzeichen (pl.+n.)

172 baud

baud (m.)

ت الرقمية وحدة وترية إرسال الرموز (سرعة اخلطوات)  أثناء تبادل البيا
خلطوة يف هذا السياق، تُغريِّ قيمة اإلشارة يف تقنية االتصاالت.  ونعين 
الرقمية.  ويتم بناًء على ذلك حتديد عدد املرات اليت تتغريِّ فيها اإلشارة

الوافدة من قناة ُمعيِّنة.  تساوي السرعة 1 بود، إذا مت إرسال رمز واحد يف
نية. كل 

بود (ال... )، وحدة قياس  معدل
الرموز

Baud (n.)

173 baud rate

vitesse de transmission, en baud (f.)

هو مقياس ((رابط:  سرعة النقل))، وُميكن منه معرفة عدد املرّات اليت
رَسلة يف الثانية واليت تستعمل ((رابط:

ُ
يتغّري فيها مستوى اإلشارة امل

لنسبة لإلرسال على التوايل، فإن البود = البود))  كوحدة قياس هلا.  
نية))، إذا مت إرسال ((رابط:  بت))  يف كل خطوة. ((رابط:  بت/  

نية)).  وهذا يت/   لنسبة لإلرسال على التوازي فإن البود =  ((رابط:  
راجع إىل أن اإلرسال يشمل ((رابط:  بت))  واحداً يف كل وحدة زمنية
لنسبة لنسبة ((رابط:  إرسال تسلسلي|لإلرسال على التوايل))، أما 

((رابط:  إرسال ُمتوازي|لإلرسال على التوازي))، فيتم إرسال كل
يت))  دفعة واحدة. جمموعة بت اليت يضمها ((رابط:  

معدل البود، معدل التضمني

Baudrate (f.)
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174 beat method of 
measurement

procédé de mesure de fluctuation (m.)

طريقة قياس تفاضلية تستفيُد من التضارب بني كال ((رابط:  تردد
(ال... )|الرتددين))  اللذين تربطهما معاً كميتان قابلتان للُمقارنة، إذ

تكوُن كّميُة منهما هي ((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكمية املطلوب قياسها))
واألخري هي الكّمية املرجعية.

لنقر طريقة القياس 

Schwebungsmessverfahren (n.)

175 behavior disorder

comportement de perturbation (m.)

(انظر:  ((رابط:  سلوك تشويشي)))

سلوك تشويش

Störungsverhalten (n.)

176 Bending beam

poutre (f.) en flexion / plaque (f.) en flexion

إلمكان حتميله يف يتعلق األمُر بعضو إسناد على شكل قضيب والذي 
اجتاه حموره الطوّيل أو العرضيّ .  يكون حمور عارضة التقوس ُمستقيماً، إذا
كانت دون حتميل.  ُتصنع عارضة التقّوس من مادة مرنة، كأن تكون من

الفوالذ على سبيل املثال وهلا سلوك ُمتيبس وُمقاوم للتقوس.  حتميل
العارضة يكون يف االجتاه املستعرض حملورها حبيث ينتج عن ذلك

تقوسها.  ويتم استعماهلا ((رابط:  ُمستشعر القوة|كُمستشعر للقوة))
وذلك بقياس متدد سطحها أو تقلصه بواسطة ((رابط:  مقياس

االنفعال)).

عارضة تقّوس، عتبة كابولية

Biegebalken (m.)

177 Bending moment

moment (m.) de flexion

((رابط:  عزم الدوران))  الذي ُحتمَّل به العارضة أو احلاملة أو العمود
كإجهاد تقّوس.

َعْزم التقّوس، َعْزم الثْين، عزم
احلَْين، عزم االحنناء

Biegemoment (n.)

178 Bernouill equation

équation (f.) de Bernoulli; théorème (m.) de 
Bernoulli

بتة، تدفِّق 
ُ
معادلٌة ُيشرتط حني تطبيقها أن تكون كثافة ρ الوسط امل

vو <v<sub>1</sub رفقة، حيُث متثِّل
ُ
عادلة امل

ُ
وفيها ُتطبَّق امل

< sub>2</sub> سرعّيت التدّفق عند النقطتني 1 و2، أما
عادلة فُتشُري إىل أن املقصود هنا هو قيمة

ُ
الَشرطة املوضوعة فوق رمز امل

الوسط احلسايب على مساحة املقطع العرضي.  (انظر:  ((رابط:  ُمتوسط
توسط احلسايبّ )))

ُ
حسايبّ |امل

ُمعادلة برينويل

Bernouill-Gleichung (f.)

179 bidirectional

bidirectionnel

إذا أمكن للُمستخدم استعماُل ((رابط:  واجهة بينية))  يف استقبال
ت وإرساهلا، فإن هذه الواجهة تكوُن ثنائية اإلجتاه.  وتبعاً لرتكيب البيا

الواجهة البينية، يكوُن النقُل ُممكناً إما يف كال اإلجتاهني يف الوقت نفسه،
أو يف إجتاٍه واحٍد فقط يف كل مرة.  (انظر:  ((رابط:  إرسال مزدوج)))

(انظر:  ((رابط:  اتصاالت أحادية االجتاه)))

ثنائي اإلجتاه، ذو إجتاهني

bidirektional

180 bimetallic meter

instrument (m.) de mesure bimétallique

((رابط:  جهاز قياس))  كهُرحراري، ميكن قراءته من خالل احنناء
ئّي يف ((رابط:  شرحية ثنائية الفلز))، وتتسّبب حرارة التيار الكهر

تسخني الشرحية ثنائية الفلز، بشكٍل ُمباشر أو غري ُمباشر.

جهاز قياس ثنائّي الفلز

Bimetall-Messgerät (n.)

181 bimetallic strip

bande (f.) bimétallique

جتة عن ربط شرحيتني فلزيتني، هلما ُمعامال متدد حراري شرحية مزدوجة 
ُخمتلفني، ربطاً ُحمكماً بعضهما إىل بعض وسطًحا إىل سطح، حبيث يتغّري 

شكلها عند تغّري درجة احلرارة.  (انظر:  ((رابط:  حمرار ثنافلزي)))

شرحية ثنائية الفلز

Bimetallstreifen (m.)
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182 bimetallic thermometer

thermomètre (m.) bimétallique

عند ربط سطحّي شرحيتني فلزيتني، لكٍل منهما ُمعامل متّدد حراري
ُخمتلف، ينشأ لدينا حمرار ثنافلزيّ .  عند تغّري درجة احلرارة، يتغّري شكل
الشرحية ثنائية الفلز.  ُتوجد هذه العناصر ثنائية الفلز يف ((رابط:  جهاز
قياس|أجهزة القياس))  و((رابط:  ضابط|الضوابط))، اليت ال تتطلب
االلتزام بدقة عالية.  وللوصول إىل درجة تشغيل ُمعّينة، يتُم حتديُد جهد
بض (حتديد ُمسبَّق لقيمة الضبط الشرحية ثنائية الفلز ُمسّبقاً بواسطة 

ستهدفة).
ُ
امل

حمرار  ثنافلزي    ، مقياس حرارة
ثنائي الفلز، ترمومرت ثنائي الفلز

Bimetallthermometer (n.)

183 bin

classe (f.) / catégorie (f.)

لغرض عرض التوزيع املتقطع  يف ((رابط:  مدرج   تكراري|املدرج
التكراري))  يتم تقسيم الفرتات  ((رابط:  مدرج تكراري|املدرج

التكراري))  يتم تقسيم الفرتات اليت حتدث فيها مجيع ((رابط:  عينة
عشوائية|العينات العشوائية))  إىل الفرتة االنتقالية اجلزئية k، واليت
تساوي فئات العرض Dx.  وحيسب رقم التصنيف وفقاً للمعادلة

التجريبية املعطاه. .(انظر:  توزيع املتقطع للقيم املقاسة)

فئة

Klasse (f.)

184 binary

binaire

صفة تعين وجود نظام ُميكنه يف كل مرٍة أن يتّخذ حالًة من بني حالتني
ُممكنتني، مثل (نعم/ال)، (مروم تيار/فصل تيار)، (صفر/واحد).  وتعد

ثنائية القيمة هذه أساس ((رابط:  إشارة|اإلشارات))
ا وتعديلها.  كُل قيمةٍ  ((رابط:رقمي|الرقمية))، وكذلك أساس حسا

ملثل أيضاً األعداد، ُميكُن التعبُري عنها عرب نظام ثنائية القيمة، و
و((رابط:  رمز|الرموز))، واحلروف.

ثُنائي

binär

185 Binary Coded Decimals

BCD: décimal codé binaire (m.)

((رابط:  عدد عشري))  ُمشفَّر يف شكل عدد ((رابط:  ثُنائي)).  يتُم متثيل
ربعة كل رقِم يف العدد العشرّي ((رابط:  عدد ثنائي|بعدد ثنائي))  

أرقام.  وعلى سبيل املثال، فإن عدد 109 يقابل يف النظام العشري عدد
1001  0000  0001 يف النظام العشري ثنائي الرتميز.

َعْشِريٌّ ثـَُناِئيُّ الَرتِْمْيزِ 

BCD

186 binary combination

combinaison (f.) binaire

توليفة من عّدة ((رابط:  بت|بّتات))، ُميكن عن طريقها تشفري األقام،
و((رابط:  رمز|الرموز))  واألحرف.

تواُفق ثُنائي، توليفة أعداد ثُنائية

Binärkombination (f.)

187 binary control

commande (f.) binaire

تحكِّمة ((رابط:  ثنائي|ثنائية))
ُ
تكون ((رابط:  إشارة|اإلشارات))  امل

خذ سوى حالتني فقط، مها على سبيل املثال فتح – القيمة، أى ال 
عاجلة تبعاً 

ُ
قفل /  مرور التيار –  عدم مرور التيار /  0 – 1.  تتُم عمليُة امل

لدّوال منطقية، مبا فيها من ((رابط:  دالة زمنية|دوال زمنية))  ودّوال
الذاكرة.  مثال على التحّكم الثنائي:  ينبغي أن تتحرك طاولة التغذية

ستمرار (فيما يشبه االهتزاز).  عرب  ً ً وإ اخلاصة مباكينة جتليح ذها
استخدام ُحمّول، ُميكن من خالل جهد ُحمّرك إجيايب حتريُك الطاولة إىل

حوِّل، فإن جهد
ُ
ُثبَّتة يف الطاولة مع امل

اليمني.  إذا ما التقت الكامة 2 امل
التحريك السالب ُيسّبب حتّرك الطاولة إىل اليسار، إىل أن يتم حتويلُ 

قابلة.  (انظر:  ((رابط:  دالة منطقية)))
ُ
الكامة 1 إىل احلركة امل

حتّكم ثنائي

Binäre Steuerung (f.)

188 Binary Digit

Bit (m.) / unité binaire (f.)

والبت كرمز مكتوب، الذي ُيستعمل كعالمة ُموحَّدة

بت، بيَتة، رقم ثنائيّ 

Bit (n.)

189 binary divider

compteur binaire (m.)

((رابط:  ُجمّزِئ الرتدد))  يف قاموس هندسة التحّكم.

ُجمزِّئ ثنائي

Binärteiler (m.)

190 binary number

nombre (m.) binaire

هو عدد يتّم عرضه داخل ((رابط:  نظام عّد ثنائي|نظام العّد الثنائي)).
= Z2  :مثل ،B = 2  ((رابط:  األساس)) يقوم هذا النظام على رقم

5  + 2-1  × 7  + 20  × 3  + 21  × 2  + 22  × 1  = 123,75
2-2  ×

عدد ثنائي، رقم ثنائي

Dualzahl (f.)
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191 binary number system; 
binary system

système (m.) binaire

هو نظام ((رابط:  نظام عددي ُمتعدد االحتماالت)).  ُيستخَدم فيه
رقمني فقط، مها 0 و1.  يقوم هذا النظام على رقم ((رابط:  األساس))
B = 2.  ُميكن يف هذا النظام التعبري عن ((رابط:  عدد ثنائي))  ُمكوَّن

∙  z = bn-1  :من خالل املعادلة التالية m وكسر n من عدد صحيح
+ 2n-1 + bn-2 ∙ 2n-2 + ... + b1 ∙ 21 + b0 ∙ 20

b-1 ∙ 2-1 + ... + b-m+1 ∙ 2-m+1 + b-m ∙ 2-m

نظام عّد ثنائي

Dualsystem (n.)

192 binary position (place)

position (f.) binaire

((رابط:  بت))  ُمفرد يف ((رابط:  عدد ثنائي|العدد الثنائي)).

رقم ثـَُناِئيّ 

Binärstelle (f.)

193 Binary signal

signal (m.) binaire

ولكنها تتطلب جمهودات تقنية أكرب من تلك اليت حنتاجها لإلشارات
التناظرية.  (انظر:  ((رابط :  إشارة تَناظُرية)))

إشارة ثنائية

Binäres Signal (n.)

194 binary word

mot (m.) de données

ت))) (انظر:  ((رابط:  كلمة بيا

كلمة ثنائية، وحدة بتات

Binärwort (n.)

195 binary-coded decimal 
code

code (m.) BCD

تعتمد شفرة النظام العشري ثنائي الرتميز على ((رابط:  نظام
عشري|النظام العشري)).  ُحتوَّل األعداد العشرية تبعاً للجدول إىل

ِعّيات))  ثنائية.  وتنشأ كُل خانة يف ((رابط:  عدد ِعيّ |ُر ((رابط:  ُر
ت، عّي اخلا عشري|العدد العشريّ ))  من ((رابط:  عدد ثنائي))  ر

ومثاُل ذلك:  أن العدد العشرّي 109 يكوُن ((رابط:  َتَشفري|الَتَشفري))
العشري ثنائي الرتميز له هو 0001  0000  1001.

شفرة نظام عشري ثنائي الرتميز

BCD-Code (m.)

196 Binary-coded decimal 
counter

compteur (m.) asynchrone / compteur en 
cascade

عي ((رابط:  بت|البّتات))، يُنتج القيَم العددية عند ((رابط:  عّداد))  ر
خمارجه يف صورة ((رابط:  شفرة نظام َعْشرِيٌّ ثـَُناِئيُّ الَرتِْمْيزِ )).  كُل عّداد

تكوُن له أربعة خمارج ثنائية، ينتج عندها ((رابط:  رقم ثنائي))  يكونُ 
ُمتوافقاً مع رقم عشري، وُميكُنها العدَّ من 0 حىت 9 فقط.

عّداد عشِري ثنائي الرتميز

BCD-Zähler (m.)

197 binding stress moment

moment (m.) de résistance à la flexion

قاومة اليت يُظهرها كلُ 
ُ
مقياٌس ُمستعمل يف امليكانيكا التقنية، لتعيني امل

جسٍم مبقطع عرضي ما، عند حتميله جبهٍد ُمعنيَّ .

عزم ُمقاومة التقّوس

Biege-Widerstandsmoment (n.)

198 Bit

Bit (m.) / signal binaire (f.)

يتمثَّل يف ((رابط:  إشارة ثنائية))، ُميكُن هلا أن تّتخذ حالتني إثنتني (0
أو 1).

بت، رقم ثنائى

Bit (n.)

199 bit combination

combinaison (f.) de bits

وحدة ترتّكب من عدد من ((رابط:  بت|البتات)).  وجتميعات البتات
يت))  أو ((رابط:  نصف اخلاصة هي على سبيل املثال ((رابط:  

َشفََّرة)). 
ُ
يت))  أو ((رابط:  كلمة ُمَشفََّرة|الكلمات امل

جتميعة بتات

Bitkombination (f.)

200 bit error rate

taux (m.) d’erreur binaire / taux d’erreur sur les 
bits

هو مقياس ملدى حساسية قناة النقل ُجتاه التشّوشات، واليت تتكوَّن من
((رابط:  خط))  و((رابط:  َشْفَرة)):  p =  (عدد البتات اخلاطئة)/(عدد
= p هي p خذها رَسلة).  القيمة غري املناسبة اليت ُميكن أن 

ُ
البتات امل

0,5.  واحٌد من بني كل اثنني من ((رابط:  بت|البتات))  يتعرَّض
لتايل تصبح الرسالة بال قيمة.  القيمة اليت للتشويش يف املنتصف، و
ستخدام قدٍر عادي من األسالك ُميكن حتقيقها يف اهلندسة التقنية 

والوصالت هي p = 10<sup>-4</sup> .  وهذه تُعترب جودة
مقبولة لعملية النقل.

ُمعدَّل أخطاء البت

Bitfehlerrate (f.)
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201 bit rate

débit (m.) binaire / vitesse (f.) de transmission

((رابط:  سرعة النقل))

معدل البتات، معدل البتات
(سرعة نقل املعلومات)

Bitrate (f.)

202 Bit time

durée (f.) d'un bit / durée (f.) de transmission 
d’un bit

دة اليت يستغرقها إرسال ((رابط:  بت|البت)).  كل بت يظهر يف
ُ
امل

وقت ُمغاير.

زمن البت

Bitzeit (f.)

203 bit/s

bit/s / b/s

نية. ((رابط:  وحدة قياس))  ((رابط:  سرعة النقل))  بت/  

نية بت/  

Bit/s

204 BITBUS

bus (m.) de terrain IEEE 1118

ت)) قل للبيا ت|نظام  قل البيا رمز يُطلق على ((رابط:  نظام 
يناسب بشكٍل خاص –  نظراً خلواصه التقنية –  االستخدام يف ((رابط:
هندسة االستشعار))  ويف ((رابط:  عناصر التشغيل))  الصناعية، حيثُ 
ستمر ابتداًء من مستوى التحّكم ووصوالً إىل املفتاح

ُ
إنه يُتيح الرتابط امل

احلدّي النهائيّ .  وتُعطي عملية ((رابط:  وصول (ال... )  إىل
حكمة))، دائًما، أوقات

ُ
الناقل|الوصول إىل الناقل)) ((رابط:  ُحمكم|امل

ذا تحّققة 
ُ
ا ((رابط:  حتّكم|للُمتحكمات))  امل استجابة ُميكن حسا
((((Bitbus) ص الناقل.  (انظر:  ((رابط:  خواص بت 

(Bitbus) ص بت 

Bitbus (m.)

205 Bitmap Graphics

image (f.) matricielle / carte (f.) de points

رسم يتكون من جتميع ((رابط:  بكسل|معلومات نقطية))  مفردة.

رسم نقطي

Bitmap-Grafik (f.)

206 bit-parallel

parallèle par bit

تُنقل كل ((رابط:  بت|بتات))  ((رابط:  رمز|الرمز))، على سبيل املثال
8 أو 16 أو 32 بت، يف نفس الوقت عن طريق عدد مماثل من

((رابط:  خط|اخلطوط))  املتوازية.

إرسال متوازي للبتات، بتات
متوازية

bitparallel

207 Bits per Second

bps

نية)) نية|لبت/   الصيغة اإلجنليزية ((رابط:  بت/  

نية بت/  

bps

208 bit-serial

en série par bit

تُنقل ((رابط:  بت|البتات))  املفردة اخلاصة ((رابط:  رمز|برمز))  ما
الواحدة تلو األخرى زمنياً عرب ((رابط:  خط))  واحد.

إرسال تتابعى للبتات، تتابع
البتات

bitseriell

209 bitstream/ bit stream

train (m.) de bits / flux (m.) binaire

لتدقيق ت))، غري ُحمدَّد الطول يف تتابع زمين.  و هو تيار ((رابط:  بيا
عن كثب، جند أن تيار البّتات ينقسم عادًة إىل ُبىن منطقية، منها على
ت يت|وحدات البايت))  والكتل وحزم البيا سبيل املثال ((رابط:  

خمتلفة ((رابط:  بروتوكول|الربوتوكوالت))  والتنسيقات.

تيار بتات، سلسلة البتات/  تتابع
ت بتات/  دفق بتات/  تيار البيا

Bitstrom (m.)

210 bivalent signal 
(artificially generated)

signal (m.) bivalent (généré artificiellement)

ئي من تُفرض الثنائية بطرق اصطناعية، على سبيل املثال:  جهد كهر
ن تعمالن كُمنَـبِّه لتجاوز املفروض أن يبقى داخل جمال التسامح.  دائر
ا وُميكنهما التعرَّف على فرط ونقص اجلهد (((رابط: احلدود املسموح 

إشارة ثنائية))  مفروضة اصطناعياً ).

إشارة ثنائية (اصطناعًيا)

Zweiwertiges Signal (künstlich erzeugt)

211 bivalent signal 
(naturally generated)

signal (m.) bivalent naturel

توجد ((رابط:  مقدار|مقادير))  ثنائية يف الطبيعة (على سبيل املثال:
ئي، َمالِمس، كما يُبينه الرسم). (انظر: ((رابط:  إشارة ثنائية قاطع كهر

القيمة))

إشارة ثنائية (طبيعًيا)

Zweiwertiges Signal (n.)

212 black body

corps noir (m.)

ع أسود))) (انظر:  ((رابط:  ُمشِّ

جسم أسود

Schwarzer Körper (m.)

27



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Bمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

213 Black Box Model

modèle (m.) à boîte noire

ت))) (انظر:  ((رابط:  تغليف البيا

منوذج الصندوق األسود

Black-Box-Modell (n.)

214 block

bloc (m.)

(انظر:  ((رابط:  إطار)))

كتلة

Block (m.)

215 block block section

bloc (m.)

ميثل ((رابط:  ُعنصر حتويل))  يف ((رابط:  ُخمطَّط العمل))  الذي تتم فيه
معاجلة املعلومات:

كتلة، ِفدرة

Block (m.)

216 Block Check Character

caractère (m.) de contrôle du bloc / caractère 
(m.) de vérification de paquet

ت ت يتمثل يف متتالية اختبار ختص حزمة بيا رمز تدقيق حزمة البيا
ت اخلاصة به الستعماله يف التعّرف على بعينها، ويتم إرساله مع البيا

ت حتساب رمز تدقيق حزمة البيا األخطاء.  يقوم جهاز اإلرسال 
رسلة.

ُ
ت امل لبيا عتمدة وإرفاقه 

ُ
ت حسب الطريقة امل ستعمال البيا

عتماد الطريقة ت  يُعيُد جهاُز االستقبال حتديد رمز تدقيق حزمة البيا
تلقاة،

ُ
ت امل ستعمال حزمة البيا ستعملة يف جهاز اإلرسال و

ُ
نفسها امل

ت الواردة من جهاز اإلرسال.  يف حالة ويقارنه برمز تدقيق حزمة البيا
ت ال يتطابقان. وجود خطأ يف اإلرسال، فإن رمزّي تدقيق حزمة البيا

ت، رمز رمز تدقيق حزمة البيا
التدقيق لكتلة معطيات

BCC

217 block diagram 
functional block 
diagram 
comprehensive wiring 
diagram

schéma (m.) fonctionnel

(انظر:  ((رابط:  ُخمطَّط العمل)))

رسم ختطيطي ُجمَمع

Blockschaltbild (n.)

218 Bode diagram

diagramme (m.) de bode

(انظر:  ((رابط:  ُمنحىن خصائصي للرتدد)))

ُخمطط بود

Bodediagramm (n.)

219 bolometer

bolomètre (m.)

((رابط:  ُمستشعر))  ((رابط:  إشعاع))، ُيستخدم لقياس كامل ((رابط:
طيف))  األطوال املوجية.  واملبدأ الذي تنبين عليه عمليةُ القياس هو

((رابط:  امتصاص|االمتصاص))  والتدفئة.  ما يتُم استشفافه من عملية
القياس هو االرتفاع يف درجة احلرارة.  يتعّني إلجراء عملية قياس ُمستمرة

((رابط:  قُْدَرة إْشعاِعية|للقدرة اإلشعاعية))  سحب احلرارة.  وهلذا الغرض
حتديداً، ُتستخدم جماري حرارية ُمعرَّفة، تتكوَّن لقياس القدرات الكبرية،

قاسة هي
ُ
من معدن صلب، ويتصُل طرفها اآلخر بتربيد مائي.  الكّمية امل

تدّفق احلرارة، الذي يتوزَّع نتيجة فارق درجة احلرارة، على جمرى احلرارة،
قاومة احلرارية))

ُ
وينشأ بسبب ((رابط:  ُمقاومة (ال... )  احلرارية|امل

للمجرى.

بولومرت، مقياس الطاقة اإلشعاعية
احلرارية

Bolometer (n.)

220 Boolean algebra

algèbre (f.) de Boole

(انظر:  ((رابط:  جرب تشغيلي)))

جرب (ال... )  البولياين

Boole´sche Algebra (f.)

221 Boolean function

fonction (f.) booléenne

(انظر:  ((رابط:  جرب تشغيلي)))

دالة بوليانية

Boole´sche Funktion (f.)

222 booster, amplifier, 
repeater

amplificateur (m.)

م قياس))) (انظر:  ((رابط:  ُمضخِّ

م ُمضخِّ

Verstärker (m.)

223 break frequency; 
corner frequency; cut-
off frequency

fréquence (f.) de coupure effective

ُميكن متثيل ((رابط:  إجابة سعة|إجابة السعة))  على حنٍو أفضل يف
ستخدام قطع ُمستقيمة، ويقع الرتدد الركين يف ((رابط:  ُخمطط بود))  

ستقيمة.
ُ
نقطة تقاطع اثنتني من تلك القطع امل

تردد رُكين، تردد القطع

Eckfrequenz (f.)

28



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Bمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

224 breaker plate / 
measuring orifice / 
baffle plate

diaphragme (m.) / plaque (f.) à orifice

يتكوَّن من حاجز خنق، ُمتعامداً على اجتاه التيار يف أنبوب مبقطع
عرضي A<sub>1</sub> .  ((رابط:  قوة|القوة))  F اليت ُمتارس

على هذا احلاجز، تساوي حاصل ضرب ُمعامل تصحيح، ومقطع
احلاجز العرضي A<sub>2</sub> ، وضغط االختناق احلراكي،

ن رفقة، علماً 
ُ
و((رابط:  تدّفق|التدّفق))، وُحتسب وفقاً للُمعادلة امل

الكثافة ختص السائل يف األنبوب.

حاجز خنق

Stauscheibe (f.)

225 Bridge circuit

montage (m.) pont / circuit (m.) pont

((رابط:  قنطرة قياس))

دائرة قنطرية، دائرة (قياس)  قنطرية

Brückenschaltung (f.)

226 bridge's unbalance

déséquilibre du pont (m.)

قيمة خارج قسمة ((رابط:  جهد الدائرة املفتوحة))  على توتّر إمداد
القنطرة.  وتكون ((رابط:  قنطرة|القنطرة))  متوازنة، إذا كان اختالل

ئية القنطرة يساوي صفراً .  وُميكن إحداث التوازن بواسطة ُمقاومات كهر
أمامية أو جانبية.

عدم توازن القنطرة

Brückenverstimmung (f.)

227 Bridging factor

facteur (m.) pont

يرتاوح ((رابط:  قنطرة|معامل القياس القنطري B))  حسب طريقة
القياس املتبعة بني 1 و4  (يبلغ معامل القياس القنطري B واحد عند

استخدام ((رابط:  مقياس االنفعال|مقياس انفعال))  واحد، وعند
استخدام مقياسي انفعال، فإنB = 2، وعند استخدام أربعة مقاييس

.B = 4 انفعال ، فإن

معامل قياس القنطرة

Brückenfaktor (m.)

228 broadband network, 
wideband network

réseau (m.) à large bande

ت من خالل ((رابط:  عرض النطاق|عرض ُتستخدم يف بّث البيا
نطاق))، ُميكن أن يكون واسًعا، أو ضيًقا.

شبكة عريضة النطاق

Breitbandnetz (n.)

229 building block

module (m.)

يف هندسة ((رابط:  جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة|أجهزة التحّكم
ت ((رابط:  تطبيقات أجهزة املنطقي القابلة للربجمة))، هي أحد ُمكوِّ

التحّكم القابلة للربجمة)).  وتنقسم الوحدات البنائية إىل ((رابط:
وظيفة|الوظائف))، و((رابط:  كتلة وظيفية|الوحدات البنائية

الوظائفية))، و((رابط:  وحدة تنظيمية|الوحدات البنائية التنظيمية))،
ت|الوحدات البنائية البيانية)). و((رابط:  كتلة بيا

وحدة بنائية، وحدة تركيبية

Baustein (m.)

230 build-up time 
compensation time 
equivalent time 
constant

constante de temps équivalente (f.)

نه الفاصُل الزمّين بني نقطة التقاطع بني خط مماس يُعرف زمن التكافؤ، 
االنعطاف واحملور الزمين من جهة، وبني نقطة تقاطع خط مماس

االنعطاف وخط القيمة النهائية الثابتة لإلجابة النبضية، من جهة أخرى.

زمن التعديل، ُمعامل املُضاءلة،
ُمعامل االضمحالل

Ausgleichszeit (f.)

231 Bumpless changeover 
from manual to 
automatic

commutateur manuel-automatique continue

ُمصطلح يعين أن تدخل ((رابط:  دائرة ضبط|دائرة الضبط))  يف حالة
من االستقرار والثبات، بعد الضغط على ((الرابط:  ُمفتاح يدوي

فتاح اليدوي اآليل))، دون حدوث أية ظواهر حئولية نتيجة
ُ
آيل|امل

الضغط على هذا املفتاح.  (انظر:  ((رابط:  ظاهرة حئولية)))

حتويل يدوي آيل خايل من
التصادمات

Stoßfreie Umschaltung Hand-Automatik

232 bus

bus (m.)

ت ومعلومات التحكم بني عبارة عن ((رابط:  خط))  جتميعي لنقل البيا
ت واألنظمة املختلفة وفًقا ((رابط:  بروتوكول|لربوتوكول))  ُحمدد. املكو

قل وبشكل أساسي البد من التمييز بني ((رابط:  
قل على (معلومات)|النواقل))  املتوزاية والتسلسلية. (انظر: ((رابط:  

قل على التوايل)))  التوازي))) (انظر: ((رابط:  

قل (معلومات)

Bus (m.)
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233 Bus access

accès (m.) au bus aléatoire

قل عندما يستطيع أكثر من ُمرِسل الدخول إىل ((رابط:  
تعدد

ُ
(معلومات)|الناقل))  صدفًة، يتعّني حينها تنظيم الدخول امل

(حتكيم).  ويرتبط بذلك أكثُر من عملية، مثل:  ((رابط:  حساسية الناقل
للوصول املتعدد مع جتنب التصادم))  و((رابط:  حساسية الناقل للوصول

تعدد مع اكتشاف التصادم))  و((رابط:  وسيط))  الناقل. (انظر:
ُ
امل

((رابط:  ُمتعدد الرؤساء)))

وصول (ال... )  إىل الناقل صدفةً 

Buszugriff (m.) zufällig

234 bus sharing unit bus 
participant bus 
subscriber

nœud (m.) de bus

لُعقد))  أو وصَّلة على الناقل أيًضا ((رابط:  عقدة|
ُ
ت امل كوِّ

ُ
تُعرف امل

لوصول شرتكني على الناقل، على حني ُتسمَّى العقد اليت ُيسمح هلا 
ُ
مل

للناقل على حنو ُمستقِّل (سواٌء للكتابة أو اإلرسال)  ((رابط:
لعقد))  الفّعالة أو ((رابط:  رئيس|الرئيس)). وخبالف ذلك، ُعقد|

بعني)). بع| يُطلق عليها عقد غري فّعالة أو ((رابط:  

ُمشرتك يف الناقل

Busteilnehmer (m.)

235 bus system

système (m.) de bus

قل (معلومات)))) (انظر:  ((رابط:  

ت، نظام النقل قل البيا نظام 
ىف احلاسوب

Bussystem (n.)

236 bus width (number of 
separate signal lines)

nombre (m.) de bits du bus

(انظر:  ((رابط:  عرض الكلمة)))

ت، اتساع الناقل قل البيا عرض 

Busbreite (f.)

237 Byte

octet

يتكوَّن من مثانية ((رابط:  بت|بتات)).

يت

Byte (n.)

238 Byte

Byte (m.)

يت =  8  ((رابط:  بت)). ت، حيث أن 1  شكل من أشكال البيا

يت

Byte (n.)
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239 C/C++

C/C++

((رابط:  لغة برجمة))  عالية املستوى، تتوفَّر تقريباً على مجيع أنظمة
C95و C95) قياسًيا عدة مرات  'C' احلواسيب.  وقد مت توحيد لغة

وC99 وISO-C)  بغرض احلد من التزايد اهلائل يف عدد اللهجات.

سي/سي ++ 

C/C++

240 CAD / CAM interface

couplage (m.) CAO-FAO

تعين استخدام التوصيف اهلندسّي لشغلٍة ما، واإلعتماد عليه يف توليد
ت ((رابط:  ماكينة تشغيل ميكانيكي|ماكينات التشغيل بيا

وجَّهة رقمياً .  يتعّني يف هذه السلسلة من العمليات
ُ
امليكانيكي))  امل

عدِّة
ُ
تداخل العديد من األنشطة معاً، كتحديد اجلزء اخلام، وتعيني امل

اآللية حمل اإلستخدام، واختيار ((رابط:  أداة|األدوات))  والتجهيزات،
وتعريف اسرتاتيجية التصنيع ووضع ُخمطط لسري العمليات.

ُمزاوجة (ال... )  بني التصميم
والتصنيع مبُساعدة احلاسوب

CAD/CAM-Kopplung (f.)

241 calibration

certification (f.)

عملية تتألف من خطوات اختبار وفحص تُنفذها إحدى اجلهات
عايرة، وذلك طبقاً للوائح قانونية ُحمددة، وينتج عن

ُ
مل ختصة 

ُ
احلكومية امل

عايرة املعنية (قد توّضح على شكل ختم).  واجلهة
ُ
ذلك حتديد درجة امل

ختصة بذلك يف أملانيا هي ((رابط:  معهد (ال... )  الفيدرايل التقين
ُ
امل

(((PTB) ئي ئي (PTB)|املعهد الفيدرايل التقين الفيز الفيز

ُمعايرة

Eichen (n.)

242 calibration

calibrage (m.)

هو حتديد النطاق الصحيح للعالقة بنظام (جبهاز)  قياس بني املدخالت
واملخرجات.

ُمعايرة

Kalibrieren (n.)

243 calorimetric wattmeter

wattmètre (m.) calorimétrique

((رابط:  جهاز قياس|جهاز لقياس))  القدرة، يتُم فيه االعتماد على
، من أجل قياس ((رابط:  قدرة ارتفاع درجة احلرارة يف وسط ُمعنيَّ

متصة.  إما أن ميتص هذا الوسط، الذي يكوُن غالباً 
ُ
(ال... )|القدرة))  امل

ة ٍت ُممتصِّ هو املاء، القدرة بنفسه أو أن يستخلص احلرارة من ُمكوِّ
للقدرة.  (انظر:  ((رابط:  امتصاص)))

جهاز ِمسعري لقياس القدرة

kalorimetrisches Leistungsmessgerät (n.)

244 calorimetry

calorimétrie (f.)

ُتستخدم املقاييس السعرية أو الكالورميرتات يف تعيني كّميات احلرارة
نبعثة، حيُث ُميكن من خالهلا استنباط املقادير التالية:

ُ
متصة أو امل

ُ
امل

((رابط:  قيمة (ال... )  احلرارية النوعية|القيمة احلرارية النوعية))
و((رابط:  قيمة (ال... )  التسخينية النوعية|القيمة التسخينية النوعية))
ملواد الوقود الصلبة والسائلة والغازية.  ُتصدر العينة كّمية غري معروفة من

ا متتص احلرارة، نتيجة لعملية حرق مثًال، إىل املقياس السعرّي، أو أ
كّمية غري معلومٍة من احلرارة من املقياس السعرّي، نتيجًة خلفض درجة

ا ُمسبقاً .  يتُم احليلولة دون حدوث تبادل حراري مع الوسط حرار
حيط يف احلاالت االعتيادية.  يكوُن تغّري درجة حرارة أجزاء الكالورميرت،

ُ
امل

/ >Q = C<sub>k∆ يف ظل ظروٍف ُحمدَّدة، معياراً لكمية احلرارة
sub> × ∆J +  فاقد احلرارة.  C<sub>k</sub> هي القدرة

بت للجهاز. احلرارية ألجزاء الكالورميرت، مما يعين أنه ُمعامل 

قياس كمية احلرارة، اِملْسَعرية،
الكالورميرتية

Kalorimetrie (f.)

245 CAN bus, features

caractéristiques (f. pl.) du bus de terrain CAN

وسط الناقل:  ((رابط:  زوج ُموّصالت جمدول))؛ خصائص نقل
االت املسافات القصرية اليت ال تتجاوز خلصوص  ت:  مناسبة  البيا
يت يف الثانية؛ احلد األقصى 40 مرت وبسرعة تدّفق تساوي 1 ميجا
ائي، أما يف التطبيقات العملية فال يتجاوز ً ال  شاركني:  نظر

ُ
لعدد امل

64 مشاركاً؛ إمكانية االستعمال يف تطبيقات ((رابط:  نظام الوقت
الفعليّ )):  متوفرة، حيث هناك حتديد وقت االنتظار األقصى للمعلومات

مني املعلومات)): ذات األولوية املرتفعة؛ ((رابط:  نسخ احتياطي|
موثوقية مرتفعة من خالل الكشف عن األخطاء، ومعاجلة األخطاء،

واحتواء األخطاء، ((رابط:  مسافة هامينج))  تساوي 6.

قل شبكة التحّكم خصائص 
CAN قل النطاقّي، خصائص 

CAN-Bus, Eigenschaften (pl.+f.)
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246 cantilever beam with 
tapered cross section

poutre (f.) en flexion avec une section 
transversale effilée

عارضة تقّوس مبقطع ُمتغريِّ يف اجتاه حمورها الطوّيل وُتستخدم بدل
((رابط:  عارضة تقّوس|عارضة التقوس))  العادية بغرض ((رابط:  قياس

رتفعة و/أو
ُ
القوة))، عندما تكون ((رابط:  حساسية|احلساسية))  امل

ن. نخفض مطلو
ُ
الرتدد الذايت امل

عارضة تقّوس مبقطع عرضي ُمدبب

Biegebalken (m.) mit verjüngtem Querschnitt

247 capacitance

capacitance

ضية هو لصيغة الر ميِّزة ((رابط:  ُمكثِّف|للُمكثِّف))  ورمزها 
ُ
القيمة امل

.C

سََّعة (ال... )

Kapazität (f.)

248 capacitance 
hygrometer

hygromètre (m.) capacitif

مقياس رطوبة سعوي، جهاز قياس
رطوبة سعوى،  هيجرومرت سعوي

kapazitives Hygrometer (n.)
249 capacitive pressure 

sensor

capteur (m.) de pression capacitif

حيتوي على ((رابط:  ُمكثِّف|ُمكثِّفني))  اثنني مثبتني داخل رقاقة
السيليكون.  عندما يتم تطبيق الضغط تتغري املسافات بني ((رابط:

غشاء))  ولوحي املكثفني املتقابلني على كال اجلانبني من الغشاء، وتتغري
لتايل ((رابط:  سََّعة (ال... )|سعة))  املكثفات يف اجتاهات متعاكسة.
يتم حتويل تغري السعة إىل تغيري يف اجلهد وإرسال النتيجة بعد تقويتها إىل

الشاشة.

ُمستشعر ضغط سعوي، حّساس
تكاثفي للضغط

kapazitiver Druckaufnehmer (m.)

250 capacitive sensor

capteur capacitif (m.)

يستخدام ((رابط:  ُمكثِّف))  مبثابة ((رابط:  ُمستقبل القياس))، حيث أن
قاسة))، املسافة أو الزاوية، ميكن أن

ُ
((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكّمية امل

ئي)) بت العزل الكهر تكون متناسبة مع املساحة الفّعالة A، و((رابط 
ئيني)). ئي|القطبني الكهر er، أو املسافة d بني ((رابط:  قطب كهر

حساس سعوي، مستشعر سعويّ 

kapazitiver Aufnehmer (m.)

251 capacitor

condensateur (m.)

لرتدد، ويعمل كُمقاومة ئية، ُمكثف يرتبط عمله  يف اهلندسة الكهر
رتدد يف الدائرة.  وهو يتكّون من قطبني (ُموصلني

ُ
سعوية للتيار امل

معدنيني)، يقعان على مسافة ُحمددة بعضهما من بعض، وتفصل بينهما
مادٌة عازلة.  كما تُتاح منه تصميمات متنوعة تبعاً لغرض االستخدام

املعين.

ُمكثِّف

Kondensator (m.)

252 capacitor

condensateur (m.)

.U املختزنة تتناسب مع اجلهد املطبق Q يتميز يف كون كمية الشحن
متثل C سعة التخزين.  يتكون مكثف بسيط من صفيحتني مساحتهما

A، واملسافة بني الصفيحتني هي d وتوجد بينهما مادة عازلة بِ 
ئي))  er، انظر رسم.  يتم احتساب السعة بت العزل الكهر ((رابط:  

C وفقا للمعادلة (C = e0 × er × A/d  )  حيث الوحدة (فاراد =
As/V).  توجد يف املمارسة العملية أشكال هندسية أخرى، ولكن

ميكن إخضاعها لنفس املعادلة دائما.

ُمكثِّف، مواسع

Kondensator (m.)

253 capacitor with movable 
dielectric

condensateur avec diélectrique décalable (m.)"

هو ((رابط:  مكثف))  مسطح، يستفاد من خاصية تغري ((رابط:
ئي)): السعة تتناسب مع بت العزل الكهر سعة))ه بتغري ((رابط:  
عمق الغمر يف مادة عازلة.  التطبيقات:  قياس مستوى السائل وقياس

لسعة). املسافة (السمك)  (((رابط:  املبادر))  

ئي قابل مكثف ذو عازل كهر
للتحريك

Kondensator (m.) mit verschiebbarem Dielektrikum

254 capacitor with time-
dependent capacity

condensateur avec capacité dépendante du 
temps (m.)

إذا كانت املسافة بني لوحي ((رابط:  مكثف))  تتغري دور (مثال:  نتيجة
لتغري دوري للضغط على سطح لوحة)، فإن ((رابط:  السعة))  تتغري

= I) بشكل دوري تبعا لذلك.  يولد التغري الدوري للسعة تيار متناو
U×C×w×cos(wt)).  مثال تطبيق:  قياس سعة تغريات الضغط

عند حتليل الغاز.

مكثف متغري السعة مع الوقت

Kondensator (m.) mit zeitabhängiger Kapazität
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255 capacitor with variable 
dielectric thickness

condensateur avec épaisseur diélectrique 
variable (m.)

معكوس ((رابط:  السعة))  C / 1 لِ ((رابط:  مكثف))  ال حيتوي على
عازل بني لوحتيه يتناسب مع املسافة d بني اللوحني.  عندما يغطي

غشاء كل السطح الداخلي A للوح املكثف، فإن معكوس السعة يف
هذه احلالة C / 1 تساوي جمموع معكوس السعة يف حالة املكثف دون
غشاء ومعكوس السعة مع وجود الغشاء.  يستعمل لقياس مساكة األفالم

وخيوط الغزل.  أصغر جمال قياس من 0-  إىل 50 ملم، هامش اخلطأ
أصغر أو يعادل ±  ٪2.

ئي ُمتغري مكثف ذو عازل كهر
الثخانة (الُسمك)

Kondensator (m.) mit variabler Dielektrikumsdicke

256 capillary viscometer

viscosimètre (m.) capillaire

راد
ُ
ن السائل امل عتَمد هنا هو سر

ُ
((رابط:  مبدأ قياس|مبدأ القياس))  امل

بت قياسه خالل أنبوٍب شعري طوله l ونصف قطره r، فينساب حجم 
بت خالل األنبوب الشعرّي، وُحيسب من السائل V حتت ضغط 

ستغَرق t أثناء ذلك.  وُميكن بعدئٍذ تعيُني ((رابط:  لزوجة
ُ
الزمن امل

بت لثواين يف  (ال... )|اللزوجة))  n احلركية من خالل حاصل الزمن 
األنبوبة الشعرية.

مقياس لزوجة شعري

Kapillarviskosimeter (n.)

257 Carrier Sense Multiple 
Access/Collision 
Avoidance

CSMA/CA : Accès multiples (m., pl.) par 
détection de porteuse et évitement de collision 
(angl : Carrier Sense Multiple Access with 
Collision Avoidance)

((رابط:  عملية الوصول إىل الناقل|عملية وصول إىل الناقل))، ُميكن أن
تؤدي إىل ((رابط:  تصادم)).  تعمل هذه الطريقة لدى ُمشرتكني، كل فرد
ذا ال حيدث تصادم إضايف خري ُخمتلف.  و من أي زوج منهم، له زمن 
ت يف بعد وقوع خالف، أي عندما حياول جهازان أو أكثر إرسال البيا
ته حسب ترتيب تنظمه رسال بيا الوقت نفسه.  وُيسمح للجهاز التايل 

قواعد األولوية.

حساسية الناقل للوصول املتعدد
مع جتنب التصادم

CSMA/CA

258 Carrier Sense Multiple 
Access/Collision 
Detection

CSMA/CD : Accès multiple par détection de 
porteuse avec détection de collision (angl : 
Carrier Sense Multiple Access with Collision 
detection)

((رابط:  وصول (ال... )  إىل الناقل|الوصول إىل الناقل))  ((رابط:
تصاديف|بصفٍة عشوائية))، أي بدون ترتيب ملختلف املشرتكني ُحمدد
ُمسَبقا، حبيث يكون احتمال حصول ((رابط:  تصادم))  بني عمليات
لشبكة على الناقل ت وارداً .  يتصنت كل جهاز متصل  تبادل البيا

ت.  فإذا مت التأكد من عدم ملعرفة ما إذا كان مشغوال بعملية لتبادل البيا
انشغال الناقل، فبامكان اجلهاز الذي يطلب اإلرسال، البدء بعملية نقل
ت قل البيا ت.  وإذا حاول جهازان أو أكثر ُمصادفًة، استعمال  البيا
يف نفس الوقت فإن هذا يؤدي إىل حدوث ((رابط:  تصادم)).  ويف هذه

ا ت.  وبعد اسرتاحة ُحتدد مد احلالة يتم إلغاء كل عمليات نقل البيا
لنسبة ت.   قل البيا عشوائيا، ميكن ألي جهاز، النفاد من جديد إىل 

هلذه الطريقة، ليس من الضروري، وجود جهاز مركزي إلدارة الشبكة.

حساسية الناقل للوصول املُتعدد
مع اكتشاف التصادم

CSMA/CD

259 Carrier Sensing

détection de porteuse (f.)

قل (معلومات)|الناقل))، الذي االستشعار الدائم ملشرتك ((رابط:  
يعمل على التعرف على إشارات املشرتكني اآلخرين.

إكتشاف االشارة احلاملة،
إكتشاف الناقلة

Träger-Erkennung (f.)

260 carrier wave

oscillation (f.) de porteuse

تغريِّ ))، الذى يتُم على أساسه
ُ
هي ((رابط:  مقدار ُمتغريِّ |املقدار امل

تعديل قيمة ُمتغّرية أخرى لنقل املعلومات.  (انظر:  ((رابط:  تضمني)))

موجة حاملة

Trägerschwingung (f.)
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261 carrier-frequency 
bridge multiplier

amplificateur (m.) à fréquence porteuse d'un 
pont de jauges

م إمداد دائرة ضخِّ
ُ
عتمدة، والذي مبوجبه يتّوىل امل

ُ
مات امل ضخِّ

ُ
من امل

((رابط:  قنطرة|القنطرة))  جبهد ُمرتدد، ويقوم بعد ذلك بتقومي جهد
خرجها مع ُمراعاة الطور.  وبذلك ُميكن تاليف جهود التشويش النامجة
عن احلرارة واليت ميكن أن تصل إىل 10 ِمّلي فولت لكل درجة كلفن

(جهود حرارية).  (انظر:  ((رابط:  ُمقوِّم حسَّاس للطور)))

ملوجة م قنطرة قياس  ُمضخِّ
احلاملة

Trägerfrequenzbrückenverstärker (m.)

262 cascade control

régulation (f.) en cascade

عقدة، يصُعب
ُ
يف ((رابط:  منظومة مضبوطة|املنظومات املضبوطة))  امل

غالباً الوصول إىل نتيجة ُمرضية عن طريق ((رابط:  ضبط|الضبط))
(أحادّي الدائرة)  ولذلك يتم تقسيم منظومة الضبط، حبيُث تنشأ ((رابط:
نوية مضبوطة))  جبانب ((رابط:  مقدار نوي مضبوط|مقادير  مقدار 

مضبوط|املقدار املضبوط))  الرئيسّي، وُخيّصص هلا ((رابط:  ضابط))
خاص.  يُطلق على الضابط األعلى اسم ((رابط:  ضابط حتّكميّ 

(رئيسى)|الضابط التحّكميّ ))، وهو ما ُحيدِّد للضابط الثانوي أو
((رابط:  ضابط تتابعي|للضابط التتابعي))  ((رابط:  متغري مرجعى (نقطة

التضبيط)|املتغري املرجعي))، ويوضح الرسم ((رابط:  ُخمطَّط العمل)). 

ضبط ُمتتاٍل، ضبط تعاقيب

Kaskadenregelung (f.)

263 cathode

cathode (f.)

ئي|قطب ئية، الكاثود هو ((رابط:  قطب كهر يف اهلندسة الكهر
ئي (إلكرتود)))  يف ((رابط:  أنبوب براون))، أو يف مصباح من مادة كهر

ُمضيئة، أو دايود أو  يف ِمركم رصاص، تنتقل عربه ((رابط:
حيط.  وُميكن تعريف الكاثود على

ُ
ت))  إىل الوسط امل إلكرتون|اإللكرتو

قابل ((رابط:  أنود|لألنود))، وفيما بينهما تتحرك
ُ
أنه اإللكرتود امل

ت حرة. ت))  أو إلكرتو ((رابط:  أيون|أيو

كاثود، مهبط، قطب سالب

Kathode (f.)

264 cathode ray tube

tube (m.) cathodique

ت))، تُنتج شعاعاً ((رابط:  إلكرتون|إلكرتونياً )) ((رابط:  أنبوبة إلكرتو
ُمزدوجاً، ُميكن توجيهه (كهرُ )  مغناطيسياً أو كهُرستاتياً أو تضمينه،

حبيُث تتوَّلد صورة مرئية، مبّجرد مالمسة الشعاع اإللكرتوّين لطبقة مادة
ُمضيئة ُمثبَّتة على اجلانب الداخلّي لألنبوبة.  أشهر استخدام هلا هو

أنبوب الصورة يف أجهزة التلفاز و((رابط:  أوّسي
ت))، حيُث يتُم استبداهلا من خالل لوسكوب|واألوّسيلوسكو
شاشات البالزما وشاشات عرض الكريستال السائل.  ويف حالة

ُوَّلد للعرض
استخدامه ألغراٍض أخرى، ال ُيستخدم الشعاع اإللكرتوينّ امل

باشر، ومثاُل ذلك:  امليكروسكوب اإللكرتوينّ وأنبوبة األشعة السينية.
ُ
امل

أنبوب براون، أنبوب أشعة
الكاثود، أنبوب أشعة املهبط

Braun´sche Röhre (f.)

265 cathode-ray tube

tube à rayon cathodique

،'cathode ray tube' ختصرة للُمسمَّى اإلجنليزّي
ُ
األحرف امل

ويعين أنبوب أشعة املهبط ويساوي يف معناه ُمصطلح ((رابط:  أنبوب
براون)).

أنبوب أشعة الكاثود، أنبوب
األشعة املهبطية

CRT

266 CE marking

marquage (m.) CE

عالمة من احلرفني CE وظيفتها متييز السالمة الفنية ملنتج ما.  وتشري إىل
املطابقة جلميع توجيهات االحتاد األورويب السارية على املنتج احلامل

للعالمة.  وعلى من يقوم بوضع العالمة أن يتحقق مسبًقا من استيفاء
املنتج جلميع التوجيهات ومن االمتثال جلميع إجراءات تقييم املطابقة

املنصوص عليها.  (انظر:  ((رابط:  ختم ُمطابقة اجلودة))).

عالمة املطابقة األوروبية للمنتج
(CE) عالمة ،(CE)

CE-Zeichen (n.)

267 Celsius temperature

température (f.) en degrés Celsius

طلقة ودرجة احلرارة 273,15
ُ
ا الفرُق بني درجة احلرارة امل تُعرَّف على أ

كلفن.  يُعربَّ عن درجة احلرارة املئوية بدرجة سيلزيوس (°C).  (انظر:
((رابط:  درجة احلرارة الدينامية احلرارية)))

درجة حرارة مئوية، درجة احلرارة
مليزان املئوي، درجة حرارة

سيليزية

Celsius-Temperatur (f.)
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268 Celsius temperature 
scale

échelle de température (f.) en degrés Celsius

تدريج قيم ُمتغريِّ ((رابط:  درجة حرارة مئوية|درجة احلرارة املئوية))،
ويُعرَّف من خالل ((رابط:  نقطة (ال... )  الثالثية للماء|النقطة الثالثية
C ْللماء))  عند 0,01 سيلزيوس وفرق درجة احلرارة املئوية 1 سيلزيوس
لقرب =  1 كلفن K.  تقع النقطة الثالثية للماء يف الظروف اإلعتيادية 

من درجة 100 سيلزيوس.  (انظر:  ((رابط:  مقياس درجات احلرارة
((((ITS-90)  (1990 لعام) الدويل

تدريج درجة احلرارة املئوية،
مقياس سيليزيوس للحرارة

Celsius-Temperaturskala (f.)

269 center of gravity 
method

méthode du centre de gravité (f.)

ُمصطلح ُيستخدم يف جمال ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).
تُفيد جمموعُة التقاطع ىف حتويل ((رابط:  جمموعة ضبابية))  إىل مقدار

مضبوط (غري ضبايب)  وُمتقطِّع.  يتُم توليُد قيمة اخلرج كقيمة على
ملساحة الواقعة حتت ((رابط:  دالة اإلحداثّي السيّين لنقطة الثقل اخلاصة 

عضوية|الدالة العضوية))  للخرج.

طريقة مركز الثقل

Schwerpunkt-Methode (f.)

270 central allocation

affectation (f.) centralisée

ختارة، ((رابط:  رئيس|الرئيس))، ((رابط:
ُ
تبعث احملطة (املركزية)  امل

ت)، إىل برقية|بربقيات))  من نوٍع خاص (= وحداٍت من البيا
بع|التابعني))  حلّثهم على اإلرسال. شرتكني اآلخرين، ((رابط:  

ُ
امل

ت، والبُدَّ من حتديد ُمدد رسال البيا ستقبل طلب اإلرسال 
ُ
ُيسمح مل

اإلرسال.  ُميكن أن تكون دائرُة اإلرسال طويلًة جًدا يف حالة وجود عدد
كبري من احملطات، وهو ما تنتج عنه أزمنُة انتظاٍر طويلًة للدخول، إال أنه
ا ُمسبقاًدون أن حتدث أية ((رابط:  تصادم|تصادمات))، ُميكن التنبؤ 

لرغم من ذلك.

توزيع مركزي، حتصيص مركزي

Zentrale Zuteilung (f.)

271 Central Processing Unit

UC : unité (f.) centrale

حلاسب، أي وحدة هذا االختصار يُقصد به وحدة املعاجلة املركزية 
التحكم واحلساب املركزية.

(CPU) وحدة املعاجلة املركزية

CPU

272 Centronics

interface (f.) Centronics

(انظر:  ((رابط:  واجهة (ال... )  البينية سنرتونيكس)))

واجهة سنرتونيكس، وصلة
سنرتونيكس

Centronics

273 Centronics interface

interface (f.) Centronics

((رابط:  وصلة بينية ُمتوازية|واجهة ُمتوازية))  معيارية وعملياً ال جيري
استعمال كل ((رابط:  توصيلة))  من أسالك التوصيل املتوفرة حسب

املواصفات، وإمنا يُقتصر إمجاالً على 25 سلك توصيل، حيُث أن ال
ُيستعمل يف الكثري من األحيان إال جزء حمدود منها.  يرتاوح ((رابط:

ُمعّدل نقل|ُمعدَّل النقل))  هلذه الواجهة البينية على التوازي بني 1000
زامنة))  فيتم عرب

ُ
يت يف الثانية.  أما تنسيق ((رابط:  ُمزامنة|امل و6000 

.ACK، BUSY، STROBE أسالك التوصيل

واجهة (ال... )  البينية سنرتونيكس

Centronics-Schnittstelle (f.)

274 certification

certification (f.)

لوفاء مبُواصفات ُحمدَّدة. طريقةٌ ُميكن بواسطتها إثبات التزام طرف ُمعنيَّ 
تكون شهادات اجلودة دائماً ذات فرتًة زمنية ُحمدَّدة ومتنُحها جهاتُ 

،((TÜV رابط:  هيئة الفحص الفّين األملانية))  :اعتماد ُمستقلة، مثل
راقبة

ُ
راقبة السيارات|اجلمعية األملانية مل

ُ
و((رابط:  مجعية (ال... )  األملانية مل

السيارات DEKRA))؛ وتُفحص بشكٍل ُمستّقل يف إطار املعايري
املوضوعة هلا.

حصول (ال... )  على شهادة
اجلودة

Zertifizierung (f.)

275 Chang of working 
point/operating point

changement (m.) autour du point de 
fonctionnement

يتم احتسابه ((رابط :  نقطة تشغيل|لنقطة التشغيل))  كفارق الفواصل
=  الفاصلة اجلديدة –  الفاصلة القدمية، وفارق الرتاتيب =  الرتتيب اجلديد

–  الرتتيب القدمي.

تغيري نقطة التشغيل

Änderung (f.) um den Arbeitspunkt
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276 character

caractère (m.)

حرفها الصغرية تشتمل الرموز القابلة للطباعة على األجبدية الالتينية 
والكبرية، إىل جانب األرقام العربية العشرية وبعض عالمات الرتقيم.

وتتوافق حزمة الرموز إىل حٍد كبري مع تلك املوجودة على لوحة املفاتيح أو
للغة االجنليزية. اآللة الكاتبة 

رمز، حرف

Zeichen (n.)

277 character set

réserve de caractères (f.)

قائمة ُمعرَّفة من رموز تستطيُع أجزاءُ اهلارد وير وبرامُج السوفت وير
التعّرف عليها، ومثاُل ذلك:  جمموعة عرض رموز ُخمتلفة حلزمة رموز.

تعتمد أي حزمة رموز على ((رابط:  جمموعة حروف|جمموعة احلروف))
ستخدمة؛ لذلك تتضمن جمموعُة الرموز اخلاصة ((رابط:  نظام (ال... )

ُ
امل

لنظام األمريكيّ  |  (ASCII) األمريكي املعياري لتبادل املعلومات
ألرقام املعيارّي لتبادل املعلومات (ASCII)))  على 128 رمزاً، ُمتثَّل 

0 حىت 127.

حزمة رموز

Zeichenvorrat (m.)

278 characteristic angular 
frequency

pulsation propre (f.)

تكون ((رابط:  معادلة تفاضلية|املعادلة التفاضلية))  اخلصائصية ((رابط:
خري|لعنصر حتويل من الدرجة عنصر حتويل من الدرجة الثانية ذات 

/ >sub>2 >خري))، على الصيغة التالية:  ُمعامل أ الثانية ذات 
 <sub>1</sub >مربع مشتق متغري اخلرج +  معامل أ  * <sub
*  مشتق متغري اخلرج +  معامل أ< sub>0</sub> *  متغري اخلرج
=  معامل ب< sub>0</sub> *  متغري دخل.  وعلى ذلك فإن

/ >sub>0 >الرتدد الدوار اخلصائصي =  اجلذع املربع (معامل أ
.( <sub>2</sub >معامل أ  / <sub

تردد زاوي خصائصي، تردد دّوار
خصائصيّ 

Kennkreisfrequenz (f.)

279 characteristic angular 
frequency

système PT1 (m.), proportionnel avec retard de 
premier ordre, dans le domaine fréquentiel

تردد زاوي خصائصي، تردد دّوار
خصائصيّ 

Kennkreisfrequenz (f.)

280 Characteristic 
calculation

calcul (m.) des caractéristiques

ُميَّزة
هو ((رابط:  خوارزمية ضبط عالية))،ُيستخدم حلساب القيم امل

((رابط:  عملية|للعملية))  وغري القابلة للقياس ُمباشرًة، من خالل مقادير
معلومة للعملية، عن طريق عالقات جربية ومنطقية.  تشتمل إمكانياتُ 

عاجلة على عملياٍت حسابية، و((رابط:  منحىن خصائصيّ |ُمنحنيات
ُ
امل

خصائصية))، ودّوال قابلة للربجمة بشكٍل حّر، إىل جانب دّوال منطقية
االت التالية على سبيل املثال:  تصحيح الضغط، أخرى.  ُتستخدم يف ا

ودرجة احلرارة، والكثافة لدى عمليات قياس التدّفق؛ موازنة الطاقة
والُكتل؛ حساب قيمة التدفئة أو قدرة التدفئة؛ حساب الناتج من تفاعل

ما؛ حساب لزوجة السوائل؛ ُمعادلة ((رابط:  الخطّية|الالخطّيات))
لدى ((رابط:  ضبط|أنظمة الضبط)).

حساُب القيم املُّميزة

Kenngrößenberechnung (f.)

281 characteristic curve

courbe (f.) caractéristique

يت هذا العالقة (عادًة ال تكون خطيَّة)  بني مقدارّي اخلرج والدخل، و
لتجربة. املنحىن إما يف شكل معادلة أو يتم حتديده 

منحىن خصائصّي، منحىن ُممَيِّز

Kennlinie (f.)

282 characteristic curve

courbe (f.) caractéristique

عتاد)  بني مقدار اخلرج ومقدار
ُ
منحىن يـُّبني العالقة (الالخطية يف امل

ضية أو يتم تعيينه الدخل، وإما أن يظهر أصالً يف شكل ُمعادلة ر
جتريبياً .

ُمنحىن خصائصي

Kennlinie (f.)

283 characteristic equation 
and pole

équation (f.) caractéristique et pôles

عادلة اخلصائصية))  ((رابط:
ُ
تُنتج ((رابط:  ُمعادلة خصائصية|امل

.(G(s  ((رابط:  دالة حتويل|بدالة التحويل)) قطب|األقطاب))  اخلاصة
عندما تكون G(s) =  ¥، فإن النظام يكوُن حينئذ غري ُمستقر.

معادلة (ال... )  اخلصائصية
واألقطاب

Charakteristische Gleichung (f.) und Pole
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284 Characteristic equation 
of system

équation (f.) caractéristique du système

لصفر من أجل هي مقام N(s)  ((رابط:  دالة حتويل))، الذي ُيساَوى 
حتليل ((رابط:  استقرار))  النظام.  (انظر:  ((رابط:  االستقرار ودالة

التحويل)))

معادلة (ال... )  اخلصائصية لنظام

Charakteristische Gleichung (f.) eines Systems

285 Characteristic field of a 
flow-control line

diagramme (m.) caractéristique d'un système 
régulé en débit / réseau (m.) de courbes 
caractéristiques d'un système asservi en débit

يتم يف حالة ((رابط:  منظومة مضبوطة|املنظومة املضبوطة))  هذه ضبطُ 
التدّفق X عن طريق تغيري مدى فتح الصّمام Y.  يتمثَّل ((رابط:  ُمتغريِّ 

التشويش|مقداُر التشويش))  يف تذبذب ضغط شبكة التغذية داخل
نطاق ُمعنيَّ p<sub>1</sub> .  ال يكوُن ارتفاُع التدّفق خطياً 
قارنة مبدى فتح الصّمام، ونتحصَّل على ُمنحىن خصائصي ُخمتلف

ُ
مل

لكل ضغط لشبكة التغذية.  وبذلك تكون قيمة ((رابط:  ُمعامل
بتة وتتغريَّ تبعاً ((رابط:  نقطة تشغيل|نقطة نقل|ُمعامل النقل))  غري 

التشغيل)).

منحىن خصائصي ملنظومة تدّفق
مضبوطة

Kennlinienfeld (n.) einer Durchfluss-Regelstrecke

286 characteristic function

fonction (f.) caractéristique

ُمصطلٌح ُيستخدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).  وهي
دالة ثنائية القيمة:  حيث m<sub>M</sub>(x) = 1، فإما

m أو تكون ،M لنسبة للمجموعة أن تكون x كّمية ُمَتَجَهة 
< sub>M</sub>(x) = 0.  وهي أيضاً دالة ((رابط:

موعة موعة))  ُحمدَّدة بشكل غري ضبايب، ودالة خصائصية  جمموعة|
غري ضبابية، وعلى سبيل املثال M =  {قيم لدرجات حرارة يُرمز هلا
لرمز x، وُتشري إىل درجة "التجّمد"}.  كما ُمتّثل احلالة اخلاصة من

موعة ضبابية. ((رابط:  دالة عضوية|الدالة العضوية))  

دالة خصائصية، دالة ُمميِّزة

Charakteristische Funktion (f.)

287 Characteristic of a 
system with 
compensation 
determined 
experimentally

déterminer expérimentalement la courbe 
caractéristique d'un système régulé / asservi 
sans compensation

ً؛ 2)  قياس 1)  تعديل ((رابط:  مقدار الضبط|مقادير الضبط))  يدو
قيمة مقادير الضبط بعد فرتٍة زمنية معينة؛ 3)  التأكد من أن ((رابط:
ُمتغريِّ التشويش|مقادير التشويش))  Z<sub>i</sub> تبقى

بتة أثناء إجراء سلسلة املقاييس؛ 4)  احلرص على حتديد كل من جمال
التعيري وجمال الضبط.  ((رابط:  جمال التعيري))  ((رابط:  جمال الضبط)).

حتديد املنحىن اخلصائصي ملنظومة
مضبوطة دون موازنة جتريبياً 

Kennlinie (f.) einer Strecke mit Ausgleich 
experimentell bestimmen

288 Characteristic of 
closed-loop controlled 
system

courbe (f.) caractéristique d'un système régulé

ُمنحىن يّبني العالقة (الالخطية يف العادة)، بني ((رابط:  مقدار
،Y  ((رابط:  مقدار الضبط))و X  ((مضبوط|املقدار املضبوط

Z<sub>i  ((رابط:  ُمتغريِّ التشويش|مقادير التشويش)) إلضافة
< /sub> كُمتغريِّ .  ويكون هذا املنحىن اخلصائصي إما يف شكل

ضية أو نتيجة لتقييم جترييب. معادلة ر

ُمنحىن خصائصي ملنظومة مضبوطة

Kennlinie (f.) einer Regelstrecke

289 characteristic values of 
closed control 
circuit/loop

caractéristiques (pl. + f.) de la boucle de 
régulation fermée

ائية معيارية|القيمة النهائية املعيارية)  وأقصى تتمثل يف ((رابط:  قيمة 
((رابط:  جتاوز))  و((رابط:  ُمدة الصعود))  و((رابط:  مدة استقرار

التعديل))  و((رابط:  جمال التسامح)). 

قيم مميزة لدائرة التحكم (حلقة
الضبط)  املغلقة

Kenngrößen (pl.+f.) des geschlossenen Regelkreises
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290 Character-Stuffing

remplissage de caractères (m.)

،'Character-Stuffing' حلشو الرمز ُيستخدم ما ُيسمَّى 
ت للحيلولة دون إساءة ترمجة ((رابط:  رمز حتويل وصلة البيا

ت النفع:  ُتضاعف رموز (DLE)))  الظاهر يف جزء اخلاص ببيا
رِسل، مث يقومُ 

ُ
ت النفع مبعرفة امل التحّكم املوجودة يف اجلزء اخلاص ببيا

لرتاجع عن هذه اخلطوة تلقائياً .  رموز التحّكم الظاهرة بشكلٍ  ستقبل 
ُ
امل

ت نفع وليست حتديدات لنسبة للُمستقبل بيا ُمضاعف، تكوُن 
((رابط:  إطار|لإلطارات)).

حشو رمزي

Zeichenstopfen (n.)

291 charge amplifier

amplificateur (m.) de charge

حيول شحن كهرإجهادية الصادرة عن ((رابط:  مستشعر ضغط))  إىل
جهد متناسب معها ((رابط:  مستشعر ضغط كهرإجهادي))

م شحنات ُمضخِّ

Ladungsverstärker (m.)

292 Charge Coupled Device

CCD : dispositif à transfert de charge

لشحنات اإللكرتونية، وُيستعَمل يف الذاكرة عنصر ختزين ُمقرتِن 
اإللكرتونية وكُمستشعر للصورة يف الكامريا الرقمية مثالً .

لشحنات نبيطة ُمقرتنة 

CCD

293 charge displacement

transfert (m.) de charges

ت يف عندما يكون حاملي الشحن (على سبيل املثال، اإللكرتو
ئي ميكن أن تزيح ال كهر  F املعادن)  حرة يف حركتها، فإن القوة

اية ت يف  ت داخل القطعة املعدنية، وينتج تراكم اإللكرتو اإللكرتو
واحدة من املعدن.  عندما يكون حاملي الشحن مرتبطني ببعضهم (على

سبيل املثال يف ذرة)، فإن اهلالة اإللكرتونية والنواة ال ميكن أن تتحرك
لنسبة لبعضها إال قليال، هكذا يصبح للذرة، احملايدة سابقا، جانب

إجيايب وجانب سليب.  هذا يسمى قطب ثنائي مستحث.  مجيع األقطاب
ت)  تعطي معا عزما قطبيا قابال للقياس. الثنائية اللذرات (أو اجلز

ئي)) ال الكهر تسمى قوته استقطاب.  ((رابط:  ا

إزاحة الشحنات

Ladungsverschiebung (f.)

294 charge-coupled device

circuit à couplage de charges

ت إلكرتونية حساسة للضوء، تعتمد على رمٌز ُخمتصر يُقصد به ُمكوِّ
ثري كهرضوئي|التأثري الكهرضوئي))  الداخلي.  تطبيقات ((رابط:  

لشحنات لنبيطة املقرتنة  املستشعرات السطرية ذات البعدين 
ُصوِّرات الرقمية، أما تطبيقات املستشعرات

اإللكرتونية:  كامريا الفيديو وامل
لشحنات اإللكرتونية: لنبيطة املقرتنة  السطرية ذات البعد الواحد 

جهاز الفاكس، مقياس الطيف، املاسحات الضوئية.

جهاز اقرتان الشحنة

CCD (n.)

295 chart recorder

traceur (m.) de ligne

ل يلتقط مقداراً واحداً أو أكثر على شريط تسجيل ورقي.  حتدث ُمسجِّ
التغذية يف اجتاه حمور الزمن، من خالل حتريك ورقة التسجيل عرب ُحمّرِك

نية (مم/ث).  يتُم حتريُك قلم ملليمرت لكل  ُميكن حتديُد سرعته 
قاسة (السعة).  ال تُنتج ((رابط:

ُ
التسجيل يف اجتاه حمور الكّمية امل

إشارة))  القياس نفسها ((رابط:  طاقة (ال...)|طاقة))  كافية لتحريك
قلم التسجيل على الورقة.  لذلك يتطلب األمُر وجود ُمشغٍِّل ُيسبِّب حركة
ل خّطي لقلم التسجيل تتناسب مع إشارة الدخل.  (انظر:  ((رابط:  ُمسجِّ

تعويضي)))

ل خّطي ُمسجِّ

Linienschreiber (m.)

296 check bit

bit de contrôle (m.)

دف التحقق من صحة رمز ((رابط:  بت))  ُيضاف إىل ((رابط:  رمز))  
ُمماثل.  (انظر:  ((رابط:  تكافؤ زوجي)))  (انظر:  ((رابط:  تكافؤ فردي)))

بت اختبار، بت فحص

Prüfbit (n.)

297 check word

mot de contrôle (m.)

ت))  تتكوَّن من 16  ((رابط:  بت))  اختبار على ((رابط:  كلمة بيا
األقل.

كلمة اختبار

Prüfwort (n.)

298 Chien

Chien

(انظر:  ((رابط:  تعديل الضابط وفًقا لطريقة شني وهرونس وريسفيك)))

شني

Chien
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299 chilled mirror 
hygrometer

hygromètre miroir à point de rosée (m.)

ميَُّرر تياُر الغاز على صفيحِة ُمربَّدة وعاكسة.  جتري عمليُة التربيد غالباً من
خالل ((رابط:  عنصر بلتييه)).  ما إن تصل درجة حرارة الصفيحة، إىل
درجة حرارة ((رابط:  نقطة الندى))  للغاز، حىت تتبخر الرطوبة.  ُميكن

ُجرَّدة، أو بقياس
ستخدام العني امل تج التكّثف  االستدالل على 

الستعانة ((رابط: يلية))، أو  وصِّ
ُ
((رابط:  موصلية (ال... )|امل

ستقِبل شدة التيار يف عنصر
ُ
لنظائر)).  تضبط ((رابط:  إشارة))  امل نظري|

بلتييه، حبيُث يكوُن للسطح دائماً درجة احلرارة اليت يظهر عندها الندى.
طلقة)).

ُ
وتُعترب درجةُ احلرارة هذه معياراً ((رابط:  رطوبة ُمطلقة|للرطوبة امل

مقياس رطوبة سطح الندى

Tauspiegelhygrometer (n.)

300 Chip

puce (f.)

صطلح إىل ((رابط:  دائرة وصل
ُ
يف جمال اإلليكرتونيات امليكروية، ُيشُري امل

وفصل))  متكاملة (انظر: ((رابط:  دائرة ُمتكاملة (IC)|(IC))))، أو
تضَّمنة داخل

ُ
ل))  امل وصِّ

ُ
ُيشري فقط إىل رقاقة ((رابط:  شبه ُموصِّل|شبه امل

الدائرة.

رُقاقة، شرحية

Chip (m.)

301 chopper

obturateur (m.); chopper (m.)

ُمعدِّة إلكرتونية ُتستخدم يف وصل ((رابط:  إشارة|إشارةٍ ))  ما أو قطعها
ن على ((رابط: بسرعة.  عندما ُمتثَّل على سبيل املثال، إشار

ن عرب أوّسيلوسكوب))  يف اجتاه اإلحداثي السيين، مث تصل كلتا اإلشار
لتناوب)  لكل دفق شعاعي أو تتناوب سريعاً  لتبادل (=   وحدة حتويل 

عند وحدة التوجيه لدى ترددات توجيه بطيئة.  أغلب أجهزة
حوِّل استخدام

ُ
األوّسيلوسكوب تُزود يف الغالب بقناّيت قياس.  ويُتيُح امل

اشارة الدخل 2 من أجل التحّكم يف احملور الصادي، والذي من خالله
.y2 على y1 يكوُن الرسم يف شكل

قاطع متناوب

Chopper (m.)

302 chromatography

chromatographie (f.)

، ت خليط ما على وسط ُمعنيَّ كوِّ
ُ
ختلفة مل

ُ
االستناد إىل أزمنة املسري امل

ت (التفريق بينها)  وفحصها واحداً تلو اآلخر كوِّ
ُ
من أجل فصل هذه امل

زمنياً .  ُجتمع النتائج يف ُخمطَّط كرومايت، أي متثيل املسار الزمين ((رابط:
إشارة|إلشارة))  الكاشف.  ُتستخدم األجهزة اليت تعتمد على

الكروماتوجرافيا يف تعيني تركيب السوائل والغازات.

كروماتوجرافيا، تفريق لوين/
استشراب

Chromatographie (f.)

303 chromel

Chromel (m.)

(انظر:  ((رابط:  سبائك النيكل)))

كروميل

Chromel

304 circuit diagram

schéma (m.)

ن الّتيار))) (انظر:  ((رابط:  ُخمطَّط سر

ئية ُخمطَّط رسم دائرة كهر

Schaltbild (n.)

305 circuit diagram

schéma (m.)

ن الّتيار))) (انظر:  ((رابط:  ُخمطَّط سر

ئية، رسم ُخمطط الدائرة الكهر
ختطيطي لدائرة كهربية

Schaltplan (m.)

306 circuit diagram; wiring 
diagram

schéma électrique (m.)

ئية وهندسة ئية، ُيستخدم يف اهلندسة الكهر متثيٌل بياينّ لدائرٍة كهر
فردة أو يتناول

ُ
ح الوحدات الرتكيبية امل ئية، وهو يُوضِّ الرتكيبات الكهر

ئية، مثل: ستعَملة يف هندسة الرتكيبات الكهر
ُ
لتوصيف العناصر امل

ئية، واملصابيح حرِّكات الكهر
ُ
المسات، وامل

ُ
صهرات، وامل

ُ
املفاتيح، وامل

ت احلقيقّي وتصميمها، كوِّ
ُ
ُتوَّهجة.  هذا التمثيل ال يُعىن بشكل امل

امل
ئي داخل ن التيار الكهر ئية وسر وإمنا هو تصويٌر ُمعَمم للوظائف الكهر

ن التيار على أنه ُمستنٌد، ُموجَّه إىل الدوائر، وعادًة ما يُفهم ُخمطَّط سر
الُعمالء، أو ُسلطات منح الرتاخيص، أو البّنائني أو ُمهندسي الصيانة

ئية. الكهر

ن الّتيار، ُخمطَّط الدائرة ُخمطَّط سر
ئية/  ُخمطَّط التوصيالت الكهر

السلكية

Stromlaufplan (m.)
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307 Circuit of 
combinatorial link

circuit (m.) combinatoire

ئية، يتُم بدايًة عمُل ((رابط:  جدول احلقيقة)) من أجل تعيني دائرة كهر
الكامل، وفيه ُتوضع كل تشكيالت ((رابط:  إشارة))  الدخل و((رابط:
ُمتغّري |ُمتغّريات))  اخلرج الناجتة عنها، ومن مثّ تتم صياغُة ((رابط:  منوذج
العالقة املنطقية (أو)  OR))، أو ((رابط:  منوذج العالقة املنطقية (و)

.((AND

ئية ُموَّصلة توافقياً  دائرة كهر

Schaltung (f.) aus kombinatorischer Verknüpfung

308 circuit Simplification

simplification de circuit (f.)

ئية اليت تكوُن يف شكل ُخمطط، أو ((رابط: ُميكن تبسيط الدوائر الكهر
جدول احلقيقة))، أو ((رابط:  ُمعادلة دالية))، أو حتويلها.  تتوفر لذلك

ُت التالية:  1.  العمليات اجلربية، أي استخدام اجلرب الغرض اإلمكا
البولياين؛ 2.  عمليات بيانية، ومن أمثلتها ((رابط:  خمطط كارنوف

وفايتش))؛ 3.  عمليات َجْدَولة، مثل ((رابط:  طريقة كواين
ماكلوسكي)).  يكمُن اهلدُف من العملية يف تنفيذ ((رابط:  ُمعادلة
ستخدام أقل التوصيالت عادلة الدالية))  لشبكة منطقية، 

ُ
دالية|امل

ستخدام ئية  التقنية يف الدائرة.  (انظر:  ((رابط:  تبسيط الدائرة الكهر
عمليات جربية)))

ئية تبسيط الدائرة الكهر

Schaltungsvereinfachen (f.)

309 Circular interpolation

interpolation (f.) circulaire

يُقصد بذلك استكماُل النقاط البينية الواقعة على املسار فيما بني نقطة
ه التحّكم الرقميّ ))  بشكل البداية ونقطة اهلدف من خالل ((رابط:  ُموجِّ

دائري، أي تكوين ُمنحنيات مسارية تتخذ شكًال دائرً .

استكمال دائري

Zirkular-Interpolation (f.)

310 class

classe (f.); catégorie (f.)

يف جمال ((رابط:  برجمة|الربجمة))  املوِجهة للكائنات، يتحدد يف الفئات
تِّغريات))  واألساليب (=

ُ
السمات (=  اخلصائص، أي ((رابط:  ُمتغّري |امل

القدرات، أي األساليب)  اليت ستتضمنها هذه الفئة.  فمثًال، فئة 'السيارة'
تتوفر فيها خصائص 'اللون'  و'استهالك الوقود'  و'عدد العجالت'

و'السعر'  وما إىل ذلك، وكذلك أساليب 'التسارع'  و'الفرملة'  و'قياس
السرعة'  و'قياس مستوى البنزين'  وما إىل ذلك.  وعلى هذا النحو، ميكن

إنشاء كائنات من الفئة وتعيني خصائص بقيم خمتلفة، حبيث تشكل الفئة
ما ُيسمَّى 'ُخمّطط الرتكيب'  لفئات سيارات أخرى، مثل 'السيارات

الفارهة'  و'السيارات الصغرية'  وما إىل ذلك.  (انظر:  ((رابط:  توجيه
الكائنات)))

فئة

Klasse (f.)

311 Client

client (m.)

لشبكة، وهو َيستعمل اخلدمات اليت يُقدمها جهاز حاسوب متصل 
جهاز احلاسوب املركزي الذي ُيسمَّى ((رابط:  خادم (الشبكة))).

عميل، زبون

Client (m.)

312 clip-on amperemeter

pince ampèremétrique (f.)

بنسة قياس التيار، بنسة واطمرت

Strom-Messzange (f.)

313 Clocked control

commande (f.) synchrone

عملية حتّكم يتُم فيها تكوين ُمتغّري اخلرج من ُمتغّريات الدخل ((رابط:
'تزاُمينّ |تزامناً ))  مع ((رابط:  إشارة))  زمنية.

حتّكم ُمتزامن

Synchrone Steuerung (f.)

314 closed action path

chaîne (f.) d’action fermée

غلق يف عودة ((رابط:  مسار فعل|مسار الفعل))،
ُ
يتمّثل مساُر الفعل امل

سبِّب.
ُ
تأثر إىل املقدار امل

ُ
من املقدار امل

مسار فعل ُمغلق

Geschlossener Wirkungsweg (m.)
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315 Closed organ toxicity

chaîne (f.) d’action fermée

تحّكمات اخلاصة مبسارات ((رابط:  عملية|العمليات))
ُ
كثريًا ما تعمل امل

غالباً مبسار فعل ُمغلق، حيُث أن ُمتغّريات العملية ال ُميكُنها أن تُعاود
التأثري ((رابط:  ُمتغريِّ التشويش|مبُتغّريات تشويش))  على دخل التحّكم،
دف قيادة النظام إىل خطوة التحّكم التالية وذلك مبُجّرد انتهاء اخلطوة

َواَءمة مع
ُ
ستمرار يف إطار امل السابقة هلا.  وألن التأثري العكسّي ال حيدث 

ستهدف، فإن احلادث هنا هو ((رابط:  حتّكم))  وال
ُ
مقدار الضبط امل

نه ((رابط:  ضبط|ضبطاً )). يُوصف 

مسار فعل ُمغلق

Geschlossener Wirkungsweg (m.)

316 Closed sequence of 
action

action (f.) fermée / flux (m.) d'action fermé

هذا املسار يُعترب خاصية من خصائص ((رابط:  ضبط|عملية الضبط))،
حيث يؤثر ((رابط:  مقدار مضبوط|مقدار الضبط))  على نفسه بصفة

مستمرة أثناء مسار الفعل الوظيفي ((رابط:  دائرة ضبط|لدائرة
الضبط))، حبيث يكون أقرب ما ُميكن من ((رابط:  متغري مرجعى (نقطة
لذكر أن الدائرة التضبيط)|املتغري املرجعى (نقطة التضبيط))). جديٌر 

لضرورة أن الدائرة اليت جتسدها تكون ُمغلقُة، وإمنا جيب غلقة، ال تعين 
ُ
امل

فهم ذلك مبعىن أن الفعل الوظيفي هو الذي يكوُن ُمغلقاً .

مسار فعل ُمغلق

Geschlossener Wirkungsablauf (m.)

317 closed-loop controlled 
system

segment régulé (m.)

هو ذلك اجلزء من ((رابط:  دائرة ضبط|دائرة الضبط))  الذي حيتوي
على ((رابط:  مقدار مضبوط))، يؤثِر عليه ((رابط:  ضابط|الضابط))

عرب ((رابط:  مقدار الضبط)).

نظام ُمتحكم به

Regelstrecke (f.)

318 CNF

FNC : forme (f.) normale conjonctive

KNF ختصرة للمصطلح األملانية
ُ
konjunktive هى األحرف امل

Normalform.

منوذج عطف نظامي، منوذج اقرتان
(وصل)  نظامي

KNF

319 coaxial cable

câble (m.) coaxial

((رابط:  خّط ُمتحد احملور))

ل حموري ُموصِّ

Koaxialkabel (n.)

320 code

code (m.)

((رابط:  َشْفَرة))  يف قاموس هندسة التحّكم.

َشْفَرة، كود/  ترميز

Code (m.)

321 Code

codage (m.)

عملية تضمني أجبدية عاّمة A1 حتت أجبدية أكثر خصوصية A2، مما
يعين حتويل املعلومات من صيغة عرض إىل صيغة أخرى.

َتَشفري، َتكويد

Codierung (f.)

322 Code characters

mot (m.) de code

ت متساوية رموٌز، توضع أثناء تقسيم ((رابط:  مدى القياس))  إىل مستو
اخلطوة (=  ((رابط:  مرحلة أولية|املرحلة األوَّلية))، وهذه الطريقة، ويتم

تقسيم مدى القياس قد مت تقسيمه خبطوط متوازية (=  حتديده كما).
ت ((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكّمية ويكون لكل مستوى من مستو

قاسة))  رمز حمدد (أو قيمة حمددة)، واليت ميكن أن تنتج من خالل
ُ
امل

((رابط:  إجراء إضايفّ |عملية القياس التزايدية))  أو ((رابط:  طريقة
ُمطلقة|طريقة القياس املطلقة)).

رمز كودي

Codezeichen (n.)

323 code word

mot(m.) de code

ربط عناصر ((رابط:  َشْفَرة|َشْفرَات))  عديدة بعضها ببعض مثل
((رابط:  بت|البتات))، وفيه ُميكن أن يكون عدد عناصر الشفرات كبرياً 

ُرمَّزة اليت تتكوَّن، مثًال، من العنصرين 0
حسب الرغبة.  ُميكن للكلمة امل

.N = 2n و1، أن ُتكّون جتميعات (=  كلمات ُمرمَّزة)، يكوُن فيها
كما ُميكن أن تتكوَّن من سلسلة أحرف ورموز، ويف هذه احلالة جيب أن

لَشْفَرة، وُتستخدم يف َشْفرَات اكتشاف تتضمن القواعد اخلاصة 
وتصحيح األخطاء ويف االتَِّصاالت.

كلمة ُمَشفََّرة

Codewort (n.)

324 code combination / 
Codeword

mot(m.) de code

(انظر:  ((رابط:  رمز كودي)))

كلمة ُمَشفََّرة

Codewort (n.)
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325 coded length 
measuring system

système de mesure de longueur codés (m.)

نظام يتضّمن ((رابط:  إشارة رقمية))  ُمشفَّرة ُمميَّزة لكل طول قياس.
وتظهر هذه اإلشارة الرقمية يف شكٍل متواٍز وُميكن ُمعاجلتها ُمباشرًة من

ستخدمة هي شفرات أحادية
ُ
احلاسوب.  و((رابط:  َشْفَرة|الَشْفَرات))  امل

اخلطوة، مثل ((رابط:  ترميز جراي))

نظام ُمشفَّر لقياس األطوال

codiertes Längenmess-System (n.)

326 coefficient of 
absorption

coefficient (m.) d’absorption

متص على اإلشعاع الساقط.  عندما ميّتُص جسمٌ 
ُ
خارج قسمة اإلشعاع امل

ما إشعاًعا، فإن درجة حرارته ترتفع، ما يُؤدي إىل انبعاث ُمرتفع لإلشعاع
احلراري، إىل أن يصل اجلسُم إىل حالة االتزان اإلشعاعيّ .  ويف حالة

ت غري الشفافة، تكوُن ((رابط:  درجة االنبعاث))  طبقاً لقانون كوِّ
ُ
امل

كريشوف، لكل درجة حرارة ولكل طول موجي، ُمساويًة ((رابط:  ُمعامل
االمتصاص)).  يؤدِّي تكوين السطح دوراً ُمهّماً يف عمليّيت ((رابط:
امتصاص|االمتصاص))  و((رابط:  انبعاث|االنبعاث)). يف حالة

اإلشعاع الطويل موجياً، ال يؤدِّي لوُن السطح أّي دور.  هنا يتُم التمييزُ 
نخفضة،

ُ
بني األسطح املعدنية البيضاء ذات درجة االمتصاص امل

واألسطح الغري معدنية ذات درجة االمتصاص العالية.  أما يف حالة
اإلشعاع القصري موجياً، فإن لون السطح، يعلب دوراً حامساً .  متتصُ 

عتمة اإلشعاع القصري موجياً بدرجة أكرب وتتولد داخلها حرارةً 
ُ
األسطح امل

أكرب من األسطح الفاحتة اللون.

ُمعامل االمتصاص

Absorptionsgrad (m.)

327 coefficient of thermal 
conductivity

coefficient (m.) de conductivité thermique

التوصيلية احلرارية هي مقدرة املواد على نقل الطاقة احلرارية بفضل خاصية
التوصيل احلراري، ويتم حتديدها من خالل سرعة انتشار احلرارة عرب

املادة.  ُمعامل املوصلية احلرارية هو نسبة التيار احلراري على الفرق بني
عتمدة عامليا هي الواط /

ُ
درجة حرارة املوصل احلراري وحميطه.  الوحدة امل

درجة حرارة كلفن.

ُمعامل املَُوصلّية، ُمعامل التوصيلية
احلرارية

Wärmeleitwert (m.)

328 coil/magnet coil

bobine magnétique

ئي ومن سلك حناسي، أو ما شابه، ويتم ل كهر يتكوَّن امللف من ُموصِّ
ً على نواة من لفه على بكرة (كحامل للملف)  وغالباً ما يكون ُحمتو

املواد ذات ((رابط:  مغناطيسي حديدي|املغناطيسية احلديدية)).  تتحدد
قيمة ((رابط:  ُحماثة))  امللف، عن طريق ترتيب اللفات، وقطر السلك،

والنواة.  ُميكن للملفات أن تولِّد أو تستشعر ((رابط:  جمال
ال املغناطيسي)) مغناطيسي|ا

ملف مغناطيسي

Spule (f.)

329 cold junction

point de comparaison (m.)

ُيشار إىل كال الطرفني املفتوحني ((رابط:  مزدوجة حرارية|ملزدوجة
ا فُتعرف بدرجة حرارة موضع حرارية))  مبوضع اإلقرتان، أما درجة حرار
اإلقرتان JV.  درجة حرارة الطرفني املرتبطني معاً هي درجة حرارة القياس
JM.  ومن أجل قياس ُجهد التالمس، يتُم توصيل أسالٍك من الُنحاس

Uthقاس من العالقة
ُ
مبوضع اإلقرتان، ومن مث ُيستنبط ُجهُد التالمس امل

=  kAB × (JM - JV) ، حيُث kAB هو احلساسية
الكهرحرارية.

موضع اإلقرتان، وصلة اإلقرتان

Vergleichsstelle (f.)

330 cold junction 
compensation

correction de point de comparaison (f.)

تصحيح موضع املُقارنة

Vergleichsstellenkorrektur (f.)

331 collision

collision (f.)

صادفة على
ُ
حيدث عندما حتاول حمطتان أو أكثر الدخول عن طريق امل

نفس ((رابط:  وسط النقل))  أو اإلرسال من خالله يف الوقت نفسه.

تصادم

Kollision (f.)

332 Collision Avoidance

évitement (m.) de collision

تفادي ((رابط:  تصادم|التصادم))  يف حالة دخول عدة أطراف على
قل (معلومات)|الناقل))  نفسه. ))

جتّنب التصادمات

Kollisionsvermeidung (f.)

333 Collision Detection

détection (f.) de collision

التعّرف على حدوث ((رابط:  تصادم|التصادم))  يف حالة دخول عدة
قل (معلومات)|الناقل))  نفسه. أطراف على ((

كشف التصادم

Kollisionserkennung (f.)
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334 color

couleur (f.)

يف علم قياس األلوان، ُتسمى األلوان على حنٍو أكثر دقٍة، مبُسمَّى ((رابط:
حّفزات اللونية اليت يتمايز

ُ
حافز لوين|احلافز اللوين))، وتعتمد على امل

بعضها عن بعض من خالل تركيبها الطيفّي (=  ((رابط:  طيف))).  وألن
الضرورة تقتضي وضع تعريٍف ُحمدَّد لتلك الفروق، فقد طوِّر العديد من

ذا الغرض. ((رابط:  منوذج لوين|النماذج اللونية))  للوفاء 

لون

Farbe (f.)

335 color model

palette (f.) de couleurs

يف النموذج اللوّين، يتُم تعريُف كل ((رابط:  لون))  من خالل اسم اللون
(كلماٌت وصفية)، واملوضع الرقمّي للون.  يتُم توصيُف اللون، يف نطاق

النموذج اللوّين، تبعاً لسطوعه، وتشبِّعه، ودرجته اللونية، كما يكون
التصنيف حسب قيمة السطوع/الدكنة، واحلمرة/اخلضرة، والصفرة/الزرقة،

مع ثالث قيم لونية ُمميِّزة.

منوذج لوين

Farbmodell (n.)

336 color rendering index 
(CRI)

indice (m.) de rendu de couleur

مقدار يف جمال قياس الضوء يتُم بواسطته توصيُف جودة ترجيع اللون
رتبطة نفسها.  (انظر:

ُ
ملصادر الضوء اليت هلا درجة احلرارة اللونية امل

رتبط)))
ُ
((رابط:  درجة حرارة اللون امل

دليل ترجيع اللون، ُمؤشر ترجيع
اللون

Farbwiedergabeindex (m.)

337 color space

espace (m.) colorimétrique

ُميكن توليف كل ((رابط:  لون|األلوان))  اخلاصة ((رابط:  منوذج
لوين|بنموذج لوين))  فعلياً من خالل طريقة توليد ألوان، ُميكن تصويرها

ثالثية األبعاد يف شكل فضاء لوين.  وكل طريقة توليد ألوان هلا فضاء لوين
ا.  ومتثيل كل األماكن اللونية لنموذج لوين، يُعطي اجلسم اللوين. خاص 

فضاء لوين

Farbraum (m.)

338 color stimulus 
specification

spécification (f.) des stimuli de couleur

التأثري الفسيولوجّي اللوينّ الذي ُحيدثه ((رابط:  إشعاع))  يدركه وعي
ثريه هو ؤثِّر اللوّين، فيما يكوُن 

ُ
اإلنسان.  سبُب احلافز اللوينّ هو امل

اإلدراك اللوينّ .  ُميثِّل احلافز اللوّين كّميًة ثالثية األبعاد.  يـُنُص على
العالقات احلسابية بني احلوافز اللونية يف علم قياس حوافز األلوان.

ُعرَّف
النتيجة اهلندسية للحافز اللوّين هي نظام لوين، ُمييَّز فيه احلافز امل

للون على شكل نقطة لونية.  ُميكن تعريف حوافز لونية معيارية ُخمتلفة
وأشكاٌل هندسية ُمتنوعة لتمثيل كافة النقاط اللونية، ويرتكز على ذلك
... وضع هيلمهولتز أسس متييز احلافز اللوّين، واليت هي الدرجة اللونية

والتشّبع والسطوع.  (انظر:  ((رابط:  فضُمختلف الفضاءات اللونية.

حافز لوين

Farbvalenz (f.)

339 color temperature

température (f.) de couleur

معيار ُيستخدم لتعيني االنطباع اللوّين اآلّين ملصدر ضوئي كّمياً .  وتُعرَّف
ع ع أسود، أو ملا ُيسمَّى مبُشِّ شِّ

ُ
ا درجة احلرارة مل درجة حرارة اللون على أ

نبعث عن
ُ
داً للضوء امل ً ))  ُحمدَّ بالنك، واليت ختّص ((رابط:  لون|لو

ثريها الضوئّي هو ا درجة احلرارة، اليت يكوُن  مصدر اإلشعاع هذا.  إ
اً مع اللون املطلوب وصفه، وعند الدرجة نفسها من األكثر تشا

.(K) السطوع ويف ظل ظروف ُمالحظة ُحمدَّدة.  تُقاس بدرجة كلفن
ع أسود))) (انظر:  ((رابط:  ُمشِّ

درجة حرارة اللون

Farbtemperatur (f.)

340 colorimeter

spectrophotomètre (m.)

جهاز لقياس املقادير القياسية اللونية، مثل القيم اللونية ((رابط:  حافز
لوين|للحافز اللوين))). (انظر: ((رابط:  منوذج لوين))) 

مقياس األلوان، مقياس الشدة
اللونية

Farbmessgerät (n.)
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341 colorimetry

colorimétrie (f.)

((رابط:  لون|األلوان))  ُتدركها العني فسيولوجًيا كلون للضوء أو لون
جلسم، وميكن من خالل املعطيات الرقمية توصيف كِل منها على حدة،

ال ويعين ذلك أن ألوان الضوء وألوان األجسام قابلة للقياس.  وهذا ا
تخصص ُيسمَّى 'هندسة قياس األلوان'  أو 'علم قياس األلوان'.  ومن

ُ
امل

قاسة:
ُ
املمكن متييُز األلوان امللونة (أمحر، أخضر، أزرق، أصفر، القيم امل
نغمة اللون، وتشّبع اللون، ودرجة السطوع)، واأللوان غري امللونة

قاسة:  السطوع).
ُ
(األسود، الرمادّي، األبيض، القيمة امل

قياس األلوان

Farbmetrik (f.)

342 colour pyrometer

pyromètre (m.) optique

ُحيدِّد النسبة بني طولني موجيني ُخمتلفني، أي بني لونني، من حيث شدة
((رابط:  إشعاع|اإلشعاع))، كقياِس لدرجة احلرارة.  تكفل هذه الطريقة،

قياساً دقيقاً لدرجة احلرارة، بغض النظر عن ((رابط:  درجة االنبعاث))
ا الدرجة نفسها لكال الطولني املوجيني.  وألنه ال ُميكن للجسم، طاملا أ
الوصول إىل هذا السلوك املثاّيل يف أغلب احلاالت، ينشأ هنا ((رابط:

خطأ قياس))، يكوُن أقل بكثٍري من مقداره لدى ((رابط:  بريومرت
اإلشعاع الكليّ ))  و((رابط:  بريومرت اإلشعاع اجلزئيّ )). مع تزايد درجة

I<sub>1 احلرارة، تتزايد نسبة بني شدّيت اإلشعاع للطولني املوجيني
< /sub> وI<sub>2</sub> .  ُميكن من هذه النسبة،

اشتقاُق ((رابط:  درجة حرارة اللون)).  خلف أّي نظاٍم بصرّي، هناك
ح ُمنفذ جزئياً، يسمح بنفاذ األطوال املوجية اليت تزيد عن مقدار ُمرشِّ

ُحمدَّد، فيما يعكس اإلشعاع ذي الطول املوجّي األقصر.  يُقاُس كال
ختلفني يف الطول املوجّي، كٌل على حدا عن طريق ((رابط:

ُ
الشعاعني، امل

ُعنصر ضوئي|عناصر ضوئية))، وتكوين النسبة بني كال اجلهدين
ضخَّمني، وإخراج النتيجة موزونة.

ُ
الضوئيني امل

بريومرت لوين، مقياس لدرجات
احلرارة العالية بواسطة الطول

املوجيّ 

Farbpyrometer (n.)

343 Combination of basic 
elements

combinaison (f.) de différents éléments de base

مكنة ((رابط:  عنصر حتويل|لعناصر
ُ
جيوز استعمال كل الرتتيبات امل

التحويل))  األولية.  عادًة ما تكون لدينا ترتيبة ُمركبَّة من عناصر موصولة
على التوازي وأخرى موصولة على التوايل.  إذا كان لدينا ((رابط:  عنصر

حتويل أساسي|عناصر حتويل أساسية))  من الصنف نفسه، فإن
إلمكان دجمها يف تركيبة على التوايل.  كما ُميكن جتزئة ((رابط:  عنصر
خري|العناصر التناسبية بتأخري درجة عليا))  إىل ((رابط:  عنصر نقل

خري)) خري|عناصر نقل من الرتبة األوىل ذات  من الرتبة األوىل ذات 
خري|عناصر حتويل و/أو ((رابط:  عنصر حتويل من الدرجة الثانية ذات 

خري)). من الدرجة الثانية ذات 

تركيبة من عناصر أساسية

Kombination (f.) verschiedener Grundglieder

344 combinational circuit

réseau de commutation (m.)

(انظر:  ((رابط:  دالة منطقية|دوال منطقية)))

دائرة توافقية، دائرة اندماجية

Schaltnetz (n.)

345 combinational 
controller

commande (f.) combinatoire

تتوقف ((رابط:  إشارة|إشاراتُ ))  اخلرج يف هذا النوع من ((رابط:
حتّكم|التحّكم))، على توافقية إشارات الدخل فقط.  وُميكن تركيب

الدائرة اليت حتتوى على جهاز التحّكم هذا من خالل ((رابط:  الروابط
املنطقية األساسية)).

ُمتحّكم توافقي، جهاز حتّكم
توافقي

Kombinatorische Steuerung ( f.)

346 command

commande (f.)

مج))؛ حيُث يتُم تسجيله بواسطة هو اجلزء األساسي يف أي ((رابط:  بر
جهاز تقّين أو أنظمة، مث حتويله آلياً إىل عملياٍت آلية ُحمدَّدة بدقة.  يتكوَّن

مج))  من جزء العنوان واجلزء التنفيذي.  ويف عملية أمُر ((رابط:  الرب
((رابط:  الربجمة))، ُيصاغ األمر يف ((رابط:  بناء))  ((رابط:  لغة برجمة|لغة

الربجمة))  املعنية.  ُتستخدم هذه التسمية بشكٍل أساسّي يف ((رابط:
لغات الربجمة))  املوّجهه لآلالت، بينما ُتستخدم التسمية ((رابط:

تعليمة))  يف لغات الربجمة األعلى مستوً .

أمر

Befehl (m.)
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347 command action

réponse (f.) de consigne

ُمصطلح يصف سلوك ((رابط:  دائرة ضبط|دائرة الضبط))  جتاه
التغيريات احلادثة يف ((رابط:  قيمة ضبط الوضع)).  يف ((رابط:  ُمعادلة

دائرة الضبط))، يتُم دوماً وصُف التغّيريات احلادثة يف ُمتغّريات دائرة
الضبط حول ((رابط:  نقطة تشغيل|نقطة التشغيل)).  لذلك تُعتمد

عادلة التالية:  z(t) = ΔZ1 = 0 عند وجود ((رابط:  ُمتغريِّ 
ُ
امل

بت، أي عند ُمراقبة السلوك التحّكميّ . التشويش|ُمتغّري تشويش))  

سلوك حتّكميّ 

Führungsverhalten (n.)

348 command response in 
Laplace transform 
space

systèmePI (m.) proportionnel intégral dans le 
domaine fréquentiel

ا دائرُة الضبط لتغّريات يصف السلوك التحكمّي الكيفية اليت تستجيب 
ستهدف (مقدار الضبط املرجعي).  عند تغيري مقدار

ُ
مقدار الضبط امل

ستهدف، فإن املطلوب من املقدار املضبوط، أن يلحق مبقدار
ُ
الضبط امل

قل قدر ممكن من ستهدف اجلديد يف أسرع وقت و
ُ
الضبط امل

إلمكان جتنب التجاوزات االهتزازية نه  التجاوزات االهتزازية.  مع العلم 
جراء تعديالت ضبط أخرى، ولكن ذلك ال يكون إال على حساب
مدة استقرار الضبط.  يظهر السلوك التحكمّي األمثل، عندما تكون

ستهدف،
ُ
القيمة احلينية للمقدار املضبوط ُمطابقًة متاماً ملقدار الضبط امل

ال الرتدديّ  ن توصيف السلوك التحكمي يكون أسهل يف ا مع العلم 
ال الزمين، وتكون دالة التحويل =  دالة حتويل املنظومة منه يف ا

املضبوطة *  دالة حتويل الضابط /  (1 +  دالة حتويل املنظومة املضبوطة *
دالة حتويل الضابط) =  دالة حتويل الدائرة املفتوحة / (1 +  دالة حتويل

الدائرة املفتوحة).

سلوك (ال... )  التحكمي يف
ال الصوري، اإلجابة على ا

تغيري مقدار الضبط املُستهدف يف
ال الصوري ا

Führungsverhalten (n.) im Bildbereich

349 command variable; 
command signal; 
reference input

variable (f.) / grandeur (f.) de référence

تغريِّ الزمين ((رابط:  لقيمة ضبط الوضع|قيمة ضبط الوضع)).
ُ
امل

متغري مرجعى (نقطة التضبيط)

Führungsgröße (f.)

350 Communication 
Processor

processeur (m.) frontal

((رابط:  ميكروبروسيسور))  يوّجه معاجلة ((رابط:  بروتوكول اإلتصاالت))
ت نظام. بني مكو

(CP) معاجل  االتصاالت

CP

351 communication 
protocol

protocole (m.) de communication

ت))  بني هو مبثابة اتفاق، تتُم على أساسه عمليةُ ((رابط:  نقل البيا
شرتكني أو أكثر.  وُميكن تعريُف الربوتوكول يف أبسط صوره،

ُ
اثنني من امل

على أنه قواعد، و((رابط:  بناء))، و((رابط:  ِعلُم الّدالََلة|داللة))،
و((رابط:  ُمزامنة))  عملية اإلتصال.  تُنفَّذ الربوتوكوالت من خالل اهلارد

وير أو السوفت وير، أو منهما معاً .  ويصف الربوتوكول، يف أقل
ته، طريقة عمل أجهزة اهلارد وير اليت تُنفِّذ عملية الربط. ُمستو

بروتوكول اإلتصاالت، ميفاق
اإلتصاالت

Kommunikationsprotokoll (n.)

352 Communication model

modèle (m.) de communication

ُمصطلح ُيشري إىل ((رابط:  مرجع (ال... )  األساسي لرتابط األنظمة
املفتوحة|املرجع األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة)).

منوذج اإلتصاالت

Kommunikationsmodell (n.)

353 Commutative laws 
(Maths.)

lois (pl. + f.) commutatives

ات))  واحلدود، اليت ترتبط معاً  تغريِّ
ُ
ُميكُن التبديل بني ((رابط:  ُمتغّري |امل

من خالل ((رابط:  العالقة املنطقية (و)  AND))، أو ((رابط:  العالقة
.OR)): a ∙ b = b ∙ a, a + b = b + a  (أو) املنطقية

قوانني االبدال، اخلاصية االبدالية
للحدود اجلربية

Kommutativgesetze (pl. + f.)

354 Commutative laws 
(Maths.)

lois de permutation (pl. + f.)

(انظر:  ((رابط:  قوانني االبدال)))

قوانني االبدال، اخلاصية االبدالية
للحدود اجلربية

Vertauschungsgesetze (pl. + f.)
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355 COMP & DV switch, 
EISENBAHN junction, 
FERTIG ramification, 
KERNTECH manifold, 
PHYS branching

embranchement (m.)

يرمز له ويظهر يف ((رابط:  ُخمطَّط العمل))  على شكل نقطة سوداء،
حيث يتفرع ((رابط:  خط الفعل (التأثري)))  إىل خطوط خمتلفة للتأثري.

تفرّع، تفريع

Verzweigung (f.)

356 compact controller

régulateur (m.) compact

((رابط:  ضابط))، فيه يتّم أخذ قيمة القياس، وتتّم عملية ((رابط:
عاجلة، وإخراج اإلشارة، إضافًة إىل

ُ
ضبط|الضبط))  اليت تنطوي على امل

العرض والتشغيل يف َمبيٍت واحد.

ضابط ُمدمج

Kompaktregler (m.)

357 Compact Disk

CD (m.)

(انظر:  ((رابط:  قرص مضغوط (مدمج)  ذو ذاكرة للقراءة فقط)))

قرص مضغوط، أسطوانة مدجمة

CD

358 Compact Disk-Read 
Only Memory

CD-ROM (m.)

ت وسيط ختزين على شكل قرص، ومبساعدة شعاع ليزر تُنسخ البيا
عليه.  وهذا القرص عبارة عن وسيط ختزين للقراءة فقط، أي ال ُميكن

خزنة عليه.
ُ
ت امل تعديل البيا

قرص مضغوط (مدمج)  ذو ذاكرة
للقراءة فقط، ذاكرة للقراءة فقط

على قرص مدمج

CD-ROM (f.)

359 compact PLC

API (m.) compact

ُتستخدم أنظمة ((رابط:  حتّكم|أجهزة التحّكم البسيطة برجمتها))  (أي
أنظمة أجهزة التحّكم املنطقي الدقيقة القابلة للربجمة)  يف ((رابط:

تحكِّمات))  ذات ((رابط:  إشارة|إشارات))  دخل وخرج
ُ
ُمتحكِّم|امل

قليلة العدد (DI =  دخل رقمي، DO =  خرج رقمي)، كما ُميكن
استخداُم الوحدات النمطية املنطقية القابلة للربجمة، مثل:  جهاز التحّكم

دمج 'لوجو Logo'  الذي صّنعته شركة سيمنز.
ُ
املنطقي القابل للربجمة امل

جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة
ُمدمج

Kompakt-SPS

360 comparator

comparateur (m.)

ميكن بواسطة املقارن التناظرّي مقارنة قيمتني من قيم اجلهد بعضهما
ببعض، وتظهر النتيجة على هيئة ((رابط:  إشارة ثنائية))  أو ما يعرف

إلشارة ثنائية القيمة)). ((رابط:  إشارة ثنائية القيمة|

ُمقاِرن

Komparator (m.)

361 Compare

comparaison (f.)

مهمة 'املقارنة'  هي من بني مهام ((رابط:  جتهيزة التحكم))، وتتمثل يف
.(e = w - x)  ((رابط:  فرق الضبط)) احتساب

مقارنة (ال... )

Vergleichen (n.)

362 comparison element; 
comparing element; 
subtracting element

élément de comparaison (m.)

قارنة بني ((رابط:  متغري مرجعى (نقطة التضبيط)))  و((رابط:
ُ
ُجترى امل

ُكوَّن من ((رابط:
وازنة امل

ُ
مقدار مضبوط|املقدار املضبوط))  يف ُعنصر امل

جتهيزة ضبط|جتهيزة الضبط)).  ُيسّمى موضع املوازنة يف دائرة الضبط
عادلة.

ُ
مبوضع امل

ُعنصر ُموازنة، ُعنصر ُمقارنة

Vergleichsglied (n.)

363 comparison standard; 
measurement standard

normale (f.)

أداة أو وسيلة قياس للمقارنة أو ((رابط:  جهاز قياس))  دقيق ُيستخدم
((رابط:  معايرة|ملعايرة))  أجهزة القياس األخرى.  (انظر:  ((رابط:  ِعْلم

الِقَياس))). 

معيارالقياس

Normal (n.)

364 compensation 
algorithm

algorithme (m.) de compensation

يندرج حتت هذا املصطلح ((رابط:  تصحيح نقطة العمل))، و((رابط:
تعويض الزمن امليت)).

خوارزمية التعويض

Kompensationsalgorithmus (m.)
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365 compensation method

méthode (f.) de compensation

قاسة))  مع
ُ
يف هذه الطريقة، تتم مقارنة ((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكّمية امل

القيمة املرجعية.  هنا يتم ضبط القيمة املرجعة حبيث يصبح الفرق عند
املقارنة صفراً .  الغري خطية بسبب حتول يف ((رابط:  نقطة تشغيل|نقطة

هود املطلوب واملناولة، التشغيل))  ال حتدث يف هذه احلالة.  لكن، ا
ذه الطريقة أكثر تعقيدا وأبطأ من ((رابط:  طريقة االحنراف)). تكون 

طريقة التعويض، طريقة املُوازنة

Kompensationsverfahren (n.)

366 compile

compilateur (m.)

مج آخر مكتوب ((رابط:  لغة مج حاسويب، يقوم برتمجة بر بر
برجمة|بلغة برجمة أخرى))  ُمعيَّنة إىل صيغة يتمكَّن احلاسوب، أو حتديًدا

عاجل))، من تنفيذها.  تتمثَّل اخلطوات األساسية يف
ُ
((رابط:  ُمعاجل|امل

ترمجة ((رابط:  كود مصدر))  إىل كود هدف، فيما يلي:  1)  مراجعة
جماً  ((رابط:  بناء|البناء)):  ُمراجعة ما إذا كان كود املصدر ميّثل بر

صاحلاً ويتفق مع ((رابط:  بناء))  اللغة املصدر.  ويتم تسجيل األخطاء
كتشفة.  والنتيجة حتقق متثيًال وسيطًا لكود املصدر.  2)  التحليل

ُ
امل

واالستمثال:  يتُم حتليل التمثيل الوسيط وضبطه على النحو األمثل.  3)
توليد الكود:  ُيرتجم التمثيل الوسيط املضبوط يف أمثل صورة إىل أوامر

للغة املصدر.  ويف هذه اخلطوة، ُميكن إجراء عمليات أخرى من ُمطابقة 
ستهدفة.

ُ
الضبط األمثل تبعاً للغة امل

مج ترمجة/ُحموِّل برجميّ  ُمرتجم، بر

Compiler (m.)

367 compiler

traducteur (m.)

(انظر:  ((رابط:  ُمرتجم)))

ُمرتجم

Übersetzer (m.)

368 complement

complément (m.)

هي الدالة املنطقية األساسية (ال)  يف املنطق الثنائي:  يكوُن اخلرج فقط =
1، عندما يكوُن الدخل =  0  (والعكس).

م العدد، تَِتّمة ُمتمِّ

Komplement (n.)

369 complement

constante de temps (f.) d’un élément PT1, 
proportionnel avec retard de premier ordre

ا حتتوي على كل موعة س املتممة للمجموعة أ  ميكن تعريف ا
العناصر اليت ال تنتمي للمجموعة أ.  وميكن كتابة ((رابط:  دالة

لصيغة التالية: تممة 
ُ
خصائصية|الدالة اخلصائصية))  للمجموعة امل

ن هذه املعادلة ميكن موعة أ، علماً  تممة س =  1 – ا
ُ
موعة امل ا

ُضبَّبة.
موعات امل تطبيقها أيضا على ا

جمموعة ُمتمِّمة، َتِتّمة

Komplementärmenge (f.)

370 Complete graph

graphe complet (m.)

البنية األبسط واألكثر وضوحاً هي الرابطة الكاملة واملزدوجة لكل
((رابط:  عقدة|عقد))  الشبكة، وفيها يتزايد عدد الوصالت V تربيعياً،
لتوازي مع عدد العقد N.  وعادًة ما ال يتطلب األمُر عملية ((رابط:
توجيه))، حيُث أن كَل عقدٍة ترتبًط مع أخرى ُمباشرةً .  ويف حالة قصور
شرتكني ُممكناً دون عملية

ُ
وصلة ُمباشرة، ال يعود االتصاُل بني هذين امل

ستعماهلا، واعتماداً على رسٍم بياينّ  إجياد املسار (التوجيه)، اليت ُميكن 
لية على عقد كامل، بناُء شبكة اتصاٍل ُمؤّمنٍة، حبيث تُوجد مساراٍت 
أخرى.  وهذه ((رابط:  طُوبُوُلوجَيا (الشبكة)|الطوبولوجيا))  ال تتناسب

ستعملة
ُ
مع الشبكات األكرب حجماً، نظراً لكمية األسالك الكبرية امل

فيها.

رسم بياين كامل

Vollständiger Graph (m.)

371 Complex Instruction 
Set Computer

CISC: microprocesseur à jeu d'instruction étendu 
/ complex instruction set computer

تقنية لتصميم ((رابط :  ميكروبروسيسور))، يتطلب تنفيذ ((رابط:  أمر
للُمعاجل|تعليمات املعاجل))  فيها، أطواراً ُمتعددة من عمل ((رابط:  وحدة

.(((CPU) املعاجلة املركزية

ُمعاجل ُصغري ذو تعليماٍت ُمعقدَّة

CISC

372 complex number

nombre complexe (m.)

عدد يكون بصيغة :  عدد مركب =  عدد حقيقي أ +  عدد حقيقي ب *
ن الوحدة التخيلية ليست رقما حقيقيا وهلا وحدة ختيلية.  مع العلم 

اخلاصية التالية:  مربع الوحدة التخيلية = -1

عدد عقدي

Komplexe Zahl (f.)
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373 Component Based 
Automation

Profinet CBA

مت تطوير بروفينت CBA للتواصل مع األجهزة الطرفية الالمركزية.
لنقل/  حزمة بروتوكوالت حيث ُميكن مبساعدة (رابط:  بروتوكول التحّكم 

اإلنرتنت (TCP/IP)))  حتقيق عدد مرات رد فعل من اجلهاز يف
نية.  ويسمح ((رابط:  بروتوكول))  ((رابط:  زمن حدود 100 مللي/

('Real Time'الزمن احلقيقي  = RT) ((حقيقي|الزمن احلقيقي
نية. لربوفينت CBA أوقات استجابة تصل إىل 10 مللي 

أمتتة قائمة على الوحدات
'Profinet CBA'

Profinet CBA

374 component Selection

sélection (f.) de composant

ّتبع يف عملية اختيار ُمركَّبات ((رابط:  دائرة ضبط|دائرة
ُ
النهج امل

ركَّبات اليت ميكن أن تؤثر على ((رابط:
ُ
الضبط))  هو:  خنتار امل

منظومة|املنظومة))  وُتسمى ((رابط:  جهاز حتّكم|جهاز التحّكم))،
وكذلك املركبات اليت ُميكن بواسطتها قياس ((رابط:  مقدار

مضبوط|املقدار املضبوط))، وُتسمى ((رابط:  جهاز قياس|أجهزة
القياس)).  وألن مقدارا الدخل واخلرج ((رابط:  ضابط|للضابط))

يتّحركان يف نطاق جماالت عيارية، فإن األمر يتطلَّب وجود ((رابط:  ُحمّول
قاسة مع

ُ
ات الضبط امل قياس|ُحمّوِالت قياس))، تقوم مبُواءمة ُمتغريِّ
الضابط، ونقل مقدار خرج الضابط إىل جهاز الضبط.

ت اختيار املُركَّبات، اختيار املُكوِّ

Komponentenauswahl (f.)

375 composition operation

opération (f.) de composition

عملية حسابية ُتستخدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض))
بغرض الوصول إىل ((رابط:  دالة عضوية|الدالة العضوية))  ((رابط:

قاعدة ضبط|لقاعدة الضبط))، وغالباً ما تكون عملية (أو)  أو ((رابط:
اتصال ُمشغِّل احلد األقصى))، وفيها جيب أخذ نسب فّعالية كل القواعد

يف االعتبار.

عملية تركيبية

Kompositionsoperation (f.)

376 compression

compression (f.); tassement (m.); contraction (f.)

هو متدد سليب.

تّقلص

Stauchung (f.)

377 compressive stress

tension de compression (f.)

بض)).  القيمة العددية إلجهاد ثري قوة على ((رابط:  جسم  ينتج عن 
الضغط، حبكم تعريفها، هلا عالمة سالبة.

إجهاد انضغاطي، إجهاد
االنضغاط

Druckspannung (f.)

378 Computer Aided Design

DAO: dessin assisté par ordinateur; CAO: 
conception assistée par ordinateur

إجراء التصميم واإلنشاء مبساعدة احلاسب، كالتصوير التفاعلّي لقطعة
ا. تعّلقة 

ُ
ت امل ُمَصنَّعة وإجراء كل احلسا

ستخدام احلاسب، تصميم 
ستخدام تصميم (ال... )  

(CAD) الكمبيوتر

CAD

379 Computer Aided 
Engineering

IAO : ingénierie (f.) assistée par ordinateur

Computer Aided  ' يشري االختصار يف اللغة االجنليزية إىل
Engineering'  ويُقصد به عمليات التصميم والتشييد والتطوير

ملعىن األمشل األعمال اهلندسية اليت والتخطيط مبساعدة الكمبيوتر، أي 
ت الناجتة، عن هذه األعمال، تتم بواسطة الكمبيوتر.  وختضع البيا

ملعاجلة مباشرة يف األقسام الالحقة.

ستخدام هندسة (ال... )  
(CAE) الكمبيوتر

CAE

380 Computer Aided 
Manufacturing

FAO : fabrication (f.) assistée par ordinateur

Computer Aided' يشري االختصار يف اللغة االجنليزية إىل
Manufacturing'، ويُقصد به عمليات التصنيع واإلنتاج اليت

جتري مبساعدة الكمبيوتر يف أنظمة التصنيع األوتوماتية.

ستخدام الكمبيوتر تصنيع 
(CAM)

CAM
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381 Computer Aided 
Planning

PAO : Planification (f.) et ordonnancement 
assistés par ordinateur

اختصار يعين 'التخطيط مبساعدة احلاسب'  وهذا يشمل على سبيل
املثال اإلجراءات، وماهية مراحل العمل، وتسلسل مراحل العمل،

واستخدام املوارد، اخل.

ستخدام احلاسوب، ختطيط 
ستخدام ختطيط (ال... )  

(CAP) الكمبيوتر

CAP

382 Computer Aided 
Quality Assurance

AQAO : assurance (f.) qualité assistée par 
ordinateur

ذا االختصار ضمان اجلودة مبعاونة الكمبيوتر، أي تصميم يُقصد 
وتنفيذ املهام التشغيلية لضمان اجلودة مبساعدة الكمبيوتر.

ستخدام ضمان جودة اإلنتاج 
(CAQ) الكمبيوتر

CAQ

383 Computer Aided 
Software Engineering

IAO : ingénierie (f.) assistée par ordinateur

ستخدام الكمبيوتر ذا االختصار ((رابط:  هندسة (ال... )   يُقصد 
ستخدام الكمبيوتر (CAE)))  يف جمال (CAE)|  اهلندسة 

الربجميات.

ستخدام هندسة الربجميات 
(CASE) الكمبيوتر

CASE

384 Computer Aided 
Testing

test (m.) assisté par ordinateur

إلضافة إىل ستخدام الكمبيوتر،  ذا االختصار، االختبار  يُقصد 
إعداد وتنفيذ وتقييم عمليات هذا االختبار بدعم الكمبيوتر، مبا يف ذلك

توثيق نتائج االختبار.

ستخدام الكمبيوتر اختبار 
(CAT)

CAT

385 computer network

réseau informatique (m.)

ترابط عدة أنظمة إلكرتونية تقنية ُمستقلة، مثل احلواسيب، يُتيح اتصال
فردة بعضها مع بعض.  واهلدُف من هذا، على سبيل املثال،

ُ
األنظمة امل

شرتكة من ((رابط:  َمورِد|املوارد))  من قبيل طابعات
ُ
هو االستفادة امل

((رابط:  شبكة|الشبكة))  و((رابط:  خادم (الشبكة)))  و((رابط:
ت)).  ت|قواعد البيا ملف|ملفات))  الوسائط و((رابط:  قاعدة بيا

حة إمكانية اإلدارة املركزية ألجهزة الشبكة هم أيًضا، إ
ُ
ومن امل

وُمستخدمي الشبكة.  وتتُم عمليُة االتصال عرب ((رابط:
بروتوكول|بروتوكوالت))  ُخمتلفة، ُميكن تشكيلها بواسطة ((رابط:  منوذج

األيزو لنظام الربط البيىن املفتوح)).

شبكة حواسيب

Rechnernetz (n.)

386 Computer-Integrated 
Manufacturing

CIM : production (f.) intégrée par ordinateur

ستخدام الكمبيوتر.  وهو يقوم على هذا االختصار يُقصد به التصنيع 
أنظمة تصنيع مرنة تعمل أوتوماتًيا، حيث ُجترى العمليات املعلوماتية

األساسية يف هذه االنظمة (داخل نظام واحد أو بني أنظمة متعددة)
مبساعدة احلاسب.

تصنيع  (ال... )  املتكامل
(CIM) لكمبيوتر

CIM

387 Computerized 
numerical control

CNC : commande (f.) numérique par calculateur

طبقاً ((رابط:  مواصفة (ال... )  القياسية األملانية DIN رقم
66257|للمواصفة القياسية األملانية DIN رقم 66257))  يُعرَّف
حلاسوب (CNC)  على أنه 'حتّكٌم رقميٌّ، يشتمل التحّكم الرقمّي 
على واحٍد أو رمبّا أكثر من حاسب ذي ذاكرة قابلة للربجمة.  يتُم حتديدُ 
ألساس من خالل برجمة املزا الوظيفية هلذا النوع من التحّكم الرقمّي 
حلاسوب إال يف وجود احلواسيب.'  وال تتّوفر وظيفُة التحّكم الرقمّي 

عاجلات امليكروية
ُ
عناصر الذاكرة والتخزين و((رابط:  ميكروبروسيسور|امل

ت))، ويكمُن اهلدف من وراء عملية التحّكم هذه يف ((رابط: للبيا
ماكينة تشغيل ميكانيكي|ماكينة التشغيل امليكانيكي)).

حلاسوب حتّكُم (ال... )  الرقمّي 
(CNC)

CNC
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388 concentration

concentration (f.)

النصيب الكّمي ملادٍة ما متذاوبة يف مادٍة أخرى.  وطبقاً للمواصفة
القياسية األملانية DIN رقم 1310، يكوُن كل خارج قسمة، كان

فيها حجم V طور االختالط يف املقام، ُيسّمى تركيزاً .  ُميكن التمييز بني
/ >r<sub>i</sub> = m<sub>i الرتكيز الكتلّي
s<sub>i</sub> = V والرتكيز احلجمّي ،sub>/V

 <c<sub>i</sub وتركيز كّمية املادة sub>i</sub>/V >
=  n<sub>i</sub>/V.  ترمز m<sub>i</sub> هنا
nإىل احلجم اجلزئّي، و <V<sub>i</subإىل الكتلة اجلزئية، و
< sub>i</sub> إىل العدد النسيب للجزيئات يف احلجم الكليّ 

.V

تركيز

Konzentration (f.)

389 concentration 
measurement

mesure (f.) de concentration

بواسطة ((رابط:  هندسة القياس|هندسة قياس))  ((رابط:
راد قياسها يف عّينة ما،

ُ
تركيز|الرتكيز))، ُميكن تعيني املواد واجلزيئات امل

كّمياً ونوعياً .

قياس الرتكيز

Konzentrationsmessung (f.)

390 concept of 
measurement error

concept (m.) d’erreur de mesure

(انظر:  ((رابط:  خطأ قياس)))

مفهوم خطأ القياس

Konzept (n.) des Messfehlers

391 concept of measuring 
[measurement] 
uncertainty

concept (m.) d’incertitude de mesure

ال يُفّرِق مفهوم 'اليقني القياس'  بني األخطاء املنهجية واألخطاء
حتملة ((رابط:  نتيجة

ُ
العرضية، فالقيمة املرجعية له هي القيمة امل

القياس|لنتيجة القياس))، وتنتج نتيجة القياس كقيمٍة تقديرية ±
((رابط:  جمال الثقة))  حول هذه ((رابط:  قيمة تقديرية|القيمة

التقديرية)).

مفهوم اليقني القياس

Konzept (n.) der Messunsicherheit

392 conclusion

succédence (f.)

ُمصطلٌح ُيستخدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).  وهو
جزء (التايل)  يف ((رابط:  شرطية (ال... )|قاعدة الشرطية)).

استنتاج، خامتة

Sukzedenz (f.)

393 conductance

conductance (f.)

ئية ملوصٍل ما، املواصلة G، مقلوب ((رابط:  مقاومة|املقاومة))  الكهر
وهي ما حيدد ((رابط:  موصلية (ال... )|املوصلية))، ووحدة قياسها

.(S) سيمنز

ُمواصلة (ال... )

Leitwert (m.)

394 conductive plastic 
sensor

capteur (m.) en plastique conducteur

((رابط:  ُمستشعر ُمقاوم))  تتكون املادة املوصلة فيه من البالستك
ء. ل للكهر املوصِّ

ُمستقبل ذو ُموصل من البالستيك

Leitplastikaufnehmer (m.)

395 conductivity

conductivité (f.)

يتم حتديدها بواسطة ((رابط:  قيمة التوصيل)).  هناك ثالث فئات:  1
املوصل:  املواد ذات املوصلية العالية، مثل املعادن والغرافيت و2  ((رابط:
أشباه املوصالت))، مثل الثنائيات والرتانزستورات، 3 غري املوصالت =

((رابط:  عازل)):  املواد ذات املوصلية املنخفضة، مثل السرياميك واهلواء.

موصلية (ال... )

Leitfähigkeit (f.)

396 conductometry

conductimétrie (f.)

دف ِلية))  النوعية لوسط ما،  وصِّ
ُ
تعيُني ((رابط:  موصلية (ال... )|امل

ثريها على ختلفة يف 
ُ
تعيني تركيز األمالح فيه.  وتتباين األمالُح امل

لية الوسط، وذلك حسب تركيزها.  ويف حالة خليط غري معلوم من ُموصِّ
لية غُري ُممكن.  وعالوةً  وصِّ

ُ
األمالح، فإن التحديد الواضح للرتكيز عرب امل

لية.  وهنا ُميكن وصِّ
ُ
ثٌري قوٌي على امل على ذلك، فإن درجة احلرارة هلا 

لتالمس))  و((رابط: لية  وصِّ
ُ
التمييُز بني ((رابط:  ُمستشعرات امل

لية بغري تالمس)). وصِّ
ُ
ُمستشعرات امل

ِليَّة ِقياُس املَُوصِّ

Konduktometrie (f.)

397 confidence coefficient

nombre (m.) de confiance

قيمة درجة الثقة املستخدمة حلساب ((رابط:  جمال الثقة))  (P)، يصل
لنسبة للقياس املوجه، و95% للقياس يف العملية، مثًال إىل %90 

و99% للقياسات عالية الدقة.

معامل الثقة

Konfidenzzahl (f.)
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398 confidence interval, 
confidence range, 
confidence region

intervalle (m.) de confiance

طة)) توسِّ
ُ
طة|القيمة امل يشري إىل ما إذا كانت ((رابط:  قيمة ُمتوسِّ

و((رابط:  احنراف معياري|االحنراف املعياري))  ((رابط:  عينة
علمات ((رابط:

َ
عشوائية|لعينة عشوائية))  ما، ُيشكِّالن ُمقاربة جيدة مل

عدَّل على سبيل املثال، ((رابط:  قيمة
ُ
كامل العينات)).  كأن يكون امل

تَوقعة)). وهذا
ُ
تقديرية|القيمة تقديرية)) ((رابط:  قيمة ُمتوقعة|للقيمة امل

يعين أن املعدل يوجد ((رابط:  احتمال (ال... )|احتمال))  معني داخل
جمال الثقة، انظر إىل الشكل.  يتأثر جمال الثقة حبجم ((رابط:

عينة|العينة))، ويتم أخذ هذا بعني االعتبار يف التطبيقات العملية
بواسطة عامل ُيضرب به جمال الثقة كما تُبينه املعادلة وطبقاً لتوزيع

ستيودنت االحتمايل.  يشمل التعريف الكامل ((رابط:  خطأ
عشوائي|للخطأ العشوائي))، حجم العينة وبيان حول مستوى الثقة

للنتيجة اليت حتصلنا عليها.

جمال الثقة، فرتة الثقة

Vertrauensbereich (m.)

399 conjunction

conjonction (f.)

(((AND  (و) رابط:  العالقة املنطقية))  :انظر)

عطف، وصل/  اقرتان

Konjunktion (f.)

400 conjunction

coupe (f.)

هي العملية األساسية (و)  يف املنطق الثنائي:  يكوُن اخلرج فقط =  1،
عندما تكوُن كل الدخول =  1.

تقاطع

Schnitt (m.)

401 Conjunctive Normal 
Form (CNF)

forme (f.) normale conjonctive

ات)) يف هذا النموذج، يتُم وصل كل توليفات ((رابط:  ُمتغّري |ُمتغريِّ
الدخل، اليت تكوُن ((رابط:  إشارة))  اخلرج فيها ذات قيمة 0، عن طريق
((رابط:  العالقة املنطقية (أو)  OR)).  إذا ما كانت قيمة ُمتغريِّ الدخل

1، يتُم عكسها قبل ذلك.  يلي ذلك ربُط ((رابط:  التعبري
األقصى|التعبريات القصوي))  معاً من خالل ((رابط:  العالقة املنطقية

.((AND  (و)

منوذج عطف نظامي، منوذج اقرتان
(وصل)  نظامي

Konjunktive Normalform (f.)

402 constant temperature 
method

constant temperature method

هي طريقٌة لقياس ُمعدَّل التدّفق، وفيها يتُم إدخال ((رابط:  تدّفق
نساب من منبع دافئ،

ُ
(ال... )  احلراري|تدّفق حراري))  إىل الوسط امل

وليكن سلك تسخني R<sub>H</sub> مثالً .  ُتوجد ((رابط:
قاومة))  R<sub>H</sub> يف ((رابط:  دائرة

ُ
مقاومة|امل

بتًة عن طريق إعادة ضبط جهد التسخني قنطرية))  ويتُم اإلبقاء عليها 
وتعديله.  يكوُن جهد التسخني أو تيار التسخني يف حالة القنطرات

لتايل ((رابط: تعادلة، مها املقياس لسرعة االنسياب، و
ُ
امل

تدّفق|للتدّفق)).

طريقة درجة احلرارة الثابتة

Konstanttemperaturverfahren (n.)

403 Constant value control

régulation (f.) de maintien

بتة للضبط املرجعّي، لقيمة الثابتة، يتُم حتديد قيمة  لنسبة للضبط 
ت وعلى ذلك فإن دور الضابط يقتصر على موازنة التشويش واالضطرا

ثريها، وهلذا فإن تصميمه جيب أن يتوفر فيه الطارئة وعلى احلد من 
ت. سلوك جيد جتاه االضطرا

لقيمة الثابتة ضبط 

Festwertregelung (f.)

404 constantan

constantan

(انظر:  ((رابط:  سبائك النيكل)))

كونستنتان، سبيكة مقاومة من
النحاس والنيكل

Konstantan

405 contact bounce/ 
contact chatter

rebondissement de contact (m.)

فتح وإغالق اتصال متكرر لفرتة وجيزة عند استعماله، غري مرغوب فيه.

إرجتاجية التالمس

Kontaktprellen (n.)

406 contact resistance; 
transition resistance

résistance (f.) de contact; jonction; transition

ئية الفعَّالة يف نقطة االنتقال من مادة ((رابط:  مقاومة|املقاومة))  الكهر
ئية. وصِّالت الكهر

ُ
إىل مادة أخرى من امل

ُمقاومة التالمس

Übergangswiderstand (m.)
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407 contact thermometer

thermomètre (m.) à contact

يُعّد كل من ((رابط:  مقياس حرارة مبقاومة))  و((رابط:  مقياس حرارة
كوارتزي))  و((رابط:  مزدوجة حرارية|املزدوجة احلرارية))  مقاييس حرارة
تالمسية، وذلك ألنه يطلب حال استعماهلا، وجود تالمس حراري ال

قاسة.
ُ
س به بينها وبني املادة امل

مقياس حرارة تالمسي، ثرمومرت
تالمسي

Berührungsthermometer (n.)

408 contact-based 
conductivity sensor 

capteurs (pl. + m.) de conductivité par contact

ئي))  خارجّي وأخر داخلي ُمستشعرات تتكوَّن من ((رابط:  قطب كهر
يف شكل أنبوب، يُغمران يف حملوٍل ملحّي، وُيشغَّالن بواسطة جهد ُمرتدد

ما ((رابط:  ُمستشعر درجة احلرارة)).  هنا تُقاُس ((رابط: وُمدمٌج 
رتدد

ُ
موصلية (ال... )|موصلية))  احمللول امللحّي كخارج قسمة التيار امل

رتدد الثابت.
ُ
على اجلهد امل

لتالمس، ُمستشعرات املُوّصلية 
لتالمس ُمستشعرات توصيل 

kontaktbehafteter Leitfähigkeitssensor (m.)

409 Contactless 
conductivity sensors ( 
pl. + m . )

capteurs (pl. + m.) de conductivité sans contact

راد قياسها، واعتماداً على ((رابط:  موصلية
ُ
ُحتدث العّينة امل

ً مغناطيسياً ُمتباين القوة يف داخل ((رابط: (ال... )|موصليتها))، اقرتا
حوِّل)). 

ُ
مل دائرة قنطرية|الدائرة القنطرية))  اخلاصة ((رابط:  ُحموِّل|
(انظر:  ((رابط:  تدّفق مغناطيسيّ )))  (انظر:  ((رابط:  دائرة

مغناطيسية)))

لية بغري ُمستشعرات املُوصِّ
لية تالمس، ُمستشعرات املُوصِّ

دون تالمس

Kontaktlose Leitfähigkeitssensoren (pl.+m.)

410 contactless 
thermometer

pyromètre (m.) infrarouge; thermomètre (m.) 
laser

هو ((رابط:  جهاز قياس))  ُيستخدَّم لقياس درجة حرارة أسطح املواد
دون حدوث أي تالمس بينه وبني هذه األسطح، مثل ((رابط:  بريومرت

إشعاعي)).

مقياس حرارة التالُمسي

Berührungsloses Thermometer (n.)

411 continuity equation

équation de continuité (f.)

بتة، تطبق املعادلة (  ).  متثل   (r) عندما تكون كثافة الوسط املتدفق
A1 و A2 يف هذه احلالة، مساحة مقاطع التدفق يف النقط 1 و 2،
v1 و v2 قيم تدفق عند نفس النقط.  يعين اخلط فوق الرموز v أنه

ميثل املتوسط احلسايب للتدفق عرب مساحة املقطع.

معادلة االستمرارية

Kontinuitätsgleichung (f.)

412 continuous

constant

ستمرة، ُميكن أن يتقبل ((رابط:
ُ
يف حالة ((رابط:  إشارة|اإلشارات))  امل

رامرت املعلومات))  داخل جماٍل ُحمدَّد، كل القيم العشوائية.

ُمستمر

stetig

413 continuous controller

régulateur (m.) constant

ضابط ُمستمر

Stetiger Regler (m.)

414 Continuous Function 
Chart

CFC: graphique (m.) de fonction continue 
(Continuous Function Chart)

خطَّط الوظيفي))
ُ
رمٌز ُخمتصر يُقصد به ((رابط:  ُخمطَّط وظيفي|امل

لكامل لتخطيط مشاريع ((رابط:  برجمة)) املتواصل، وهو أداة تصويرية 
أنظمة ((رابط:  جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة|أجهزة التحّكم املنطقي
القابلة للربجمة)).  ُميكن بواسطة ((رابط:  ُحمّرِر|برجميات حترير))، تركيب

مكنة، وربطها
ُ
ت جاهزة على مساحة العمل بكل الرتتيبات امل ُمكوِّ

ا، مما ُميّكن من خلق وظائف جديدة. ببعضها البعض وحتديد َمعلما

رسم بياينّ وظيفّي ُمتواصل

CFC

415 continuous function 
chart (CFC)

schéma (m.) de fonctionnement

(انظر:  ((رابط:  ُخمطَّط وظيفي)))

ُخمطَّط وظيفي

FUP
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416 Continuous path

mode CP du robot (m.)

يف هذا النوع من التشغيل، يتُم حساب النقاط البينية، حبيَث تكوُن نقطةُ 
إسناد ((رابط:  أداة|األداة))  ((رابط:  نقطة مركز األداة))  واقعًة على

خٍط ُمستقيم ((رابط:  استكمال خّطي))  أو على مسار دائري
((استكمال دائري))، فيما بني نقطة البدء ونقطة النهاية.  يُعّد ((رابط:
استكمال حلزوين|االستكمال احللزوين))  هو النوع األكثر شيوعاً على

ربَجمة سلفاً من خالل
ُ
املستوى العاملي.  وهنا يتُم ربُط نقاط دعم املسار امل

بت. ُمنحىن مساري 

تشغيل متواصل املسار للروبوت

Roboter-CP-Betrieb (m.)

417 contouring control 
system

Commande de contournage (f.)

هو مصطلح يف ((رابط:  هندسة التحّكم الرقمّي (NC))).  والتحّكم
الكنتوري أو الكفايف يف ((رابط:  ماكينة تشغيل ميكانيكي|ماكينة

تشغيل ميكانيكية))، قادر على التحّكم يف حمور واحد أو يف حمورين أو
يف حماور ُمتعددة تكون مرتابطة وظيفياً فيما بينها، حبيث تتبع احلركة

ت النسبية بني أداة الصنع والقطعة املصنعة مساراً ُمربجماً حسب مستو
خمتلفة األشكال أو حسب منحنيات ثالثية األبعاد.  وميكن العثور على

مسائل من هذا القبيل يف ((رابط:  روبوت صناعي|الروبوت
الصناعيّ )).

نظام حتكم كنتورى، نظام حتكم
كفايف، حتكم ىف مسار مستمر

Bahnsteuerung (f.)

418 control

commande (f.)

لتأثري على عملية جتري يف نظام ما، يقوم فيها ُمتغّري دخل أو أكثر 
لنظام.  وتتميز عملية التحكم مقادير اخلرج بناًء على القوانني اخلاصة 
مبسار التأثري املفتوح ((رابط:  إشارة|لإلشارات))  عرب ((رابط:  ُعنصر

حتويل|ُعنصر التحويل))  أو ((رابط:  سلسلة ميقاتية|سلسلة التحكم)). 
(انظر:  ((رابط:  مسار فعل مفتوح)))

حتّكم

Steuern (n.)

419 control

commande (f.)

(انظر:  ((رابط:  حتّكم)))

حتّكم، ُمتحكِّم

Steuerung (f.)

420 Control

commande (f.)

عتباره ((رابط:  مقدار هي عملية يؤثر خالهلا متغري أو أكثر 
عتبارها ((رابط:  مقدار الدخل|مقادير الدخل))  على متغريات أخرى 

ملنظومة.  يتمظهر التحكم اخلرج|مقادير اخلرج))  يف إطار النظم اخلاصة 
يف مسار التأثري املفتوح على عنصر االنتقال أو سلسلة التحكم.  يكون

هناك حتكم عندما، يتم خالل ((رابط:  عملية))، دون األخذ بعني
َؤثَِّر عليها، التأثري يف اجتاه وضع

ُ
االعتبار للوضع الفعلي للمنظومة امل

معني.  (انظر:  ((رابط:  مسار فعل مفتوح)))

حتّكم، توجيه

Steuerung (f.)

421 control algorithm

algorithme (m.) de contrôle supérieur

مّيزات
ُ
مل تتمّيز خوارزمية الضبط العالية، عن اخلوارزميات التقليدية، 

التالية:  تستخدم معلوماٍت أكثر عن ((رابط:  منظومة مضبوطة|املنظومة
املضبوطة))، عن تلك املوجودة يف ((رابط:  دائرة ضبط|دائرة الضبط))
الكالسيكية.  ّمت تصميُم تلك اخلوارزمية بشكٍل عام من أجل ((رابط:

تغّريات)).  حتتاُج يف أغلب
ُ
تحّكمات ُمتعددة امل

ُ
تغّريات|امل

ُ
ضبط ُمتعّدد امل

األحيان لعمليات تصميمية خاصة.  من بني اخلوازميات العديدة، نذكر
ّميزة))، و((رابط:  حتليل اإلشارات

ُ
منها ما يلي:  ((رابط:  حساُب القيم امل

ح إشارات))، و((رابط:  تقدير احلالة))، اإلحصائي))، و((رابط:  ُمرشِّ
((رابط:  تقدير تكراري للَمعلمات))، و((رابط:  ُمتنبئ مسيث))،

و((رابط:  ضابط حالة))، و((رابط:  حتويل هيكلي|التحويل اهليكلي))،
و((رابط:  ضبط تـَْوأَِمي))، و((رابط:  فك التقارن)).  (انظر:  ((رابط:

خوارزمية ضبط تقليدية)))

خوارزمية ضبط عالية

Höherer Regelalgorithmus (m.)

422 control algorithm

algorithme de régulation (m.)

ُتستخدم لتشكيل ((رابط:  مقدار الضبط))  وفقاً ((رابط:  فارق
ضبط|لفرق الضبط)).  وقد يُقَصد بذلك إما (انظر: ((رابط:  ضابط

تناسيب تكاملي تفاضلي|الضوابط التناسبية التكاملية التفاضلية))
الكالسيكية أو خوارزمية الضبط العالية.  (انظر:  ((رابط:  خوارزميات

الضبط العالية))). 

خوارزمية ضبط

Regelalgorithmus (m.)
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423 control character

caractère de commande (m.)

لتبليغ)))، (انظر:  ((رابط:  رمز تدقيق (انظر:  ((رابط:  رمز اإلشعار 
ت ت)))، (انظر: ((رابط:  رمز حتويل وصلة البيا حزمة البيا

(DLE))))، (انظر: ((رابط:  استعالم))) 

رمز حتّكم

Steuerzeichen (n.)

424 control circuit

circuit (m.) de régulation

ثري مغلق)) ا ((رابط:  مسار فعل ُمغلق|مسار  تعترب يف حد ذا
ئي يف إطار ((رابط:  عملية))  تقنية ما. ((رابط:  مقدار|للمقدار))  الفيز

من العوامل الرئيسية هنا إرجاع القيمة الفعلية إىل ((رابط:
ضابط|الضابط))  وإجراء مقارنة مستمرة بني القيمة املستهدفة والفعلية.

دائرة ضبط

Regelkreis (m.)

425 control deviation

écart de régulation (m.)

حيود الضبط

Regelabweichung (f.)

426 control deviation

différence de régulation (f.)

فارق ضبط

Regeldifferenz (f.)

427 control deviation

différence de régulation (f.)

(انظر:  ((رابط:  فرق الضبط)))  يف قاموس هندسة التحّكم.

فرق الضبط

Regeldifferenz (f.)

428 control element

élément de positionnement (m.)

ئي، ُمقارن قابل ام كهر يقوُم ُعنصُر الضبط (ُمالمس، ُمّرِحل، صمِّ
للتوصيل، مغناطيس، إخل)  بربط ((رابط:  جتهيزة التحّكم))  مع ((رابط:

مسار التحّكم))، وهو يتّدخل يف تدّفق الطاقة يف ((رابط:
عملية|العملية))  اخلاضعة للتحّكم.

عنصر ضبط

Stellglied (n.)

429 control Engineering

technique de régulation (f.)

ُحتدِّد الطرق العامة لتصميم ((رابط:  نظام تقين))  ما، واليت جتعله قادراً 
على العمل بشكل تلقائي يف االجتاه املطلوب اثناء التشغيل.  وتكون

نتيجة ذلك إضافة أجهزة إىل النظام التقين املذكور سلفاً، هذه األجهزة
لتأثري املطلوب.  ويسمى هذا النظام بعد إضافة األجهزة األخرى تقوم 

((رابط:  ضبط|نظام ضبط)).

هندسة الضبط

Regelungstechnik (f.)

430 control engineering

technologie (f.) de commande

تشمل كل الوظائف املوجودة يف ((رابط:  هرمية األمتتة)).

هندسة التحكُّم

Leittechnik (f.)

431 control engineering

technique de commande (f.)

(انظر:  ((رابط:  حتّكم)))

هندسة التحّكم

Steuerungstechnik (f.)

432 Control engineering 
concepts

concepts de régulation (pl.+m.)

يُعطي اجلدول نظرة خمتصرة حول املفاهيم اهلامة يف هندسة التحكم.

مفاهيم هندسة التحكم

Regelungstechnische Begriffe (pl.+m.)

433 control equipment

système de régulation (m.)

ُمصطلٌح ُيستخدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).  (انظر:
((رابط:  قاعدة معرفة))).

أداة ضبط

Regelwerk (n.)

434 control equipment, 
control device

dispositif de commande (m.)

جتهيزة تتّوىل أداء الوظائف التالية:  إدخال اإلشارات من ((رابط:
عملية|العملية))، وُمعاجلة اإلشارات، وإخراج اإلشارات يف العملية،

ديتها. دف التأثري عليها تبعاً للمهّمة املطلوب 

جتهيزة حتكَّم، أداة حتكَّم

Steuereinrichtung (f.)

54



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Cمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

435 control factor

facteur de régulation (m.)

تبقّي ((رابط:  متحكم
ُ
هو مقدار ((رابط:  فرق الضبط))  امل

عطاة، على أنه
ُ
تناسيب|لضابط تناسيب))، وُحيسب طبقاً للمعادلة امل

ت اخلطوة)) خارج قسمة ((رابط:  إجابة على استثارة درجية|إجا
((رابط:  سلوك حتكمي|للسلوكيات التحكمية))  أو ((رابط:  سلوك
ثري تشويشي|السلوكيات التشويشية))، وهو يعربِّ عن مدى تقليل 

ستخدام ((رابط:  ضبط|الضبط))  ُمقارنةً  ((رابط:  ُمتغريِّ التشويش))  
،R مع ((رابط:  حتّكم|التحّكم)).  كلما قّل مقداُر عامل الضبط
ثُري ُمتغّري التشويش على ((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار اخنفض 

املضبوط)).  يف حال احتواء ((رابط:  ضابط|الضابط))  أو ((رابط:
منظومة))  على عنصر تفاضلي، فإن عامل الضبط يصبح ُمعقداً . (انظر:

((رابط:  ضابط تناسيب تكاملي تفاُضلي)))

عامل ضبط

Regelfaktor (m.)

436 control information

information de commande (f.)

هي املعلومة الثانية يف رأس ((رابط:  برقية|الربقية))، وتُبّني للُمستقِبل نوع
تغّرية).  يتمُ 

ُ
ذا أيضاً ُحتدِّد طول الربقية (ُيستثىن من ذلك الربقية امل الربقية و

قل|الناقل)))، أو برقية هنا التمييز بني برقية التحّكم (اتصال ((رابط:  
ت ((رابط:  عملية|العملية)))، أو برقية التشخيص. ت النفع (بيا بيا

معلومة التحّكم

Steuerinformation (f.)

437 control level

niveau de commande (m.)

ستوى من ((رابط:  هرمية األمتتة))  يشتمل على الوظيفتني التاليني:
ُ
هذا امل

((رابط:  حتّكم|التحّكم))  و((ضبط|الضبط)).  يف مستوى الدخل، يتمُ 
حتويل ((رابط:  إشارة|إشاراتُ ))  الدخل عرب ُحمّرر األوامر أو ُمستقبل

كّميات ((رابط:  عملية|العملية))  (ُمفتاح حّدي، ((رابط:
تحكِّم)). 

ُ
ُمستشعر|ُمستشعرات))  وما إىل ذلك))  إىل ((رابط:  حتّكم|امل

ا.  ويعمل عاجلة، يتُم ربط تلك اإلشارات معاً تبعاً ملهّما
ُ
ويف ُمستوى امل

عاجلة، يف
ُ
ُمستوى اإلخراج على إخراج إشارة اخلرج الناجتة عن ُمستوى امل

شكل يـَتَـَواءم مع عملية التوجيه اخلاصة ((رابط:  عنصر سيطرة|بعنصر
السيطرة)).

ُمستوى التحّكم

Steuerungsebene (f.)

438 Control loop element 
equation

équation d'élément de circuit de régulation (f.)

تكون عموماً ((رابط:  معادلة تفاضلية|معادالت تفاضلية))  من النموذج
،y و x قدَّم.  يتكون احلل املستقر هلذه املعادلة من أزواج من القيم

ُ
امل

بتة.  متثل y  ((رابط:  مقدار الدخل))، اللتان تتكو عند تكون z قيمة 
و x  ((رابط:  مقدار اخلرج)).

ُمعادلة ُعنصر دائرة الضبط

Regelkreisglied-Gleichung (f.)

439 control operation

opération de commande (f.)

(انظر:  رابط:  حتّكم)))

عملية حتّكم

Steuerungsvorgang (m.)

440 control panel; operator 
control panel; 
operating panel

panneau (m.) de commande

مج حتّكم رقمي|برامج ُجيري التوجيه اليدوي وإدخال ((رابط:  بر
مج التحّكم الرقمي))  عرب لوحة التحّكم يف التشغيل اخلاصة ((رابط:  بر

ه التحّكم الرقمي))، إىل جانب إدخال القيم التحّكم الرقميّ |مبُوجِّ
التصحيحية ((رابط:  أداة|لقطع الشغل))  وَمعلمات اآلالت.

لوحة التحّكم يف التشغيل

Bedienfeld (n.)

441 control point; mixing 
point

lieu de positionnement (m.)

جزء من ((رابط:  منظومة مضبوطة|املنظومة املضبوطة))، ُجترى فيه
عملية التأثري على ((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار املضبوط))، أما جزء

ذا التأثري فهو ((رابط:  عنصر سيطرة|عنصرُ  املنظومة الذي يقوم 
السيطرة))، يف حني تكوُن النقاط احلّدية بني ((رابط:  منظومة

مضبوطة))  و((رابط:  جتهيزة ضبط|جتهيزة الضبط))  هي ((رابط:  موضع
قياس|موضع القياس))  وموضع الضبط؛ حيث تقوم جتهيزة الضبط عند

لتأثري على املنظومة املضبوطة. هذا املوضع، 

موضع ضبط

Stellort (m.)

442 control program

programme de commande (m.)

(انظر:  ((رابط:  تطبيقات أجهزة التحّكم القابلة للربجمة)))

مج حتّكم بر

Steuerungsprogramm (n.)
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443 Control quality

qualité de régulation (f.)

ُتستخدم املعايُري التالية للحكم على جودة عملية ضبط:  1.  ((رابط:
ُمدة الصعود))، 2. ((رابط:  مدى التجاوز))، 3. ((رابط:  مدة استقرار

التعديل)).

جودة الضبط

Regelgüte (f.)

444 control range, setting 
range, regulating range

plage de réglage (f.)

جماُل الضبط

Stellbereich (m.)

445 control room

poste (m.) de commande

(انظر:  ((رابط:  غرفة)))

غرفة توجيه

Leitstand (m.)

446 control room

poste (m.) de commande

(انظر:  ((رابط:  غرفة)))

غرفة توجيه

Leitwarte (f.)

447 control room

salle de contrôle (f.)

(انظر:  ((رابط:  غرفة)))

غرفة توجيه

Schaltwarte (f.)

448 control room; control 
center

poste d'aiguillage (m.)

هي جتهيزة تقنية (جتهيزة توجيه)، ُمتّكن اإلنسان من توجيه ((رابط:
عملية))  ما والتأثري عليها.  حتتوي غرفُة التوجيه على شاشات ُمراقبة
ألجهزة، وُتستخدم سواٌء يف القياس أو وعناصر توجيه ووصالت 

الضبط أو التحّكم أو العرض أو اإلنذار أو التسجيل أو التشغيل أو
يئة غرفة التوجيه حبيُث تُتيح للُمشّغل إمكانية رؤية كل احلساب.  جيب 

شئ، كما متكّنه من الوصول إىل مجيع عناصر األوامر بسهولة.

غرفة

Warte (f.)

449 control station

poste de contrôle-commande (m.)

(انظر:  ((رابط:  غرفة)))

غرفة قياس

Messwarte (f.)

450 control system

segment de commande (m.)

هي جزء من عملية ((رابط:  حتّكم|التحّكم))، يتُم فيها التأثُري على
ئّية اخلاضعة للتحّكم، مثل درجة توّهج مصباح، أو درجة القيمة الفيز

حرارة وحدة التدفئة، أو سرعة دوران ُحمّرك.

منظومة حتّكم

Steuerstrecke (f.)

451 control system

mode de commande (m.)

تحكِّمات تبًعا للُمّميزات التالية:  ُدعامات املعلومات
ُ
تنقسم أنواُع امل

ئي أو مائعي أو ميكانيكي)، نوع ((رابط: (ُمتحّكم كهر
عاجلة (إشارات ((رابط:  تناظري|تناظرية))

ُ
إشارة|اإلشارة))  مبُستوى امل

أو((رابط:  ثُنائي|ثنائية))  أو ((رابط:  رقمي|رقمية)))، نوع ُمعاجلة
اإلشارات (((رابط:  ُمتحكِّم منطقي|حتّكم منطقي))  أو ((رابط:  حتكم
لتوصيالت السلكية)) تتابعي)))، نوع الربجمة ((( رابط:  ُمتحّكم ُمربَمج 

مج ُخمزَّن))). أو ((رابط:  ُمتحّكم برب

نوع التحّكم

Steuerungsart (f.)

452 control system 
element (component)

élément de circuit de régulation (m.)

((رابط:  ُعنصر حتويل))  يف ((رابط:  دائرة ضبط|دائرة الضبط)).

عنصر دائرة ضبط

Regelkreisglied (n.)

453 control valve 
specification

spécification de la vanne de régulation (f.)

علمات التالية:  ((رابط:  ُمعامل التدّفق))،
َ
مواصفة البد فيها من تعيني امل

نحىن اخلصائصي
ُ
بت النسبة املئوية|امل و((رابط:  ُمنحىن خصائصي 

نحىن
ُ
الثابت النسبة املئوية))  أو ((منحىن خصائصي خّطي|امل

اخلصائصي اخلّطي))، والُفتحة اإلمسية للتجويف، ودرجة الضغط، واملادة
املصنوع منها الصّمام، وأخرياً ((رابط:  نوع الصّمام)).

ُمواصفة صّمام ضبط

Regelventil-Spezifikation (f.)

454 control 
valve/regulating valve

vanne de régulation (f.)

جتهيزة خنق يتُم فيها عمل تفريغ للضغط، وهذا التفريغ يكوُن كبرياً 
وزّع الصّمام، ويعمل على تغيري التدّفق

ُ
بشكٍل كاٍف ويتغّري تبعاً مل

ملقدار املطلوب. احلجمي، 

صّمام ضبط، صّمام ُمنّظم

Regelventil (n.)
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455 control variable

valeur de positionnement (f.)

ثري قوي متغريات حتكمية هي متغريات من املنظومة، من جهة أوىل هلا 
نية ميكن التأثري عليها بشكل جيد. على سلوك املنظومة، من جهة 
حياول املستعمل تغيريها أثناء التشغيل ليحصل على التطور املطلوب

((رابط:  مقدار اخلرج|مقادير اخلرج))، أو تقريبا على األقل.

مقدار الضبط، ُمتغّري حتّكمي

Stellgröße (f.)

456 control variable

valeur de commande (f.)

(انظر:  ((رابط:  مقدار الضبط)))

مقدار التحّكم

Steuergröße (f.)

457 control speed

vitesse de régulation (f.)

هي تلك السرعة اليت يتغري تبعاً هلا ((رابط:  مقدار الضبط|املقدارُ 
املضبوط)).

سرعة الضبط

Stellgeschwindigkeit (f.)

458 controllability of a 
controlled system

régulation (f.) d'un système régulé

خري|زمن التأخري)) لتحديد قابلية الضبط يلزم معرفة ((رابط:  زمن 
T<sub>g  ((رابط:  زمن التعديل))و ، <T<sub>u</sub

< /sub> من ((رابط:  إجابة على استثارة درجية|اإلجابة على
االستثارة الدرجية))  اخلاصة ((رابط:  عنصر حتويل من درجة أعلى لنظام

خري (PT<sub>k</sub> )|بعنصر حتويل من حتكم ذي 
.(((PT<sub>k</sub>) خري درجة أعلى لنظام حتكم ذي 

إذا تضّمن ((رابط:  ُعنصر حتويل|عنصُر التحويل))  إىل جانب هذا على
((رابط:  زمن ميت))  T<sub>t</sub> ، فعندئٍذ ُيضاف هذا
الزمن إىل زمن التأخري.  ويُبنيِّ اجلدول ثالث فئات لقابلية الضبط وفًقا
. <T<sub>g</subو <T<sub>u</sub لكل من

ففف

قابلية ضبط منظومة مضبوطة

Regelbarkeit (f.) einer Regelstrecke

459 controlled process 
without self-regulation

segment régulé (m.) sans compensation

عندما يتضح من كل ((رابط:  ُمعادلة ُعنصر دائرة الضبط))  أنه لِقيمة
ستمرار، يف هذه احلالة يكون لدينا ((رابط:  x تزداد قيمة y بتة

منظومة مضبوطة))  دون تعديل، مثل:  منظومة مضبوطة ملنسوب ملء
بدون تصريف للسائل، أي أنه مع ثبات وضع الصمام (y)  يتزايد

ُمستوى امللء (x)  بصفة ُمستمرة.  (انظر:  ((رابط:  ُعنصر حتويل دون
تعديل)))

منظومة مضبوطة دون تعديل،
نظام حمكوم بدون ضبط

Regelstrecke (f.) ohne Ausgleich

460 controlled system; 
controlled process; 
control system

segment (m.)

هو ذلك اجلزء من ((رابط:  مسار فعل|مسار الفعل))  الذي ميثل جمال
احملطة (الصناعية)  والذي يقع التأثري عليه لتحقيق املهام.

منظومة، نظام حمكوم

Strecke (f.)

461 controlled variable

valeur (f.) régulée

هو املقدار املطلوب احلفاظ على ثبات قيمته أو جعله يتغري وفق الشكل
املطلوب خالل عملية ((رابط:  ضبط|الضبط)).  حيث ُتسمى القيمة

املطلوبة ((رابط:  قيمة ضبط الوضع))، بينما ُتسمى القيمة احلالية
((رابط:  قيمة حقيقية)).

مقدار مضبوط

Regelgröße (f.)

462 controller

régulateur (m.)

(انظر:  ((رابط:  ضابط)))  يف قاموس هندسة التحّكم.

ضابط

Regler (m.)

463 Controller area network

bus CAN (m.)

(CAN) ختصرة للعبارة اإلجنليزية
ُ
Controller هي األحرف امل

area network قل شبكة التحكم النطاقي واليت تعين ((رابط:  
(CAN)))، قل تتابعي ،((وهو ((رابط:  نظام الناقل التتابعي|نظام 
:وُيستخدم يف تركيب وجتميع السيارات وأجهزة التحّكم الصناعية.  (انظر

قل شبكة التحّكم النطاقيّ )) (((رابط:  خصائص 

(CAN) شبكةُ التحّكم النطاقّي

CAN
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464 controller demands

coefficient (m.) d’auto-échauffement

جيب ُمالءمة املقدار املضبوط بصفة دقيقة، حبيث يكون أقرب ما ميكن
إىل ((رابط:  متغري مرجعى (نقطة التضبيط)|املتغري املرجعي))، مع احلد
ات التشويش))  واحلفاظ على ثري ((رابط:  ُمتغريِّ التشويش|ُمتغريِّ من 

حلقة الضبط يف حالة مستقرة.  عند استعمال أصناف الضوابط
البسيطة، ال ميكن التوفيق بني كل هذه املتطلبات يف نفس الوقت، حيث
أن هذه املتطلبات هلا طبيعة متناقضة فيما بينها.  وعلى سبيل املثال:  فإن

((رابط:  ضابط تناسيب تكاملي تفاضلي|الضابط التناسيب التكاملي
ثري اضطراب مفاجئ على منظومة التفاضلي))  هو األسرع ملكافئة 

خري من الدرجة الثالثة.  غري أن هذا الصنف من مضبوطة تناسبية مع 
الضوابط ميكن أن ُحيدث جتاوزات اهتزازية غري مرغوب فيها.  الضابط
التناسيب –  التكاملي يكون يف املقابل أبطأ، ولكنه ال حيدث جتاوزات
اهتزازية قبل الوصول إىل حالته املستقرة النهائية.  أما ((رابط:  ضابط:

تناسيب|الضابط التناسيب))  و((رابط:  ضابط تناسيب تفاضلي|الضابط
ت ثري االضطرا ما يسعيان إىل احلد من  التناسيب التفاضلي))، فأ

ن إىل حدوث فارق ضبط دائم.  وحماولة تقليص ((رابط: ولكنهما يؤد
دة يف املعامل التناسيب تظل حمدودة الفاعلية نظرا فرق الضبط))  عرب الز
ائية لتأثريها السليب على استقرار حلقة الضبط.  (انظر:  ((رابط:  قيمة 

ُمتطلبات الضابط

Anforderungen (pl.+f.) an einen Regler

465 Controller 
Dimensioning

dimensionnement du régulateur (f.)

(انظر:  ((رابط:  تعديل الضابط)))

تقييس الضابط

Reglerdimensionierung (f.)

466 controller gain

amplification du régulateur (f.)

(انظر:  ((رابط:  معامل تناسيب)))

تضخيم الضابط، كسب الضابط

Reglerverstärkung (f.)

467 controller setting

réglage de régulateur (m.)

عملية جيري فيها البحث عن قيٍم لتعديل ((رابط:  ضابط|الضابط))،
تبلغ عندها ((رابط:  فرق الضبط|فوارُق الضبط))  الناشئة أصغر قيم

ُممكنة، ويكوُن ((رابط:  ختميد))  عملية الضبط على حنو ُمرٍض، كما ال
تكوُن ((رابط:  مدة استقرار التعديل))  كبريًة للغاية.  ويتطلب التحديد
ضيا كبرياً، علمات الضابط))  جهًدا ر

َ
التحليلي ((رابط:  َمعلم ضبط|مل

دة درجة ((رابط:  منظومة|املنظومة)).  يف املقابل، تنطلق خاًصة مع ز
لتجربة، ((رابط:  قواعد التعديل))  العملية، من قيٍم ُمميزة سبق حتقيقها 

ومن مث ُميكن جتّنب عمليات احلساب الباهظة.

تعديل الضابط

Reglereinstellung (f.)

468 controller setting 
according to Chien, 
Hrones and Reswick

Stabilité (f.) d’un système PT1, proportionnel 
avec retard de premier ordre

تعديل الضابط وفًقا لطريقة شني
وهرونس وريسفيك

Reglereinstellung (f.) nach Chien, Hrones und 
Reswick

469 controller setting by 
the help of step 
response

réglage de régulateur (m.) à l'aide de la réponse 
de saut

(انظر:  ((رابط:  تعديل الضابط وفًقا لطريقة شني وهرونس وريسفيك)))

ستخدام إجابة تعديل الضابط 
على استثارة درجية

Reglereinstellung (f.) mit Hilfe der Sprungantwort

470 controller setting for 
controlled systems 
without self-regulation

réglage (m.) de régulateur selon la méthode 
Chien, Hrones et Reswick

لنسبة ملنظوماٍت مضبوطة دون تعديل، أي بدون فعل تكاملي، فإن
هناك ُمعطياٍت جتريبية ُمتكنـُّنا من إحكام جهاز الضبط.  وانطالقاً من

رفق، فمن
ُ
اإلجابة على استثارة درجية ُمفاجئة، حسب الرسم البياىن امل

تمثلة يف زمن التأخري ونسبة احندار اخلط
ُ
املمكن حتديد القيم املعيارية امل

نحىن اإلجابة.  وبذلك يتم حتديد َمعلمات جهاز الضبط
ُ
قارب مل

ُ
امل

رفق.
ُ
لقواعد احلسابية الواردة يف اجلدول امل الستعانة 

إحكام الضابط ملنظومة مضبوطة
دون تعديل، إحكام الضابط

ملنظومة مضبوطة بدون موازنة

Reglereinstellung (f.) für Strecken ohne Ausgleich

58



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Cمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

471 controller setting of 
cascade control/ 
follow-up control

réglage de régulateur (m.) de régulations en 
cascade

عند توفّر ((رابط:  ضبط تتابعي|أجهزة ضبط تتابعية))  شديدة الدقة،
يتم عندئِذ حتديد األبعاد لتحقيق أمثل ((رابط:  سلوك حتّكمي))، حيث
x(t) = f (w(t))، كما هي احلال يف هوائّي رادار لتعقب جسم طائر

مثالً .

تعديل ضبط أجهزة ضبط تتابعية

Reglereinstellung (f.) von Folgeregelungen

472 controller setting of 
constant value control

réglage de régulateur (m.) de régulations à 
valeur constante

تُقاس عمليات ((رابط:  ضبط القيمة الثابتة))  (w = 0)، حبيث يتم
ثريات أهم ((رابط:  ُمتغريِّ التشويش))  على أفضل حنو ممكن، تصحيح 

وفقاً للموضع الرئيسي للتأثري.

تعديل ضابط عمليات الضبط
بتة القيمة، ضبط متحكمات

عمليات حتكم ثبات القيمة

Reglereinstellung (f.) von Festwert-Regelungen

473 controller setting 
related to disturbance 
signal form

réglage de régulateur sans connaissance de la 
dynamique du système régulé / asservi

ت اليت تطرأ على املنظومات الصناعية تدوم لوقتٍ  إذا كانت االضطرا
طويل، فإن على العنصر التكاملي أن يكون فعاًال بشكٍل خاص (زمن

تبّقي.  وإذا
ُ
تكاملي قصري)، وذلك للتخفيض السريع من فارق الضبط امل

ت قصرية املدى (يف شكل نبضات)، فإن العنصر كانت االضطرا
التكاملي يفقد أمهيته ويصبح العنصر التناسيب العامل األهم.  عند

ت نبضية، فإن دور العنصر التفاضلي يكون سلبياً، حصول اضطرا
لنسبة لإلشارات وذلك نظراً ألن سرعة تغري فارق الضبط تكون ُمرتفعة 

ثري جهاز الضبط، حبيث النبضية واليت تؤدي بدورها إىل املزيد من 
ت اليت يُفرتض احلد منها.  ويبقي أخذ يؤدي ذلك إىل تضخيم االضطرا

اإلشارات النبضية بعني االعتبار، هو احلل الوسط األمثل الذي يالئم
ُخمتلف أنواع إشارات االضطراب.

تعديل الضابط وفقاً لنوع إشارة
االضطراب

Reglereinstellung (f.) in Abhängigkeit von der 
Störsignalform

474 controller setting 
without knowledge of 
controlled system 
dynamics

stabilité (f.) d’un système PT2, proportionnel 
avec retard de deuxième ordre

تعديل يتم اللجوء إليه إذا استحال قياس أو حساب إجابة منظومة
مضبوطة على استثارة درجية، فيتم حينئذ اللجوء الختبار التذبذب

لتحديد ((رابط:  َمعلم ضبط|َمعلمات الضابط)):  تُغلق دائرُة الضبط
ويقع االقتصار على ضابط تناسيب يعمل على منوال التشغيل اآليل.  إذا

إلمكان فصل العنصر التكاملي عن العنصر التفاضلي، يتم مل يكن 
اللجوء إىل جعل زمن الفعل التكاملي كبرياً وزمن الفعل التفاضلي صغرياً 

إىل أقصى حد ممكن، ومن مث يتم طبع منحىن مقدار الضبط على آلة
ال التناسيب إىل حد الوصول إىل رامسة مع اخلفض التدرجيي من ا

ال التناسيب ستمر 
ُ
تذبذب بدون ختميد.  ويتم قياس دور التذبذب امل

الذي وقع اختياره.  ميكن الرجوع إىل معلمات الضبط األفضل يف اجلدول
رفق.

ُ
امل

تعديل الضابط دون معرفة
ديناميات املنظومة املضبوطة

Reglereinstellung (f.) ohne Kenntnis der 
Streckendynamik

475 controlling range 
control range

plage de régulation (f.)

ال X<sub>h</sub> ، الذي ميكن فيه أن يتغري ((رابط: هو ا
مقدار مضبوط|املقدار املضبوط))  على حنٍو منطقيّ .

جمال الضبط

Regelbereich (m.)

476 controllor design 
/control unit design

projet de régulation (m.)

(انظر:  ((رابط:  تصميم نظام ضبط)))

تصميم الضابط

Reglerentwurf (m.)

477 conventional control 
algorithm

algorithme (m.) de régulation conventionnel

تشتمل على ((رابط:  ضابط تناسيب تكاملي تفاضلي|الضابط تناسيب
تكاملي تفاضلي))، والتنويعات اليت ُميكن بواسطته حتقيقها يف الدائرة.

خوارزمية ضبط تقليدية

Konventioneller Regelalgorithmus (m.)

478 conversion time (A/D 
converter)

temps d'application (m.) d'un ADC

املدة الزمنية فيما بني ((رابط:  مقداح|قدح))  ((رابط:  ُمغريِّ تناظري
خرج.

َ
رقمي))  واللحظة اليت تُتاُح فيها القيمة الرقمية عند امل

زمن التبديل يف ُمغريِّ تناظري رقمي

Umsetzungszeit (f.) (ADC)
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479 Converting decimal 
numbers to binary 
numbers of whole

conversion (f.) de décimaux entiers en nombres 
binaires

كما هو ُموَّضح يف املثال، يُقسم ((رابط:  عدد عشري|العدد العشريّ ))
قي.  مثّ يتّم قسمة تج و على ((رابط:  أساس|األساس))  2، ليظهر لنا 

الناتج مرة أخرى على األساس 2، ويُدّون الناتج والباقي مرة أخرى.
ُجترى هذه العملية عدة مرات حىت يصل الناتج إىل القيمة 0.  أّما

لتسلسل، بعضها األعداد اليت تنتج كباقي من هذه العمليات، فُتكتب 
خلف بعض، لتعطي ((رابط:  عدد ثنائي|العدد الثنائي))  املطلوب.

حتويل األعداد العشرية الصحيحة
إىل أعداد ثنائية

Umwandlung (f.) ganzer Dezimalzahlen in Dualzahlen

480 Converting decimal 
numbers to fractional 
dual fraction

conversion (f.) de décimaux à fraction en 
fractions binaires

على العكس من عملية ((رابط:  حتويل األعداد العشرية الصحيحة إىل
أعداد ثنائية))، ال تتُم هنا القسمة على ((رابط:  أساس|األساس))  2،

تبقِّي يسار العالمة العشرية.  وهذه
ُ
بل الضرب فيه.  مثّ ُحيفظ الرقم امل

العملية احلسابية تنتهي عندما تكون كل املواضع بعد العالمة العشرية
ائي أصفارًا.  إال أنه جتدُر اإلشارُة إىل أن كل ((رابط:  كسر عشري))  
مكن

ُ
ائي، كما أنه من امل لضرورة ((رابط:  كسر ثنائي))   ال ينتج عنه 

أن ال يتم الوفاء مبعيار النهاية.

حتويل الكسور العشرية إىل كسور
ثنائية

Umwandlung (f.) gebrochener Dezimalzahlen in 
Dualbrüche

481 convolution (Duhamel) 
integral

durée de période (f.) pour les régulations 
discontinues / tout ou rien

ميكن توصيف السلوك التحويلي لدائرة الضبط مبعادلة التكامل اإللتفايف:
ال الزمين =  تكامل (دالة التحويل (متغري زمين – متغري اخلرج يف ا

خري) * متغري الدخل *  فارق زمين.  وينطبق على التكامل بت 
اإللتفايف القاعدة التالية:  حتويل البالس (دالة التحويل(متغري البالس) *

متغري الدخل (متغري البالس))=  حتويل البالس لدالة التحويل (متغري
زمين)*  حتويل البالس ملتغري اخلرج(متغري زمين).

تكاُمل إلتفايف، تكاُمل دوهاميل

Faltungsintegral (n.)

482 convolution integral

Intégral ‘du produit’ de convolution (m.)

ميكن توصيف السلوك التحويلي لدائرة الضبط مبعادلة التكامل اإللتفايف:
ال الزمين =  تكامل (دالة التحويل (متغري زمين – متغري اخلرج يف ا

خري) * متغري الدخل *  فارق زمين.  وينطبق على التكامل بت 
اإللتفايف القاعدة التالية:  حتويل البالس (دالة التحويل(متغري البالس) *

متغري الدخل (متغري البالس))=  حتويل البالس لدالة التحويل (متغري
زمين)*  حتويل البالس ملتغري اخلرج(متغري زمين).

تكاُمل إلتفايف، تكاُمل دوهاميل

Faltungsintegral (n.)

483 cooling method

méthode de refroidissement

طريقة لقياس التدّفق، يتُم فيها إدخال ((رابط:  تدّفق (ال... )
نساب من منبع دافئ،

ُ
بت إىل الوسط امل احلراري|تدّفق حراري))  

وليكن سلك ساخن RH، مثالً .  هنا يُقاس التربيد، أي قياس مقدار
االخنفاض يف درجة حرارة السلك الساخن.  وُميكن إجراء ذلك عن طريق

إدخال السلك RH يف ((رابط:  دائرة قنطرية)).

طريقة التربيد

Abkühlverfahren (n.)

484 Coordinate system

système (m.) de coordonnées

نظام يُطبَّق لعمل تعيني واضح ملوضع نقاط ومواد يف فضاء هندسي.
ترتّكب اإلحداثيات من عدة أرقام، ُميكن بواسطتها حتديُد وضع نقطة يف

ُمستوًى ما أو يف فضاٍء هندسيِّ ُمعنيَّ .  ويتُم التعبُري عن كل األبعاد
املطلوب توصيفها من خالل رسم إحداثيات.  وُتشُري نقطة أصل الرسم
اإلحداثّي إىل النقطة، اليت ُتساوي فيها كُل احداثيات النظام صفراً (=

نقطة الصفر).  وُميكُن التمثيل لنقطٍة ما يف فضاء، من خالل نُظم
إحداثّية ُخمتلفة، حيُث تتخُذ النقطة نفسها قيماً إحداثية ُخمتلفة تبعاً 

ستخَدم.
ُ
للنظام اإلحداثّي امل

نظام إحداثيات

Koordinatensystem (n.)

485 coordinate 
transformation

transformation (f.) de coordonnées

(انظر:  ((رابط:  حتويل إحداثيات التحّكم الرقميّ )))

حتويل اإلحداثيات، تغيري
اإلحداثيات

Koordinatentransformation (f.)
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486 copper-constantan

cuivre-constantan

زدوجات احلرارية))،
ُ
عبارة عن زوج من ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

إحداها من النحاس (Cu)، واألخرى ((رابط:  سبيكة))  من النحاس
(Cu)  والنيكل (Ni).  يرتاوح ((رابط:  مدى القياس|مدى قياسها))
فيما بني -185 وحىت 300 درجة سيليزية.  ويُرمز إىل سبيكة النحاس
لرمز T أو U لتمييز ((رابط: –  النيكل حناس Cu-CuNi أيضاً 

لغة اإلخنفاض نوع املزدوجة احلرارية))، وهي مناسبٌة لدرجات احلرارة 
بشكٍل خاص.

كونستانتان النحاس، سبيكة
النحاس

Kupfer-Konstantan

487 Coriolis method

méthode de Coriolis (f.)

طريقة يستخدم فيها، مثًال، أنبوب قياس على شكل احلرف U وجتري
ت حول حموره.  يقاس عزم ((رابط:  يلّ ))  أنبوب رته إلحداث ذبذ إ

ثري ((رابط:  قوة كوريوليس))  بواسطة جمسات القياس الناجم عن 
حساسة للغاية، ومن مث يتم حتويلها حسابياً إىل سرعة التدفق.  جدير

لذكر أن هذه العملية ال ترتبط بدرجة احلرارة والكثافة واللزوجة
ئية، كما أن فاقدها من و((رابط:  موصلية (ال... )|املوصلية))  الكهر

الضغط يكون ضئيل.

طريقة كوريوليس

Coriolis-Verfahren (n.)

488 corner frequency; 
break frequency

fréquence (f.) de coupure effective

(انظر:  ((رابط:  تردد رُكين)))

ترّدد اإلحنناء، تردد االلتواء

Knickfrequenz (f.)

489 correlated color 
temperature

température (f.) de couleur corrélée

ع األسود، واليت يكوُن لونه عندها أكثر شبهاً بلون شِّ
ُ
درجة حرارة امل

راقبة
ُ
ميِّز، لدى درجة السطوع نفسها ويف ظل ظروف امل

ُ
حفِّز اللوّين امل

ُ
امل

ع أسود))) نفسها.  (انظر:  ((رابط:  ُمشِّ

ةً  درجة احلرارة اللونية األكثر ُمشا

Ähnlichste Farbtemperatur (f.)

490 correlation

corrélation (f.)

ميثل ارتباط بني ((رابط:  إشارات))، تقييم إحصائي الرتباطات بني
مسارات زمنية.  مثة فرق بني ((رابط:  حتليل تقاطعي لالرتباط))  و
((رابط:  حتليل ذايت لالرتباط)).  توجد تطبيقات تقنية االرتباط يف
املعدات احلديثة للقياس واالتصاالت لتحديد النظم واإلشارات.

ارتباط

Korrelation (f.)

491 correlation coefficient

coefficient (m.) de corrélation

ُمعامل االرتباط

Korrelationkoeffizient (m.)

492 correlation flow meter

débitmètre à corrélation (m.)

ُيستخدم ((رابط:  ُمستقِبل قياس|ُمستقبال قياس))، يبعدان عن بعضهما
ت اليت ُحيدثها التدفق على البعض مسافًة ُحمدَّدة، لتسجيل الذبذ

ئية، مثل:  الكثافة وتوزيع اُجلسيمات.  ُحيدِّد الرابط، ُمعتمداً  َمعلَماٍت فيز
على كلتا ((رابط:  إشارة|اإلشارتني))  x(t) وy(t)، القيمة القصوى

لدالة االرتباط، أي أقصى تشابه بني كلتا اإلشارتني، الذي ُيستنَتج منه
ن واملسافة بني ُمستقبلّي القياس اللذين يعِتمد عليهما يف زمن اجلر

حتديد سرعة التّدفق.  ُميكن أن ُتؤدي كُل ((رابط:
ت احلادثة يف ستشعرات))، اليت تستطيُع استشعار الذبذ

ُ
ُمستشعر|امل

ستقِبل.
ُ
الوسط واملطلوب تسجيلها، وظيفة امل

الرتباط مقياس ُمعدَّل التدّفق 

Korrelations-Durchflussmesser (m.)

493 coulometer

coulombmètre (m.)

ئية. ((رابط:  جهاز قياس))، ُيستخدم يف قياس الشحنة الكهر

ئية، جهاز قياس الشحنة الكهر
كولومرت

Ladungsmessgerät (n.)

61



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Cمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

494 counter

compteur (m.)

ً يف أغلب مهام القياس، نو جردة، دوراً 
ُ
تؤدي عملية قياس احلدث امل

أما إذا أُدجمت مع عملية قياس الزمن، فتتضح إمكانية تعيني مقادير مثل:
((رابط:  سرعة الدوران))، أو ((رابط:  تردد (ال... )|الرتددات))  أو

ُمعّدالت ((رابط:  نبضة|النبض)).  ويكاُد يقتصر إجراء مهام القياس
على الطرق اإللكرتونية.  أما يف حالة ضرورة توفري األمان ضد األعطال
على املدى األبعد، فُتستخدم يف هذه احلالة أجهزة قياس ميكانيكية أو

ا ال تفقد قراءة العّداد يف حالة حدوث عطٍل ما ئية، أل ميكانيكية كهر
لطاقة)).  وعلى عكس العّدادات اإللكرتونية، ((رابط:  طاقة (ال... )|
اليت يكوُن أقصى ُمعدل قياس هلا غري حمدوٍد تقريباً (جمال اجليجا هرتز)،

فإن جمال استخدام أجهزة قياس النبض امليكانيكية ينتهي غالباً عند
ُمعّدالت قياس ترتاوح بني 10 و50 هرتز.

عّداد

Zähler (m.)

495 counter

compteur (m.)

يتكوَّن العّداد من وحداٍت تركيبية ُتؤّدي وظيفة العّد، وترتّكب من الدوائر
((رابط:  قّالب|القالّبة)).  تتعدد أنواُعها بني عّدادات تصاعدية وأخرى
تنازلية من جهة، وبني ((رابط:  عّداد ُمتزامن|عّدادت متزامنة))، وأخرى

((رابط:  عّداد الُمتزامن|غري ُمتزامنة)).  وعالوًة على ذلك، ُيسمَّى
ستخدَّمة فيه.  وكُل العّدادات

ُ
العّداد تبعاً ((رابط:  َشْفَرة|للشفرة))  امل

ستخدَمة تقريباً هي عّدادات ((رابط:  ثُنائي|ثنائية)).  يتمُ 
ُ
ئية امل الكهر

من خالل أنواٍع خاصة من ُحمّوالت ((رابط:  َشْفَرة|الشفرات))، ُمَواَءمة
نتائج العّد، ونقلها ومن ّمث عرضها.

عدَّاد

Zähler (m.)

496 counting procedure

procédé de comptage (m.)

ا تستهدف احلصول طريقة حتويل تناظري رقمي واسعة االنتشار، أل
ستخدام أسالك وتوصيالت قليلة يف الدائرة، إال أن مدة على دقة عالية 

ا تكوُن أطول من الطريقتني األخريني، فهي تصل إىل حنو التحويل 
نية.  ويعمل أشهر ُمغريِّ تناظري رقمي حسايب، طبقاً  100 مّلي 

زدوج)).
ُ
زدوج|لطريقة امليل امل

ُ
((رابط:  طريقة امليل امل

طريقة العدّ 

Zählverfahren (n.)

497 crisp set

quantité nette (f.)

ُمصطلح ُيستخدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض))، وُيشريُ 
ميِّزات الواضحة اليت تسري على كل العناصر:  نعم/ال، 0/1،

ُ
إىل امل

موعة صحيح/خاطئ، (انظر:  ((رابط:  دالة خصائصية))).  تقف هذه ا
موعة الضبابية.  (انظر:  ((رابط:  جمموعة على طرف النقيض من ا

ضبابية)))

جمموعة غري ضبابية، جمموعة غري
غامضة

Scharfe Menge (f.)

498 criterion of stability 
and pole of transfer 
function

critère (m.) de stabilité et dénominateur du 
polynôme

يكون النظام مستقراً، إذا كانت كل األجزاء احلقيقية ألقطاب ((رابط:
دالة حتويل|دالة التحويل))  سالبة.  وبصفٍة عامة، إذا كان لدينا نظام

إلمكان البت يف مسألة بدالة حتويل هلا مقام بدرجة نونية، فان 
لكيفية التالية:  نقوم بتحويل املقام إىل جمموع يتكون من االستقرار 

عناصر خطية أو عناصر من الدرجة الثانية، ومن مث نقوم بتحديد
ال األقطاب واليت تعطي حلوالً للمعادلة:  مقام دالة التحويل يف ا

الرتددي =  0.

معيار االستقرار وأقطاب دالة
التحويل

Stabilitätskriterium (n.) und Pole der ÜF

499 criterions for controller 
setting

critères (pl. + m.) de réglage du régulateur

يتّم ضبط ((رابط:  ضابط|الضوابط))  حسب املعايري التالية:  1)  شكل
((رابط:  منحىن التخميد))، 2)  شكل ((رابط:  ُمتغريِّ التشويش))، 3)

((رابط:  نقطة متّاس مقدار التشويش)).

معايري ضبط الضوابط

Kriterien (pl.+n.) für die Reglereinstellung

500 critical angular 
frequency in Bode 
diagram

pulsation (f.) critique dans le diagramme de Bode

/ >ω<sub>K  (( ّرابط:  تردد زاوي|الرتدد الزاوي)) هو ذلك
sub> ، الذي ُحتدث فيه ((رابط:  دائرة ضبط|دائرة الضبط))  املفتوحة
 <j<sub>0</sub  :((رابط:  إزاحة الطور|إزاحة طور))  مقدارها

.180°- =

تردد زاوي حرج يف ُخمطَّط بود

Kritische Kreisfrequenz (f.) im Bodediagramm
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501 critical controller gain

gain (m.) critique du régulateur

تضخيم حرج للضابط، كسب
حرج للضابط

Kritische Reglerverstärkung (f.)
502 critical period of 

oscillation

durée (f.) d’oscillation critique

((رابط:  زمن الدورة))  ((رابط:  تذبذب|لذبذبة))  ((رابط:  مقدار
مضبوط))، والذي تصبح فيه ((رابط:  دائرة ضبط|دائرة الضبط))  غري
ُمستقرة.  (انظر:  ((رابط:  تعديل الضابط دون معرفة ديناميات املنظومة

املضبوطة)))، (انظر: ((رابط:  عدم استقرار))).

فرتة (ال... )  احلرجة للتذبذب،
زمن التذبذب احلرِج

Kritische Schwingungsdauer (f.)

503 critical proportional 
band

bande (f.) proportionnelle critique

((رابط:  نطاق تناسيب|النطاق التناسيب))  ((رابط:  ضابط|لضابط))  ما
xPK، والذي تصبح فيه ((رابط:  دائرة ضبط|دائرُة الضبط))  غري

ُمستقرةٍ .  (انظر:  ((رابط:  تعديل الضابط دون معرفة ديناميات املنظومة
املضبوطة)))، (انظر: ((رابط:  عدم استقرار))).

نطاق تناسيب حرِج

Kritisches Proportionalband (n.)

504 cross check

contre-vérification (f.)

(انظر:  ((رابط:  تكافؤ ُمتقاطع)))

تدقيق متقاطع

Kreuzsicherung (f.)

505 cross sensitivity

sensibilité croisée (f.);  sensibilité transverse (f.)

ُمصطلح ُيشري إىل أن ُمقاومة ((رابط:  مقياس االنفعال))، ال تتغّري فقط
عند ((رابط:  متدد|التمدد))  يف اجتاه احملور الطويل لشبكة  القياس وإمنا

أيضاً عند التمدد يف اجتاه احملور الَعْرضي.

حساسية َعْرضية

Querempfindlichkeit (f.)

506 cross-correlation

corrélation (f.) croisée

ُمصطلٌح يف علم اإلحصاء وُمعاجلة اإلشارات يصف ((رابط:
ارتباط|االرتباط))  فيما بني ُمميِّزات ُخمتلفة.  ُتستخدم يف حتليل اإلشارات،

 <R<sub) وهي  (KKF ًتسمَّى اختصارا) تقاطع
ُ
دالُة االرتباط امل

xy</sub>(t لوصف االرتباط بني إشارتني x(t) و y(t)، يف
وجود إزاحات زمنية ُخمتلفة t بني كلتا اإلشارتني.

ارتباط ُمتقاطع

Kreuzkorrelation (f.)

507 cross-correlation 
analysis

analyse (f.) de la corrélation croisée

حيدد مستوى التبعية السببية إلشارة زمنية من أخرى.

حتليل االرتباط املتقاطع، حتليل
ملُضاهاة

Kreuzkorrelationsanalyse (f.)

508 cross-parity

parité (f.) croisée

نوٌع من التكافؤ جيمع بني ((رابط:  فحص التكرار الطويل))  و((رابط:
فحص التكرار العمودي))، وُيشكَّل فيه لكل ((رابط:  رمز)) ((رابط:

بت التكافؤ|بت تكافؤ))، ولكامل الكتلة ((رابط:  رمز االختبار|رمز
اختبار)).

تكافؤ ُمتقاطع، تكافؤ ُمتداخل

Kreuzparität (f.)

509 cross-reference listing 
cross-reference map

liste de références croisées (f.)

هذه القائمة وسيلٌة ُمساعدة للعثور على عناصر ُحمددة، مثل الوحدات
مج|الربامج))  أو يف عاِمالت))، يف ((رابط:  بر

ُ
الوظيفية أو ((رابط:  امل

مج تطبيقي|تطبيقات))  ((رابط: ُخمططات التوصيل.  ففي ((رابط:  بر
جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة|أجهزة التحّكم القابلة للربجمة))، تُوّضح

مج يُوجد قوائم اإلحاالت على سبيل املثال، يف أي موضع من الرب
دخل بعينه أو خرج أو ((رابط:  َمعلم))  أو أية وحدة وظيفية أخرى.

وحتتوي قوائم اإلحاالت اخلاصة ((رابط:  مفاتيح التالمس))  كل
املالمسات ورموز ((رابط:  محاية|احلماية))، وُتظهر ُمواضعها يف

ُخمططات التوصيل.  وتُعد هذه القوائم ُمفيدة يف أعمال بدء التشغيل
وعند الكشف عن األعطال.

قائمة اإلحاالت

Querverweisliste (f.)

510 cryptography

cryptographie (f.)

ُمصطلح كان يُقصد به قدمياً علم ترميز املعلومات، أما اليوم فإن هذا
العلم أصبح يهتم بفكرة أمن املعلومات، أي مبدأ تعريف وبنية أنظمة
املعلومات، اليت يكوُن هلا املقدرة على ُمقاومة أيّة ُحماولة غري ُخموَّل هلا

ت أو تغيريها. الدخول لقراءة البيا

علُم التشفري، كتابة سرية

Kryptographie (f.)

511 cumulative frequency

fréquence (f.) cumulée / répartition (f.) statique

((رابط:  دالة التوزيع))

تواتر تراكمي

Summenhäufigkeit (f.)
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512 current path

trajet du courant (m.)

(انظر:  ((رابط:  دائرة ذات ثالثة أسالك)))؛ (انظر:  ((رابط:  دائرة ذات
أربعة أسالك)))

مسار التيار

Strompfad (m.)

513 Cutoff frequency, 
limiting frequency

fréquence (f.) limite

ئية أو لنظاٍم ما هو ذلك ((رابط:  تردد (ال... )|| الرتدد)) لدائرة كهر
الذي ينخفض فيه مقدار اخلرج إىل 3 ديسيبل دون القيمة املرجعية،

لرتدد؛ إذ ات الصوت  ويرتبط تضخيم اجلهد على سبيل املثال يف ُمكربِّ
د أو اخنفاض الرتدد.  ينحصر تنخفض عادًة قيمة تضخيم اجلهد عند ازد

، من خالل الرتدد احلّدى صعوداً وهبوطاً . كربِّ
ُ
جماُل استخدام امل

تردد حّدي، تردد القطع

Grenzfrequenz (f.)

514 cycle time

temps de cycle (m.)

قل))، هو الفرتة الزمنية ت|لنظام  قل البيا زمُن الدورة ((رابط:  نظام 
شرتك))  األول يف الشبكة

ُ
من بداية الوصول إىل ((رابط:  ُمشرتك|امل

شرتك اآلخري.  يتكّون زمنُ 
ُ
وحىت اللحظة اليت ينتهي فيها الوصول إىل امل

قل من جمموع الفرتات الزمنية، اليت يتم فيها تبادل ((رابط: الدورة لنظام 
بتَة يف أنظمة ا ليست  ت.  هلذا السبب، فإ عملية|العمليات))  والبيا

ا ت، واليت بدو النواقل التقليدية، بل تّتنوع حسب فرتة تبادل البيا
يصُري زمُن الدورة أقصر كثرياً .  يتوّقف زمُن الدورة يف املقام األول على

معدَّل الباود وكفاءة الربوتوكول.

زمن الدورة

Zykluszeit (f.)

515 Cyclic Redundancy 
Check

CRC: contrôle (m.) de redondance cyclique 
(Cyclic Redundancy Check)

ا طريقة ((رابط: راقبة الدورية للحشو'  وتتلخَّص يف كو
ُ
اختصار يعين 'امل

ت واليت يتم ت))  يف عمليات نقل البيا مني البيا نسخ احتياطي|
ت))  على ((رابط:  ُمتعدِّد مبوجبها قسمة كل ((رابط:  كلمة بيا

احلدود|دالة متعددة احلدود))  واالحتفاظ بباقي القسمة ((رابط:  رمز
ا.  يُعيد تعلقة 

ُ
ت امل االختبار|كرمز اختبار))  وإرساهلا سوية مع البيا

جهاز االستقبال عملية القسمة نفسها ويتحّقق أن النتيجة تتطابق مع
تلقاة من طرف جهاز اإلرسال.

ُ
عالمة االختبار امل

اختبار التكرار الدوري

CRC
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516 D action derivative 
action

comportement (m.) de l’action dérivée

(انظر:  ((رابط:  عنصر تفاضلي)))

فعل تفاضلي

D-Verhalten (n.)

517 D element

élément (m.) D

عنصر يؤثر يف ((رابط:  مقدار الضبط))  بشكل تناسيب مع سرعة تغّري 
((رابط:  فرق الضبط)).

عنصر تفاضلي

D-Glied (n.)

518 D system with 1st 
order lag in the 
frequency domain

système DT1 (m.), dérivée avec retard de 
premier ordre dans le domaine fréquentiel

لصيغة ال الزمين))   تكون املعادلة يف ((رابط:  جمال (ال... )  الزمين|ا
بت زمين *  مشتق درجة أوىل ملتغري اخلرج +  متغري اخلرج = التالية:  

معامل تفاضلي *  مشتق درجة أوىل ملتغري الدخل، مع العلم أن املعامل
التفاضلي =  املعامل التناسيب *  زمن الفعل التفاضلي.  أما حتويل املعادلة
بت لصيغة التالية:  (1 +  عامل البالس *   ال الرتددي فيكون  إىل ا

زمين) * متغري اخلرج =  معامل تفاضلي *  عامل البالس *  متغري الدخل.
لصيغة التالية: ال الرتددي  وبذلك نتحصل على دالة التحويل يف ا

((رابط:  دالة حتويل))  (عامل البالس) =  معامل تفاضلي *  عامل
بت زمين). البالس /  (1 +  عامل البالس *  

نظام تفاضلي بتأخري درجة أوىل
ال الرتددي يف ا

DT1-System (n.) im Bildbereich

519 D system with 2nd 
order lag in the 
frequency domain

système DT2 (m.) / système (m.) dérivé avec 
retard de deuxième ordre

بت 2 * مربع لصيغة التالية:  معامل  ال الزمين  تكون املعادلة يف ا
بت 1 * مشتق متغري اخلرج =  معامل مشتق متغري اخلرج +  معامل 

الفعل التفاضلي *  مشتق متغري الدخل.  مع العلم أن معامل الفعل
التفاضلي =  معامل الكسب التناسيب *  وقت الفعل التفاضلي ومعامل
بت بت 2 ومعامل  بت 1 * معامل زمين  بت 2 =  معامل زمين 
بت 2 ويكون التحويل يف بت 1 +  معامل زمين  1 =  معامل زمين 

بت 2 * مربع عامل البالس + لصيغة التالية:  (معامل  ال الرتددي  ا
بت 1 * عامل البالس +  1) * متغري اخلرج =  معامل الفعل معامل 
التفاضلي *  عامل البالس *  متغري دخل وتكون بذلك ((رابط:  دالة
حتويل|دالة التحويل)) =  معامل الفعل التفاضلي *  عامل البالس /
بت 1 * عامل بت 2 * مربع عامل البالس +  معامل  (معامل 

البالس +  1)

نية نظام تفاضلي بتأخري درجة 
ال الرتددي يف ا

DT2-System (n.) im Bildbereich

520 damping curve

courbe (f.) transitoire

(انظر:  ((رابط:  عملية إنتقالية)))، (انظر:  ((رابط:  درجة التخميد)))

ُمنحىن التخميد

Einschwingkurve (f.)

521 damping factor

(facteur (m) d'amortissement)

قاسة لتضاؤل الظاهرة احلئولية.  ُحيسب تبعاً للعالقة
ُ
هو القيمة امل

< sub>0</sub>D =d×w/(2×c)، حيُث ُتستخدم الرموز
بت النبض،   = c  :بض، لإلشارة إىل التالية واخلاصة بنظام قياس -  

d =  ُمقاومة التخميد، w<sub>0</sub> = 2×p/T =  تردد
.D = 0 خصائصي لعالقة

ُمعامل التخميد

Dämpfungsfaktor (m.)
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522 data bank/ data base

banque (f.) de données

ت.  ترجع ُمهمته األساسية إىل نظاٌم ُيستخدم يف اإلدارة اإللكرتونية للبيا
ستمرار وبتكلفٍة مادية مناسبة ودون ت  ختزين كّمياٍت كبرية من البيا

حدوث تعارٍض بينها، وأيًضا جتهيز الكّميات اجلزئية املطلوبة للُمستخدم
مج تطبيقي|للربامج التطبيقية))  يف ُخمتلف صيغ العرض و((رابط:  بر
ت من برجمياٍت إدارة تلك حسب احلاجة.  يتكوَّن نظام قاعدة البيا
ت ت املطلوب ُمعاجلتها.  ُحيدَّد نوع ختزين البيا ت وكمّية البيا البيا

ت.  أكثُر النماذج استعماالً هو ا تبعاً لنموذج قاعدة البيا وطريقة إدار
ت العالقيّ . نظام قاعدة البيا

ت، بنك معلومات قاعدة بيا

Datenbank (f.)

523 data bit rate/data 
transfer rate

vitesse de transfert (f.)

عدد ((رابط:  بت|البتات))  اليت ميكن نقلها يف وحدة الزمن (الوحدة =
بت/ث).

سرعة النقل

Übertragungsgeschwindigkeit (f.)

524 data block

bloc (m.) de données

(انظر:  ((رابط:  إطار)))

ت كتلة البيا

Datenblock (m.)

525 Data Block

dB

ُمصطلح يف (((رابط:  بيئة الربجمة))-STEP7)، ويستخدم ((رابط:
مج أجهزة التحّكم املنطقية القابلة للربجمة))  تلك الكتل من أجل بر
عاجلة املركزّية

ُ
ت، وخيتلف حيّزها التخزيين تبعاً لوحدة امل ختزين البيا

يت)  أو أكثر.  تنقسمُ  يت (8192  CPU، ويصل حىت 8 كيلو 
ت العاملية، واليت تستطيُع كل الكتُل البيانية إىل نوعني:  كتُل البيا

((رابط:  وحدة تنظيمية|الوحدات التنظيمية))، و((رابط:  كتلة
ت وظيفية|الكتل الوظيفية))، و((رابط:  وظيفة|الوظائف))  قراءة البيا
ت ت داخلها، إىل جانب كتل البيا ُخزَّنة عليها، أو حىت كتابة البيا

امل
احمللية، اليت تندرج حتت كتٍل وظيفية ُحمدَّدة.  ُميكن ختزين أنواع ُخمتلفة من

ت (مثل:  صيغ امللفات البولينية (BOOL)، وصيغ ملفات البيا
ت يف ترتيٍب تسلسليٍ  الوورد (WORD))  داخل كتل البيا

ت يف ت من خالل إدخال البيا عشوائي، وتتحدد بنيُة كتلة البيا
جدول.

ت كتلة بيا

dB

526 Data Communication 
Equipment

dispositif (m.) de transmission de données / 
installation (f.) de transfert de données

ت))) (انظر:  ((رابط:  جتهيزة نقل البيا

ت معدات اتصاالت البيا
ت (DCE)، معدات نقل البيا

DCE

527 data communications 
equipment (DCE); data 
transmission 
equipment

dispositif (m.) de transmission de données / 
installation (f.) de transfert de données

زمع إرساهلا وحيوِّهلا قبل ذلك إىل الُبنية اليت
ُ
ت امل اجلهاز الذي يتلقَّى البيا

رسلة وحيوِّهلا إىل البُنية
ُ
ت امل تتماشى مع طريق اإلرسال، أو يتلقى البيا

ت ت طرفية (DTE)|لتجهيزة البيا املناسبة ((رابط:  جتهيزة بيا
(((DTE) الطرفية

ت جتهيزة نقل البيا

Datenübertragungseinrichtung (f.)

528 data communications 
equipment (DCE); data 
transmission 
equipment

dispositif (m.) de transmission de données / 
installation (f.) de transfert de données

ت))) (انظر:  ((رابط:  جتهيزة نقل البيا

ت، معدات معدات إرسال البيا
ت، معدات إتصاالت نقل البيا

ت البيا

DÜE (f.)

529 data compression

compression (f.) de données

عملية على املستوى ((رابط:  رقمي|الرقميّ ))، تعمل على توفري سعة
ت))  بني ختزين، أو ُجترى لتقصري ((رابط:  زمن التحويل|زمن نقل البيا

حاسوبني أو بني (ُمشرتكني اثنني).

ت، ضغط املُعطيات ضغط البيا

Datenkompression (f.)

530 data compression data 
compaction data 
reduction

compression (f.) de données

ت))) (انظر:  ((رابط:  ضغط البيا

ت ضغط البيا

Datenkomprimierung (f.)
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531 data conversion

conversion (f.) de données

يف هندسة املعلومات، هو ُمصطلح يُطلق على حتويل ((رابط:  ملف))  ما
ستخدام ُحموِّل من ((رابط:  صيغة ملفات))  ُمعيَّنة إىل صيغٍة أخرى، 

ت إىل صيغٍة أخرى. ت من صيغة بيا ملفات، أو هو حتويُل البيا

ت حتويل البيا

Datenkonvertierung (f.)

532 data encapsulation

encapsulation (f.) des données / encapsulage 
(m.) des données

ت أو يف جمال ((رابط:  الربجمة))، ُمصطلح يُفهم منه إخفاء بيا
معلومات عن إمكانية الوصول إليها، حيُث يتم احليلولة دون الوصول

ت، وبدًال من ذلك، يتم الوصول إليها باشر إىل البنية الداخلية للبيا
ُ
امل

عن طريق ((رابط:  واجهة بينية|واجهات بينية))  ُمعرَّفة.

ت تغليف البيا

Datenkapselung (f.)

533 data integrity

intégrité (f.) des données

ت ت تبعاً لتنظيمها.  حيدث تكامل البيا تسميٌة تُطلق على حالة البيا
ت|نقلها))، عندما ال يطرأ أي حتريف أو فقدِ  أثناء ((رابط:  نقل البيا

ت على حنٍو غري مرغوب. أو إضافة أو إعادة تكرار للبيا

ت ت، متامية البيا تكامل البيا

Datenintegrität (f.)

534 data integrity 
classification

niveau (m.) d’intégrité des données

ُسوَّدة ُجمموعة إحداثيات يف مقياس
ت.  ُتظهر امل هو مقياٌس ألمن البيا

رسم لوغارمثي ُمضاعف.  إىل اليمني يظهر ((رابط:  ُمعدَّل أخطاء البت))
p الذي تُعطيه قناة اإلرسال، وىف األعلى جند ((رابط:  ُمعدَّل اخلطأ

ستهدف الوصول إليه من خالل ((رابط:  َشْفَرة))  ما.  يتمُ 
ُ
تّبقي))  R امل

ُ
امل

ت من وجَّهة ألمن البيا
ُ
متثيُل كل الشفرات مبجموعة اإلحداثيات وامل

خالل ُمنحىن على هذا الرسم، وهو ُميثل معياراً ُحمدَّداً من سالمة
ت))  تبعاً  ت، أو أنه يضع نسبًة ُحمدَّدة من ((رابط:  تكامل البيا البيا
((رابط:  املواصفة القياسية األملانية DIN رقم 19244|للمواصفة

l1 ميزة
ُ
نحنيات الثالثة امل

ُ
القياسية األملانية DIN رقم 19244)).  امل

ختلف
ُ
ت، اقرتحها املعيار مل وl2 وl3 ُمتّثل ثالث فئات من تكامل البيا

االحتياجات األمنية (l1:  أقل درجة من اآلمان، l3:  أعلى درجة من
،d  ((رابط:  مسافة هامينج)) نحىن ألعلى عن

ُ
األمان).  يُعّرب صعوُد امل

لطريقة تشفري ُمعيَّنة.  (انظر:  ((رابط:  لوغاريتم)))

ت، فئة متامية فئة تكاُمل البيا
ت البيا

Datenintegritätsklasse (f.)

535 data link escape and 
end of text

DLE et ETX

هي ((رابط:  رمز حتّكم|رموز حتّكم))  يف عملية ((رابط:  نقل
ما يشريان إىل ت)):  عندما يتتابع الرمزان DLE وETX، فإ البيا

اية ((رابط:  إطار|اإلطار)).

ت رمز حتويل وصلة البيا
اية النص (DLE)  ورمز 

(ETX)

DLE und ETX

536 Data Link Layer

information de sécurité (f.)

،(OSI) متثل الطبقة 2  (من بني 7)  املكونة لنموذج الرتابط املفتوح
ت الشبكة وهلا القدرة على التعرف ت بني مكو تقوم مبراقبة ونقل البيا

على األخطاء املادية اليت قد حتدث يف الطبقة، وتصحيحها عند
االقتضاء يف عدد من احلاالت.

ت طبقة توصيل البيا

Sicherungsschicht (f.)

537 data logger

enregistreur (m.) de données

حلاسوب، يستطيع ُمعاجلة أكثر من ت ُموجَّه  نظام تسجيل للبيا
ل أداء مقدار دخل وحتويلها لتصبح رقمية وختزينها، ويشتمل ُمسجِّ

موعات الرتكيبية التالية:  مفتاح حتويل القياس، ت، مثًال، على ا البيا
وهو ُمربَمج لربط ُخمتلف ُمتغّريات الدخل مع ((رابط:  ُمغريِّ تناظري رقمي
م))  قابل للربجمة حوِّل التناظري الرقميّ ))، و((رابط:  ُمضخِّ

ُ
(A/D)|امل

كثر ((رابط:  مدى القياس|جماالت يُعاجل قيم القياس اخلاص 
بت قابلة القياس))، وُمرّشحات لكبت التشويشات، ومصادر تيار 

قاومة))، من
ُ
للربجمة من أجل ((رابط:  ُمستقِبل املقاومة|ُمستشعرات امل

حة ما يلي مثل:  ((رابط:  مقياس االنفعال)).  من خالل الربجمة، ُميكن إ
ً أو من وظائف مثل:  برجمة مهمة القياس، اليت ُميكن إزالتها الحقاً يدو

آلياً، وعمل تفريعات براجمية اعتماداً على ختّطي القيم احلّدية أو
التنبيهات، وتغيري ((رابط:  ُمعدَّل أخذ العّينات))  أو اختيار موضع

ة إىل ((رابط:  حاسوب مضيف))  أو غريَّ
ُ
ت القياس امل القياس، ونقل بيا

إىل طابعة أو ذاكرة داخلية، ُميكن استدعاؤها عند احلاجة.

ل ت، ُمسجِّ ل أداء البيا ُمسجِّ
عددي أوتومايت

Datenlogger (m.)
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538 data network

réseau (m.) de données

ت.  وهنا ُميكن التمييز بني شبكة تقتصُر وظيفُتها على نقل البيا
((رابط:  شبكة عريضة النطاق|الشبكات عريضة النطاق))  و((رابط:

شبكة ضيقة النطاق|الشبكات ضيقة النطاق)).

ت، شبكة معلومات شبكة بيا

Datennetz (n.)

539 data rate

vitesse (f.) de transmission des données

ت))) (انظر:  ((رابط:  ُمعدَّل نقل البيا

ت ُمعّدل نقل البيا

Datenrate (f.)

540 Data set list

liste de données de phrases (f.)

قائمة من مجل التحّكم الرقميّ .  (انظر:  ((رابط:  مجلة التحّكم الرقمي)))

ت اجلُمل قائمة بيا

Satzdatenliste (f.)

541 data terminal

équipement (m.) terminal de traitement de 
données

((((DTE) ت طرفية (انظر:  ((رابط:  جتهيزة بيا

ت طريف جهاز بيا

Datenendgerät (n.)

542 data terminal 
equipment

ETTD : équipement (m.) terminal de traitement 
de données

((((DTE) ت طرفية (انظر:  ((رابط:  جتهيزة بيا

،(DTE) ت طريف جهاز بيا
(DTE) ت ُمِعدة طرفية للبيا

DEE

543 Data Terminal 
Equipment

équipement (m.) terminal de traitement de 
données

((((DTE) ت طرفية (انظر:((رابط:  جتهيزة بيا

ت طريف، ُمِعدة طرفية جهاز بيا
ت للبيا

DTE

544 data terminal 
equipment, DTE

équipement (m.) terminal de traitement de 
données

ت))  عن ت|بتجهيزة نقل البيا جهاز ُمتصل ((رابط:  جتهيزة نقل البيا
ت املطلوب رسال البيا طريق ((رابط:  واجهة بينية))  موّحدة.  يقوم 

نقلها أو يستقبلها يف النهاية، مثل:  الكمبيوتر الشخصي، ووحدة العرض
(الشاشة)، والطابعة، وقارئة املستندات.

،(DTE) ت طرفية جتهيزة بيا
(DTE)ت جهاز طرىف للبيا

Datenendeinrichtung (f.)

545 data transfer data 
transmission

transmission (f.) de données / transfert (m.) de 
données

التسمية اليت تُطلق على كل طرق نقل معلومات (النفع)  من ُمرِسل (=
مصدر معلومات)  إىل ُمستقِبل (= مستقبل معلومات).  ولتحقيق ذلك
ئي أو ئي (اجلهد الكهر رسل تغيريًا زمنًيا على ُمتغريِّ فيز

ُ
تقنًيا، ُجيري امل

((رابط:  تردد (ال... )|تردد))  ((رابط:  موجة|املوجات))
ستقبال هذا ستقبل 

ُ
الكهرومغناطيسية على سبيل املثال)، ويقوم امل

تغريِّ وتقييمه.
ُ
امل

ت ت، حتويل البيا نقل البيا

Datenübertragung (f.)

546 data transfer rate

vitesse (f.) de transmission

(انظر:  ((رابط:  سرعة النقل)))

ت ُمعّدل نقل، معدل نقل البيا

Übertragungsrate (f.)

547 data transfer rate data 
transmission rate

vitesse (f.) de transmission des données

ت ((رابط:  رقمي|الرقمية))  املنقولة عرب قناة إرسال خالل كّمية البيا
ت يف كل وحدة زمنية وحدة الزمن.  ويُقاس حبساب وحدات البيا
ت).  تُعترب ((رابط:  بت|البت))  أصغر وحدة (ُمعدَّل تدفَّق البيا
ت، لذلك ُيستخدم كثريًا ُمصطلح ((رابط:  معدل البتات)) بيا

نية'، واليت ُتسمَّى اختصارًا كُمرادف يف حالة الوحدة 'بت لكل 
نية). (بت/

ت ُمعدَّل نقل البيا

Datenübertragungsrate (f.)
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548 data word

mot (m.) de données

َعدَّة للُمعاجلة يف أجهزة احلاسوب.
ُ
ت امل ُتشكل العرض األساسّي للبيا

يُعرف حجم الكلمة بعدد البت، ((رابط:  عرض الكلمة|بعرض
الكلمة)).

ت ت، وحدة بيا كلمة بيا

Datenwort (n.)

549 dB (decibel)

DB (angl. data block) : bloc (m.) de données

اختصار لكلمة Dezibel  ((رابط:  ديسيبل))

ديسيبل

DB

550 De Morgan's laws

loi (f.) de Morgan

(انظر:  ((رابط:  قاعدة العكس)))

قواعد دميورجان، قوانني دميورجان

De Morgan-Regel (f.)

551 Dead zone

zone morte (f.)

عندما تكون القيمة احلقيقية واقعًة يف املنطقة امليتة، اليت ُحتيط بقيمة
ضبط الوضع، يتمُّ كبُت أية تغّريات يف خرج الضبط.

منطقة ميتة، منطقة هامدة

Tote Zone (f.)

552 dead-time element in 
effect plan

élément temps mort (m.) dans le plan d'action

انظر الصورة.

عنصر زمن اهلمود يف خمطط
اإلجراءات، عنصر زمن ميت يف

املخطط الوظيفي

Totzeitglied (n.) im Wirkungsplan

553 deadtime in the 
frequency domain

temps mort (m.) dans le domaine fréquentiel

ال الزمين)):  متغري خرج (متغري زمين) املعادلة يف ((رابط:  جمال الزمن|ا
ال =  معامل تناسيب *  متغري دخل (متغري زمين –  زمن التأخري)، يف ا

لصيغة التالية:  متغري اخلرج (معامل الرتددي يكون حتويل املعادلة 
البالس) =  معامل تناسيب *  أسي (- زمن التأخري *  معامل البالس)

ال الرتددي نظام زمن ميت يف ا

Totzeitsystem (n.) im Bildbereich

554 decadic System

système (m.) décimal

(انظر:  ((رابط:  نظام عشري)))

نظام عشري

Dekadisches System (n.)

555 decay constant; 
damping constant

point(m.) fixe

نية، ومنها تستجيب األنظمة القابلة للذبذبة، كاألنظمة من الدرجة 
األنظمة التناسبية، بتأخري من الدرجة الثانية واليت حنن بصددها،

لدخول يف حالة ذبذبة، عند تتعرضها إلستثارة ُمفاجأة.  هذه الذبذبة
ُميكن توصيفها ((رابط:  معادلة تقاضلية|مبعادلة تفاضلية))  من الدرجة
الثانية.  ومبا أن التخميد يُعترب ظاهرة طبيعية موجودة بصفة ُمستمرة، فإن

ت تتجه إىل االضمحالل بسرعة، قد تكرب وقد تصغر، هذه الذبذ
وذلك وفقا لدالة أسية.  تصغر سعة الذبذبة يف كل دورة جديدة بنفس

َضاءلة =  درجة
ُ
بت امل ن  لقياس إىل سابقتها.  مع العلم  النسبة املئوية 

التخميد *  الرتدد الزاوي الذايت.

بت املَُضاَءلة

Abklingkonstante (f.)

556 decentralized controller

régulateur (m.) décentralisé

ضابط ُمؤمَّن ذو ُمتغريِّ وحيد أثناء ((رابط:  عملية|العملية)).  ويكونُ 
ُمدجماً يف وحدات الدخل واخلرج الذكية، أو يف ((رابط:  ُمشّغل

ؤازرة))  الذكية، اليت حتوي، على سبيل املثال، الضبط
ُ
شّغالت امل

ُ
ُمؤازر|امل

وجزًءا من األداء والتشغيل والصّمام يف مبيت واحد.

ضابط المركزي

Dezentraler Regler (m.)

557 Decentralized 
Peripherals

périphériques (m. pl.) décentralisés

ً، وهذا يف عالقة رمز ُخمتصر يُقصد به األجهزة الطرفية الغري ُجمَمَّعة مركز
ص)). قل برويف  مع ((رابط:  

أجهزة (ال... )  الطرفية الالمركزية

DP

558 decibel

décibel (m.) / dB

يف جمال اإللكرتونيات وتكنولوجيا نقل املعلومات، يغّطى مستوى
اإلشارات عادة، رتباً عددية كثرية.  وُميكن من خالل عملية اللوغاريثم يف
االت العددية الواسعة األساس العشري (اللوغاريتم العشري)  تقليص ا
ذه الطريقة، ُميّكن من إىل قيم عددية يسهل التعامل معها.  والديسيبل 

التعامل مع معامالت التحويل (وبصفة أعم نسب القدرة أو اجلهد
ئي)  بصفة غري ُمباشرة عرب صيغتها اللوغاريتمية. الكهر

ديسيبل

Dezibel
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559 decimal fraction

fraction (f.) décimale

هو ((رابط:  عدد عشري))  به خانة أو أكثر (=  أرقام)  بعد العالمة.

كسر عشري

Dezimalbruch (m.)

560 decimal number

nombre (m.) décimal

هو عدد يتّم عرضه يف ((رابط:  نظام عشري|النظام العشري))،
ويستخدم العدد 10  ((رابط:  أساس|أساساً ))  له (B = 10)، مثل:
+ Z10 = 123,75 = 1 × 102 + 2 × 101 + 3 × 100

10-2  × 5  + 10-1  × 7

عدد عشري

Dezimalzahl (f.)

561 decimal system

système (m.) décimal

هو نظام ((رابط:  نظام عددي ُمتعدد االحتماالت))  تعتمد فيه قيمة
العدد على موضع الرقم داخل العدد، ُيستخّدم فيه 10 أرقام من 0 إىل

9.  (انظر:((رابط:  األساس (B = 10)))).  ُميكن يف هذا النظام
التعبري عن عدد عشري ُمكوَّن من عدد صحيح n وكسر m من خالل

+ z = bn-1 ∙ 10n-1 + bn-2 ∙ 10n-2  :املعادلة التالية
+ ... + b1 ∙ 101 + b0 ∙ 100 + b-1 ∙ 10-1 + ...

b-m+1 ∙ 10-m+1 + b-m ∙ 10-m

نظام عشري

Dezimalsystem (n.)

562 decimal system; 
decade system

système décimal (m.)

(انظر:  ((رابط:  نظام عشري)))

نظام عشري

Zehnersystem (n.)

563 decoder

décodeur (m.)

ُمبدِّل أو ُحموِّل أو ُمغريِّ لإلشارات الرقمية أو التناظرية.  فاك الشفرة
ستخدم

ُ
لإلشارات التناظرية هو، على سبيل املثال، جهاز الفك امل

جّسمة يف ُمستِقبالت موجة إف إم املتناهية
ُ
الستقبال األصوات امل

ستخدم الستقبال قنوات التلفزيون التناظرية
ُ
الصغر أو هو ذلك الفاك امل

ل، سيكام)، أما أجهزة الفك الرقمية، مثًال، فتستخدم يف لّونة (
ُ
امل

تبديل ((رابط:  إشارة|اإلشارات))  ((رابط:  جهاز قياس|ألجهزة
القياس))، ويف ضبط العّدادات اإللكرتونية مبُختلف القواعد احلسابية

املنطقية، وكذلك لتبديل اإلشارات من طرق النقل على التوازاي إىل طرق
ات غريِّ

ُ
نقل على التوايل.  كما تُعترب أجهزة ((رابط:  ُمغريِّ تناظري رقمي|امل
حّوِالت الرقمية

ُ
التناظرية الرقمية))  و((رابط:  ُحموِّل رقمي تناظري|امل

التناظرية))  من أجهزة فك الشفرة. (انظر: ((رابط:  عّداد إلكرتوينّ ))) 

فاكَّ الشفرة، فاك الكود، حمُِّلل
الرمز

Decoder (m.)

564 decoder circuit

décodage (m.)

(انظر:  ((رابط:  فاكَّ الشفرة)))

دائرة فك الشفرة، دائرة حمُِّلل
الرمز

Decodierschaltung (f.)

565 decoupling

découplage (m.)

((رابط:  خوارزمية ضبط عالية|خوارزمية ضبط ُعليا))، يتم فيها إزالة
التقارن أو تقليله بني ((رابط:  دائرة ضبط|دوائر الضبط))  املؤثِرة بشكلٍ 

سماة
ً
متبادل، بينما تتم إضافة أعضاء فك التقارن املؤِثرة حركياً أو امل

جهزة الضبط القارنة إىل ((رابط:  ضابط|أجهزة الضبط)).  وهنا جيب
التمييز بني الُبىن التالية:  ((رابط:  هيكلة منطية من النوع p|اهليكلة
النمطية من النوع p))، و((رابط:  هيكلة منطية من نوع v|اهليكلة
النمطية من نوع v)).  وُيشرتط لذلك معرفة سلوك التحويل اخلاص

ا. رتبطة 
ُ
ملنظومات املضبوطة))  امل ((رابط:  منظومة مضبوطة|

فك التقارن

Entkopplung (f.)
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566 deflection method

méthode (f.) de mesure par déviation

طريقة قياس، يظهر فيها أثر املتغري املراد قياسه على مؤشر جهاز القياس،
حيث متاثل القيمة املعروضة املتغري املراد قياسه بشكل ُمباِشر.  إال أنه
يتعني ُمراعاة األخطاء الصفرية واألخطاء اخلطية.  وعلى العكس من
عادلة)).  (انظر:  ((رابط:

ُ
طريقة القياس هذه توجد ((رابط:  طريقة امل

جمموع أخطاء جهاز قياس)))

طريقة االحنراف، عملية االحنراف

Ausschlagverfahren (n.)

567 deflection method

méthode (f.) de mesure par déviation

(انظر:  ((رابط:  طريقة االحنراف)))

طريقة االحنراف

Ausschlagmethode (f.)

568 defuzzification

clarification (f.)

ُمصطلٌح ُيستخدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).  هي
عملية الرتمجة العكسية ((رابط:  دالة عضوية|للدالة العضوية))  لكامل
((رابط:  قاعدة ضبط|قاعدة الضبط))  إىل قيمة عددية ُمميِّزة للمقدار

التقّين y، وعلى سبيل املثال:  تلك اخلاصة ((رابط:  مقدار
الضبط|مبقدار الضبط)).  ويف هذه احلالة، يشيُع استخدام ((رابط:

طريقة مركز الثقل)).

إزالة الغموض، إزالة التضبيب

Defuzzifizierung (f.)

569 delay and self-
regulation time in 
practice

retards (m., pl.) / temps mort (m., pl.) et 
constantes (f., pl.) de temps équivalentes dans 
la pratique

انظر اجلدول

زمن التأخري وزمن التعديل عملياً 

Verzugs- und Ausgleichszeiten (pl.+f.) in der Praxis

570 demodulate

démoduler

ت، (التضمني)  يُقصد به ربط املعلومات (سواء كانت صوتية أو بيا
شارة ذات تردد عايل، أي مبوجة حاملة.  و(التضمني)  يقابله وهو إخل)  

ضمنة.
ُ
وما يعين استعادة املعلومات من املوجة احلاملة امل

كشف التضمني، فك التضمني

demodulieren

571 demodulation

démodulation (f.)

هو إعادُة احلصول على إشارة النفع يف ((رابط:  نطاق أساسي|النطاق
األساسي))، واليت ّمت ((رابط:  تضمني|تضميُنها))  من قبل على ((رابط:
موجة حاملة|موجٍة حاملة)).  وهلذا، فالبُدَّ -  اعتماداً على نوع التضمني

و((رابط:  نطاق الرتدد)) -  أن يكون يُعرف عدٌد ُحمّدد من َمعلمات
الضبط، وهي املوجة احلاملة، والتضمني، و((رابط:  إشارة))  النفع.

إزالة التضمني، فك التضمني

Demodulation (f.)

572 demodulator

démodulateur (m.)

جتهيزة يف جهاز االستتقبال، تعمل على استعادة احلصول على إشارة
((رابط:  تضمني|إشارة التضمني))، من ((رابط:  موجة حاملة))، متّ 

تضمينها قبًال يف جهاز اإلرسال.

مزيل تضمني، مستخلص
التضمني، كاشف املوجات

املتضمنة

Demodulator (m.)

573 densimetry

mesure (f.) de la densité

طبقاً لتعريف ((رابط:  كثافة (ال... )|الكثافة))، يتعّني قياُس الكثافة
من خالل قياس كٍل من الكتلة واحلجم.

قياس الكثافة

Dichtemessung (f.)

574 density

densité (f.)

:V على حجمها m ا خارج قسمة كتلتها تُعرَّف كثافة مادة ما على أ
.r = m/V وتُعنيَّ من العالقة

كثافة (ال... )

Dichte (f.)

575 density gauge

densitomètre (m.)

ؤِّين، إىل جانب
ُ
ا مصدر ((رابط:  إشعاع|لإلشعاع))  امل ُمعدِّة قياس 

((رابط:  كاشف))  لإلشعاع، وذلك من أجل قياس ((رابط:  كثافة
توسطة ملادة ما. (انظر: ((رابط:  إشعاع ُمؤيِّن))) 

ُ
(ال... )|الكثافة))  امل

جهاز قياس الكثافة، مقياس
الكثافة

Dichtemessgerät (n.)
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576 derivative action 
coefficient

coefficient (m.) d’action par dérivation

 <K<sub>D</sub> = K<sub ُمعامل ينتج عن املعادلة
K<sub>P حيُث ، <P</sub> · T<sub>V</sub

Tعامل التناسيب))  و
ُ
< /sub> هو ((رابط:  ُمعامل تناسيب|امل

< sub>V</sub هو ((رابط:  زمن فعل تفاضلي)).

ُمعامل تفاضلي، معامل الفعل
التفاضلي

Differenzierbeiwert (m.)

577 Derivative action time

temps (m.) de différentielle / temps (m.) 
différentiel

الزمن التفاضلي T<sub>D</sub> ((رابط:  عنصر تناسيب
تفاضلي|لعنصر تناسيب تفاضلي))، يساوي الوقت الذي تتطلبه إشارةُ 
دة خطية إشارة اخلرج، حىت تتوصَّل إىل إحداث تغيري إضايفِّ ُمكافئ لز
حداثه الدخل واليت يتكفل ((رابط:  جزء تفاضلي|اجلزءُ التفاضليّ ))  

على الفور بعد البدء يف االرتفاع اخلطي.

زمن تفاضلي، زمن فعل تفاضلي

Differentialzeit (f.)

578 derivative controller

concentrateur - répéteur (m.)

ملعادلة اخلصائصية التالية:  متغري اخلرج = ينتج الضابط التفاضلي املثايل 
معامل الكسب التناسيب *  زمن الفعل التفاضلي *  فارق الضبط /  الفارق

الزمين، وال ُميكن حتقيقه ُمنفرداً .  مع العلم أن ((رابط:  فرق الضبط)) =
قيمة الضبط املستهدفة –  القيمة احلقيقية للمقدار املضبوط.

ضابط تفاضلي

D-Regler (m.)

579 derivative time; 
derivative-action time

durée de rétention (f.)

زمن فعل تفاضلي

Vorhaltezeit (f.)

580 Derived basic shortcuts

opérations (pl. + f.) logiques de base dérivées

روابط منطقية تنسحب على ((رابط:  الروابط املنطقية األساسية))
((رابط:  العالقة املنطقية (و)  AND))، و((رابط:  العالقة املنطقية

(أو)  OR))، و((رابط:  العالقة املنطقية (ال)  NOT))، ومن
،((NO  (ال)و AND  (و) رابط:  العالقة املنطقية))  :أمثلتها

و((رابط:  العالقة املنطقية (ال)  NO و(أو)  OR))، و((رابط:
نحصرة))).

ُ
نفردة (امل

ُ
العالقة املنطقية (أو)  OR امل

روابط (ال... )  املنطقية املُشتقَّة

Abgeleitete Grundverknüpfungen (pl. + f.)

581 derived unit

unité dérivée (f.)

يضم نظام الوحدات الدويل سبعة مقادير أساسية، هي:  املسافة،
طلقة، وكمية املادة،

ُ
والكتلة، والوقت، وشدة التيار، ودرجة احلرارة امل

وشدة الضوء.  يتم حتقيق بُعد كل من هذه املقادير األساسية بوحدة
شتَّق يرتبط بوحدة ُمشّتقة، ويتم تعريفه بواسطة

ُ
أساسية.  واملقدار امل

مقادير أساسية.  وإىل جانب ((رابط:  وحدات (ال... )  األساسية للنظام
الدويل للوحدات))، تُوجد وحداٌت ُمشّتقة مرتابطة (أي جمموع أسي

ُمشّتق من وحدات أساسية بعامل يساوي 1).  على سبيل املثال، فإن
املرت يف نظام الوحدات الدويل يُعترب الوحدة األساسية للمسافة كمقدار

أساسي.  وإىل جانب ذلك، ُيستعمل املرت كوحدة ُمشّتقة للحجم.

وحدة ُمتفرعة، وحدة مشتقة

abgeleitete Einheit (f.)

582 design (configuration ) 
of a frequency 
characteristic 
(frequency curve)

graphisme (m.) de la courbe de fréquence

ُتوزّع ((رابط:  قيمة|القيمُ ))  و((رابط طور|األطوار))  على تدريج أوميجا
ω-Scale نفسه، بشكٍل ُمستقل عن بعضها البعض.  تكونُ 

التقسيمات على اإلحداثي السيّين ω-Scale، ُمقسمًة بطريقة
لوغاريثمية.  على احملور الرأسي/الصادّي، وهو حمور القيم، يكون الرتقيم

ُمقسماً بوحدة الديسيبل.  وُميكن احلصول على قيم تلك التقسيمات، من
خالل تكوين ((رابط:  لوغاريتم|اللوغاريتم))  الذي تبلُغ قيمته عشرين
موع.  يكون حمور الطور مقسماً خطياً .  من أجل عمل نظرة ضعف ا
شاملة على تطورات القيمة واألطوار يف نظام أكثر مشوال، ُيستحسن

تقسيُم النظام إىل أنظمة أقل تعقيًدا، ومن مثّ يتُم تركيُب ما ينتج عنها من
نحين اخلصائصي للرتدد|ُمنحنيات خصائصية للرتدد))  مع

ُ
((رابط:  امل

كمله.  (انظر:  ((رابط:  ُمنحىن خصائصي تلك اليت ختص النظام 
للرتدد)))، (انظر: ((رابط:  رسم بياين الستجابة السعة))) ، (انظر:

((رابط:  رسم بياين الستجابة طور)))

تصميُم املُنحىن اخلصائصي
للرتدد، تشكيل املنحىن

اخلصائصي للرتدد

FKL-Gestaltung (f.)

583 desired value

valeur de consigne (f.)

هي القيمة W، اليت على ((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار املضبوط))
خذها وحيافظ عليها. X أن 

قيمة ضبط الوضع، قيمة إمسية،
قيمة فرضية

Sollwert (m.)
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584 desorption

désorption (f.)

عملية حتّرر ((رابط:  ذرة|ذرات))  أو ((رابط:  جزيء|جزيئات))  من
السطح اخلارجي جلسم صلب.  ُميثِّل االنتزاز العملية املعكوسة لالمتزاز.
وحىت تتحقق عملية االنتزاز، البُدَّ أن تكون للجزيء طاقة كافية للتغّلب
على قوة شد املادة له حبيًث يتحّرر منها.  (انظر:  ((رابط:  امتصاص)))

(انظر:  ((رابط:  امتزاز)))

انتزاز، املج

Desorption (f.)

585 destination address

adresse cible (f.)

شرتكني يسمعون
ُ
رسل على الناقل، فإن كل امل

ُ
إذا ُوضعت رسالة من امل

ستهدفة.
ُ
رسلة هو عنوان اجلهة امل

ُ
ا.  وأوُل جزٍء يسمعونه من الرسالة امل

رَسل،
ُ
شرتك الذي يكوُن له عنواٌن ُمطابق لذلك العنوان امل

ُ
يستقبل امل

الربقية وخيرج املشرتكون األخرون كلهم من الدائرة.

عنوان اجلهة املُستهدفة

Zieladresse (f.)

586 detector

détecteur (m.) / capteur (m.)

يف ((رابط:  هندسة القياس))، جهاٌز ُيستَخدم لالستدالل على ((رابط:
إشعاع|اإلشعاع)).

كاشف

Detektor (m.)

587 Development of 
control engineering

développement (m.) de la technique de 
régulation

أهم احملطات التارخيية:  1788:  استعمال ضابط قوة الطرد املركزي يف
حّرِك البخاريّ .  1928:  كوبف موالر يقوم بدراسات حول موضوع

ُ
امل

يكست يُطوِّر مفاهيم اإلجابة الرتددية ومنحىن االستقرار.  1932:  
لت وبودَ :  التقدمي املهيَكل لتقنية الضبط. ارد وأو املكان.  1940:  ليو
1955:  ضابط اهلواء املضغوط املعياري والضابط اإللكرتوين املعياري.

ال 1975:  استعمال احلواسيب الدقيقة الرقمية، التحويل يف ا
عَدلة ذاتياً .

ُ
الرتددي، متثيل حالة –  جمال.  1985:  أنظمة الضبط امل

تطّور هندسة الضبط

Entwicklung (f.) der Regelungstechnik

588 deviation in shape

déformation (f.)

يتوّقف وجود تشّوهات يف شكل السطح عن السطح اهلندسّي املثاّيل،
على حدوث خطوات ُمعاجلة وعلى خواص املادة.  هنا ُميكن التمييز بني
ست جمموعات:  الرتبة األويل:  مواضع غري مستوية (تشوّهات الشكل)؛

الرتبة الثانية:  متّوجات؛ الرتبة الثالثة:  احلزوز (انظر:  ((رابط:  ُخُشونَة
(ال... )|ُخُشونَة)))؛ الرتبة الرابعة:  ّجتعدات، قشور (خشونة)؛ املرتبة

اخلامسة:  البىن النسيجية؛ املرتبة السادسة:  البىن الشبكية.

تشوه الشكل، احنرافات الشكل

Gestaltabweichung (f.)

589 deviation limit of the 
Pt100

écart (m.) limite; tolérance (m.) maximale 
admissible

هي القيمة القصوى لإلحنراف العلوّي والسفلّي لنتيجة قياس مقياس
صنعة،

ُ
احلرارة البالتيين 100، واليت تكون مضمونة من طرف الشركة امل

مع العلم أن اإلحنراف األقصى العلوي يساوي القيمة القصوى للقياس
قصاً القيمة املرجعية، يف حني أن اإلحنراف األقصى السفلي يساوي
قصاً القيمة املرجعية.  تُقسم أجهزة القياس إىل القيمة األدىن للقياس 

ثالثة أصناف تسامح 1، 2 و 3، حيث ال ُيسمح يف األجهزة املصنفة
لرجوع دىن قيمة لإلحنراف.  وُميكن تعيني أقصى احنراف مباشرًة  1 إال 

ضية. ستعمال املعادالت الر إىل جداول معيارية أو ُميكن حسابه 
وحدة اإلحنراف األقصى هي درجة احلرارة املئوية.

احنراف أقصى ملقياس احلرارة
البالتيين 100، حيدان أقصى

للمحرار البالتيين 100

Grenzabweichung (f.) des Pt100

590 dew point

point de rosée (m.)

درجة احلرارة اليت تتكّثف عندها الرطوبة املوجودة يف الغاز.  وألن الغاز
يكوُن ُمشبَّعاً، فإن ((رابط:  رطوبة (ال... )  النسبية|الرطوبة النسبية))

تكوُن بنسبة %100.

نقطة الندى، درجة الندى

Taupunkt (m.)

591 diaphragm flexure

corps ressort (m.) en forme de membrane

الشكل مبني يف الرسم.  يف حالة ((رابط :  غشاء))  ُمنضبط البنية يصبح
(اجلهاز)  صاحلاً لقياسات دقيقة جداً (جمال القياس:  انطالقاً من 5

ر).

بض يف شكل غشاء جسم 

Federkörper (m.) in Membranform
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592 dielectric

diélectrique

ئّي على كل مادة  ال فلزية ضعيفة التوصيل أو يُطلق هذا الوصف الكهر
لة، حبيُث ال تتمكن حامالُت الشحنات فيها -  عموماً -  من غري ُموصِّ
ئيُّ غازاً، أو سائالً أو مادةً  التحّرك حبرية.  ُميكن أن يكون العازُل الكهر
لغاز، أو ئية توجد يف الفراغ، أو يف حّيز ُممتلئ  ُصلبة.  والعوازُل الكهر

ئياً . لٍة كهر يف أي امتداٍد مكاّين مملوٍء مبواّد غري ُموصِّ

ئياً  ئي، مادة عازلة كهر عازل كهر

dielektrisch

593 dielectric constant

constante (f.) diélectrique

ئي.  ويتم احتسابه ال الكهر بت مييز سلوك املواد العازلة يف ا
- <sup >(10) * 8.854 بت طبيعي يساوي كحاصل ضرب 
بت املادة بال أبعاد.  وعلى نية/فولت مرت،  و sup/ >12> أمبري 

لنسبة للهواء على سبيل املثال يساوي 1 بت املادة  سبيل املثال، فإن (
لنسبة للمواد األخرى). (انظر: ((رابط:  جمال ويكون أكرب من 1 

ئي))) ال الكهر ئي|ا كهر

ئي بت العزل الكهر

Dielektrizitätskonstante (f.)

594 dielectric material

substance diélectrique

ئية))) (انظر:  ((رابط:  عازلية كهر

ئي عازل كهر

Dielektrikum (n.)

595 Differential

différentiel (m.)

عندما ُمتّثل العالقة y = f(x) دالة (حقيقية)، فإن اشتقاقها يف املوضع
نحين الصاعد للمماس على الرسم البياين من f يف

ُ
x، يكوُن هو امل

& f´(x) = dy/dx لرتميز النقطة (x, y).  ويتُم التعبُري عنها 
raquo; Dy/Dy، حيُث ُميكن تسمية dy/dx تفاضل أيضاً .

ضية، إمكانية عمل مقوالت عن ُمعدَّل التغّري يف تُتيُح هذه الفرضية الر
دالٍة ما يف مواضع ُمفردة.

تفاضلي

Differential (n.)

596 differential Cantilever 
beam

poutre (f.) en flexion différentielle; plaque (f.) 
en flexion différentielle

(انظر:  ((رابط:  عارضة تقّوس مزدوجة)))

عارضة تقّوس تفاضلية، لوحة
احنناء تفاضلية

Differentialbiegebalken (m.)

597 Differential 
component/portion

part (f.) D / proportion (f.) D

(انظر:  ((رابط:  عنصر تفاضلي)))

عنصر تفاضلي

D-Anteil

598 Differential equation

équation (f.) différentielle

ضية لدالة يُراد حتديدها y(x)، وهي ترتبط مبُتغريِّ أو مبجموعة معادلة ر
ات x وحتتوي أيضاً على ُمشتقات الدالة.  وبذلك فإن املعادلة تغريِّ

ُ
من امل

ا.  هناك العديد هول x، والدالة y ومشتقا تربط العالقة بني املتغري ا
من الظواهر الطبيعية اليت ُميكن توصيفها مبعادالت تفاضلية.  وهلذا

ضية. السبب فهي أداة مهمة يف الَنمذجة الر

معادلة تفاضلية

Differentialgleichung (DGL) (f.)

599 differential equation of 
D element

équation (f.) différentielle d’un élément à action 
différentielle

x لصيغة التالية:  متغري اخلرج تكون املعادلة التفاضلية لعنصر تفاضلي 
=  ((رابط:  ُمعامل تناسيب))  K<sub>S</sub> *  ((رابط:
بت زمين))  T<sub>d</sub> للفعل التفاضلي *  ُمشتَّق
ُمتغريِّ الدخل ẏ.  وهذا يعين أن ((رابط:  ُمتغريِّ خرج|مقدار اخلرج))

يتفاعل تناسبيا مع سرعة تغري ((رابط:  ُمتغريِّ دخل|مقدار الدخل)).

معادلة (ال... )  التفاضلية للعنصر
التفاضلي

Differentialgleichung (f.) des D-Gliedes

600 differential equation of 
I element

équation (f.) différentielle d’un élément à action 
intégrale

تكون املعادلة التفاضلية ((رابط:  عنصر تكاملي|لعنصر تكاملي))
بت زمين))  T<sub>i</sub> للفعل لصيغة التالية:  ((رابط:  

K  ((رابط:  ُمعامل تناسيب))  = ẋ التكاملي *  مشتق متغري اخلرج
.y متغري الدخل  * <sub>S</sub >

معادلة (ال... )  التفاضلية للعنصر
التكاملي

Differentialgleichung (f.) des I-Gliedes

601 differential measuring 
instrument

instrument (m.) de mesure différentielle

((رابط:  جهاز قياس))  ُيستخدم لقياس الفرق بني قيمّيت مقدارين من
النوع نفسه، يظهران عملًيا يف الوقت نفسه عند نقطّيت قياٍس ُخمتلفتني.

جهاز قياس تفاضلي

Differenzmessgerät (n.)
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602 differential 
measuring method

procédé (m.) de mesure par différence

طريقة قياس ُمعاِيرة، تعتمد على ُمقارنة ((رابط:  كّمية ُمقاسة))  مع كّمية
من النوع نفسه هلا قيمة معلومة، وإمنا ختتلف مبقداٍر ضئيٍل عن قيمة

قاسة.  يف هذه الطريقة، يُقاُس الفرق بني قيمّيت هاتني
ُ
الكّمية امل

الكّميتني، مع ُمراعاة اإلشارة احلسابية لكل قيمة.

طريقة قياس تفاضلية

Differenzmessverfahren (n.)

603 differential pressure

pression différentiel

الفارق بني ضغطني ساكنني (على سبيل املثال يف النقطتني 1 و 2 من
ملعادلة األنبوب) ((رابط:  ضغط ساكن|الضغط الساكن)). يُعمل 
/ >v<sub>1  .بتة تدفِّق 

ُ
رفقة، عندما تكون كثافة الوسط امل

ُ
امل

sub> وv<sub>2</sub> مها سرعتا التدفِّق يف النقطتني 1 و
عدَّل احلساّيب على

ُ
2.  تعين الشرطة املوضوعة على رمز املعادلة، أن امل

كامل مساحة املقطع العرضي.

ضغط تفاضلي

Wirkdruck (m.)

604 differential pressure 
method

méthode de pression différentielle (f.)

مبدأ قياس يستند هذا على تغّري ((رابط:  ضغط|الضغط))  الدينامي
بيب: تّدفق عند تضييق مقطع العبور (املقطع العادي لأل

ُ
للوسط امل

مؤشر 1، املقطع الذي مت تضييقه:  مؤشر 2).  ينتج عن هذا اخنفاٌض يف
الضغط بني املوقعني.  وتتحّقق عملية التضييق الضرورية لألنبوب عن
طريق تثبيت صّمام خنق داخل األنبوب، أي ُحموِّل ضغط تفاضلي.

وُميكن التمييز بني عدد من ُحمّوِالت الضغط التفاضلية، مثل:  ((رابط:
فتحة قياسية))  و((رابط:  فوهة قياسية))  و((رابط:  ُفوهة فنتورية

قياسية)).

طريقة الضغط التفاضلي

Drossel-Verfahren (n.)

605 differential pressure 
method

méthode (f.) de la pression effective; 
différentielle

(انظر:  ((رابط:  طريقة خنق التدفق)))

طريقة الضغط التفاضلي

Wirkdruck-Verfahren (n.)

606 differential pressure 
transducer

transmetteur (m.) de pression effective; 
différentielle

(انظر:  ((رابط:  طريقة خنق التدّفق)))

ُمرسل الضغط الفعَّال

Wirkdruckgeber (m.)

607 differential voltage 
transformer

Transformateur (m.) différentiel

يتكوَّن اجلانُب الثانوّي للمحوِّل التفاضلّي من ((رابط:  ملف|ملفني))
ئيني هلذين امللفني، حبيثُ  جزئيني برتكيبة َفرقية.  يتم تقومي التوترين الكهر
يتُم احلصول على توتّر خرج ُمستمر، يساوي الفرق بني هذين التوترين
مللف يف َُقوََّمني.  ُميكُن التحّكُم يف تقارن امللفني يف اجلانب الثانوي 

امل
اجلانب األويل (كنتيجة ((رابط:  قانون فاراداي للحثّ |لقانون احلثّ 
الكهرمغناطيسيّ ))، عن طريق حتريك القلب ذي ((رابط:  مغناطيسي
حديدي|املغناطيسية احلديدية))  يف اجتاه احملور.  وعليه، فإن اجلهد
حوِّل وفقاً للمعادلة

ُ
ئي يتغري تناسبياً مع مدى إزاحة قلب امل الكهر

ئي =  معامل تناسيب *  إزاحة قلب امللف. التالية:  اجلهد الكهر
ستعمال هذه الظاهرة، ميكن قياس مدى التعديل أو قياس الزوا و

ستعمال امللفات احللقية.

ُحموِّل تفاضليّ 

Differentialtransformator (m.)

608 differential pressure

pression (f.) différentielle

(انظر:  ((رابط:  فرق الضغط)))

ضغط تفاضليّ 

Differenzdruck (m.)

609 diffuse reflection 
sensor; retro-reflective 
sensor; diffuse 
reflective sensor; 
diffuse mode reflective 
sensor

détecteur photoélectrique reflex (m.)

(انظر:  ((رابط:  حاجز ضوئي انعكاسي)))

حساس االنعكاس االنتشاري

Reflexlichttaster (m.)

610 digital

digital

تتكوَّن ((رابط:  إشارة|اإلشارة))  الرقمية من ((رابط:  كلمة
ُمَشفََّرة|كلماٍت ُمشفَّرة))، ترتكَّب من ((رابط:  بت|بتات))  ُمفردة،

وُمتّثل ((رابط:  منط ثنائي|منطًا ثنائًيا)).  يكوُن هلا كّمية ُحمدَّدة من القيم
ويّتُم تعريفها يف مواقيت زمنية ُمعيَّنة.

رقمي

digital
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611 digital control

commande (f.) numérique

تحّكمة أعداداً، غالباً ما تكونُ 
ُ
ُمتّثل ((رابط:  إشارة|اإلشاراتُ ))  امل

عاجلة من خالل ((رابط:
ُ
ُمشفرًَّة ((رابط:  ثنائي|ثنائياً )).  وجتري عمليُة امل

التِ ))، ووسائط ذاكرة ل|ُمسجِّ عّداد|عّداداتٍ ))، و((رابط:  ُمسجِّ
تحكِّمات الرقمية على سبيل املثال حتريكُ 

ُ
ستعمال امل رقمية.  ُميكن 

وموضعة طاوالت املاكينات عرب تعيري قيم رقمية وأطوال مسارية ُحمدَّدة.
شفَّرة

ُ
دات املسارية يف عّداد، ويتُم ُمقارنُتها مع اإلشارات امل ُتوضع الز

حّرِك.
ُ
لنظام قياس املسارات، وذلك من أجل توجيه امل

حتّكم رقميّ 

Digitale Steuerung (f.)

612 Digital control

régulation (f.) numérique

يُطلق على ((رابط:  ضبط|الضبط))  أنه رقمي عندما نستطيع التعبري عن
إشارات ((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار املضبوط))  و((رابط:  متغري

مرجعى (نقطة التضبيط)|املتغري املرجعي))  وتكّون ((رابط:  حيود
الضبط))  فيه بصورة رقمية.

حتكم رقمي

Digitale Regelung (f.)

613 digital control 
algorithm

algorithme (m.) de régulation numérique

ن ((رابط:  ضابط|الضابط))  داخلها به وحدة تنفيذ تعمل تتمّيز 
تحّكم واخلرج الناتج عنه تكونُ 

ُ
بطريقٍة رقْمية.  وألن أغلب مقادير دخل امل

متاثليًة، فإنه يتُم توصيل ((رابط:  حموِّل تناظرّي رقميّ ))  على التوايل
ا ((رابط: بوحدة التنفيذ من جهة الدخل، ومن جهة اخلرج يتصُل 

حموِّل رقمّي تناظريّ ))  يف اجتاه التيار.  يتُم عمل ترميز لعينة من مقادير
الدخل املوجودة تباعاً، حيث تُواَئم ((رابط:  فرتة أخذ العّينات))  مع

((رابط:  استجابة زمنية|اإلستجابة الزمنية))  ((رابط:  منظومة
مضبوطة|للمنظومة املضبوطة)).  هنا ُميكُن التمييز بني ((رابط:  خوارزمية

الوضع))، و((رابط:  خوارزمية السرعة)). 

خوارزمية ضبط رقمية، خطوات
عمل التحّكم الرقميّ 

Digitaler Regelalgorithmus (m.)

614 Digital information 
transfer types

modes (pl. + m.) numériques de transfert de 
données

ت؛ النقل على التوازي (انظر:  (رابط:  نقل يوجد نوعان من نقل البيا
متوازي)))  والنقل على التوايل (انظر: (رابط:  إرسال تسلسلي))).

أمناط نقل املعلومات الرقمية،
طرق نقل املعلومات الرقمية

Digitale Informationsübertragungsarten (pl.+f.)

615 digital measuring 
instrument

appareil de mesure (m.) à affichage numérique

((رابط:  جهاز قياس))  تظهر قراءته أو نتيجة القياس الصادرة عنه، يف
صورٍة رقمية.  وتنسحب هذه التسمية على طريقة عرض القراءة، وليس

على طريقة عمل جهاز القياس.  (انظر:  ((رابط:  إشارة رقمية)))

جهاز قياس ذو قراءة رقمّية

Messgerät (n.) mit digitaler Anzeige

616 digital multimeter

multimètre (m.) numérique

قاومات،
ُ
((رابط:  فولتميرت رقمي))  ُيستخدم لقياس التيارات واجلهود وامل

حيُث أنه ُمقسَّم إىل ((رابط:  مدى القياس|جماالت قياس))  ُمتعددة.
ا وحدات ئية تبلغ شد تعمل دائرُة القياس الفعلية بتيارات دخل كهر

نو أمبريات قليلة، وهو ما يتوافق مع ((رابط:  ُمقاومة دخل))  أكرب من
ال ُزوَّدة مبفتاح 

sup>8</sup> 10> أوم.  ويف حالة األجهزة امل
جّزِئ جهد الدخل، هي اليت

ُ
قاومة))  مل

ُ
القياس، فإن ((رابط:  مقاومة|امل

ُحتدِّد ُمقاومة دخل اجلهاز (ولتكن مثالً 10 ميجا أوم).  ومن خالل
رتددة،

ُ
قوِّم للمقادير امل

ُ
قاومة، إىل جانب امل

ُ
واءمة لقياس التيار وامل

ُ
دوائر امل

حتّول اجلهاز إىل جهاز قياس ُمتعدد االستخدامات، حيُث يتمتع اجلهاز
لية لضبط جمال القياس، وغالباً ما يكوُن ُمزوَّداً بوظائف إضافية، مثل:
طة|القيمة املتوسطة))، اختبار الدايودات، واستنباط ((رابط:  قيمة ُمتوسِّ

وجتميد القيمة الفعلية للقياس، وعرض القيمة الدنيا/القصوى، أو
ت. ((رابط:  واجهة بينية تسلسلية))  من أجل استئناف ُمعاجلة البيا

مقياس رقمي متعدد القياسات

Digital-Multimeter (n.)

617 digital signal

signal (m.) numérique

هي ((رابط:  رمز كودي))  مكوَّن من إشارات ثنائية (=  ((رابط:
بت|بتات))). وبذلك فإن اإلشارة الرقمية تتكون من منط ثنائي.  تتميز

ا إشارة متقطعة من حيث القيمة والزمن. اإلشارة الرقمية 

إشارة رقمية

digitales Signal (n.)
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618 Digital Signal Processor

processeur (m.) de signal numérique

Digital Signal' يشري االختصار يف اللغة االجنليزية إىل
Processor'، وهو ((رابط:  معاجل))  تتمثل وظيفته يف املعاجلة السريعة

واملستمرة ((رابط:  إشارة|لإلشارات))  الرقمية، كما هي احلال يف جمال
لطريقة الصوتيات أو املرئيات.  كما ميكنه تنفيذ مهام ال ميكن حلها 

((رابط:  تناظري|التناظرية))  إال بصعوبة أو قد يتعذر حلها على
اإلطالق.  ومقارنًة ((رابط:  وحدة املعاجلة املركزية (CPU)|بوحدة
املعاجلة املركزية (CPU)))  القياسية، فإن املعاجل الرقمي حيتوي على
ضية املطلوبة كثريًا بسرعة ((رابط:  معاجل))  ميكنه تنفيذ العمليات الر

مميزة.

(DSP) معاجل رقمي لإلشارات

DSP

619 digital voltmeter

voltmètre (m.) numérique

مقياس جهد ُمزوَّد ((رابط:  ُمغريِّ تناظري رقمي|مبُغريِّ تناظرّي رقميّ ))،
زدوج))،

ُ
ويعتمد يف أدائه غالباً على استخدام ((رابط:  طريقة امليل امل

ندجمة، تكوُن مقاييس الفلطية الرقّمية
ُ
ولكن بسبب طريقة عملها امل

بطيئًة، وترتاوح من 3 إىل 10 حتّوالت يف الثانية تقريباً .  واملقاييس
البسيطة يكوُن هلا حّيز عرض يرتاوح بني ±  1.999 خطوة، وهو الذي
ملوضع الثالث والنصف.  وتبعاً للطلب املوضوع، يتصاعد عدد ُيسّمى 
مواضع العرض لتصل إىل حواىل 8 مواضع.  واألجهزة ذات املوضع 4

ونصف، ُميكن قياسها -  عموماً -  بدقة كافية.

فولتميرت رقمي، مقياس فلطية
رقمي

Digitalvoltmeter (n.)

620 digital-analog 
converter

convertisseur (m.) numérique-analogique

(انظر:  ((رابط:  ُحموِّل رقمي تناظري)))

ُحموِّل رقمي تناظري

Digital-analog-Umsetzer (DAU)

621 digital-to-analogue 
converter

convertisseur (m.) numérique-analogique

ْدَخَلة إىل قيم تناظرية تناسبية.
ُ
حمول يقوم بتحويل املعلومات الرقمية امل

انظر الرسم التخطيطي.  والعمليات العديدة اليت جتري للتحويل من القيم
الرقمية إيل القيم التناظرية ميكن تقسيمها إىل جمموعتني:  جمموعة

العمليات اليت حتدث على التوايل، وجمموعة العمليات اليت حتدث على
التوازي، حيث يتم حتويل مجيع البتات يف نفس التوقيت يف العمليات
اليت حتدث على التوازي، على حني يتم حتويل كل بت على حدٍة يف
العمليات اليت حتدث على التوايل.  (انظر:((رابط:  إشارة تناظرية)))

(انظر:((رابط:  إشارة رقمية)))

حموِّل رقمّي تناظريّ 

Digital-Analog-Wandler (m.)

622 DIN 1319-1

DIN 1319-1

واصفة، املعيار األملاين األساسّي هلندسة القياس، وهذا اجلزءُ 
ُ
ُمتثِّل هذه امل

األول يعرِّف املفاهيم األساسية هلندسة القياس.

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
DIN رقم 1319، اجلزء األول

DIN 1319-1

623 DIN 1319-2

DIN 1319-2

واصفة، املعيار األملاين األساسّي هلندسة القياس، وهذا اجلزءُ 
ُ
ُمتثِّل هذه امل

ا يف الثاين منه يُوصِّف املفاهيم اخلاصة بوسائل القياس واستخداما
هندسة القياس.

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
DIN رقم 1319، اجلزء الثاين

DIN 1319-2

624 DIN 19227

montage à 3 fils (m.), circuit à 3 fils (m.)

املواصفة الصناعية األملانية اليت تعّرف رموز القياس والضبط لوظائف
التحكم يف الرسوم البيانية لألساليب الصناعية.

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
(DIN)  رقم 19227

DIN 19227

625 DIN 24900

DIN 24900

حتوي رموزاً ُمصوَّرة يوّضح تركيب اآللة، على سبيل املثال الطراز -20:
ماكينات املواد االصطناعية واملطاطية، أما الطراز -23:  ماكينات صب

السبائك حتت ضغط شديد وما إىل ذلك.

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
DIN رقم 24900

DIN 24900
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626 DIN 30600

DIN 30600

رموز بيانية وصور كتابية تُوّضح طريقة استخدام التجهيزات والطرز
ختلفة لآلالت، وقد تراجع استخداُم هذا املعيار.

ُ
امل

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
DIN رقم 30600

DIN 30600

627 DIN 40110-1, Part 1

DIN 40110-1, 1e partie

رتدد؛ ودوائر التيار ثنائية األسالك.
ُ
هذه املواصفة ختتُص بكّميات التيار امل

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
DIN رقم 40110- 1، اجلزء

األول

DIN 40110-1, Teil 1

628 DIN 55003-3

DIN 55003-3

صورة كتابية توّضح تركيب ماكينات التشغيل امليكانيكي.  (انظر:
((رابط:  رمز أساسي)))

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
DIN رقم 55003- 3

DIN 55003-3

629 DIN 66001:1983-12

DIN 66001:1983-12

ا. ضية واستخداما ُمعاجلة املعلومات؛ الرموز الر

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
DIN رقم

66001:1983-12

DIN 66001:1983-12

630 DIN 66003

DIN 66003

ُمعاجلة املعلومات؛ شفرة سباعية البتات، قواعد التوسعة.

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
DIN رقم 66003

DIN 66003

631 DIN 66025

DIN 66025

جاء إصداُر املواصفة القياسية األملانية DIN رقم 66025 كُمحاولةٍ 
للتوحيد القياسّي (تعيري)  لعملية ((رابط:  برجمة التحّكم الرقميّ ))

واصفة تقتصُر على تعيري كّم ُحمّدد
ُ
للماكينات يف جمال التصنيع.  وهذه امل

مج التحّكم من األوامر، إضافًة إىل البناء العام ((رابط:  بر
ه مج التحّكم الرقميّ )).  ويتمتع ُمصنّعو ((رابط:  ُموجِّ الرقميّ |لرب

ات التحّكم الرقميّ ))  حبّيز كبري يف إعداد أوامر التحّكم الرقمي|ُموجهِّ
ا. وجّهات اليت ينتجو

ُ
مل التحّكم الرقمّي اخلاصة 

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
DIN رقم 66025

DIN 66025

632 DIN 66217

DIN 66217

مواصفة للتوحيد القياسي (تعيري)  حملاور اإلحداثيات واجتاهات احلركة
لنسبة ملاكينات ُموجَّهة رقمياً .  (انظر:  ((رابط:  ماكينة التحّكم

الرقميّ )))

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
DIN رقم 66217

DIN 66217

633 DIN 66257

DIN 66257

وجَّهة
ُ
ملاكينات امل صطلحات اخلاصة 

ُ
املواصفة القياسية اليت حتوي امل

رقمياً .

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
DIN رقم 66257

DIN 66257

634 DIN 66261:1985-11

DIN 66261:1985-11

سي شنايدرمان ضية وتطبيقها يف ُخمطط  ُمعاجلة املعلومات؛ الرموز الر
.Nassi-Shneiderman

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
DIN رقم

66261:1985-11

DIN 66261:1985-11

635 DIN 8580:2003-09

DIN 8580:2003-09

ا. املواصفة القياسية اليت حتوي ُمصطلحات عملية التصنيع، وتفرُعا

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
DIN رقم

8580:2003-09

DIN 8580:2003-09
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636 DIN EN 60751

DIN EN 60751

هذه املواصفة موضوعها ((رابط:  مقياس حرارة مبقاومة|مقاييس احلرارة
االت الصناعية، و((رابط: البالتينية مبقاومة))، اليت ُتستخدم يف ا

ُمستشعر درجة احلرارة|ُمستشعرات درجة احلرارة))  البالتينية.

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
(DIN)  رقم 60751 طبقاً 

للمعيار األورويب

DIN EN 60751

637 DIN EN 61131

DIN EN 61131

تحّكمات املنطقية القابلة للربجمة -  اجلزء الثالث:  لغاُت الربجمة.
ُ
امل

مواصفة (ال... )  رقم 61131
طبقاً للمواصفات القياسية

األملانية (DIN)  واملواصفات
األوروبية

DIN EN 61131

638 DIN EN ISO 10628

auto-échauffement (m.) d’une thermistance NTC

هذه املواصفة حتتوي على القواعد املعيارية لتصميم رسوم بيانية وظيفية
ت جتريدية خمتلفة (املعلومات اليت جيب تضمينها، الرموز، مبستو
تعليمات التصوير). (انظر: ((رابط:  رسم بياين وظيفي للعمليات

الصناعية)))

مواصفة (ال... )  رقم 10628
طبقاً للمواصفات القياسية

األملانية (DIN)  واملواصفات
األوروبية ومنظمة توحيد املقاييس

الدولية

DIN EN ISO 10628

639 DIN IEC 60381-1

DIN IEC 60381-1

نظمة الضبط والتحّكم؛ هذه املواصفة تشمل إشاراٍت تناظرية خاصة 
ستمر التناظرية؛ وهي ُمتوافقة مع مواصفة اللجنة

ُ
وإشارات التيار امل

ئية رقم 60381-1، إصدار عام 1982م. الدولية للتقانة الكهر
(انظر:  ((رابط:  إشارة ُمَوحَّدة)).

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
(DIN)  رقم 60381- 1
املوافقة للجنة الدولية للتقانة

(IEC) ئية الكهر

DIN IEC 60381-1

640 DIN IEC 60529

DIN IEC 60529

.(IP كود احلماية ضد اإلخرتاق) أنواع احلماية من خالل املبيت
(((IP رابط:  نوع احلماية ضد االخرتاق))  :انظر)

مواصفة (ال... )  رقم 60529
طبقاً للمواصفات القياسية

األملانية (DIN)  واملواصفة
القياسية للجنة الدولية للتقانة

ئية الكهر

DIN IEC 60529

641 DIN IEC 751

DIN IEC 751

(انظر:  ((رابط:  مواصفة (ال... )  القياسية األملانية (DIN)  رقم
(DIN) 60751 طبقاً للمعيار األورويب|املواصفة القياسية األملانية

رقم 60751 طبقاً للمعيار األورويب)))

مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
(DIN)  رقم 751 املوافقة

ئية للجنة الدولية للتقانة الكهر

DIN IEC 751

642 DIN measurment bus

bus (m.) de mesures DIN

مت تطوير ((رابط:  نظام الناقل التتابعي))  لتوفري اتصال آمن واقتصادي
ت ((رابط: دف قياس ومراقبة وتسجيل بيا بني األجهزة 

قل القياس عملية|العمليات))  والتشغيل. (انظر: ((رابط:  خصائص 
(((DIN وفًقا للمواصفات القياسية األملانية

قل القياس وفًقا للمواصفات
DIN القياسية األملانية

DIN-Messbus (m.)

643 DIN measurment bus, 
Characteristics

caractéristiques (f. pl.) du bus de mesures DIN

ت وأسالك التوصيل:  عملياً دون حدود؛ سرعة تدّفق قل البيا طول 
ت:  من 110 بت يف الثانية إىل 1 ميجابت يف الثانية؛ املنوال البيا

لكامل؛ جماالت االستعمال:  تقنية ت مزدوج  التشغيلي:  نقل بيا
القياس الصناعي، ضمان اجلودة، املراقبة اإلحصائية للعمليات، مجع

ت املعدات الصناعية. ت اإلدارية وبيا البيا

قل القياس وفًقا خصائص 
للمواصفات القياسية األملانية

DIN

DIN-Messbus, Eigenschaften (pl.+f.)
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644 diode array

matrice (f.) de diodes

ُحيََصُل على مصفوفة صّمامات ثنائية، عند تركيب ((رابط:  دايود ضوئي
ثنائي|صمامات ثنائية))  ذات حساسية ضوئية (أبعاد كل عنصر ال تزيد

على بضعة مليمرتات)، لُِتَكوَِّن خطوطًا أو مساحة.

صف صمامات ثنائية، صف
صمامات دايود

Diodenzeile (f.)

645 dipole moment

moment dipolaire

ئيةٌ  حدوث انفصال حّيزي للشحنات.  فإذا كانت هناك شحنة كهر
ُخمتلفة اإلشارة، يف أماكن ُخمتلفة من جسٍم ما، وليكن ((رابط:
جزيء|جزيئاً ))  مثًال، حبيُث ال يتحد مركُز الشحنات السالبة

وجبة (نوى ((رابط:  ذرة|الذرة)))،
ُ
ت)  مع مركز الشحنات امل (اإللكرتو

ن لديه عزماٌ ثنائي القطب. فإن هذا اجلسم يُوصَّف 

عزم ثنائي القطب

Dipolmoment (n.)

646 Dirac Impulse

distribution (f.) de Dirac

(انظر:  ((رابط:  نبضة وحدة)))

نبضة ديراك

Dirac-Impuls (m.)

647 Direct Current

CC : courant (m.) continu

.'Direct Current' ُيشري االختصار يف اللغة االجنليزية إىل

(DC) تيار مستمر

DC

648 direct current motor

machine (f.) à courant continu

ئية ُميكن ضبُط سرعتها وعزمها بسهولة، وبناًء عليه، فإنه ُميكن آلة كهر
حّرك من جزئني أساسيني، مها

ُ
تصنيعها مبُختلف املقاسات.  يتكّون امل

ُثبَّت يف السّناد، وترتّكب عليه ملفات احلثّ 
املغناطيس الرئيس امل

(بكرات)، إضافًة إىل عضو اإلنتاج الكهرّيب الذي يُؤّدي وظيفة حلقة
وّصل، وتكوُن ملفات الدّوار ُمتصلًة مبركزها.  كال اجلزئني سالفا الذكر،

ُ
امل

مها عبارٌة عن مغناطيسني، يولّدان معاً حثًا ُمتبادًال، هو ما ُيسّبب احلركة
لتيار ئيّ .  يتُم إمداُد عضو اإلنتاج  الدورانية لعضو اإلنتاج الكهر

ئّي عرب فُرش كربونية، تكوُن على اتصاٍل ُمالمس للُمبدِّل الدّوار، الكهر
بّدل

ُ
لتيار الكهريبّ .  وُميكُن اعتباُر امل لتستطيع بذلك إمداد امللفات 

والُفرش كُمّشغل ميكانيكي أو عّكاس، يعمل على عكس اجتاه التيار
حايدة (النقطة امليتة، نقطة الصفر).

ُ
بّدل للمنطقة امل

ُ
لدى اخرتاق امل

ُحمرِّك تيار ُمستمر

Gleichstrommotor (m.)

649 Direct digital control

CND : commande (f.) numérique directe 
(angl.DDC : digital direct control)

ستعمال املعاِجلات الدقيقة أو يتمثَّل يف إجناز وظائف ضبط وحتكم 
((رابط:  حاسوب عمليات|حواسيب العمليات)).  ُتوجَّه إشارُة التحّكم
الرقمية اليت يتم توليدها عن طريق ((رابط:  خوارزمية))  ُمربجمة وقيم قياس

ت، مباشرًة ((رابط:  إشارة تعديل))  حنو ((رابط:  جتهيزة وبيا
تعديل|جهاز التعديل)).  ولتحقيق املواءمة، يتم استعمال ُحموِّل جلعل
اإلشارات الرقمية ُمناسبًة جلهاز التعديل، كأن تكون على سبيل املثال

تناظرية، أو تزايدية، أو ((رابط:  إشارة متعددة النقاط|إشارات متعددة
النقاط)).

ضبط رقمي ُمباشر

DDC-Regelung (f.)

650 direct flow 
measurement

mesure de débit directe (f.)

قياس التدفق املباشر

Unmittelbare Durchflussmessung (f.)

651 direct force 
measurement

Direct force measurement

يـَْرِبُط املستشعر ُمكوِّنني اثنني، ويتحمل التدفق الكامل للقوة بينهما.
لتايل جيب أن يـُلِّيب ُمتطلبات املتانة والصالبة للربط.  وجيب أن يكون و
ستشعر أكرب من ((رابط:  قوة

ُ
((رابط:  مدى القياس|مدى قياس))  امل

(ال... )|القوة))  املطلوب قياسها.

قياس مباشر للقوة، قياس القوة
بشكل ُمباشر

Direkte Kraftmessung (f.)

652 direct measurement 
method

procédé (m.) de mesure directe

راد
ُ
طريقة قياس، يتُم فيها تعيني ((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكمية امل

ت إضافية ُمعتمدة قياسها))  ُمباشرًة، أي دون احلاجة إىل إجراء حسا
راد قياِسها والكّميات األخرى

ُ
على االرتباط الوظيفي بني الكّمية امل

راد قياسها ُمباشرًة، عندما يكونُ 
ُ
لفعل.  تُقدَّر قيمُة الكّمية امل قاسة 

ُ
امل

راد
ُ
جلهاز القياس تدرًجيا من القيم، يرتبط مع تلك اليت ختص الكّمية امل

قياِسها وفقاً جلدول أو ُخمطط.  ومن مث تبقى طريقُة القياس ُمباشرًة عندما
تتطلب عمليُة التصحيح إجراء قياساٍت إضافية لتعيني قيم الكّميات

ؤثِّرة.
ُ
امل

طريقة قياس ُمباشرة

Direktes Messverfahren (n.)
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653 Direct Memory Access

ADM : accès (m.) direct à la mémoire

اختصار يُقصد به الوصول املباشر إىل الذاكرة الرئيسية لكمبيوتر دون
املرور ((رابط:  وحدة املعاجلة املركزية (CPU)|بوحدة املعاجلة املركزية

.(((CPU)

وصول مباشر إىل الذاكرة

DMA

654 Direct numerical 
control

DNC : commande (f.) numérique distribuée

طبقاً ((رابط:  مواصفة (ال... )  القياسية األملانية DIN رقم
66257|للمواصفة القياسية األملانية DIN رقم 66257))، يُعرَّف
نه 'نظاٌم تتصُل فيه عدة ماكينات ُموجَّهة رقمياً، باشر 

ُ
التحّكم الرقمّي امل

ت برامج التوجيه للماكينات حباسوٍب ُمشرتك يعمل على إدارة بيا
حّددة زمنياً .'

ُ
ويُوّزعها عليها يف املواعيد امل

حتّكم رقمّي ُمباشر

DNC

655 direct pressure gauge

manomètres (pl. + m.) directs

مقياس، أجهزة قياس مباشر
للضغط

Direkte Druckmessgeräte (pl.+n.)
656 direct voltage

tension continue (f.)

خصَّصة لرصده، حيثُ 
ُ
ئيٌّ ال يتغريَّ بطول الفرتة الزمنية امل جهٌد كهر

تكون له القطبيُة نفسها (أى اإلشارة نفسها)  واملقدار نفسه عند كل
النقاط الزمنية لتلك الفرتة.

ُجهد ُمستّمر

Gleichspannung (f.)

657 direct-acting 
instrument

instrument (m.) de mesure directe

((رابط:  جهاز قياس))  ترتبط فيه جتهيزُة العرض أو جتهيزُة التسجيل
تحرك، الذي يكونُ 

ُ
ستشعر))  امل

ُ
ميكانيكياً مع جزء ((رابط:  ُمستشعر|امل

مسؤوالً مباشرًة عن تشغليها.

جهاز قياس ذو فعل ُمباشر

Direkt wirkendes Messgerät (n.)

658 direction of action

direction d'action (f.)

اجتاه الفعل على ((رابط:  خط الفعل (التأثري)))  من ((رابط:  ُخمطَّط
العمل))  يـُتَـَعرَُّف عليه من اجتاه األسهم املوضوعة على اخلطة.

اجتاه الفعل (التأثري)، اجتاه القوى

Wirkungsrichtung (f.)

659 directional emissivity

émissivité (f.) directionnelle

العالقة بني ((رابط:  كثافة (ال... )  اإلشعاعية|الكثافة اإلشعاعية))
راقبة يف

ُ
ع الدرجيّ ))  قيد امل ع حسب درجة احلرارة|للُمشِّ ((رابط:  ُمشِّ

ع بالنك له درجة احلرارة حدَّد، وبني اإلشعاعية اخلاصة مبُشِّ
ُ
اإلجتاه امل

ع نفسها.  (انظر:  ((رابط:  درجة االنبعاث)))  (انظر:  ((رابط:  ُمشِّ
بالنك)))

قدرة إشعاعية ُموجَّهة، االشعاعية
االجتاهية

Gerichteter Emissionsgrad (m.)

660 Directory Assistance (f)

gestion des répertoires (f.)

ضمَّنة
ُ
ُخزَّنة، و((رابط:  ملف|امللفات))  امل

هي عملية إدارة الفهارس امل
بداخلها (منها على سبيل املثال وظائف البحث، والتصنيف، والطابع

الزمين وما إىل ذلك).

إدارة الفهارس

Verzeichnisverwaltung (f.)

661 discontinuous

discret

رامرت ستمرة يكون ((رابط:  
ُ
يف حالة ((رابط:  إشارة|اإلشارات))  غري امل

املعلومات))  داخل جماٍل ُحمدَّد ((رابط:  متقطع القيمة)). 

غري ُمستمر، متقطع

unstetig

662 discontinuous control; 
intermittent control

régulation (f.) discrète

عملية ُتستخدم فيها ((رابط:  عنصر سيطرة|عناصر السيطرة))  اليت
ُميكن أن تقبل حاالتني فقط للخرج، مثل:  تشغيل وإيقاف، أو ثالث
حاالت فقط، مثل:  تسخني مث إيقاف مث تربيد.  تعمل أجهزُة الضبط

تقطعة على سبيل املثال عن طريق ((رابط:  ضابط ثنائي النقاط|أجهزة
ُ
امل

ضبط ثنائية النقاط))  أو ((رابط:  ضابط ثالثي النقاط|أجهزة ضبط
ثالثية النقاط)).

ضبط ُمتقطِّع، ضبط غري ُمستمر

Unstetige Regelung (f.)

663 discontinuous 
controller

régulateur (m.) discret

(انظر:  ((رابط:  ضبط ُمتقطِّع)))

ضابط متقطع، ضابط غري مستمر

Unstetiger Regler (m.)
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664 discrete

discret

(انظر:  ((رابط:  ُمتقطِّع زمنياً )))

ُمتقّطع

diskret

665 discrete distribution of 
measurements

distribution (f.) discrète de valeur mesurée

توزيع متقطع للقيم املقاسة، توزيع
(ال... )  املنفصل للقيم املقاسة

Diskrete Messwertverteilung (f.)
666 disjunction

disjonction (f.)

(((OR رابط:  بوابة))  :انظر)

فصل

Disjunktion (f.)

667 disjunction

union (f.)

هي العملية األساسية (أو)  يف املنطق الثنائي:  يكوُن اخلرج فقط =  0،
عندما تكوُن كُل الدخول =  0.

احتاد، عملية (أو)

Vereinigung (f.)

668 Disjunctive normal 
form

FND : forme (f.) normale disjonctive

DNF ختصرة للُمصطلح اإلجنليزي
ُ
Disjunctive هي األحرف امل

normal form.

منوذج فصل نظامي

DNF

669 dispersion/ scattering

dispersion (f.)

م ((رابط:  كامل العينة|لكامل العينة))، ويُرمز إليه ُمعامل خصائصي ُمهِّ
حبرف s.  هذه القيمة تسمح بتوصيف تشتت ((رابط:  قيمة القياس|قيم
تَوقعة m، أي الفرق بني كل قيمة قياس والقيمة

ُ
القياس))  حول القيمة امل

توقعة.  وهنا يتم تطبيق معادلة ((رابط:  احنراف معياري|االحنراف
ُ
امل

املعياري))  مع استخدام ((رابط:  قيمة ُمتوقعة|القيمة املتَوَقعة))  عوضاً 
توسط احلسايبّ .

ُ
عن قيمة امل

تشتُّت، تفّرق

Streuung (f.)

670 displacement sensor 
based on eddy current

capteur (m.) de déplacement; distance; recopie 
à base de courants de Foucault

حكام يف مير تيار ُمرتدد ذو تردد ُمرتفع عرب ((رابط:  ملف))  حمفوظ 
ال الكهرومغناطيسي للملف تيارات دوامية يف علبة ُمغلقة.  يـَُوّلد ا
ئياً، واليت متتص الطاقة من ((رابط:  دائرة ل كهر وصِّ

ُ
جسم القياس امل

ستشعر بتغّري 
ُ
تذبذبية|الدائرة التذبذبية)).  تتغري سعة ((رابط:  إشارة))  امل

زالة التضمني، وتقومي وتضخيم تغري السعة، فإننا املسافة.  إذا قمنا 
ئي يكون يف عالقة تناسبية مع املسافة اليت نتحصَّل على جهد كهر

ستشعر وجسم القياس.  (انظر:  ((رابط:  تيار دوامي)))،
ُ
تفصل بني امل

(انظر:  ((رابط:  قانون فاراداي للحثّ )))، (انظر:  ((رابط:  كشف
التضمني))). 

ُمستشعر التيار الدّوامي لقياس
املسافة

Wegsensor (m.) auf Wirbelstrombasis

671 displacement sensor 
using a resonant circuit

capteur (m.) de déplacement; distance; recopie 
par oscillateur amorti

يكون ((رابط:  ملف|امللف))  جزءاً من ((رابط:  دائرة تذبذبية)).  تتغري
ل وتتغري َوصِّ

ُ
((رابط:  ُحماثة|حاثية))  امللف عندما يقرتب جسم القياس امل

ت.  ويكون هذا التغّري يف عالقة تناسبية مع تبعاً لذلك َسعة الذبذ
ستشعر وجسم القياس.

ُ
املسافة الفاصلة بني امل

ُمستشعر املسافة بتخميد املَُذبِذب

Wegsensor (m.) durch Schwingkreisdämpfung

672 displacement 
transducer

capteur de trajet (m.)

((رابط:  ُمستشعر))  ُيستخدم لقياس مدى التغريات احلادثة يف الطول.
وفيه يتّم استخدام املبادئ الوظيفية التالية:  تغيري ((رابط:  مقاومة))

حاثة))
ُ
قاِوم))، ((رابط:  ُحماثة|امل

ُ
ستشعر امل

ُ
((رابط:  ُمستشعر ُمقاوم|امل

تغرية، و((رابط:  تدّفق
ُ
املتغرية، و((رابط:  سََّعة (ال... )|السعة))  امل

، وعّد ((رابط:  نبضة|النبضات))، ضوئي|التدّفق الضوئي))  املتغريِّ
ن شعاع ضوئي، و((رابط:  تثليث (ال... )|التثليث)). وقياس زمن سر

حساس اإلزاحة

Wegaufnehmer (m.)

673 dissipatedpower

dissipation (f.)

دخلة (دخل
ُ
تحصَّلة (خرج القدرة)  والقدرة امل

ُ
هو الفرق بني القدرة امل

القدرة)  جلهاٍز ما أو ((رابط:  عملية|عمليةٍ ))  ما، وهذا الفرق ينطلق
عادًة يف صورة حرارة.

قدرة ُمبدَّدة

Verlustleistung (f.)
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674 distance measurement 
by runtime 
measurement

mesure (f.) de la distance par mesure du temps 
de propagation

تنبين على مبدأ انتشار املوجات الكهُرمغناطيسية والصوتية بسرعةٍ 
معروفة.  فإذا أُرسلت إشارٌة يف إجتاه جسم القياس، وعكس اجلسُم هذه
إلمكان حتديُد املسافة الفاصلة عن هذا اجلسم عن طريق اإلشارة، فإنه 

قياس مدة االرتداد وهو الوقت الذي تستغرقه اإلشارة الجتياز املسافة
ً مع اعتبار سرعة انتشار اإلشارة، وذلك وفق املعادلة ً وإ الفاصلة ذها
التالية:  املسافة الفاصلة =  سرعة االنتشار ×  زمن االرتداد/2.  علماً أن

طبيعة احمليط وظروفه ُتؤثر يف عملية القياس.

قياس املسافة بقياس مدة االرتداد

Abstandsmessung (f.) durch Laufzeitmessung

675 Distributed feedback 
control

régulation (f.) à rétroactions distribuées

عملية ((رابط:  ضبط))، ُيستخدم فيها إما مقدار واحد أو عّدة مقادير
متغرية ((رابط:  منظومة مضبوطة|للمنظومة املضبوطة))، كمقادير تغذية

راِجعة على ((رابط:  ضابط|الضابط))  إضافًة إىل ((رابط:  مقدار
مضبوط|املقدار املضبوط)).

ضبط بتغذية راِجعة ُموزَّعة

Regelung (f.) mit verteilten Rückführungen

676 distribution function; 
partition function

fonction de distribution (f.)

جراء التكامل على ((رابط:  كثافة ُميكن تعريف دالة التوزيع 
احتمالية|الكثافة االحتمالية)).

دالة التوزيع

Verteilungsfunktion (f.)

677 distribution 
temperature

température de distribution (f.)

لكلفن، واليت يكوُن عندها التوزيع ع بالنك، ُمقاسًة  درجة حرارة ُمشِّ
ال الطيفيّ ))  حمل الطيفّي s(l) يف ((رابط:  جمال (ال... )  الطيفي|ا

ع حسب ً أو أقرب إىل ُمساواة نظريه اخلاص ((رابط:  ُمشِّ راقبة، ُمساو
ُ
امل

ع بالنك)))  ع الدرجيّ )). (انظر: ((رابط:  ُمشِّ شِّ
ُ
مل درجة احلرارة|

درجة حرارة التوزيع

Verteilungstemperatur (f.)

678 distributive law

règle (f.) de la distributivité

تُتيح قوانني التوزيع حتويل ((رابط:  العالقة املنطقية (و)  AND))  إىل
((رابط:  العالقة املنطقية (أو)  OR))  والعكس.  يتُم يف هذه القوانني

(a + b) ∙ (a + c) = a  :استبعاد ((رابط:  ُمتغّري ))  أو حذُف أقواس
. (a ∙ b) + (a ∙ c) = a ∙ (b + c) و  (b ∙ c)  +

قانون التوزيع، خاصية توزيع
الضرب على اجلمع

Distributivgesetz (n.)

679 disturbance [variable]

valeur de perturbation (f.)

يزيح نظام تقين عن األداء املطلوب.  ليس معروفا على وجه التحديد وال
ميكن توقعه بشكل دقيق.  ((رابط:  نظام تقين))

ُمتغريِّ التشويش، عامل تداخل

Störgröße (f.)

680 disturbance 
feedforward

grandeur perturbatrice (f.)

ات ُميكُن لعملية ((رابط:  ضبط))، جتنَّب ((رابط:  ُمتغريِّ التشويش|ُمتغريِّ
التشويش))، مىت ُوجد ((رابط:  فرق الضبط|فارق يف التحّكم)). هذا
التشويش ال تتُم ُمالحظته غالباً إال ُمتأخراً، بسبب التأخريات املوجودة

يف ((رابط:  منظومة مضبوطة|املنظومة املضبوطة)).  إذا ما عرضت
((رابط:  عملية))  ما، ُميكن فيها قياُس ُمتغريِّ التشويش الرئيس، فإنه من
تغريِّ الرئيس يف إجراء عملية التصحيح، يف ظل

ُ
مثّ ُميكُن استخداُم هذا امل

ثٍري من قبل تغذية أمامية مبُتغّري التشويش.  ولكي يتُم منُع حدوث أي 
ُمتغّري التشويش على ((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار املضبوط))، البد

ستّقرة
ُ
وأن تكون FZ = FSZ/FS أو على أقل تقدير يف احلالة امل

تكون FZ = KZ = KSZ/KS.  (انظر:  ((رابط:  حالة ُمستقرة)))

تغذية أمامية مبُتغّري التشويش

Störgrößenaufschaltung (f.)

681 Disturbance of a 
control device

valeur de perturbation (f.) d'un dispositif de 
réglage

ات التشويش))  ((رابط:  جتهيزة من أنواع ((رابط:  ُمتغريِّ التشويش|ُمتغريِّ
حتمل حدوثها:  أن يظهر يف ((رابط:  جتهيزة

ُ
ضبط|جتهيزات الضبط))  امل

عايرة zM، فيما تظهر
ُ
قياس|جتهيزة القياس))  خطأٌ يف القياس أو امل

األخطاُء احلسابية zR عند تكوين ((رابط:  فرق الضبط))، وُحيِدث
.zd بتاً أثناء عملية الضبط ((رابط:  ضابط|الضابط))  خطأ 

مقدار تشويش جتهيزة ضبط

Störgröße (f.) einer Regeleinrichtung
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682 disturbance reaction in 
Laplace transform 
space

Système I (m.) intégral dans le domaine 
fréquentiel

ال الرتددي ت يف ا ((رابط:  دالة حتويل))  اإلجابة على االضطرا
(عامل البالس) =  دالة حتويل املنظومة املضبوطة (عامل البالس) / (1

+  دالة حتويل املنظومة املضبوطة(عامل البالس) * دالة حتويل
الضابط(عامل البالس)) =  دالة حتويل املنظومة املضبوطة (عامل

البالس) / ( 1 +  دالة حتويل حلقة الضبط املفتوحة(عامل البالس)). 

ال ت يف ا إجابة على االضطرا
ت الرتددي، سلوك جتاه االضطرا

ال الرتددي يف ا

Störverhalten (n.) im Bildbereich

683 disturbance signal

forme du signal de perturbation (f.)

ُسوَّدة أربعة أشكاٍل منطية إلشارة التشويش، البُدَّ من وضعها يف
ُتظهر امل

اإلعتبار أثناء عملية تعديل ((رابط:  ضابط|الضابط)).  (انظر:  ((رابط:
ُمتغريِّ التشويش)))

شكل إشارة التشويش

Störsignalform (f.)

684 disturbance variable of 
filling level control 
system

valeur de perturbation (f.) d'un segment de 
réglage du niveau plein

ات التشويش))  ميكن ذكر: من بني ((رابط:  ُمتغريِّ التشويش|ُمتغريِّ
بت للصمام التغيريات يف التفريغ، والتغيريات يف التدفق رغم وضع 

(مثال:  عن طريق تغيريات يف ضغط املاء)، تكون ثقب إضايف يف الوعاء
كل. نتيجة 

متغريات التشويش بنظام التحكم
يف منسوب امللء

Störgrößen (pl.+f.) einer Füllstandsregelstrecke

685 disturbance reaction, 
fault response

comportement perturbateur (m.)

يصف هذا املصطلح سلوك ((رابط:  دائرة ضبط|دائرة الضبط))  جتاه
التغيريات احلادثة يف ((رابط:  ُمتغريِّ التشويش)).  يتُم دوماً يف ((رابط:

ُمعادلة دائرة الضبط))، توصيُف التغيريات احلاِدثة يف ُمتغّريات ((رابط:
دائرة ضبط|دائرة الضبط))  حول ((رابط:  نقطة تشغيل|نقطة

عادلة التالية:  w(t) = ΔW1 = 0 يف
ُ
التشغيل)).  لذلك تُعَتمد امل

بتة لضبط الوضع))، ما حالة وجود ((رابط:  قيمة ضبط الوضع|قيمة 
يعين األخذ بقيمة السلوك التشويشي يف اإلعتبار.

سلوك تشويشي

Störverhalten (n.)

686 domestic robot, service 
robot

robot (m.) de service

ت آلية ذاتية احلركة، ُتؤدي مهام عمليات النقل. هي روبو

روبوت خادم، روبوت خدمة

Serviceroboter (m.)

687 Doppler effect

effet (m.) Doppler / effet (m.) Doppler-Fizeau

فرتض قياسه،
ُ
تتضح هذه الظاهرة، مثًال، يف حالة جسم ُمتحّرِك من امل

لتناسب مع مصدر صوت ُمستقِّر، وبفرض وعاكس للصوت يتحرَّك 
ؤِّثرة هي ((رابط:  تردد

ُ
استقرار وسط النقل:  تكوُن املقادير امل

c رسل، وسرعة الصوت
ُ
(ال... )|تردد))  f<sub>0</sub> امل

راد
ُ
رسل.  عند اقرتاب اجلسم امل

ُ
لنسبة إىل امل راد قياسه 

ُ
وسرعة v اجلسم امل

 < <f<sub>+</sub ستقِّر، ينتج تردد أعلى
ُ
رسل امل

ُ
قياسه إىل امل

f<sub>+</sub> = f حبيث <f<sub>0</sub
+Df تُعترب العالقة  .sub>0</sub> × (c + v)/(c - v) >
=  f+ - f<sub>0</sub> > 0 هي إزاحة الرتدد لدوبلر، أي

رِسل، ينتج على
ُ
راد قياسه عن امل

ُ
ظاهرة دوبلر.  عند ابتعاد اجلسم امل

 <f<sub>-</sub> < f<sub العكس من ذلك تردد أقل
f- = f<sub>0</sub> × (c - v)/(c حبيُث <sub/ >0
- <Df<sub>-</sub> = f<sub>0</subو  (v  +

.f<sub>-</sub> < 0

ثري دوبلر

Doppler-Effekt (m.)

688 Doppler effect in flow 
measurement

effet Doppler dans la mesure de débit (m.)

ثري دوبلر))  يف قياس ُمعدَّل التّدفق، ُتستغلُ  عند استخدام ((رابط:  
اإلزاحة احلادثة يف ((رابط:  تردد (ال... )|الرتدد))  عند تشتت اإلشارة
الصوتية، واليت تنشأ عند التقاء موجة صوتية مع جسٍم ُمتحّرِك يتسّبب
يف انعكاسها.  ُيشرتط هلذه الطريقة عدم وجود جتانس يف وسط التدفق

حىت يتسىن له عكس املوجات الصوتية.

ظاهرة دوبلر يف قياس ُمعدَّل
التدّفق

Doppler-Effekt (m.) in der Durchflussmessung

689 dose

dose (f.)

يف جمال الوقاية ضد اإلشعاعات، يصف ُمسمَّى 'جرعة اإلشعاع'، كّمية
ؤِّين أو ((رابط:  طاقة (ال... )|الطاقة))

ُ
((رابط:  إشعاع|اإلشعاع))  امل

ستقَبلة.  (انظر:  ((رابط:  إشعاع ُمؤيِّن)))
ُ
امل

جرعة

Dosis (f.)
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690 dosimeter

dosimètre (m.)

((رابط:  جهاز قياس))  ُيستخدم لقياس ((رابط:  جرعة))  اإلشعاع، على
مّتصَّة))  من الطاقة أو ((رابط:

ُ
ا ((رابط:  جرعة|اجلُرعة امل أساس أ

كافئة))  يف جمال الوقاية من
ُ
كافئة|اجلرعة امل

ُ
جرعة (ال... )  امل

اإلشعاعات.

مقياس اجلرعة

Dosimeter (n.)

691 Dots per Inch

PPP : pixel (m.) par pouce

ا عدد النقاط لكل بوصة.  وهي مقياس لدقة الصورة يف يُقصد 
املستشعرات البصرية أو الطابعات مثالً .

نقطة لكل بوصة (DPI)، عدد
النقاط لكل بوصة

DPI

692 double cantilever beam

double poutre (f.) en flexion; plaque (f.) en 
flexion

يّبني الرسم شكل العارضة.  وهي تُعترب مناسبًة لالحنرافات الكبرية، وهلا
تردد ذايت منخفض، وغري حّساسة للعزم.  (انظر:  ((رابط:  حساسية العزم

لعارضة التقّوس)))

عارضة تقّوس مزدوجة

Doppelbiegebalken (m.)

693 double word

mot (m.) / doublet (m.)

ت))  مزدوجة الطول (16 بت عادةً ). ((رابط:  كلمة بيا

كلمة مزدوجة

Doppelwort (n.)

694 double-seat valve

soupape (f.) à double siège

يف حالة الفتح التام للصّمام، يكوُن اخنفاض الضغط عليه أكرب، ويف
حالة اإلنغالق التام يكوُن هناك عملية تسّرب.

صّمام مبقعدين، صّمام ثنائي
املقاعد

Doppelsitzventil (n.)

695 drift

dérive de l'appareil de mesure (f.)

تغّري دليل ((رابط:  جهاز قياس))، ويكوُن بشكٍل عام بطيئاً وُمستمِّراً وال
بت، كما أنه ال يرتبط بتغّري ((رابط:  كّمية ُيشرتط أن يكون يف اجتاٍه 

قاسة)).
ُ
ُمقاسة|الكّمية امل

احنراف جهاز القياس

Messgerätedrift (f.)

696 dual fraction

fraction (f.) binaire

((رابط:  عدد ثنائي))  له خانة أو أكثر (=  أرقام)  بعد الفاصلة العشرية.

كسر ثنائي

Dualbruch (m.)

697 Dual Port RAM

RAM à double accès

وحدة ((رابط:  ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)))  ميكن فيها
خزّنة عن طريق منفذين.  األمر الذي يتيح، مثًال،

ُ
ت امل الوصول للبيا

الربط السريع بني عمليتني خمتلفتني.

ذاكرة وصول عشوائي مزدوجة
DPR ذاكرة ،(DPR) املنفذ

DPR

698 dual-slope process

procédé (m.) à double rampe

طريقة امليل املُزدوج

Dual-Slope-Verfahren (n.)

699 Duhamel's integral

intégrale (f.) de Duhamel

(انظر:  ((رابط:  تكاُمل إلتفايف)))

تكامل دوهاميل

Duhamel-Integral (n.)

700 duplex transmission

transmission (f.) en duplex

ت))، يتم خالهلا نقل املعلومات يف كال عملية ((رابط:  نقل البيا
االجتاهني يف وقٍت واحد.

إرسال مزدوج، نقل (إتصال)
مزدوج

Duplex-Übertragung (f.)

701 duty cycle/duty factor

degré tactile (m.)

(انظر:  ((رابط:  نسبة التزامن)))

دورة تشغيل

Tastgrad (m.)

702 dynamic back pressure

contre-pression dynamique

ال حيدث ضغط دينامي إال يف إجتاه التيار ويتم حسابه عن طريق املعادلة
p<sub>dyn</sub> = 1/2 × r × v<sup>2  :التالية

< /sup> ، حيث يرمز احلرف p إىل الكثافة، وr يرمز إىل كثافة
الوسط السائل، وv يرمز إىل سرعة التدفق.

ضغط فعال معاكس

Dynamischer Staudruck (m.)
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703 dynamic behavior

comportement (m.) dynamique

رفق يُعطي أمثلةً 
ُ
لتوضيح املصطلح 'سلوك دينامي'، فإن اجلدول امل

لدينامية ((رابط:  منظومة مضبوطة|منظومات مضبوطة))  منطية،
حرِّكات وصوالً إىل

ُ
(انطالقا من عمليات سريعة نسبياً، مثل ضبط امل

ت الوطنية). (انظر: تغّريات بطيئة ختص مقادير خصائصية لالقتصاد
((رابط:  عملية انتقالية)))

سلوك دينامي

Dynamisches Verhalten (n.)

704 dynamic characteristics

courbe (f.) caractéristique dynamique

((رابط:  ُمنحىن خصائصي|ُمنحنيات خصائصية))  ُمتيِّز السلوك
الديناميكي ((رابط:  ُعنصر حتويل|لعنصر التحويل))  مثل:  ((رابط:
استجابة خطوة وحدة|استجابة اخلطوة الوحدة))  أو ((رابط:  دالة
ُموازنة|دالة املوازنة))  أو ((رابط:  إجابة ترددية|اإلجابة ترددية)). 

ُمنحنيات خصائصية ديناميكية

Dynamische Kennlinie (f.)

705 dynamic compensation 
Of control loop 
dynamic correction Of 
control circuit

correction (f.) dynamique de la boucle de 
régulation

(انظر:  ((حتليل االستقرار)))

تصحيح دينامي لدائرة الضبط،
تعويض دينامي لدائرة الضبط/

تعادل دينامي لدائرة الضبط

Dynamische Korrektur (f.) des Regelkreises

706 Dynamic Data 
Exchange

DDE : échange (m.) dynamique de données

ت بني (رابط: مج تطبيقي يتيح عملية التبادل الدينامي للبيا بر
مج|برامج))  خمتلفة. بر

ت تبادل دينامي للبيا
(DDE)، تبادل ديناميكى

(DDE) ت للبيا

DDE

707 Dynamic measurement 
error

erreur (f.) de mesure dynamique

خطأ قياس دينامي

Dynamischer Messfehler (m.)

708 Dynamic RAM

DRAM : mémoire (f.) vive dynamique / mémoire 
(f.) dynamique à accès aléatoire

ُمكوِّن إلكرتوين يؤدي وظيفة ((رابط:  ذاكرة الوصول العشوائي
ت))  الدينامية، واليت (RAM)|الذاكرة ذات النفاذ العشوائي للبيا
ت. كثِّفات))  فيها دور عناصر ختزين البيا

ُ
تؤدي ((رابط:  ُمكثِّف|امل

َُخزَّنة من التالشي، حيُث يلزم إنعاشها بكيفية
للحفاظ على الشحنات امل

مستمرة (دورية).

ذاكرة ديناميكية ذات وصول
عشوائي

DRAM

709 Dynamic response

Dynamique (f.)

هو السلوك الزمين ((رابط:  عنصر حتويل|لعنصر حتويل))  يلزم التعّرفُ 
ناسب للمنظومة املضبوطة وحتديد مقاييسه

ُ
عليه الختيار نوع الضابط امل

ذا ُميكن تاليف ((رابط:  عدم استقرار)) الديناميكية (احلراكية).  و
((رابط:  دائرة ضبط|دائرة الضبط))  املغلقة، وكذلك قصور ختميد

العملية االنتقالية.  (انظر:  ((رابط:  ظاهرة حئولية))) .

ديناميكا (ال... )

Dynamik (f.)

710 dynamic signal 
transmission

transmission (f.) dynamique des signaux

ت اإلشارات (مع ختزين ُمؤقَّت)، انظر يتُم تقييم التغّريات يف مستو
تناوب (استخدام ((رابط:

ُ
لتيار امل الرسم.  هنا ُميكن الربط 

ُمكثِّف|ُمكثِّفات))). 

نقل دينامي لإلشارات

dynamische Signalübertragung (f.)

711 Dynamic signal 
transmission

dynamique (f.) de la transmission des signaux

جيري نقل كل ((رابط:  بت))  بواسطة إشارة نبضية، مع إمكانية توظيف
ستعمال ((رابط:  ُمكثِّف)) تغريِّ يف هذه العملية وذلك 

ُ
تقارن التيار امل

ئي (اجللفاين)  بني جهازي ذا نتمكن من الفصل الكهر مثالً .  و
اإلرسال واالستقبال.

نقل (ال... )  الدينامي لإلشارات

Dynamische Signalübertragung (f.)
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712 dynamic transmission 
characteristic

caractéristique (f.) de transmission dynamique

جيب أن تُؤخذ خصائُص النقل الدينامي يف االعتبار، يف حالة ((رابط:
ة زمنياً، بسبب السلوك الزمين ((رابط:  جتهيزة تغريِّ

ُ
إشارة|اإلشارات))  امل

قياس|لتجهيزة القياس)). (انظر: ((رابط:  ذبذبة))) 

خصائص النقل الدينامي
لإلشارات

dynamische Übertragungseigenschaft (f.)
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713 earth resistance 
tester/earth resistance 
meter

telluromètre (m.)

قاومة))
ُ
((رابط:  جهاز قياس))، ُيستخدم لقياس ((رابط:  مقاومة|امل

ئية لوصلٍة أرضية. الكهر

جهاز قياس املُقاومة األرضية

Erdungswiderstandsmessgerät (n.)

714 eddy current

courant de Foucault (m.)

ل ُممّدد بفعل ((رابط:  قانون فاراداي التيار الذي يتوَّلد يف ُموصِّ
للحثّ |قانون احلث الكهرومغناطيسي)).  ترجع تسميته ب'التيار

ستَحث تكون ُمغلقًة يف شكل حلقات
ُ
الدوَّامي'، إىل أن خطوط التيار امل

بتة. لدوَّامات وليس هلا مساراٍت  شبيهة 

تيار دّوامي

Wirbelstrom (m.)

715 editor program editor

éditeur (m.)

ت امللفات وُمعاجلتها. مج))  يقوم بتحرير بيا ((رابط:  بر

مج حترير ُحمرِّر، بر

Editor (m.)

716 effective (measuring, 
working) range

étendue (f.) de mesure

ذلك اجلزء من جمال العمل اخلاص مبقدار استثارة دخل أو كّمية
خصائصية، والذي يتُم فيه الوفاء مبُتطلبات الدقة املطلوبة.  (انظر:

((رابط:  دقة جهاز قياس)))

جمال القياس الفّعال

Effektiver Messbereich (m.)

717 effectiveness criterion 
quality criterion 
performance criterion 
quality factor

critère (m.) de qualité

(انظر:  ((رابط:  معيار اجلودة)))

معيار اجلودة، معيار الفعالية

Gütekriterium (n.)

718 effector

actionneur (m.)

هو اجلزء من ((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|الروبوت))  الذي يؤدي
مهّمة ُمناولة املواد فعلياً .  يُثبَّت هذا اجلزء يف مفصل يد الروبوت، وتتصلُ 
لروبوت ناولة املنوط 

ُ
لطاقة.  وتبعاً ملهمة امل به وصالت التوجيه واإلمداد 

ئية إضافية (تيار ذا اجلزء حّساسات ووصالت كهر أداؤها، يُلحق 
ت اليت ُتؤّدي اللحام)  أو خراطيم من أجل إدخال األلوان إىل الروبو

أعمال الدهان.

جهاز توجيه، ُمؤثِّر

Effektor (m.)

719 Eigenvector

vecteur (m.) propre

تجه اخلاص برسم ختطيطي، هو يف اجلرب اخلّطي، ((رابط:  متجه))
ُ
امل

خيتلف عن املتجه الصفري، وال يتغّري اجتاهه من خالل الرسم
التخطيطيّ .

ُمتجه ذايت، ُمتجه حر

Eigenvektor (m.)

720 EL18

EL18

زدوجة احلرارية))  ((رابط:
ُ
هي ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

بالتني70/روديوم30-بالتني94/روديوم6|بال
تني70/روديوم30-بالتني94/روديوم6)).

EL18 ُمزدوجة

EL18

721 electric field

champ électrique (m.)

ئيّ .  ُميثِّل ئية (موجبة أو سالبة)  جماٌل كهر يتولد حول كل شحنة كهر
ال يف كل نقطة من الفضاء موجه (=  'املؤشر').  هذا املوجه يرمز هذا ا

ه. وجِّ
ُ
ئية يف إجتاه امل ال على حاملي شحنة كهر لتأثري ُمعنيَّ لقوة ا

ئي حقل كهر

Elektrisches Feld (n.)

722 electric field strength

intensité de champ électrique

ئي E هي قيمة موجهة (هلا مقدار واجتاه)، ُتْسِنُد إىل ال الكهر شدة ا
ئي))  قيمةً  ال الكهر ئي|ا كل نقطة يف فضاء ((رابط:  جمال كهر

واجتاهاً .

ئي شدة احلقل الكهر

elektrische Feldstärke (f.)
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723 electric incentives

moteurs (pl. + m.) électriques

ئي واحد على األقل ئي على ((رابط:  ُحمّرِك))  كهر شغِّل الكهر
ُ
حيتوي امل

شِغل
ُ
ئياً .  يعمل امل حّرِك أو ضبطه كهر

ُ
به ُمشِغل تروس.  يّتُم توجيه هذا امل

ئي ((رابط:  ُمشغل|كُمشغِّل))، فقط عندما يُراد تغيري مقدار الكهر
خرج من قبيل اإلزاحات أو األوضاع الزاّوية.  ُميكن استخدام سرعة

الدوران أو عزم الدوران أو احلالة أو املوضع أو السرعة ((رابط:  مقدار
شغالت

ُ
ئي.  تتميز امل مضبوط|كمقادير مضبوطة))  للُمشغِّل الكهر

ا ُمستقرة، ومتينة، واقتصادية، وال حتتاج إىل صيانة كثرياَ . ئية  الكهر

ئية ُمشغِّالت كهر

Elektrische Antriebe (pl.+m.)

724 electric motor

moteur électrique (m.)

ُحموِّل كهرُميكانيكي يقوم بتحويل ((رابط:  طاقة (ال... )|الطاقة))
ئية، ُحتول القوة، اليت حرِّكات الكهر

ُ
ئية إىل طاقٍة ميكانيكية.  يف امل الكهر

الت اخلاصة ((رابط: وصِّ
ُ
ا ((رابط:  جمال مغناطيسي))  على امل يُؤثّر 

حّرِك
ُ
ذا يُعترب امل ملف|مبلٍف ما))  واملار فيها التيار، إىل حركة.  و

عاكس للُمّوِلد، الذي ُحيوِّل الطاقة احلركية إىل
ُ
ئّي هو الشكل امل الكهر

ئية، حركاٍت دورانية، حرِّكات الكهر
ُ
ئية.  غالباً ما تـُوِّلد امل طاقة كهر

ولكن ُميكنها أيضاً أن تُنتج حركاٍت خطّية (تشغيل خّطي).  ُيستخدم
حرِّكات، لتشغيل املاكينات واملركبات.

ُ
هذا النوُع من امل

ئي ئي، ُموتور كهر ُحمرِّك كهر

Elektromotor (m.)

725 electric potential

potentiel (m.) électrique

هو ُمعطى ُمعنيَّ للجهد، يبدأ حسابه من نقطة مرجعية ُحمدَّدة.  وعلى
لكتلة'  كجهد صفري أو مرجعي يف سبيل املثال، يُفضَّل االستعانة '

جمال اإللكرتونيات.

ئي جهد كهر

Elektrisches Potential (n.)

726 Electrically alterable 
read only memory

EEPROM : mémoire (f.) morte reprogrammable 
et effaçable électriquement / mémoire (f.) flash

ئياً .  وهذا النوع من بتة القيمة قابلة للتغيري كهر ت  ذاكرة ختزين بيا
الذاكرة، على عكس ((رابط:  ذاكرة قراءة فقط قابلة للربجمة واحملو|ذاكرة

القراءة فقط والقابلة للربجمة واحملو))، ُميكن مسحها وإعادة توصيفها
ستخدم.  ُمتحى كل خلية بت مبفردها ويُعاد برجمتها

ُ
جمدداً من قبل امل

ئياً من جديد. كهر

ئياً  ذاكرة للقراءة فقط ُمعدلة كهر

EAROM

727 Electrically Erasable 
PROM

EEPROM : mémoire (f.) morte reprogrammable 
et effaçable électriquement / mémoire (f.) flush

EEPROM هو ُخمتصر العبارة اليت تعين 'ُمكوِّن إلكرتوين ((رابط:
لذاكرة قراءة فقط قابلة|(PROM) ذاكرة قراءة فقط قابلة للربجمة

ئياً  .'للربجمة))، وُميكن حموها كهر

ذاكرة قراءة فقط قابلة للمحو
ئياً  وُمربجمة كهر

EEPROM

728 electrode

électrode (f.)

الشرتاك مع قطب مقابل مع وسط واقع بني موصل إلكرتوين، يتفاعل 
ثٍري متبادٍل بينهما.  أغلب األقطاب تكون مصنوعة كال القطبني وحتت 
من معدن أو من اجلرافيت.  يف كثري من األحيان، تستخدم االلكرتودات

ئي. لتيار الكهر أساساً لالمداد 

ئي، إلكرتود قطب كهر

Elektrode (f.)

729 electrodynamic 
movement

système (m.) de mesure électrodynamique

بت، ُمركب بداخله ملف ُمتحرَّك. جهاز حيتوي على ((رابط:  ملف))  
تحرك، الذي ُيسمَّى أيًضا ملف اجلهد، داخل ((رابط:

ُ
يدوُر امللف امل

ال املغناطيسي))  للملف الثابت، الذي ُيسمَّى أيضاً  جمال مغناطيسي|ا
ن التيار داخل كال امللفني.  ُميكن استخدام ملف التيار، وذلك عند سر
جهاز القياس الكهُردينامي من أجل قياس ((رابط:  ُجهد ُمرتدد|اجلهد
ستمر)). من خالل العكس

ُ
رتدد))  و((رابط:  ُجهد ُمستّمر|اجلهد امل

ُ
امل

ثري القوة واجتاه الدوران دون تزامن الجتاه التيار يف كال امللفني، يظل 
ُ
امل

تغّري .  عند إدخال تيار I على ملف التيار، وجهد U على ملف اجلهد،
ذا ُميكن رُميثل حاصل ضرب التيار يف اجلهد.  و حيدث احنراف للُمؤشِّ

استعماُل جهاز القياس الكهردينامي كجهاٍز لقياس القدرة (أو واطمرت)
.(P = U × I)

أداة قياس كهُردينامية

Elektrodynamisches Messwerk (n.)

730 electrolysis

électrolyse (f.)

ئي حتليل كهر

Elektrolyse (f.)
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731 electrolyte

électrolyte (m.)

حملول يكون مبثابة رابطة كيميائية، تتفكك على حالة صلبة أو سائلة أو
ت))، واليت ُميكن حتريكها بشكٍل ُموجَّه ُمنحلَّة إىل ((رابط:  أيون|أيو
إللكرتوليت أيضاً، تلك بتأثٍري من جماٍل مغناطيسيّ .  وكثرياً ما يُقصُد 

تحركِّة.  تكونُ 
ُ
ت امل املادة الصلبة أو السائلة، اليت حتتوى على األيو

الت وصِّ
ُ
ئية ملثل تلك امل ((رابط:  موصلية (ال... )|املوصلية))  الكهر

األيونية، أقل مما هو معروٌف عن الفلزات؛ وهلذا السبب يتُم تصنيفها
الٍت من الطبقة الثانية.  عندما تتصل ُموصِّالت الطبقة ا ُموصِّ على أ

ل أيوين، ت حاملة للشحنات)  مع ُموصِّ األوىل (اليت تكوُن فيها اإللكرتو
ئية)).  وحتدثُ  ً كهر ئي|أقطا ا ُتسمَّى ((رابط:  قطب كهر فإ

ن تفاعالٌت كهرُكيميائية على املساحات البينية بينهما، خاصًة عند سر
التيار.

ئي ِئّي، حملول كهر َحمُْلوٌل َكْهَر

Elektrolyt (m.)

732 electromagnet

aimant (m.) électrique

ئي من ((رابط:  ملف))، ينشأ داخله ((رابط: يتكوَّن املغناطيس الكهر
ئّي فيه (مبدأ أورستد)، ن التيار الكهر جمال مغناطيسي))  عند سر

ال ه ا وغالباً ما يُوجد داخل امللف قلٌب حديدّي مفتوح يُوجِّ
فردة،

ُ
ال املغناطيسّي للفة امل املغناطيسي ويّقويه.  ُحيدَّد اجتاه خطوط ا

تبعاً ((رابط:  قاعدة اليد اليمىن|لقاعدة اليد اليمىن)).  وألن اجتاهات
فردة تتجّمع

ُ
التيار تكون ُمتماثلة لكل اللفات، فإن جماالت اللفات امل

ال ُمكّونَة جماالً كلياً يدوُر حول القطاع العرضي للفة.  تُغادر خطوط ا
الكلّي القلب احلديدّي عند القطب املغناطيسّي الشماّيل، وتعود كُلها
للدخول إىل القلب احلديدّي من خالل القطب اجلنوّيب املغناطيسيّ .

ال املغناطيسّي يف داخل امللف، وتبلغ ((كثافة الفيض ترتّكز خطوُط ا
املغناطيسي))  أقصاها عند مركز امللف، بينما تقل خارج امللف، فهي

تتناقص سريعاً كلما ابتعد عن مركز امللف، حبيُث ال يكونُ 
ثٌري كبٌري إال على املدى القصري فقط. ئية  للمغناطيسات الكهر

ئي مغناطيس كهر

Elektromagnet (m.)

733 electromagnetic 
compatibility (EMC)

CEM : compatibilité (f.) électromagnétique

EMV اختصار للعبارة األملانية Elektromagnetische
Verträglichkeit ئية على العمل يف جماهلا وهي قدرة جتهيزة كهر

ال الكهرومغناطيسي بشكل ُمرِضي مع عدم التأثري سلًبا على هذا ا
.الذي يوجد به جتهيزات أخرى يف نفس الوقت

توافق (ال... )  الكهرمغناطيسي

EMV (f.)

734 electromagnetic flow 
meter / magnetic flow 
meter

débitmètre (m.) inductif

مقياس تدفق حّثى، جهاز قياس
للتدفق احلّثي

Induktiver Durchflussmesser (m.)
735 electromechanical 

measuring device

appareils (pl. + m.) de mesure 
électromécaniques

ئي ئي I أو اجلهد الكهر ثريات التيار الكهر ستخدام  أجهزة تقوم 
ئية إىل ((رابط:  إشارة))  مقروءة، مثل U، بتحويل املقادير الكهر

استخدامها لتأثري القوة الكهُرمغناطيسي (يف ((رابط:  فجوة هوائية))
/ >F<sub>L</sub>~I<sup>2  :(لدائرة مغناطيسية

ئي ل يسري به تيار كهر ثري القوة الكهُردينامية (على ُموصِّ  ، <sup
،F<sub>l</sub>~I  :(((رابط:  جمال مغناطيسي)) داخل
التسخني الكهُرحراري (انظر:  ((رابط:  قدرة (ال... )  احلرارية|القدرة
ثري القوة الكهُرستاتية  ، <P~ I<sup>2</sup :(((احلرارية

~<F<sub>c</sub  :(((كثِّف
ُ
(بني ألواح ((رابط:  ُمكثِّف|امل

U<sup>2</sup> .  تعمل أجهزة القياس الكهرُميكانيكية تبعاً 
((رابط:  طريقة االحنراف|لطريقة االحنراف))  و((رابط:  طريقة

التعويض))، وغالباً ما تعرض النتائج تناظرية. (انظر: ((رابط:  دائرة
مغناطيسية)))

أجهزة قياس كهُرميكانيكية

Elektromechanische Messgeräte (pl.+n.)

736 electromechanical relay

relais (m.) électromécanique

ل))  تتحقق وظيفته من خالل حركة عناصر ميكانيكية، هو ((رابط:  ُمرحِّ
ئّي يف دائرة الدخل. نتيجًة لتأثري تيار كهر

ل كهرميكانيكي ُمرحِّ

Elektromechanisches Relais (n.)

737 electron

électron (m.)

ئية سالبة وهو أخف اجلسيمات األولية حيمل اإللكرتون شحنة كهر
ت يف ((رابط:  ذرة|الذرات))  و ((رابط: (رمزه e−).  تشكل اإللكرتو
لنواة.  وهكذا ينبين علُم الكيمياء أساساً  ت))  هالة حتيط  أيون|األيو

ت ت.  وحرية انتقال بعض اإللكرتو على خصائص وتفاعالت اإللكرتو
يف الفلزات هي سبب ((رابط:  موصلية (ال... )|املوصلية))  عند

وصِّالت الفلزية.
ُ
امل

ِإلكرتون

Elektron (n.)
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738 electron tube

tube électronique (m.)

ت، صمَّام ُمفرَّغ، أنبوب إلكرتو
صّمام إلكرتوين

Elektronenröhre (f.)
739 electronic counter

compteur (m.) électronique

أساس أى عّداد إلكرتوين، هو وجود جهاز تسجيل عددي ُيشبه يف
ت تركيبه دائرة ُموصَّلة على التوايل ذات ((رابط:  ُجمّزِئ ثنائي|ُجمز
ثنائية))  بنسبة 1:2.  ُيصِدر العّداد قراءته يف شكل ((رابط:  عدد

ثنائي))، ومن أجل احلصول على نتيجة يف ((رابط:  نظام عشري|النظام
فردة ((رابط:  دائرة فك الشفرة|بدائرة فك

ُ
العشري))، تـُزَّود العقود امل

لعودة إىل الوضع السابق ومن ًمث االنتقال إىل الشفرة))، اليت تسمح 
العقد التايل األعلى قيمةً .  يتُم نقل قراءة العّداد، اليت تظهر عند خمارج

العقد يف صيغة شفرة نظام عشري ثنائي الرتميز،عرب دائرة ُحملِّل الرمز إىل
أن يتم عرضها يف شكل ((رابط:  عرض سباعي الشرائح))  أو يف صورة

((رابط:  عرض بلوري سائل (LCD)|العرض البلوري السائل
(LCD))).  من أجل التعامل مع ُخمتلف أنواع اإلشارات والسعات،

م|تضخيم))  قابل يتُم تزويد مدخل العّداد مبرحلة ((رابط:  ُمضخِّ
للضبط.  (انظر:  ((رابط:  شفرة نظام َعْشرِيٌّ ثـَُناِئيُّ الَرتِْمْيزِ )))

عّداد إلكرتوينّ 

Elektronischer Zähler (m.)

740 Electronic Industries 
Alliance

EIA : Alliance (f.) de l’industrie électronique

Electronic Industries' يشري االختصار يف اللغة االجنليزية إىل
ت Alliance'  ويُقصد به احتاد الصناعات اإللكرتونية يف الوال

املتحدة األمريكية.

احتاد الصناعات اإللكرتونية
(EIA)

EIA

741 electrostatic movement

système (m.) de mesure électrostatique

جهاز قياس كهُرستايت يعتمد يف تشغيله على جتاذب أجزاء ُخمتلفةٌ 
ا كتأثري قياس.  وألن قوى التجاذب صغريًة جداً، فإن العملية ال شحنا
لكيلو فولت.  ويف أثناء عملية قاسة 

ُ
تُناسب إال قياس اجلهود العالية امل

القياس، ال يسري تيار من الناحية العملية، ألن ((رابط:  مقاومة
قاومة الداخلية))  جلهاز القياس تكون كبرية.

ُ
داخلية|امل

أداة قياس كهُرستاتية

Elektrostatisches Messwerk (n.)

742 electrothermal relay

relais (m.) électrothermique

ل))  تتحقق وظيفته من خالل تشّكل عناصر حرارية، هو ((رابط:  ُمرحِّ
ويُفضَّل يف هذا الصدد أن تتم هذه العملية بشكٍل ُمباشر أو غري ُمباشر

من خالل تيار الدخل لشرائح ثنائية الفلز وُمسخّنة.

ل كهرحراري ُمرحِّ

Elektrothermisches Relais (n.)

743 electrothermic 
measuring device

instrument (m.) de mesure électrothermique

((رابط:  جهاز قياس))، يعتمد تشغيله على استغالل التأثري احلراريّ 
تّوِلد نتيجة حرارة التيار.

ُ
امل

جهاز قياس كهرحراريّ 

Elektrothermisches Messgerät (n.)

744 ELEKTRIZ control 
ELEKTROTECH 
regulation

régulation (f.)

عملية، يتُم فيها تعيُني مقداٍر ما بشكٍل ُمستمر، وهو املقدار املطلوب
ضبطه أي ((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار املضبوط))، كما تتّم ُمقارنته

مع مقدار آخر هو ((رابط:  مقدار الضبط املرجعيّ ))، والتأثري عليه
قارنة يف ضوء ُمواءمته مع مقدار الضبط

ُ
اعتماًدا على نتيجة هذه امل

املرجعيّ .  حيدث تسلسل الفعل الناتج عن هذه العملية داخل دائرة ُمغلقة
هي ((رابط:  دائرة الضبط)).

ضبط، تنظيم، حتكم

Regelung (f.)

745 Elektrolytic hygrometer

hygromètre (m.) électrolytique

يُثبَّت على اجلهة الداخلية من أنبوب التفلون، اثنان من ((رابط:  قطب
ئية))  البالتينية.  يُغطَّى هذان القطبان بعنصر ئي|األقطاب الكهر كهر

متص للرطوبة بشدة.  أثناء تدّفق الغاز
ُ
خامس أكسيد الفوسفور، امل

داخل األنبوب، يتُم امتصاص املاء منه إىل قدٍر ُميكن التغاضي عنه.  من
ئيني، يتُم حتليُل املاء إىل ستمر املار يف القطبني الكهر

ُ
خالل اجلهد امل

ئي|التحليل األكسجني واهليدروجني.  يُعترب تياُر ((رابط:  حتليل كهر
طلقة))  للغاز.

ُ
ئيّ ))  مقياساً ((رابط:  رطوبة ُمطلقة|للرطوبة امل الكهر

ئي لتحليل الكهر مقياس رطوبة 

Elektrolysehygrometer (n.)

746 element

élément (m.)

(انظر:  ((رابط:  ُعنصر حتويل)))

عنصر

Glied (n.)
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747 elementary increment

incrément (m.) d’étape élémentaire

((رابط:  مرحلة أولية)).

عرض اخلطوة األساسي، مدى
املرحلة األولية

Elementarschrittweite (f.)

748 elementary step

étape (f.) élémentaire / processus (m.) 
élémentaire

رفقة.
ُ
متثل  املسافة، اليت توجد فيها القيمة احلقيقية، حسب املسودة امل

كما يُعرب عنها أيًضا باليقني القياس.  لكن يُذكر أن قياساً أكثر دقة من
'شبكة e'  غري ُممكن، ولذلك ليست هناك إال مضاعفات صحيحة فقط

.(e اخلطوة األولية) من الكمية األولية

مرحلة أولية، خطوة أولية

Elementarschritt (m.)

749 emission

émission (f.)

ً مثًال، إىل الوسط إطالق ((رابط:  إشعاع))، وليكن إشعاعاً حرار
حيط.

ُ
امل

انبعاث، ابتعاث

Emission (f.)

750 emissivity

émissivité (f.)

عندما ميتُص جسٌم ما إشعاعاً، ترتفُع درجُة حرارته، وهو ما يؤدِّي بدوره
رتفع لإلشعاع احلرارّي، إىل حني يتُم الوصوُل إىل التوازن

ُ
إىل االنبعاث امل

ت الرتكيبية غري الشفافة، تكوُن درجةُ  كوِّ
ُ
اإلشعاعيّ .  يف حالة امل

االنبعاث هلا عند أي درجة حرارة ولدى أي طول موجي، تبعاً لقانون
كريشوف، ُمساويَة ((رابط:  ُمعامل االمتصاص|لدرجة االمتصاص)).
تؤدي جودُة السطح دوراً ُمهماً لدى ((رابط:  امتصاص|االمتصاص))

و((رابط:  انبعاث|واالنبعاث)).  يف حالة اإلشعاع طويل املوجة، ال
يكوُن لون السطح ذا أمهية.  وهنا يتُم التمييُز بني األسطح املعدنية

البيضاء ذات درجة االنبعاث املنخفضة واألسطح غري املعدنية ذات
درجة االنبعاث العالية.  يف حالة اإلشعاع القصري موجياً، مثل ضوء

الشمس، يكوُن لون السطح ُمهماً جداً .  ُتصدر األسطح الداكنة إشعاًعا
قصري املوجة أكثر من األسطح الساطعة اللون.  يكوُن لألسطح املعدنية

نخفضة، درجة انبعاث صغرية جداً، وتقع
ُ
البيضاء عند درجات احلرارة امل

.e ≤ 0,95  ≥  0,5 ال املنحصر بني ؤكَسدة يف ا
ُ
األسطح املعدنية امل

درجة االنبعاث، القدرة االنبعاثية

Emissionsgrad (m.)

751 emulation

émulation (f.)

استنساخ طريقة عمل جهاز، حاسوب أو طابعة مثًال، على جهاز آخر.

حماكاة، مضاهاة

Emulation (f.)

752 EN ISO 10628

EN ISO 10628

ندسة يشمل قواعد تكوين األنواع املختلفة من الرسوم البيانية اخلاصة 
العمليات ذات درجات التجريد املختلفة، مثل:  املعلومات الواجب

عرضها والرموز ومبادئ العرض). (انظر: ((رابط:  رسم بياين وظيفي
للعمليات الصناعية))). 

معيار (ال... )  األورويب رقم
10628 املُوافق ملُنظمة توحيد

املقاييس الدولية

EN ISO 10628

753 end mark

signe (m.) de fin de texte

اية النص (ETX))).  ُيستخدم يف الربوتوكوالت هو ((رابط:  رمز 
ت من تتابع من رموز وجَّهة تبًعا للبايت أو للرمز.  ويتألف تياُر البيا

ُ
امل

الكود األمريكي املعياري لتبادل املعلومات (ASCII)، ينقسم من
خالل رموز التحّكم، ومنها على سبيل املثال بروتوكول االتصاالت

/(((SYN) زامنة
ُ
التزامنية الثنائية (من شركة IBM):  ((رابط:  رمز امل

زامنة/  ((رابط:  عنوان))/  ((رابط:  رمز بداية النص (STX)))/  نص/
ُ
امل

اية النص (ETX)))/  ((رابط:  رمز تدقيق حزمة ((رابط:  رمز 
ت)) البيا

ائي، رمز النهاية رمز 

Endzeichen (n.)

754 End of text

ETX

ent of  :((ت هو ((رابط:  رمز حتّكم))  يف عملية ((رابط:  نقل البيا
اية النص. text =  رمز 

(ETX) اية النص رمز 

ETX

755 energy

énergie (f.)

طاقة (ال... )

Energie (f.)
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756 energy Flow

flux (m.) d’énergie

ئية بني نظامني، يقومان على مصطلح يعربِّ عن نقل الطاقة الفيز
ئية، على أنه ئية.  يُنظر لتدّفق الطاقة من الناحية الفيز التقنيات الفيز
ئي، أّي الطاقة خالل وحدة الزمن.  ولذلك يتم مقدار اجلهد الكهر

J/s  1) نية ئية التالية:  الواط W أو جول/ لوحدات الفيز التعبري عنه 
.kJ/s نية =  W  1)  أو كيلو جول لكل 

تدّفق الطاقة

Energiefluss (m.)

757 Enquiry

ENQ

Enquiry  :((ت ((رابط:  رمز حتّكم))  يف عملية ((رابط:  نقل البيا
ت)). ت|لنقل البيا =  طلب ((رابط:  نقل البيا

استعالم، استفسار

ENQ

758 Enterprise Ressource 
Planning

PRO : planification (f.) des ressources de 
l’organisation

Enterprise Ressource' ُيشري االختصار يف اللغة االجنليزية إىل
Planning'، ويُقصد به التخطيط الشامل ((رابط:  َمورِد|للموارد))

يف املؤسسات، بدًءا من استالم الطلب وحيت إرسال البضائع.

مج ختطيط موارد املؤسسة بر
(ERP)

ERP

759 enterprise level

niveau entreprise (f.)

ستوى من ((رابط:  هرمية األمتتة))  على الوظائف التالية،
ُ
يشتمل هذا امل

وهى التخطيط األوّيل لإلنتاج وعمل الطلبيات.

ُمستوى التشغيل، ُمستوى اإلدارة

Unternehmensebene (f.)

760 entry assembly group

grandeur (f.) d’entrée / variable (f.) d’entrée

مقادير الدخل يف نظام ضبط، تتكوَّن من ((رابط:  مقدار
الضبط|مقادير الضبط))  و((رابط:  ُمتغريِّ التشويش|مقادير

التشويش)).

ُمتغّري دخل، كمية الدخل

Eingangsgröße (f.)

761 equal-percentage 
characteristic curve

caractéristique (f.) à égal pourcentage / 
caractéristique exponentielle / caractéristique 
logarithmique

نحىن
ُ
ُيستخدم هذا املصطلح عندما يكون ((رابط:  منحىن خصائصيّ |امل

اخلصائصي)) ((رابط:  صمام|لصمام))  ما أسياً، تنتمي التغّرياٌت املئوية
/ >k<sub>v عامل التّدفق

ُ
ماثلة ((رابط:  ُمعامل التدّفق|مل

ُ
امل

ّوزع.
ُ
sub> ))  احلايل إىل التغّريات احلادثة يف امل

بت النسبة ُمنحىن خصائصي 
املئوية، ُمنحىن خصائصي

متساوى النسبة املئوية

Gleichprozentige Kennlinie (f.)

762 equivalence

équivalence (f.)

يكوُن التَـَعاُدل (A <=> B)  بني ُمقدَّمتني A وB حقيقياً، عندما
ً أو كلتامها خطأً .  وخبالف ذلك تكوُن القيمة املنطقية تكوُن كلتامها صوا

للتَـَعاُدل خاطئة.

تـََعاُدل، تناسبية/َتْسِوَية/َتَكافؤ/
تـََواُزن/َسويَّة/كَفاء/  ُمَساَواة/ُمَعاَدَلة

Äquivalenz (f.)

763 equivalent dose

dose équivalente (f.)

((رابط:  جرعة))  ((رابط:  طاقة (ال... )|الطاقة))  اليت ميتصها اجلسم
خُذ يف من ((رابط:  إشعاع))  مؤِين مضروبًة يف عامل اجلودة، الذي 
احلسبان الكفاءة احليوية النسبية (RBW)  ألنواع اإلشعاع املعنية.

ستخدمة يف
ُ
كافئة ُتشبه تلك امل

ُ
ستخدمة يف قياس اجلرعة امل

ُ
والوحدة امل

مّتصَّة))، وهي
ُ
مّتصَّة|اجلُرعة امل

ُ
تعيني ((رابط:  ُجرعة (ال... )  امل

جول/كيلو جرام (J/kg)، ومن أجل متييز الفرق بينهما، فإن اجلرعة
.(Sv) كافئة تُعنيَّ بوحدة زيفرت

ُ
امل

جرعة ُمكافئة

Äquivalentdosis (f.)

764 equivalent dose rate 
meter

instrument de mesure de dose équivalente (m.)

((رابط:  جهاز قياس اإلشعاع|جهاز لقياس اإلشعاع))  ُيستخدم لتعيني
كافئة|اجلرعة

ُ
كافئة، أي ((رابط:  جرعة (ال... )  امل

ُ
ُمعدَّل اجلرعة امل

متصة يف وحدة الزمن.
ُ
كافئة))  امل

ُ
امل

مقياس اجلرعة املكافئة

Äquivalentdosisleistungs-Messgerät (n.)
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765 Erasable PROM

mémoire (f.) EPROM

((رابط:  ذاكرة شبه موصل))  تتكون من وحدة ((رابط:  ذاكرة قراءة فقط
قابلة للربجمة (PROM)))  قابلة للمحو بواسطة األشعة فوق

البنفسجية.

ذاكرة قراءة فقط قابلة للربجمة
واحملو، ذاكرة (ال... )

EPROM

EPROM (n.)

766 error band

bande de tolérance (f.)

ال داخل ا بني حد أدىن وآخر أقصى.  يف ا جمموعة القيم املسموح 
حدود القيم القصوى تعمل املنظومة دون خطر

نطاق التسامح، نطاق التجاوز
املسموح/  نطاق التفاوت
املسموح/  نطاق السماح

Toleranzband (n.)

767 error class

classe (f.) d’erreurs

(انظر:  ((رابط:  فئة اجلودة)))

فئة اخلطأ، نوع اخلطأ

Fehlerklasse (f.)

768 error detection

détection (f.) d’erreur

ت من خالل ما يلى: ُميكن جتّنب حدوث أخطاء أثناء عملية نقل البيا
تصميم اسرتاتيجية يتّيسر عن طريقها كشف األخطاء، على سبيل املثال:

((رابط:  تكافؤ عرضي))، و((رابط:  تكافؤ طويل))، و((رابط:  تكافؤ
ُمتقاطع))، و((رابط:  مراقبة التكرار احللقي)). ويتُم تصحيُح األخطاء

تبقية اليت مل ُتكشف بعد
ُ
كتشفة، عادًة، أوتوماتياً، أما األخطاء امل

ُ
امل

فُتحدَّد كّميتها من خالل ((رابط:  حساب االحتماالت)).

كشف األخطاء، تبّني األخطاء

Fehlererkennung (f.)

769 error propagation of 
measurement 
uncertainties

propagation (f.) de mesures incertaines

انتشار األخطاء نتيجة عدم
التأكد من القياس

Fehlerfortpflanzung (f.) von Messunsicherheiten
770 error propagation of 

random errors

propagation (f.) d’erreurs aléatoires

انتشار األخطاء نتيجًة خلطأ
عرضّي (عشوائي)

Fehlerfortpflanzung (f.) zufälliger Fehler

771 error propagation of 
systematic errors

propagation (f.) d’erreurs systématiques

انتشار األخطاء النظامية

Fehlerfortpflanzung (f.) systematischer Fehler

772 error range; 
disturbance range

plage de perturbation (m.)

جماُل التشويش

Störbereich (m.)

773 estimate; estimation

estimation (f.) statistique

تعتمد األساليب اإلحصائية على فكرة أساسية وتتلخص يف أن
اخلصائص اليت تُرصد أو تُقاس، ال تعدو أن تكون ((رابط:  عينة

عشوائية))، ُأخذت بطريقة عشوائية من كامل العينة.  وإذا ُفحصت العينة
اليت هي جزء من العينة الكاملة، فإنه ُميكن اعتماداً على علم

اإلحصائيات، استنتاج أو استخالص خصائص ((رابط:  كامل العينة))
ككل من خالل خصائص العينة العشوائية.

تقييم (استايت)، تقدير (استايت)

Schätzung (f.)

774 estimated value

valeur (f.) estimée

ُميكن اعتبار املتوسط احلساّيب ((رابط:  عينة عشوائية|  لعينة عشوائية))
قيمًة تقديرية للُمتوسط احلساّيب ((رابط:  كامل العينة|لكامل العينة))

قيمة تقديرية

Schätzwert (m.)

775 Ethernet

Ethernet

ت))، يعمل على قل للبيا ت|نظام  قل البيا هو ((رابط:  نظام 
التوايل يف ((رابط:  نطاق أساسي))  وفق ((رابط:  طريقة النفاذ املتعدد

لنسبة هلذا النظام، يتمُ  بتحسس احلامل مع الكشف عن التصادم)).  و
لني حموريني))  أو ((رابط: ل حموري|ُموصِّ استعمال كابل ((رابط:  ُموصِّ

كابل مزدوج ملفوف|كابلني مزدوجني جمدولني)).  ترتاوح ((رابط:  سرعة
ت))  بني 10 و100 ميجابت يف الثانية فما النقل|سرعة تدّفق البيا
فوق.  هذه التقنية واسعة االنتشار وُتستعمل يف ربط احلواسيب ضمن

((رابط:  شبكة حملية (LAN)|الشبكة احمللية)).  وختضع شبكة
.IEEE 802.3 اإليثرنت للموصفات املعيارية رقم

إيثرنت

Ethernet
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776 European Commission 
for Electrotechnical 
Standardization

CENELEC : Comité européen de normalisation 
électrotechnique

CENELEC اختصار يُقصد به اللجنة األوربية للتوحيد القياسي
الكهروتقين.  وهي جلنة ختتص بتنسيق املعايري الكهروتقنية يف إطار االحتاد

سرها .األورويب واملنطقة االقتصادية األوربية 

جلنة (ال... )  األوروبية
للمواصفات الكهروتقنية

CENELEC

777 European installation 
bus

bus (m.) de terrain EIB (angl. European 
Installation Bus)

EIB نشئات'، (انظر
ُ
ت األوروّيب ألمتتة امل قل البيا :هو ُخمتصر '

رابط:  بروتوكول االتصاالت للتحكم اآليل يف املنازل الذكية))
(KNX)))).

ت األورويب ألمتتة قل البيا
املُنشئات

EIB (m.)

778 even parity

parité (f.) paire

ُمصطلح ُيشري إىل عدد ((رابط:  بت|البتات))  اليت تساوي (1)  ضمن
ت)).  يكوُن التكافؤ زوجياً عندما يكون إمجايل عدد ((رابط:  كلمة بيا
ً .  ويتم إحلاق ((رابط: هذه البتات زوجياً، أما يف غري ذلك فيكون فرد
دف ((رابط:  اختبار التكافؤ))  من ت،  بت التكافؤ))  بكلمة البيا

. ً حيُث كونه زوجياً أم فرد

تكافؤ زوجي، متاثل زوجي

Gerade Parität (f.)

779 examples of closed-
loop control systems

exemples de circuit de régulation (pl.+m.)

(انظر:  ((رابط:  ضابط تناسيب مبنظومة تناسبية بتأخري درجة أوىل)))،
(انظر:  ((رابط:  ضابط تكاملي مبنظومة تناسبية)))، (انظر:  ((رابط:
ضابط تكاملي مبنظومة تفاضلية)))، (انظر: ((رابط:  ضابط تناسيب

مبنظومة تكاملية)))، (انظر: ((رابط:  ضابط تناسيب مبنظومة زمن
ميت)))

أمثلة على دوائر الضبط

Regelkreisbeispiele (pl.+n.)

780 Examples of control 
inside the technology

Exemples de régulation (pl.+m.) dans les 
domaines techniques

االت التالية:  1 تطبيقات هندسة ((رابط:  ضبط|الضبط))  تظهر يف ا
-  هندسة التشغيل، مثل:  تشغيل ماكينات الدرفلة، وآالت العمل،
ومصاعد األفراد، وجتهيزات النقل.  2 -  توليد الطاقة، مثل:  تشغيل

فاعالت النووية، وماكينات توليد البخار، والتوربينات، واملوّلدات.  3
ُ
امل

-  وسائل املواصالت والنقل، مثل:  توجيه وقيادة السفن والطائرات
وتكنولوجيا الفضاء والقطارات السريعة.  4 -  عمليات اإلنتاج، مثل:

نتجات الكيماوية.
ُ
إنتاج الُصلب أو امل

ال التقين أمثلة الضبط يف ا

Regelungsbeispiele (pl.+n.) in der Technik

781 Examples of control 
outside the technology

exemples de régulation (pl.+m.) dans les 
domaines non techniques

أمثلة ألنظمة وعمليات ((رابط:  ضبط|الضبط))  ُتستخدم يف علوم
البيئة واالقتصاد واالجتماع وكذلك يف الطب، حيث يلزم على سبيل

املثال احلفاظ على ضغط الدم يف نطاق حدود ُمعينة، وذلك للحيلولة
ت غري ُمتوقعة قد ُتؤثر عليه. دون أية اضطرا

ال التقين أمثلة الضبط خارج ا

Regelungsbeispiele (pl.+n.) außerhalb der Technik

782 Exclusive-OR

OU exclusif

مهية كبرية يف التطبيقات نحصرة)  
ُ
نفردة (امل

ُ
تتمتع دالة (أو)  OR امل

العملية يف ((رابط:  هندسة التحّكم))، حيُث ينُتج عنها خرج بقيمة 1،
فقط عندما يكوُن الدخالن ُخمتلفني.  لذلك، وإعتماداً على ذلك املبدأ،

إما أن تتحرك آلٌة ما، مثًال، إىل األمام فقط أو إىل اخللف فقط.

عالقة (ال... )  املنطقية (أو)
OR املُنفردة (املُنحصرة)، بوابة

'أيهما وليس كالمها'

EXKLUSIV-ODER

783 Exclusive-OR

XOR

نحصرة))))
ُ
نفردة (امل

ُ
(انظر:  ((رابط:  العالقة املنطقية (أو)  OR امل

عالقة (ال... )  املنطقية (أو)
OR املُنفردة (املُنحصرة)، بوابة

'أيهما وليس كالمها'

EXOR
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784 expamles of 
disturbances

exemples de valeurs de perturbation (pl.+m.)

لكميات املطلوبة من 1)  مولد البخار:  يزود مولد خبار الرتبينات 
البخار، كميات تزيد أو تنقص حسب احلمولة، ولكن ضغط البخار
ئي:  إذا كان احملرك بتة.  2)  حمرك كهر ودرجة حرارته جيب أن تظل 

ئي، على سبيل املثال، حيرك مصعدا، فإن الوزن الواجب حتريكه الكهر
لتايل سرعة ملصعد، ولكن سرعته (و خيتلف وفقا لعدد من األشخاص 
بتة.  3)  املدفئة:  جيب أن حتافظ دوران ((رابط:  احملرك)))  جيب أن تظل 
ال بتة  املدفئة على ((رابط:  قيمة ضبط الوضع|القيمة املستهدفة))  

املستهدف، حىت وإن تغريت درجة حرارة احمليط.

أمثلة على ُمتغّريات التشويش،
أمثلة على عوامل التداخل

Störgrößenbeispiele (pl.+n.)

785 expanded scale 
instrument

appareil de mesure (m.) à échelle étendue

((رابط:  جهاز قياس))، ُميثِّل فيه اجلزء األكرب من طول تدريج القياس،
جزًء صغرياً فقط من ((رابط:  مدى القياس|جمال القياس)).

جهاز قياس بتدريج ُمطوَّل

Messgerät (n.) mit gedehnter Skala

786 expansion

Dilatation (f.)

يعين ((رابط:  تغّري نسّيب للطول))، أي حاصل قسمة التغّري يف الطول
DL على الطول املرجعّي L<sub>0</sub> .  ُيستعمل التعبري

دة الطول (متدد تخصص 'التمدد'  كُمصطلح علمي لتوصيف عملية ز
ُ
امل

ُموجب)  وتقلص الطول (متدد سالب).

متدد

Dehnung (f.)

787 expansion (dilatation) 
thermometer

thermomètre (m.) à dilatation

يف هذا النوع من مقاييس احلرارة، يُقاس التمّدد احلرارّي ملواد صلبة أو
سائلة أو غازية.  أكثر أنواعها شيوعاً هو الرتمومرت الزجاجّي للسوائل،

ويتُم عن طريقه تعيني متّدد حجم سائل ما فوق منسوب السائل يف أنبوبة
شعرية.

حمرار  متددي    ، مقياس حرارة
متددي، ترمومرت متددي

Ausdehnungsthermometer (n.)

788 expected value

valeur (f.) attendue

قيمة تعريفية خلاصية مهمة ((رابط:  كامل العينة|لكامل العّينة))  ويرمز
ا تطبيق معادلة املتوسط هلا (m).  يف هذا املنحى، ميكن الحتسا
ت العّينة احلسايب واعتبار (n = N:  أي عندما يرتفع عدد مكوِّ

كثرياً ).

قيمة ُمتوقعة، قيمة منتظرة

Erwartungswert (m.)

789 experimental 
determination of 
controlled system 
dynamics

courbe de lieu (f.) de la réponse fréquentielle

شارات رة مدخل ((رابط:  منظومة مضبوطة|النظام املضبوط))   جتري إ
معيارية، ومن مث قياس اإلجابة على خمرجه، مبا يف ذلك اإلجابة على

شارات دخل إحصائية وقياس رة  إشارة َدرجية واإلجابة الرتددية واإل
توابع إشارات اخلرج.

حتديد جترييب لديناميات منظومة
مضبوطة، حتديد جترييب

للخصائص احلراكية ملنظومة
مضبوطة

Experimentelle Ermittlung (f.) der Streckendynamik

790 experimental 
determination of the 
control loop dynamic 
response

détermination expérimentale (f.) des paramètres 
dynamiques d’un système régulé ou asservi

شارات رة مدخل ((رابط:  منظومة مضبوطة|النظام املضبوط))   جتري إ
معيارية، ومن مث قياس اإلجابة على خمرجه، مبا يف ذلك اإلجابة على

شارات دخل إحصائية وقياس رة  إشارة َدرجية واإلجابة الرتددية واإل
توابع إشارات اخلرج.

حتديد جترييب لديناميات منظومة
مضبوطة، حتديد جترييب

للخصائص احلراكية ملنظومة
مضبوطة

Experimentelle Ermittlung (f.) der Streckendynamik

791 Explosion protection

protection (f.) contre l’explosion

فرٌع من اهلندسة التقنية، يُعين بتحقيق اآلمان ضد حدوث أية انفجارات
ا. ثريا وُمعاجلة 

محاية ضد اإلنفجار

Explosionsschutz (m.)

792 Explosion protection

protection (f.) contre l’explosion

(انظر:  ((رابط:  محاية ضد اإلنفجار)))

محاية ضد اإلنفجار

Ex-Schutz (m.)
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793 exponential 
characteristic curve

courbe (f.) caractéristique exponentielle

ئيتني، كلٌ  هو ُمنحىن خصائصّي يف شكل متثيل بياّين لكّميتني فيز
جموعة

ُ
منهما ُمتوقفة على األخرى، ويكون هذا التمثيل ُمميِّزاً ملكوِّن أو مل

نحىن اخلصائصي ((رابط:
ُ
تركيبية أو جلهاز ما.  حيتوي امل

صمام|للصمام))  على مسار أسي. (انظر: ((رابط:  ُمنحىن خصائصي

ُمنحىن أّسي، ُمنحىن خصائصي
أّسي

Exponentielle Kennlinie (f.)

794 exponential function

fonction (f.) exponentielle

y = e  :لصيغة التالية ُتسمى أيضاً "الدالة اآلسية الطبيعية"، وتكون 
e = 2,718281828459 مع العلم أن ، <sup>x</sup >

بت أو رقم أويلر والذي ُيستعمل كقاعدٍة هلا. هو 

دالة أسية

Exponentialfunktion (f.)

795 exposure meter

posemètre (m.)

جهاز ُيستخدم لتعيني رقم سعة الفتحة، ومدة التعريض، وما إىل ذلك،
لنسبة لكامريا.

مقياس التعريض، مقياس
االستضاءة

Belichtungsmesser (m.)

796 extent of 
tolerance/tolerance 
range/tolerance band

plage de tolérance (f.)

وزَّع بشكٍل ُمتماثل حول ((رابط:  قيمة ضبط
ُ
هو تعريف النطاق امل

الوضع))، والذي ال حييد عنه ((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار
املضبوط)).

جمال التسامح

Toleranzbereich (m.)

797 external control loop 
(external closed-loop 
control system), outer 
loop

boucle (f.) de régulation externe

ُميثل ((رابط:  ضابط حتّكميّ |الضابط التحّكميّ ))  (GR1)  ((رابط:
دائرة ضبط|  دائرة الضبط))  اخلارجية لنظام ((رابط:  ضبط ُمتتالٍ ))
ُمزدوج، ويؤثِر هذا الضابط على دخل ((رابط:  قيمة ضبط الوضع))

كونة من الضابطني (GR2, GS2)، ومن
ُ
لدائرة الضبط الداخلية امل

حية أخرى فإن ((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار املضبوط))  للضابط
(GS2)  يرتبط مبُدخالت ((رابط:  منظومة مضبوطة|املنظومة

املضبوطة))  اخلارجية للضابط (GS1)، كما يؤثر ((رابط:  مقدار
الضبط))  للضابط (GR1)  على توصيل دائرة الضبط الداخلية ونظام
الضبط اخلارجي للضابط (GS1)  على التوايل.  (انظر:  ((رابط:  دائرة

ضبط داخلية)))

دائرة ضبط خارجية

Äußerer Regelkreis (m.)

798 External influences on 
feedback loop

influences (f. pl.) externes sur les boucles de 
régulation

ا، واليت حيطة 
ُ
لظروف اخلارجية امل تتأثر كُل ((رابط:  دائرة ضبط))  

ُميكم أن تؤدِّي إىل إحداث تغّريات يف حالة عنصر من ((رابط:  عنصر
لتايل فإن مقادير النظام تتحوَّل دائرة ضبط|عناصر دائرة الضبط))، و

من حالة ُمستقرة إىل حالة ُمستقرة أخرى.  (انظر:  ((رابط:  حالة
ُمستقرة)))

ثريات (ال... )  اخلارجية على
دائرة الضبط

Externe Einflüsse (pl.+m.) auf Regelkreise

799 external photoelectric 
effect

effet photoélectrique externe (m.)

عند إضاءة مادة ما، بواسطة ((رابط:  إشعاع))  كهُرمغناطيسي، وليكن
الضوء مثًال، وتكون ((رابط:  طاقة (ال... )|طاقة))  ((رابط:

ت))  الساقطة أكرب من طاقة حتّرر ((رابط: فوتون|الفوتو
مكن أن

ُ
تعّرِضة لإلشعاع، فمن امل

ُ
ت))  من املادة امل إلكرتون|اإللكرتو

ٌت من هذه املادة، مما يؤدي إىل فقدان املادة ُجلسيمات تتحرر إلكرتو
ُحممَّلة بشحنة سالبة.

ثري الكهرضوئية اخلارجية

Äußerer Fotoeffekt (m.)
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800 factory (industrial) 
data collection

saisie (f.) des données d’entreprise

ت احلقيقية عن األوضاع وسري ((رابط: مصطلح يشمل تسجيل البيا
عملية|العمليات))  يف املؤسسات، مبا يف ذلك مجيع اإلجراءات اخلاصة

ت التصنيع، ت العاملني يف تلك املؤسسات، وبيا بتسجيل بيا
ستخدام هذا النظام واإلنتاج، والشراء، والبيع، والتخزين.  كما ُميكن 

((رابط:  حتّكم|التحّكم))  يف العمليات التشغيلية والوظيفية بتلك
املؤسسات وكذلك ُمراقبة النتائج.

ت التشغيل رصد وتسجيل بيا

Betriebsdatenerfassung (f.)

801 Factory 
Implementation 
Protocol

FIP

FIP ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Factory :هو الرمز امل

Implementation Protocol، قل ويُقصد به ((رابط:  
نطاقي (نطاق األمتتة)))، وهو مصطلح فرنسي املنشأ، استخدامه شائعٌ 
ص|لناقل برويف قل برويف  أساساً يف فرنسا وإيطاليا كُمنافس ((رابط:  

ص )).

بروتوكول التطبيق التصنيعي
(FIP)

FIP

802 Fail Save Technique

technologie (f.) du fonctionnement infaillible

ا التقنية اليت تؤمن نظام ما ضد األعطال. يُقصد 

مني النظام ضد االعطال، تقنية 
Fail) تقنية احلماية من التعّطل

(Save

Fail Save Technik (f.)

803 fail-safe, intrinsically 
safe

à sécurité (f.) intrinsèque

صفة تقنية جلهاٍز أو نظاٍم ما، تضمن وفق مبادئ تركيبية ُمعيَّنة، أال تطرأ
حالٌة غري آمنة، حىت عند حدوث خطأ ما.  يتُم ذلك عن طريق نقاط

لتايل ُميكن احليلولة التَـَوقُّف، ومصادر قدرة ُمعيَّنة، أو إجراءات أخرى، و
دون وُقوع حدث خطري.

آمن ذاتيًا، مأمون اإلخفاق

eigensicher

804 Failure Mode Effects 
Analysis

AMDE : analyse (f.) des modes de défaillance et 
de leurs effets

الجنليزية).  هي طريقة اختصار (حتليل أمناط األعطال والتأثريات املرتتبة 
ذا يشرتك يف جمموعة عمل عدد للتنبؤ مبستوى جودة املنتجات.  للقيام 
من اخلرباء العاملني يف جماالت التنمية، وختطيط اإلنتاج، ومراقبة اجلودة و

خدمة العمالء.

ر اإلخفاق حتليل منط وآ

FMEA

805 fall time (measuring 
arrangement)

durée (m.) de descente d’un ensemble de 
mesure

املدة الزمنية اليت ينحدُر فيها مقداُر اخلرج من 90% من ((رابط:  سَّعة
(ال... )|سعته))  إىل 10% ، إذا مل يكن هناك شيٌئ ُحمدٌَّد آخر.

زمن االحندار لعدة القياس

Abfallzeit (f.) (Messanordnung)

806 falling body viscometer

viscosimètre (m.) à chute de bille

راد قياسه داخل أنبوب قياس نصف
ُ
يف هذه الطريقة، يُوضع السائل امل

قطره R.  ويف حالة مقياس لزوجة كرة ساقطة، تسقط كرة نصف قطرها
r أصغر من < R خالل السائل.  ونظراً لسرعة الكرة v املتوقفة على
ؤثرة

ُ
((رابط:  لزوجة (ال... )|اللزوجة))، حيدث توازن بني قوة اجلذب امل

بتة إىل على الكرة، وقوة الطفو، وقوة االحتكاك، فتهبط الكرة بسرعة 
قاع األنبوب.  وُميكن استناداً على ما ُيسمَّى 'قانون ستوك لالحتكاك'،

حساب ((رابط:  لزوجة|اللزوجة))  n الدينامية للسائل.

مقياس لزوجة بطريقة اجلسم
الساقط

Fallkörperviskosimeter (n.)

807 family of 
characteristics, 
characteristic curve 
family; characteristics

diagramme (m.) caractéristique / diagramme de 
courbes caractéristiques

ُمتثِّل عدة ((رابط:  منحىن خصائصيّ |ُمنحنيات خصائصية))  تعتمد
رمرتات)  يف شكل ِعدة ُمنحنيات خصائصية على مقادير دخل أخرى (

أو يف شكل نظام إحداثي ثالثي األبعاد.

عائلة ممّيزات، عائلة منحنيات
خصائصية

Kennlinienfeld (n.)
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808 feed rate control

commande d'avance (f.)

يف جتهيزة التغذية، ُحترَّك طاولة املاكينة على ((رابط:  ُمشغِّل حموري))،
ومتثل ((رابط:  إشارة))  الضبط اخلاصة ((رابط:  جتهيزة حتّكم|بتجهيزة
شغَّل للمحور، ويُكّون

ُ
ئي للُمحّرك امل التحّكم))، جهد التحّكم الكهر

حّرِك والطاولة معاً ((رابط:  مسار التحّكم))، ويكونُ 
ُ
فيها كٌل من امل

مساُر التغذية للطاولة هو مقدار التحّكم.  ويف ((رابط:  ُخمطَّط العمل))،
ستخدام رموز فردة، 

ُ
موعات التحّكم الرتكيبية امل شرتك 

ُ
ُميثَّل التأثري امل

ثريية. بنائية وخطوط 

حتّكم يف ُمعّدل التغذية

Vorschubsteuerung (f.)

809 Feedback

contre-réaction (f.)

(((رابط :  تغذية راجعة سالبة)))

تقارن عكسي

Gegenkopplung (f.)

810 feedback

rétroaction (f.)

تتوفر كتغذية راجعة موجبة وتغذية راجعة سالبة.  (انظر:  ((رابط:  دائرة
تغذية مرتدة)))

تغذية راجعة، تغذية ُمرتدة/إرجاع

Rückführung (f.)

811 feedback

rétroaction (f.)

إعادة جزء من ((رابط:  إشارة))  صادرة من اخلرج إىل الدخل اخلاص
((رابط:  شبكة ثنائية املنفذ|بشبكة ثنائية املنفذ))  أو من نقطة على

طريق النقل إىل نقطة واقعة قبلها على الطريق نفسها.  انظر أيضاً ((رابط:
تغذية راجعة)).

تغذية ُمرتدة، تغذية راجعة

Rückkopplung (f.)

812 Feedback circuit

circuit de rétroaction (m.)

هي دارة أساسية يف ((رابط:  هندسة الضبط)).  هنا يتم توجيه إما
حصيلة فرق أو حصيلة مجع اإلشارة املدخلة (xe)  وإشارة رد الفعل

(xa2)  إىل املسار األمامي (1).  إشارة اخلروج من الوصلة األمامية تـُْنِتج
= xa2) اليت هي دالة يف  (xa2) عرب فرع العودة (2)  إشارة رد الفعل

xe1 = xe) عند مدخل الوصلة األمامية (الدخول)  توجد  .(f(xe2)
(  ±  )  xa2)، وعند اخلروج (xa1 = xa = xe2).  يف حالة تكوين

لسليب، يف حالة تكوين حصيلة اجلمع فإن الفرق فإن رد الفعل يعرب عنه 
إلجيايب.  من خالل عناصر توصيل خمتلفة مبسار رد الفعل يعرب عنه 

التقدم إىل األمام أو مبسار رد الفعل ميكن تكوين ((رابط:  ُعنصر
حتويل))  صاحل الستعماالت ((رابط:  دالة حتويل|وظائف حتويل))

خمتلفة.

دائرة تغذية مرتدة

Rückführschaltung (f.)

813 feedback loop

circuit (m.) de régulation

(انظر:  ((رابط:  ُمذبذب)))  يف قاموس هندسة التحّكم.

دائرة ضبط

Regelkreis (m.)

814 feedback loop

boucle (f.) d'action fermée

(((رابط:  مسار فعل ُمغلق)))

دائرة فعل ُمغلقة

Geschlossener Wirkungskreis (m.)

815 ferromagnetic

ferromagnétique (m.)

مغناطيسي حديدي، ذو
مغناطيسية حديدية، فرومغنيطي

ferromagnetisch
816 Fiber Distributed Data 

Interface

FDDI : interface (f.) de données distribuées sur 
fibre optique (angl. Fiber Distributed Data 
Interface)

شبكة َحَلقية الشكل، َتستعمل أساساً على قاعدة ((رابط:  دليل موجي
بصري|األدلة املوجية البصرية))  لتحقيق ((رابط:  سرعة النقل|سرعات
نقل))  تصل إىل 100 ميجابت يف الثانية، وتغطية مسافات تصل إىل

100 كم.

ت املوزَّعة بكابالت واجهة البيا
األلياف الضوئية

FDDI
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817 fiberoptic cable

câble (m.) à fibres optiques

كابل حيوي عدداً كبرياً من ((رابط:  دليل موجي بصري|األدلة املوجية
البصرية))  يف شكل حزمة، وتكوُن تلك األدلة ُمقّواة ميكانيكاً من أجل

ا واستقرارها. فردة واحلفاظ على ثبا
ُ
محاية األلياف امل

كابل األلياف البصرية

Glasfaserkabel (n.)

818 fiberoptic cable

fibre (f.) optique

هو اختصار لكلمة Lichtleitkabel، (انظر:  ((رابط:  دليل موجي
بصري)))

كابل األلياف البصرية

LLK

819 fiducial error

erreur (f.) réduite conventionnelle

طلق للقياس))  وبني القيمة
ُ
النسبة بني ((رابط:  حيود القياس|احليود امل

املرجعية.

حيود (ال... )  املرجعي للقياس

Bezogene Messabweichung (f.)

820 fiducial uncrtianty

incertitude (f.) conventionnelle

نسبة بني ((رابط:  عدم دقة القياس))  وبني القيمة املرجعية.  ُتستخدم
هذه التسمية يف إطار مفهوم اليقني القياس.  (انظر:  ((رابط:  مفهوم

اليقني القياس)))

اليقني (ال... )  املرجعّي للقياس

Bezogene Messunsicherheit (f.)

821 field bus

bus (m.) de terrain

ال العمليات، وهو الذي حيط القريب 
ُ
مل ت خاص  قل للبيا نظام 

يسمح بربط ((رابط:  ُمستشعر|ُمستشعرات))  و((رابط:
ت النطاقي قل البيا ُمشغل|ُمشغِّالت))  ذات ذكاء ذايت.  وُيستعمل 

ت الرقمية بني منظومات االستشعار والتشغيل لتبادل كم صغري من البيا
سرع وقت ممكن، أي يف ت  والتحّكم.  ومن الضروري نقل البيا

((رابط:  زمن حقيقي|الزمن احلقيقي))  أو ما يقارب ذلك.  وعالوة على
ذلك، فمن الضروري يف كل احلاالت ضمان حّدين أدىن وأقصى لوقت

اإلجابة.

قل نطاقي (نطاق األمتتة)

Feldbus (m.)

822 Field Level

échelon (m.) local

((رابط:  واجهة بينية|الواجهة البينية))  اليت ختّتُص ((رابط:
شارات))  الدخل تعّلقة ((رابط:  إشارة|

ُ
لعملية))  التقنية امل عملية|

واخلرج.  هذه الواجهة ُتوجد يف ((رابط:  هرمية األمتتة))  فوق ُمستوى
شّغالت)).

ُ
ستشعرات))  و((رابط:  ُمشغل|امل

ُ
((رابط:  ُمستشعر|امل

ايل ُمستوى (ال... )  ا

Feldebene (f.)

823 Fieldbus Message 
Specification

protocole (m.) FMS

ُيشري االختصار FMS إىل األحرف األوىل للعبارة اإلجنليزية:
Fieldbus Message Specification، وترتبط هذه املواصفة

ص)). قل برويف  بنظام ((رابط:  

(FMS) مواصفة رسالة الناقل

FMS

824 field-effect transistor, 
FET

transistor (m.) à effet de champ

أحد أنواع الرتانزستورات ُأحادية القطب، والذي ُيساهم فيه نوع الشحنة
ت أو الثقوب فحسب يف نقل التيار، ويتّوقف ذلك على نوع اإللكرتو

م إلكرتوين أو الثغرات اإللكرتونية.  ُميكن أن يعمل هذا الرتانزستور كُمضخِّ
نخفضة، ُيصبح إىل حٍد بعيد بال

ُ
ئي.  ويف حالة الرتددات امل ومفتاح كهر

ال ذو األكسيد ثري ا جهد، أى ُيشغَّل دون أّى فقد.  يُعد ترانزستور 
املعدين (MOSFET)، أكثر أنواع هذه الرتانزستورات انتشاراً .

ال، ترانزستور ثري ا ترانزستور 
ايل/  مقحل حقلي/ التأثري ا

مقحل جمايل

Feldeffekttransistor (m.)
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825 file / data file

fichier (m.)

ّتسقة من حيُث ُحمتواها، ويتُم ختزينها على حامل
ُ
ت امل وحدة من البيا

كذا طريقة على طول ت  ت أو وسيط ختزين.  وُتوجد هذه البيا بيا
مج))، وال تُفقد مع انتهاء مج|الرب املدى الزمين لتشغيل ((رابط:  بر

ت، يكوُن كُل ملف عاجلة اإللكرتونية للبيا
ُ
مج.  ويف عملية امل عمل الرب

عبارًة عن مصفوفة أحادية اإلجتاه من ((رابط:  بت|بّتات))، ُترتجم
يت|البايتات)).  وُميكن أن يقوم ُجمّمعًة يف شكل كتل من ((رابط:  

مج التطبيقيّ )) مج تطبيقي|الرب ُمستخدُم امللف، أو ((رابط:  بر
ستخدم يف تشغيل امللف، أو حىت ((رابط:  نظام تشغيل|نظام

ُ
امل

التشغيل))  نفسه، برتمجة هذا التتابُع من البّتات أو البايتات، على سبيل
مج قابل للتنفيذ، أو صورة، أو تسجيل صويت. املثال إىل:  نص، أو بر

ويكوُن لكل ملف أيضاً ((رابط:  صيغة ملفات))  ُممّيزة.

ملف

Datei (f.)

826 file format

format (m.) de fichier

الصيغة اليت تُعرِّف ((رابط:  بناء))  و((رابط:  ِعلُم الّدالََلة|داللة))
ذه الكيفية، ُمتثِّل صورة ت املوجودة داخل ((رابط:  ملف))  ما.  و البيا

((رابط:  ثنائي اإلجتاه|ثنائية اإلجتاه))  للمعلومة على وسيط ختزين
أحادي اإلجتاه ذي ((رابط:  نظام ثنائي)).  وتكوُن معرفُة صيغة ((رابط:

تضَمنة داخله.  وُحتيل
ُ
امللف))  هي الشرط األساس لرتمجة املعلومة امل

((رابط:  نظام تشغيل|نظم التشغيل))  امللفات، من خالل صيغتها، إىل
التطبيقات القادرة على ترمجتها والتعامل معها.

صيغة امللف، نسق امللف

Dateiformat (n.)

827 File Transfer Protocol

FTP : protocole (m.) de transfert de fichiers

FTP ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
File Transfer :هو الرمز امل

Protocol، وهذا الربوتوكول يقوم بتعريف القواعد اليت يتم تبًعا هلا
:نقل ((رابط:  ملف|امللفات))  من حاسٍب إيل آخٍر عرب ((رابط

.((شبكة|الشبكة

(FTP) برتوكول نقل امللفات

FTP

828 File-Server

serveur (m.) de fichiers

ت حاسب موجود ضمن ((رابط:  شبكة حواسيب))، يُتيُح البيا
للُمستخدمني اآلخرين.

خادم امللفات

File Server (m.)

829 final controlled 
variable/ indirectly 
controlled variable

variable réglée finale (f.) / grandeur commandée 
finale (f .);

هو املقدار العمليايت الذي يتم التأثري فيه ُمباشرًة من خالل الضبط وغالباً 
ما يكون ُمتطابقاً مع مقدار الضبط.  وقد يكون املقدار الوظيفي إما

ضمن املنظومة املضبوطة أو خارجها.  (انظر:  ((رابط :  مقدار اخلرج)))

مقدار وظيفي

Aufgabengröße (f.)

830 final controlling device

appareil de positionnement (m.)

يتكّون من ((رابط:  عنصر سيطرة))  و((رابط:  ُمشّغل ُمؤازر)).

جهاز حتّكم، جهاز ضبط

Stellgerät (n.)

831 find the logarithm of.

calculer le logarithme

ذا املعىن العملية العكسية للَرفع إىل القوة (األس).  (انظر:  ((رابط: يعين 
لوغاريتم)))

حساب تكاملي

Logarithmieren (n.)

832 Firewall

pare-feu (m.)

هو ((رابط:  جهاز إرسال وتوجيه حزم إلكرتونية (راوتر)))  من نوع
خاص، يقع بني ((رابط:  شبكة|الشبكة))  ((رابط:  شبكة حملية
قي العامل'  (مثًال ((رابط: LAN|شبكة حملية (LAN)))  و'

إنرتنت|اإلنرتنت))). وتتمثل وظيفته يف محاية أجهزة احلاسب من أية
ا. عمليات َتَدّخل غري ُمصرّح 

جدار واٍق، جدار محاية

Firewall

833 Firmware

micrologiciel (m.)

بتاً على مج تشغيل))، يبقى بوجه عام  ((رابط:  برامج التشغيل|بر
اجلهاز اخلاص به طوال فرتة ُعمره التشغيلي أو حىت لفرتة زمنية طويلة
نسبياً، منه على سبيل املثال برامج تشغيل الغّساالت.  ويكون عادةً 

مج. صّنعة للجهاز وحدها احلق يف عمل أي تغيريات يف الرب
ُ
للجهة امل

وتكوُن الربامج الثابتة ُخمّزنة يف ((رابط:  ذاكرة القراءة فقط))، (انظر:
((رابط:  ذاكرة القراءة فقط (ROM)))، ((رابط:  ذاكرة قراءة فقط

قابلة للربجمة واحملو|ذاكرة قراءة فقط قابلة للربجمة واحملو
(EPROM)))، وال ُميكن استبداهلا دون أن ُحيدث ذلك ُمشكالتٍ 

يف التشغيل.

مج ُمبيَّت بت، بر مج  بر

Firmware (f.)
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834 First in first out

FIFO : premier arrivé, premier sorti

FIFO ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
first in - first :هو الرمز امل

out، وهو مبدأ تنظيمي للتعامل مع صفوف االنتظار، ويتُم تبعاً له
لرتتيب نفسه الذي وردت به، مبعىن أنه سيتم أوالً  تنفيُذ الطلبات الواردة 
التعامل مع أول طلب وارد، وسيتم التعامل مع آخر طلب وارد يف النهاية

.متاماً 

طريقة الوارد أوًال صادر أوالً 
(FIFO)، داخل (ال... )  َأوًَّال 

(FIFO) خيرج َأوًَّال

FIFO

835 fixed point

point(m.) fixe

سلم احلرارة التجرييب هو تقييم إصطالحي للحرارة، يسمح بتعيني درجة
ملقارنة مع درجات حرارة مرجعية.  تسمى درجات احلرارة املرجعية احلرارة 

لنظر إىل اعتبارات عملية، حيث لنقاط الثابتة، ويتم اختيارها  هذه 
ترتبط بظواهر طبيعية يسهل إعادة إنتاجها جتريبيا يف كل مكان.  السلم

العاملي للحرارة الصادر سنة 1990، يعتمد،على سبيل املثال، على
النقطة الثالثية للماء (درجة احلرارة اليت تتزامن فيها احلاالت الثالث

الطبيعية للماء)  وعلى درجات حرارة تصلب معادن الزنك والذهب.  ويتم
العتماد تقسيم الفاصل بني النقاط الثابتة إىل درجات حرارة متساوية 

ئية.  ويعتمد مقياس سلم درجات على خصائص املواد أو العمليات الفيز
احلرارة املئوي (سلسيوس)  يعتمد، على سبيل املثال، على متدد وتقلص
الزئبق بفعل احلرارة، حيث ُتسند لدرجة حرارة غليان املاء قيمة 100

بينما ُتسند لدرجة جتمد املاء قيمة 0، يف حني تُقسم املسافة اليت تفصل
بني هاتني القيمتني على احملرار، إىل مائة من األجزاء املتساوية.  ويف

يتية على تغري حجم املقابل يعتمد مقياس سلم درجات احلرارة الفهر
الكحول والذي يتم بشكل خمتلف عن املاء.  ولذلك فمن الضروري،
استعمال أجهزة قياس معيارية ذات منحنيات خصائصية حمددة بكل
دقة.  يف نطاق درجات احلرارة الذي ميتد من 200 درجة مئوية حتت

الصفر إىل 960 درجة مئوية فوق الصفر والذي يشمل أغلب
التطبيقات التقنية، حيث ُيكمن استعمال مقاييس حرارية مصنوعة من

لنسبة لدرجات احلرارة اليت البالتني ومصممة خصيصا للغرض.  أما 
تفوق 960 درجة مئوية فإنه يقع اللجوء للقيس الالتالمسي لإلشعاع

الطيفي بواسطة البريومرت.

بتة، نقطة مرجعية، نقطة نقطة 
مرجعية

Fixpunkt (m.)

836 FKL, manual graphical 
determination

courbe (f.) de réponse en fréquence, 
détermination graphique manuelle

(انظر:  ((رابط:  ُخمطط املنحىن اخلصائصي للسعة)))، (انظر:  ((رابط:
ُخمطط املنحىن اخلصائصي للطّور))). 

حتديد بياين يدوي للُمنحىن
اخلصائصي للرتدد

FKL (f.), manuelle grafische Bestimmung

837 flange coordinate 
system

système (m.) de coordonnées sur bride

يُطبَّق هذا النظام على احملور األخري ((رابط:  إنسان آيل
(روبوت)|للروبوت)).  ويتُم تبعاً له توجيه ((رابط:  أداة|قطُع الشغل))

و((رابط:  قابض|القوابض)).  ((رابط:  حماور الروبوت))

نظام إحداثيات الشّفة، نظام
إحداثيات الفالنشة

Flanschkoordinatensystem (n.)

838 Flash Memory

mémoire (f.) flash

(انظر:  ((رابط:  ذاكرة وميضية للقراءة فقط قابلة للمحو وُمربجمة
ئياً ))) كهر

ذاكرة وميضية، ذاكرة فالش

Flash-Speicher

839 Flexible Manufacturing 
System

atelier (m.) flexible

ُيشري االختصار FMS إىل األحرف األوىل للعبارة اإلجنليزية:
.Flexible Manufacturing System

(FMS) نظام تصنيع مرن

FMS/FFS

840 flexure

élément élastique

جزء من ((رابط:  ُمستقبل))  يتشوه مطاطيا من خالل تسليط قوة عليه.
حدَّد نفسه

ُ
وجيب أن تكون القوة املؤثرة يف اإلجتاه امل

بض، عنصر مرن جسم 

Federkörper (m.)
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841 flexure load cell

dynamomètre (m.) à ressort

ثري ((رابط:  قوة (ال... )|القوة))  على تشويه ((رابط:  جسم يعمل 
بض|اجلسم النابض))  املعدّين ((رابط:  ُمستقبل|للُمستقبل))  مبرونة.
وجيري حتويُل التشّوه عن طريق ((رابط:  مقياس االنفعال))  إىل تغري يف

م قياس))  يتم تقوية اإلشارة مث ئي.  وبواسطة ((رابط:  ُمضخِّ اجلهد الكهر
لتايل تغّري االنفعال.هذا وجتب معايرة ئي و تسجيل اجلهد الكهر

شكال خمتلفة: ستقبل جيداً .  وتتوفّر ُمستشعرات قوة جبسم مرن 
ُ
امل

((رابط:  عارضة تقّوس))، و((رابط:  عارضة قص))، و((رابط:  جسم
بض على شكل S))، وُمستشعر قوة يف شكل غشاء.

مستشعر خلية ميزان ذات بنية
مرنة

Federkörper-Kraftaufnehmer (m.)

842 flip-flop

bascule (f.)

(انظر:  ((رابط:  قّالب)))

قّالب ثنائي االستقرار

Bistabiles Kippglied (n.)

843 flip-flop

bascule (f.)

(انظر:  ((رابط:  قّالب)))

قّالب

Kippglied (n.)

844 flip-flop

bascule (f.)

(انظر:  ((رابط:  قّالب)))

قّالب

Kippstufe (f.)

845 floating cone

cône flottant (m.)

يف أنبوب رأسيٍّ بغطاء خمروطّي، يُالحظ أن العوامة املخروطية تكوُن حرة
لشكل.  وتغّري العوامة من ارتفاعها حسب سرعة احلركة، كما هو ُمبنيَّ 
تدفق السائل أو الغاز.  هذه احلركة ُميكن ُمتابعتها بوسائل ميكانيكية أو

لعني ئية، وإذا كان األنبوب شّفافاً، فُيمكن ُمراقبتها ُمباشرًة  كهر
جردَّة.

ُ
امل

عّوامة خمروطية

Schwebekegel (m.)

846 Floating Gap controller

régulateur-pont (m.) de flottement

ضابط يتناسب بشكٍل خاص مع الضبط التناسيب التكاملي يف
الصهاريج اهلزّازة، اليت تتسبب فيها عمليات التحريك دوماً يف إحداث

ت يف ((رابط:  قيمة حقيقية|القيمة احلقيقية)).  يعمل هذا الضابط ذبذ
كما يلي:  إذا وقعت القيمُة الفعلية خارج ((رابط:  نطاق ميت))  مبقدار

((رابط:  قيمة ضبط الوضع))  W، فإن منط الضبط يكوُن ((رابط:
دائم|دائماً ))، ويف الغالب يكون عن طريق ((رابط:  ضابط تناسيب

تكاملي)).  وعندما يكوُن مقداُر ((رابط:  فرق الضبط))  أكرب من نطاق
ميت، ُحيدَّد ((رابط:  مقدار الضبط))  Y0، ((رابط:  نقطة

.(A = (Y0, W تشغيل|لنقطة التشغيل))  هكذا

ضابط الفجوة غري املُستقر

Floating Gap-Regler (m.)

847 flow

débit (m.)

(انظر:  ((رابط:  تدّفق حجمي)))

ن تدّفق، سر

Durchfluss (m.)

848 flow diagram; flow 
chart

organigramme (m.) fonctionnel

(انظر:  ((رابط:  رسم بياين وظيفي للعمليات الصناعية)))

ُخمطَّط بياين وظيفي، ُخمّطط سري
العمليات

Fließschema (n.)

849 flow measurement

mesure de débit (f.)

(انظر:  ((رابط:  طرق قياس ُمعدَّل التدّفق)))

قياس ُمعدَّل التدّفق

Durchflussmessung (f.)

850 flow measurement 
method

méthode (f.) de mesure de débit

تنقسم طرق قياس ُمعدَّل التدّفق إىل:  1)  طريقة قياس مع ُمالمسة وسط
القياس (مع وجود فقد يف التدفقّ ).  ومن أمثلتها:  حتديد الفقد يف الضغط
ثري القوة من خالل اخلنق (انظر:  ((رابط:  طريقة خنق التدّفق))، حتديد 

من خالل األجسام احلاجزة، أو الطافية، أو ((رابط:  عّوامة
خمروطية|العّوامة املخروطية)).  2)  طريقة قياس دون تالمس (دون فقدٍ 
حلّث املغناطيسي)) يف التدّفق).  ومن أمثلتها: ((رابط:  مقياس التدّفق 

ملوجات فوق لة للتيار أو ((رابط:  مقياس ُمعدَّل التدّفق  وصِّ
ُ
لألوساط امل
الصوتية)).

طربقة قياس ُمعدَّل التدّفق

Durchfluss-Messverfahren (pl.+n.)
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851 flow path section as P 
element

système (m.) régulé en débit comme élément à 
action proportionnelle

يف ((رابط:  منظومة مضبوطة))  التدّفق، يؤدي تغيري وضعية صمام
التعديل (بتقريب جيد)  إىل حدوث تغّري فوري يف التدّفق.

منظومة مضبوطة التدّفق كعنصر
تناسيب

Durchfluss-Strecke (f.) als P-Glied

852 flow rate

débit volumique (m.)

هو نسبة تغّري احلجم على الفاصل الزمين الذي يستغرقه هذا التغّري .

نسبة التدفق، ُمَعدَُّل التدَّفق

Volumenstrom (m.)

853 flow rate in the pipe as 
a function of the 
differential pressure

débit volumique dans le tube en fonction de la 
pression différentielle (m.)

ستعمال كثافة املادة رفقة على التدّفق احلجمّي وذلك 
ُ
عادلة امل

ُ
تنطبق امل

، <A<sub>1</sub ومساحة املقطع العرضي ،r تدفّقة
ُ
امل

.Dp  ((رابط:  ضغط فعَّال))و k  ((بت التدّفق و((رابط:  

لضغط نسبة التدّفق يف أنبوب 
الفعَّال

Volumenstrom (m.) im Rohr als Funktion des 
Wirkdrucks

854 flow velocity in the 
pipe as function of 
differential pressure

vitesse  d'écoulement dans un tube en fonction 
de la pression différentielle(f.)

لضغط سرعة التدّفق يف أنبوب 
التفاضلي، ُمعدل التصرف يف

أنبوب ُمعدل الصرف يف أنبوب

Strömungsgeschwindigkeit (f.) im Rohr als Funktion 
des Wirkdrucks

855 flowchart

schéma de programme (m.)

مج حاسويب ُميّثل عملية حتويل ((رابط: يف احلواسيب، ُخمّطط سري بر
مج))  بطريقٍة بيانية، من خالل وصف تتابع خوارزمية))  إىل ((رابط:  بر
العمليات الالزمة ألداء مهّمٍة ما.  هذا وحتتوي املواصفة القياسية األملانية

DIN رقم 66001 على الرموز اليت ُتستخدم يف وضع ُخمطَّطات سري
خّططات غالباً بعيداً عن الربامج

ُ
عمل الربامج، وُتستعمل تلك امل

احلاسوبية، من أجل متثيل العمليات والوظائف (مثل توصيف ُخمطَّط
العمل لدى إعداد العروض داخل شركة ُجتارية).  يُذكر أن أمهية ُخمططات

سري الربامج قد تراجعت يف جمال إعداد برامج السوفت وير.

مج ُخمطَّط سري الرب

Programmablaufplan (m.)

856 Flowchart

organigramme (m.) de programmation

مج))) (انظر:  ((رابط:  ُخمطَّط سري الرب

ُخمّطط انسياب، ُخمّطط تدّفق

Flussdiagramm (n.)

857 flowchart

organigramme (m.) fonctionnel

(انظر:  ((رابط:  رسم بياين وظيفي للعمليات الصناعية)))

رسم بياين وظيفي، ُخمّطط
العمليات

Fließbild (n.)

858 fluidic constant

constante (f.) d'écoulement

رفقة، مع ُمراعاة ((رابط:  نسبة الفتحة))  m وإمهال
ُ
عادلة امل

ُ
ُتطبق امل

بت التدّفق ُخمتلفاً يف الغازات والسوائل واألجسام االحتكاك.  يكون 
الصلبة.  وعملياً، يُؤدي فعُل االحتكاك إىل احلصول على قيمة أقل من

ً، وُميكن أخذ ذلك يف االعتبار بواسطة ُمعامل حدَّدة نظر
ُ
تلك امل

تصحيح.

بت التدّفق

Strömungstechnische Konstante (f.)

859 flux density meter

instrument (m.) de mesure d’induction 
magnétique

جهاز ُيستخدم لقياس مقدار كثافة الفيض املغناطيسّي يف اجتاٍه ُحمدَّد
سلفاً .  (انظر:  ((رابط:  كثافة الفيض املغناطيسي)))

جهاز قياس كثافة الفيض،
مغنيطومرت

Flussdichtemessgerät (n.)

860 flux meter

fluxmètre (m.)

((رابط:  جهاز قياس))، ُيستخدم لقياس التدّفق املغناطيسي.  (انظر:
((رابط:  تدّفق مغناطيسيّ )))

جهاز قياس التدّفق املغناطيسي،
جهاز قياس الفيض املغناطيسي

Magnetflussmessgerät (n.)
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861 force

force (f.)

ئي املوّجه، الذي ُميكن أن ُيسرع من حركة جسم ما أو يُغّري  تغّري الفيز
ُ
امل

من شكله.  كما ُميكن من إجناز عمل ما أو تغيري طاقة جسم ما بواسطة
شتّقة))  من

ُ
لوحدة امل ثري القوة.  وتُقاس القوة ((رابط:  وحدة ُمشتّقة|

 <(SI): N = kg × m/s<sup النظام الدويل لوحدات القياس
( <sup>2</sup >ن =  كجم ×  م/ث) <sup/ >2

قوة

Kraft (f.)

862 force (f.) de Coriolis

force (f.) de Coriolis

راقب، الذي يسري على قرٍص يدور، ويتحرَّك يف
ُ
ا امل القوة اليت حيُس 

ً على ثُري هذه القوة عمود اجتاٍه شعاعّي حنو الداخل أو اخلارج.  يكوُن 
ئيّ  ً على حمور الدوران.  ويرجع التعليل الفيز راقب وعمود

ُ
اجتاه حركة امل

هلذه الظاهرة إىل السرعات األكثر ارتفاعاً للنقاط األكثر بعداً عن حمور
الدوران.

قوة كوريولية

Coriolis-Kraft (f.)

863 force measurement

mesure (f.) de force

((رابط:  قوة (ال... )|القوة))  قيمة اجتاهية، ُميكن أن تؤثر يف مجيع
االجتاهات الفضائية الثالثة.  ولذلك يوجد فرق بني ((رابط:  قياس القوة

أحادي االجتاه))، ((رابط:  قياس القوة متعدد االجتاهات))، ((رابط:
قياس (ال... )  املباشر للقوة))  و((رابط:  قياس (ال...) غري املباشر

للقوة)).

قياس القوة

Kraftmessung (f.)

864 force sensor with 
electromagnetic 
compensation

dynamomètre (m.) à compensation 
électromagnétique

لديه ((رابط:  وشيعة))، توجد يف ((رابط:  جمال مغناطيسي)).  التيار
لوشيعة يتناسب مع القوة، عندما يوازن االحنراف، وحيافظ هلا على

بت.  هلذا الغرض، هناك حاجة ملستشعر موقع وحتكم يف التيار. موقع 
مليزان الدقيق، يستخدم هذا املستشعر لقياس قوة صغرية جدا، مثال:  

ومبيزان التحاليل وكذلك مبيزان الدقة الكبرية (تصل الدقة إىل 0.1
ميكروغرام).

مستشعر قوة ذو تعويض
كهرمغناطيسي

Kraftaufnehmer (m.) mit elektromagnetischer 
Kompensation

865 force sensor

dynamomètre (m.)

حساس ُيستخدم لقياس الضغط وقوى الشد الناجتة عن التشوه املرن.
وهناك فرق بني ((رابط:  مستشعر خلية ميزان ذات بنية مرنة))  و((رابط:

ُمستشعر قوة كهرضغطي))  و((رابط:  مستشعر قوة ذو تعويض
كهرومغناطيسي)).

ُمستشعر القوة، حساس القوة

Kraftaufnehmer (m.)

866 forked light barrier

barrière lumineuse à fourche (f.)

ئي ضوئي|حاجز مرور ضوئي))  مصغر، انظر ((رابط:  حاجز كهر
الرسم.  ((رابط:  صّمام ثنائي ُمّشع للضوء (LED)))  يرسل الضوء إىل
((رابط:  ترانزستور ضوئي)).  هذا األخري، عندما يتلقى الضوء، يصبح

لتايل، عندما يتلقى ((رابط: ئي.  و موصال  للتيار كهر
ترانزستور|الرتانزستور))  إشارة (ضوئية)، يلتقطها وميكن تقييمها.  عندما

ال يتلقي الرتانزستور الضوء، ال يكون تدفق للتيار

حاجز ضوئي متشعب (على
شكل شوكة)

Gabellichtschranke (f.)

867 form factor

facteur de forme (m.)

ئية، ُمصطلح ُيشُري إىل النسبة بني ((رابط: يف هندسة القياس الكهر
قيمة مؤثِرة))  و((رابط:  قيمة ُمقوَّمة)) ((رابط:  إشارة|إلشارة))  دورية.
خذ قيمة تبدأ من نحىن، أن 

ُ
ُميكن هلذا العامل، اعتماداً على شكل امل

اية. الواحد وتصُل إىل ما ال 

عامل الشكل، عامل الشكل

Formfaktor (m.)
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868 Formel

règle (f.) d’inversion

ُتستخدم قواعد العكس يف حتويل تعبٍري ما من ُمعامالت ((رابط:  العالقة
املنطقية (و)  AND))  و((رابط:  العالقة املنطقية (ال)  NO))، إىل
تعبري من ُمعامالت ((رابط:  العالقة املنطقية (أو)  OR))  و((رابط:

ملثل ُميكُن استخدامها أيضاً يف حتويل العالقة املنطقية (ال)  NO))، و
تعبري من العالقة املنطقية OR والعالقة املنطقية NO إىل تعبري من
العالقة املنطقية And والعالقة املنطقية NO.  وتُتيُح هذه القواعد

عكس الدوائر الكهربية، حبيث ُميكن على سبيل املثال استخدام ((رابط:
ُمغلق|ُمالمسات الغلق))  بدالً من ((رابط:  ُمالمس فتح|أزرار املبادل

ت بوابة ستخدام ُمكّو املفتوحة))، أو حبيُث ُميكن تركيُب دوائر منطقية 
((رابط:  العالقة املنطقية NAND))  و((رابط:  العالقة املنطقية
NOR))  فقط.  كما ُميكن إلجراء عملية العكس، إجراء عملية

((رابط:  نفي))  ُمزدوج.

قاعدة العكس

Inversionsregel (f.)

869 Formel

simplification de circuit à procédé algébrique (f.)

تغريِِّ ))  ما فقط،
ُ
عندما خيتلف تعبريان يف احلالة املنطقية ((رابط:  ُمتغّري |مل

فمن املمكن مجُع التعبريين معاً يف تعبٍري واحٍد فقط ال يُدرج فيه هذا
تغريِّ .

ُ
امل

ئية تبسيط الدائرة الكهر
ستخدام عمليات جربية

Schaltungsvereinfachung mit algebraischen 
Verfahren (f.)

870 four-wire circuit

circuit à quatre fils (m.)

دائرة ذات أربعة أسالك

Vierleiter-Schaltung (f.)

871 four-wire line

câble à quatre fils (f.)

توصيلة تتكوَّن من زوجني من االسالك النحاسية (اثنني من األسالك
زدوجة).  ُتربم األسالك معاً بكيفية مزدوجة غالباً، وذلك لتقليص

ُ
امل

ت يف اإلشعاع اخلارجيّ .  خيتُص كُل فرٍع من الزوج بعملية نقل البيا
عية ب.  وهلذا السبب، ُميكن من خالل التوصيلة ر اجتاهي الذهاب واإل
األسالك عمل ((رابط:  نقل مزدوج ذو طرفني|نقل مزدوج ذي طرفني))

وغري حمصور.

توصيلة ذات أربعة أسالك،
عية األسالك توصيلة ر

Vierdrahtleitung (f.)

872 Frame

cadre (m.) / trame (f.)

(انظر:  ((رابط:  إطار)))

إطار

Frame

873 Frame Check Sequence 
(FCS)

FCS

B ختصرة للمصطلح األملاين
ُ
األحرف امل

lockprüfzeichenfolge، وتساوي االختصار اإلجنليزيّ 
Frame Check الذي ُيشري إىل الكلمات ،FCS

.Sequence

تسلسل فحص اإلطارات
(BPF)

BPF

874 Frame concept / 
controlled path system

concept (m.) de cadre

تعمل ((رابط:  ماكينة التحّكم الرقميّ |ماكينات التحّكم الرقميّ ))
ت برجمية ت))  حديثة الطراز ببيا و((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|الروبو

تكوُن ُموجَّهة تبعاً ((رابط:  نظام إحداثيات الشغلة|  لنظام إحداثيات
الشغلة)).  ويتُم حتويل اإلحداثيات الفعلية لألداة إىل ((رابط:  نظام

مج التحّكم الرقميّ )) ذا يكوُن ((رابط:  بر إحداثيات املاكينة))، و
ُمستقالً عن وضع تثبيت الشغلة.  ويُتيح هذا املفهوم إمكانية التوفيق بني

اإلحداثيات يف حدود 6 درجات حترر:  ((رابط:  حركة انتقالية))  يف
ثالث إجتاهات و((رابط:  حركة دورانية))  حول ثالثة حماور.

مفهوم إطاري

Framekonzept (n.)

875 frequency

fréquence (f.)

تردد

Frequenz (f.)

876 frequency band

bande (f.) de fréquence

االت اجلزئية يشمل جماالت ((رابط:  تردد (ال... )|| الرتدد))، أي ا
من الطيف الكهرمغناطيسّي ((رابط:  موجة|للموجات))

عتاد أن يتم
ُ
ستخدمة يف االتصال التقينّ .  ومن امل

ُ
الكهرمغناطيسية امل

التقسيم تبعاً للرتدد أو الطول املوجّي أو االستخدام.

نطاق الرتدد

Frequenzband (n.)
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877 frequency 
characteristic 
(frequency curve) of a 
chain of transfer 
elements

avantage (m.)de la transformation de Laplace

ميكن حتديد منحىن اإلجابة الرتددية لكل السلسلة، إذا كانت اإلجابة
ُركبَّة على التوايل معروفة على حدة،

الرتددية لكل عنصر من العناصر امل
وذلك من خالل اخلطوات التالية:  1-  حتديد اإلجابة الرتددية لكل من
العناصر يف شكلها األسي.  2-  حتديد معادلة اإلجابة الرتددية للسلسلة

نفردة يف شكلها
ُ
ت الرتددية للعناصر امل كحاصل ضرب لكل اإلجا

األسيّ .  3-  القيام بتحويل لوغارمتي لكل عناصر املعادلة 20 * لوغارمت
(اإلجابة الرتددية املكافئة لكل السلسلة) =  20 * لوغارمت (اإلجابة
الرتددية للعنصر األول) +  20 * لوغارمت (اإلجابة الرتددية للعنصر

الثاين) +  20 * لوغارمت (اإلجابة الرتددية للعنصر الثالث) + ...، وإذا
عامالت

ُ
كانت اإلجابة الرتددية يف شكل كسر، فإنه يتوجَّب حتديد امل

اجلذعية للبسط وللمقام.

ُمنحىن اإلجابة الرتددية لسلسلة
من عناصر التحويل

FKL (f.) einer Kette von Übertragungsgliedern

878 frequency 
characteristic 
(frequency curve) of a 
control loop unit

théorème d’amortissement (m.) dans la 
transformation de Laplace

لتعيني اإلجابة الرتددية لعنصر يف دائرة الضبط، جترى اخلطوات التالية:
ال 1-  حتديد دالة التحويل يف صيغتها األسية:  دالة التحويل يف ا
الرتددي =  معيار دالة التحويل *  أسي (وحدة عقدية *  طور).  2-
إجراء حتويل لوغاريتمي على املعادلة وبذلك نتحصل على لوغاريتم

املعيار ولوغاريتم الطور.  3-  رسم كل من املعيار والطور على حمور الرتدد
اللوغاريتمي وبذلك نتحصل على اإلجابة الرتددية للسعة واإلجابة

لنسبة للسعة حبيث الرتددية للطور.  وُيستعمل عادة اللوغاريتم العشري 
يكون الِديسيبل هو وحدة السعة.

منحىن إجابة ترددية لعنصر يف
دائرة الضبط

FKL (f.) eines Regelkreisgliedes

879 frequency 
characteristic 
(frequency curve) of a 
dead-time element 
(delay element, 
lagging element)

réponse fréquentielle (f.) aux perturbations

لتأخري أو الوقت امليت (أو ما يسمى بوقت يف تقنية الضبط، يُقصد 
االجتياز أو وقت النقل)، الزمن الذي يفصل بني حدوث تغيري يف دخل
املنظومة املضبوطة وبني استجابة خرجها هلذا التغيري.  والوقت امليت هو

ن إشارة اخلرج ال حتصل إال بعد ألساس وقت اجتياز، وهذا يعين 
اجتياز إشارة الدخل مساراً معينا يف وقت معني يساوي التأخري أو
الوقت امليت.  عنصر التأخري املثايل ال يغري من طبيعة وشكل إشارة

لشكل التايل:  متغري مقدار ال الزمين تكون دالة اخلرج  الدخل.  يف ا
اخلرج (متغري زمين) =  متغري مقدار الدخل (متغري زمين –  الوقت امليت).

ذا نتحصل يف خرج املنظومة املضبوطة على إشارة الدخل كما هي و
ذا نتحصل ودون تغيري ولكنها تصل متأخرة مبا يعادل الوقت امليت.  و

ال الرتددي =  معامل كسب تناسيب *  أسي ( - على دالة التحويل يف ا
خري خالص، فإن لنسبة لعنصر  عامل البالس *  الوقت امليت).  و

معامل الكسب التناسيب يساوي 1 أو ما يعادله أي 0 ديسيبل.  إزاحة
الطور أو الفرق بني زاوية إشارة الدخل وزاوية إشارة اخلرج تتزايد تناسبياً 

د تردد زد دة الرتدد الدوار وهذا يعين أن طور إشارة اخلرج يتزايد  بز
إشارة الدخل.  وهذا قد يؤدي إىل مشكالت يف إستقرار حلقة الضبط

لسعة =  معامل الكسب ذا تكون اإلجابة الرتددية  بكاملها.  و
التناسيب =  0 ديسيبل، إذا كان معامل الكسب التناسيب =  1.  أما

لطور = -  متغري الرتدد الدوار *  الوقت امليت. اإلجابة الرتددية 

منحىن اإلجابة الرتددية لعنصر
خري، منحىن اإلجابة الرتددية

لعنصر وقت ميت

FKL (f.) eines Totzeitgliedes

880 frequency 
characteristic 
(frequency curve) of a 
derivative element

courbe de lieu (f.) d’un système PT1 avec K 
comme paramètre

((رابط:  إجابة سعة|إجابة السعة))  تساوي جمموع ((رابط:  ُمعامل
جراء كسب تناسيب|معامل الكسب التناسيب))  والرتدد الدوار.  نو
حتويل لوغارمتي حنصل على حتويل البالس إلجابة السعة =  20 *

لوغاريتم (معامل الكسب التناسيب) +  20 لوغاريتم (الرتدد الدوار).  أما
بتة القيمة وتساوي 90 درجة. ا  اإلجابة الطورية فإ

ُمنحىن اإلجابة الرتددية لعنصر
تفاضلي

FKL (f.) eines D-Gliedes
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881 frequency 
characteristic 
(frequency curve) of a 
Proportional element

Courbe de réponse en fréquence (f) d’un 
régulateur à action différentielle

إجابة السعة لعنصر تناسيب =  20 * لوغاريتم (املعامل التناسيب).
((رابط:  إجابة طور|إجابة الطور)) =  0 درجة.

منحىن اإلجابة الرتددية لعنصر
تناسيب

FKL (f.) eines P-Gliedes

882 frequency 
characteristic 
(frequency curve) of a 
Proportional-
Differential element

paramétrage du régulateur (m) en fonction de la 
forme des perturbations

دالة حتويل عنصر تناسيب تفاضلي =  معامل تناسيب *  (1 +  وحدة
عقدية *  متغري تردد دوار *  زمن الفعل التفاضلي)، وبذلك تكون القيمة
لسعة =  جذر مربع (  1 +  مربع متغري الرتدد الدوار * املطلقة لإلجابة 

مربع زمن الفعل التفاضلي).  أما اإلجابة الطورية =  قوس ظل (زمن الفعل
التفاضلي *  متغري الرتدد الدوار)

منحىن اإلجابة الرتددية لعنصر
تناسيب تفاضلي

FKL (f.) eines PD-Gliedes

883 frequency 
characteristic 
(frequency curve) of 
an Integral element

Système PDT2 (m), proportionnel dérivé avec 
retard du second ordre, dans le domaine 
fréquentiel

تتبع ((رابط:  إجابة سعة|إجابة السعة))  لعنصر تكاملي الصيغة التالية:
حتويل البالس (متغري الرتدد الدّوار) =  20 * لوغاريتم (معامل الكسب

التكاملي/  متغري الرتدد الدوار) =  20 لوغاريتم (معامل الكسب
ن اإلجابة التكاملي)  –  20 لوغاريتم (متغري الرتدد الدوار)  مع العلم 

بتة القيمة وتساوي 90 درجة حتت الصفر. الرتددية 

ُمنحىن اإلجابة الرتددية لُعنصر
تكاُملي

FKL (f.) eines I-Gliedes

884 frequency 
characteristic; 
frequency curve

courbe (f.) de caractéristique de fréquence

اختصار للكلمة األملانية Frequenzkennlinie مبعىن ((رابط:
نحىن اَخلصائِصي للرتدد)).

ُ
ُمنحىن َخصائِصي للرتدد|امل

ُمنحىن خصائصي للرتدد

FKL (f.)

885 frequency 
characteristic; 
frequency curve

courbe (f.) de réponse en fréquence

متثيٌل بياّين، ُتوزَّع فيه ((رابط:  قيمة|القيمة))  |G(jw)|  ((رابط:
زاوية الطور|بزاوية الطور))j(w)  و((رابط:  إجابة ترددية|لإلجابة

الرتددية))G(jw)، بشكٍل ُمستقٍل بعضهما عن بعض، عرب ((رابط:
ت الرتددية اجلُزئية عن تج اإلجا تردد زاوي|الرتدد الزاوي)).  ويتكوَّن 

طريق اإلضافة اللوغاريتمية أثناء تراكب خطي ُمتزامن لزوا الطور.
(انظر:  ((رابط:  منحىن خصائصي للرتدد لعنصر دائرة ضبط)))

ُمنحىن خصائصي للرتدد

Frequenzkennlinie (f.)

886 frequency counter

fréquencemètre (m.)

عّداد بسيط يقيس ((رابط:  تردد (ال... )|الرتدد))  من خالل حساب
عدد االهتزازات (=  ُمدد االهتزازات)  أو ((رابط:  نبضة|النبضات))

خالل زمن قياٍس ُمعرَّف T<sub>Mess</sub> ، أو ما ُيسمَّى
بزمن البوابة الذي يتم اختياره بكيفية تسمح بعرض قراءة العّداد ُمباشرًة،

وُمكتملة من حيًث وجود العالمة العشرية والوحدة، ((رابط:  قيمة
القياس|كقيمٍة للقياس)) (بوحدة هرتز أو 1/ث).  ودائًما ما تكوُن هذه

توسط احلسايب مقسومًة على زمن البوابة.  ال يتمُ 
ُ
القيمة، هي قيمة امل

التعرَّف على أى تغّريات حتدث للرتدد أثناء هذا الزمن، أو عند ظهور
عمليٍة غري دورية.  غالباً ما يكوُن ((رابط:  جهاز قياس|ألجهزة القياس))

هذه، وظائٌف إضافية، مثل:  قياس الزمن بدقٍة عالية، وعليه فإنه ُيشار
ا عّداداٌت متعددة االستخدامات.  (انظر:  ((رابط:  قاعدة زمنية إليها 

لعّداد الرتدد)))

عّداد الرتدد

Frequenzzähler (m.)

887 frequency distribution

distribution (f.) de fréquences

ينتج هذا التوزيع عن ((رابط:  دالة تكرارية|الدالة التكرارية))  ألحد
((رابط:  عينة عشوائية|العينات العشوائية))  ويُوصف على أنه مساق

منحىن كامل.  وهو يوضح كيفية توزيع قيم قياس العينة العشوائية.

أنه مساق منحىن مستوف، توزيع
َتْكَراِريّ 

Häufigkeitsverteilung (f.)

888 frequency divider

diviseur (m.) de fréquence

((رابط:  ُجمّزِئ الرتدد))  يف قاموس هندسة التحّكم.

ُجمزِّئ الرتدد

Frequenzteiler (m.)
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889 Frequency divider

diviseur (m.)

ُجمّزئ اإلشارات اإللكرتونية الدورية عبارة عن دائرة إلكرتونية، تقوم
بتقسيم ((رابط:  تردد (ال... )|تردد))  الدخل إىل نسبة تقسيمية تكاملية

ُحمّددة.  وُميكن أن يكون شكُل إشارات اخلرج متماثًال أو المتماثل.
وغالباً ما تكوُن إشارُة الدخل إشارٌة ُمربَّعة، ولكنها قد تكون جيبية أو
ت تردد ُمتزامنة أي نوٍع آخر من إشارات الدخل.  ُميكن إلنشاء ُجمّز

ربّعة، استخداُم ((رابط:
ُ
وغاية يف البساطة إلشارات الدخل امل

ت))  ُمفَّعلة زمنًيا أو ُمفَّعلة جببهة الدفع.  القّالب بسيط قّالب|قّال
الرتكيب ينقسم إىل جزأين.  وينتشر استعمال ُجمّزءات الرتدد اإللكرتونية،

يف الساعات الرقمية، واحلواسيب، وأجهزة الراديو والتلفاز، وأجهزة
حرّكات اخلطّوية، إضافًة إىل أجهزة القياس.

ُ
األرغن اإلليكرتونية، وامل

ُجمزِّئ الرتدد

Teiler (m.)

890 frequency function of a 
random sample

fonction (f.) de fréquence d’un échantillon

لنسبة للمعطى (x1)  من   (h1) واليت هلا قيمة ،(f~(x)) لتكن الدالة
لنسبة للمعطى (x2)، واخل.  ولكل معطى غري  ،(h2) العينة، والقيمة
موجود ِب ((رابط:  العينة))  تكون القيمة هي صفر.  هكذا حنصل على
(x = xk) من العينة  (x) لكل  (  f~(x) = hk)  :دالة تكرار العينة

و(  0f~(x) =  )  (جلميع القيم األخرى ِل x).  تعطي الدالة كيفية توزيع
تردد قيم العينة، فهي حتدد ((رابط:  توزيع الرتددات))  للعينة.  يظهر الرسم

البياين مثاال لذلك.  ((رابط:  تردد مطلق))  ((رابط:  تردد نسيب))

دالة تواتر عينة عشوائية

Häufigkeitsfunktion (f.) einer Stichprobe

891 frequency 
measurement

métrologie (f.) des fréquences

قياس الرتدد

Frequenzmessung (f.)

892 frequency meter

instrument (m.) de mesure de fréquence

((رابط:  جهاز قياس))، ُيستخدم إلجراء عملية ((رابط:  قياس الرتدد)).

جهاز قياس الرتدد

Frequenzmessgerät (n.)

893 frequency modulation 
(FM)

modulation (f.) de fréquence

ت، يندرج حتت كلتا القيمتني يف النقل ((رابط:  رقمي|الرقمي))  للبيا
املنطقيتني 0، 1  ((رابط:  تردد (ال... )|ترددان))  ُخمتلفان، ُميكن إعادة

فصلهما ُجمدًدا يف ((رابط:  مزيل تضمني|مزيل التضمني)).

تضمني الرتدد، تعديل الرتدد،
حتوير الرتدد

Frequenzmodulation (f.)

894 Frequency Shift Keying

MDF : modulation (f.) par déplacement de 
fréquence

FSK ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Frequency Shift :هو الرمز امل

Keying، صطلح إىل عملية تضمني إزاحة ((رابط:  تردد
ُ
وُيشُري هذا امل

(ال... )|الرتدد))، وهذا املصطلح يتوافق مع ُمصطلح ((رابط:  تضمني
.((الرتدد

،(FSK) زاحة الذبذبة إرسال 
زاحة الذبذبة، تضمني تكييف 

زاحة الرتدد

FSK

895 Frequency to Voltage 
Converter

convertisseur (m.) fréquence-tension

ئي ُمرتدد -  أو تردد حيوِّل ((رابط:  تردد (ال... )|تردد))  ُجهد كهر
حّول على سبيل املثال

ُ
موجة ُمربّعة -  إيل فلطية ُمستمرة.  ُيستخدم هذا امل

يف عّدادات اللفات وعّدادات الُسرعات، حيث يكون الرتدد هو ((رابط:
قاسة)).

ُ
كّمية ُمقاسة|الكّمية امل

ُحموِّل الرتدد إىل فلطية، ُحموِّل
الرتدد إىل ُجهد

Frequenz-Spannungs-Wandler (m.)

896 Frequency to Voltage 
Converter

convertisseur (m.) fréquence-tension

(انظر:  ((رابط:  ُحموِّل الرتدد إيل فلطية)))

،(FVC) ُحموِّل الرتدد إىل فلطية
(FVC) ُحموِّل الرتدد إىل جهد

FVC

897 from final value

à partir / de la valeur (f.) finale / stable / 
stationnaire

هو اختصار 'من القيمة النهائية'  ويعىن ((رابط:  مدى اخلرج)).  يتم
احتساب اخلطأ النسيب كخطأ مطلق على مدى اخلرج.  (انظر:  ((رابط:

خطأ ُمطلق))) (انظر: ((رابط:  خطأ نسيب))) 

من القيمة النهائية

v. E.
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898 Full duplex 
transmission

transmission (f.) en duplex intégral

(انظر:  ((رابط:  إرسال مزدوج)))

نقل مزدوج ذو طرفني

Vollduplex-Übertragung (f.)

899 Full Scale (FS)

pleine échelle (f.)

ختصرة لعبارة 'مقياس كامل'  ويتوافق مع ((رابط:  مدى اخلرج))،
ُ
الرموز امل

الذي يرجع إليه اخلطأ املطلق، عندما يراد حساب اخلطأ النسيب.  (انظر:
((رابط:  خطأ مطلق)))، (انظر: ((رابط:  خطأ نسيب))) 

حلجم الطبيعيّ  قياس 

FS

900 Function

FC : fonction (f.)

،(STEP7-((رابط:  بيئة الربجمة))) ُيستخدم ُمصطلح 'وظيفة'  يف
مج، يف ((رابط:  قائمة تعليمات (الربجمة))) ووظيفتها ختزين شفرة الرب

على سبيل املثال، أو يف ((رابط:  ُخمطَّط وظيفي))، أو يف ((رابط:  رسم
بياين ُسّلمي))، أو يف ((رابط:  نص (ال...) املركب (ST)|النص

املركب (ST)))، أو يف ((رابط:  لغة التحّكم التتابعي))، وليس هلا حّيز
ت احمللية املوجودة يف الوظيفة، بعد ُمعاجلتها. ختزيين ُمنّظم.  تُفَقد البيا

ُميكُن استدعاءُ أنواٍع أخرى من ((رابط:  كتلة وظيفية|الكتل الوظيفية))
والوظائف، عرب أوامر استدعاء الكتل يف الوظيفة.

وظيفة

FC

901 Function block

bloc (m.) fonctionnel

ُمصطلح ُمستخَدم يف (((رابط:  بيئة الربجمة))-STEP7)، ووظيفة
مج، يف ((رابط:  قائمة تعليمات الكتلة الوظيفية هي ختزين شفرة الرب

(الربجمة)))  على سبيل املثال، أو يف ((رابط:  قائمة تعليمات (الربجمة))) 
أو يف ((رابط:  رسم بياين ُسّلمي))، أو يف ((رابط:  نص (ال... )  املركب
(ST)|النص املركب (ST)))، أو يف ((رابط:  لغة التحكم الربجمي)). 

تتمتع الوحدُة الوظيفية حبّيز ختزيين ُمنسَّق.  إذا ما ّمت استدعاء كتلة
ت))  خاصة حتتها.  ال ُميكن وظيفية، فإنه ُميكن إدراج ((رابط:  كتلة بيا
ت احمللية القاعدية، ت املوجودة فيما ُيسمَّى بكتل البيا استدعاء البيا

مكن للكتلة الوظيفية أن
ُ
إال من خالل الكتل الوظيفية املعنية.  من امل

ت ُخمتلفة.  ُميكُن استدعاء أنواٍع أخرى من تندرج حتت عدة كتل بيا
الكتل الوظيفية، و((رابط:  وظيفة|الوظائف))  عرب أوامر استدعاء الكتل

يف الوظيفة.

كتلة وظيفية

FB

902 function block diagram

langage (m.) du module de fonctionnement

(انظر:  ((رابط:  ُخمطَّط وظيفي)))

لغة املُخطَّط الصندوقّي الوظيفيّ 

Funktionsbausteinsprache (f.)

903 function block diagram 
language; FBD 
language

diagramme (m.) de blocs fonctionnels / langage 
(m.) de blocs fonctionnels

FBS خطَّط
ُ
صطلح االجنليزي الذي يعين '  لغة امل

ُ
هو ُخمتصر امل

الصندوقّي الوظيفيّ '، وهي ((رابط:  لغة برجمة|لغة الربجمة))  التصويرية
واليت ُتطبَّق ،DIN EN 61131-3 املوافقة للمواصفة القياسية رقم

.لتطوير ((رابط:  تطبيقات أجهزة التحّكم القابلة للربجمة))

ت الوظيفية لغة املُكوِّ

FBS (f.)

904 function chart

schéma (m.) de fonction

أداة بيانية مساعدة، الغرض منها هيكلة عمليات ((رابط:  حتكم
تتابعي|التحكم التتابعي)).  تناسب هذه األداة متثيل ((رابط:

عملية|عمليات))  أحادية السلسلة أو متعددة السالسل موجهة
للعمليات، وتُعترب ُمناسبة أيضاً للتوصيف الوظيفّي و((رابط:  برجمة))

((رابط:  جتهيزُة التحّكم|جتهيزات التحّكم))  الالزمة لذلك.  حيث
يعرض املخطط متثيالً لتسلسل خطوات العملية كل على حدة و((رابط:

أمر|األوامر))  املطلوب تفعيلها يف كل خطوة.  ويتوقف االنتقال من
خطوة إىل اخلطوة التالية على تنفيذ ((رابط:  اشرتاط التشغيل

خطَّط
ُ
تتابع)).  كما ُتطلق أيًضا تسمية امل

ُ
تتابع|اشرتاطات التشغيل امل

ُ
امل

مج التطبيقي))  ((رابط: مج تطبيقي|الرب الوظيفّي على ((رابط:  بر
جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة|ألجهزة التحّكم املنطقي القابلة

ستخدام ((رابط:  لغة املخطط الصندوقي للربجمة))، والذي يتم انشاؤه 
لرمز FBD.  وقد وردت رموزها يف الوظيفي))  البيانية املعروفة اختصارًا 

((رابط:  مواصفة (ال... )  رقم 61131 طبقاً للمواصفات القياسية
األملانية (DIN)  واملواصفات األوروبية|املواصفة رقم 3-61131

طبقاً للمواصفات القياسية األملانية (DIN)  واملواصفات األوروبية)).

ُخمطَّط وظيفي

Funktionsplan (m.)

905 function schedule

plan (m.) d’exécution des fonctions

(انظر:  ((رابط:  ُخمطط زمين)))

جدول زمين للدالة، جدول وظيفي

Funktionszeitplan (m.)
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906 Functional equation

équation (f.) fonctionnelle

ضيات عالقًة بني كّميتني، يندرج حتت خططات يف الر
ُ
ُمتّثل الدوال أو امل

طلقة، ((رابط:
ُ
كل عنصر من أحدمها (ُمتغّري دخل، ُمتغّري الدالة امل

ُمتغّري ))  ُمستقل، قيمة x)، عنصٌر من الكّمية األخرى (مقدار خرج،
.(y قيمة دالة، ُمتغّري غري مستقل، قيمة

ُمعادلة دالية

Funktionsgleichung (f.)

907 Fuzzification

modification (f.) logique floue

ُمصطلٌح ُيستخدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).  يُقَصد
لتغميض تفسري املتغريات اللغوية، وهذا يعين تعيني ((رابط:  دالة

عضوية|الدوال العضوية))  ملقادير الدخل واخلرج. (انظر: ((رابط:  ُمتغّري 
لغوي|املتغريات اللغوية)))

تغميض، تضبيب

Fuzzifizierung (f.)

908 Fuzzy Control

contrôle (m.) flou

(انظر:  ((رابط:  منطق غامض)))

ملنطق الغامض ضبط 

Fuzzy-Control

909 Fuzzy Controller

transformée de laplace (f.), théorème 
d'intégration (m.)

هي وحدة حتكم بنظام يعتمد على قواعد العالقة ((رابط:  شرطية
(ال... )|الشرطية)):  إذا ... فإن ... ، واليت ميكن تطبيقها على

معلومات غري ُحمددة.  ُميكن لوحدة التحّكم هذه أن تعّوض ((رابط:
ضابط|جهاز الضبط))  'التقليدي'  يف دائرة ضبط (  مقدار الدخل:

((رابط:  فرق الضبط|فارق الضبط))  أو مقدار القياس، مقدار اخلرج:
((رابط:  مقدار الضبط|مقدار التحكم)))

ملنطق الغامض، جهاز ضبط 
ملنطق الغامض جهاز ضبط 

Fuzzy-Controller (m.)

910 fuzzy logic controller

contrôleur (m.) flou

ختصران للُمصطلح االجنليزيّ 
ُ
مها احلرفان امل

ملنطق fuzzy-logic-controller، ويعين ((رابط:  جهاز ضبط 
الغامض)).

ملنطق الغامض جهاز ضبط 

FC

911 fuzzy logic controller 
design

conception (f.) d’un contrôleur flou

ملنطق الغامض))  تتّم كالتايل:  1) طريقة تصميم ((رابط:  جهاز الضبط 
قاسة)، واختيار مقادير اخلرج

ُ
يتّم اختيار مقادير الدخل (الكّميات امل

(مثل ((رابط:  مقدار الضبط|املقدار املضبوط)))، 2)  يتّم حتديدُ 
((رابط:  جمموعات غامضة))  ملقادير الدخل واخلرج، 3)  يتّم انشاء

((رابط:  قاعدة ضبط|قاعدة الضبط)).

ملنطق تصميم جهاز الضبط 
الغامض

FC-Entwurf (m.)

912 Fuzzy set

ensemble (m.) flou

هي ((رابط:  جمموعة غري ُحمدَّدة|جمموعات غري ُحمدَّدة))  تُعطي لكل
قيمة غري ضبابية خاصة مبقدار دخل، درجة حتّقق املقولة املنطقية

ا.  وعلى سبيل املثال:  عندما يكون ُمتغّريُ الدخل هو الغامضة اخلاصة 
احلرارة، ُمقاسًة كقيم عددية 'غري ضبابية'  بوحدة سيليزيوس °C، فتكون

عتاد، تنتج
ُ
رد، رطب، دافئ، ساخن.  ويف امل درجات التحّقق هى 

موعات الضبابية £  5، حيث يتُم قبول شكلها، أي توزيعها على ا
مقدار الدخل، على أنه ُمثّلثي أو شبه ُمنحرف.

جمموعات غامضة

Fuzzy-Set

913 fuzzy set

quantité nette (f.)

ُمصطلح ُيستخدم يف جمال ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).
موعة الضبابية يف أبسط احلاالت ((رابط:  دالة يتّم وصف ا

لدالة العضوية)).  وهذا املصطلح هو املصطلح املقابل ملصطلح عضوية|
موعة غري الضبابية.  (انظر:  ((رابط:  جمموعة غري ضبابية))). ا

جمموعة ضبابية، جمموعة غامضة

Unscharfe Menge (f.)
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914 Fuzzy logic

logique (f.) floue

بهمات فيما يتعلق
ُ
دف منذجة الشكوك وامل نظرية ّمت تطويرها أساساً 

لتوصيفات يف اللغة العامية.  وتُعدُّ تعميًما للمنطق ثُنائّي القيمة،
عتمد على الرقمني 0 و1 فقط.  وعلى سبيل املثال، ُميكن استخدام

ُ
وامل

ُمعطياٍت من مثل 'شيئاَ قليالً '، أو 'إىل حٍد ما'، أو 'بشكل قوي'، أو
ألساس على 'جداً '، يف النماذج احلسابية.  ويعتمُد املنطق الغامض 

موعات الضبابية))، و((رابط:  دالة ((رابط:  جمموعة ضبابية|ا
ناسبة لتلك

ُ
عضوية|الدوال العضوية))، إىل جانب العمليات املنطقية امل

موعات و((رابط:  ِاْسِتْدالل|ِاْسِتْداللتها)).  من التطبيقات التقنية ا
على هذا النوع من املنطق، ُتذكر طرق إلجراء عمليات ((رابط:

تغميض|التضبيب))، وعمليات ((رابط:  إزالة الغموض)). 

منطق غامض

Fuzzy-Logik (f.)

915 Fuzzy-Controller

régulateur (m.) par logique floue

ملنطق الغامض))) (انظر:  ((رابط:  جهاز ضبط 

ملنطق الغامض جهاز ضبط 

Fuzzy-Regler (m.)

916 fuzzy-logic-controller

système (m.) de contrôle de logique floue

ملنطق الغامض))) (انظر:  ((رابط:  جهاز ضبط 

ملنطق الغامض جهاز ضبط 

Fuzzy-Logik-Controller (m.)
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917 gain crossover 
frequency

fréquence (f.) de transition

يُعرَّف الرتدد االنتقايل ω<sub>D</sub> على أنه ذلك
((رابط:  تردد دّوار|الرتدد الدّوار))، الذي يبلغ فيه مقدار ((رابط:  إجابة

 <G<sub>0</sub|  ((ترددية|اإلجابة الرتددية
1 = |(<jω<sub>D</sub).  تكون ((رابط:  دائرة

 <ω<sub ضبط|دائرة الضبط))  أسرع كلما ارتفع الرتدد االنتقايل
. <D</sub

تردد انتقايل

Durchtrittsfrequenz (f.)

918 gain crossover 
frequency in Bode 
diagram/plot

mise en parallèle (f.) des fonctions de transfert

هو ((رابط:  تردد زاوي|الرتدد الزاوي))  الذي تصبح فيه القيمة
اللوغاريتمية املطلقة لسعة دالة التحويل تساوي صفر ِديسبيل.  وإذا كان

الرتدد اإلنتقايل يساوي تردد القطع فإن دائرة الضبط تكون يف حالة
استقرار حدي.  ويرتتب على ارتفاع الرتدد االنتقايل ارتفاع سرعة دائرة

الضبط.

تردد (ال... )  االنتقايل يف الرسم
البياين لبود

Durchtrittsfrequenz (f.) im Bodediagramm

919 Gain margin

Marge de stabilité en amplitude (f.) / marge de 
gain (f.)

(انظر:  ((رابط :  هامش السعة)))

إحتياطّي السعة

Amplitudenreserve (f.)

920 galvanic cell

couple galvanique

جتهيزة ُتستخدم إلجراء حتويل تلقائي للطاقة الكيميائية إىل طاقة
ئي|قطبني ئية.  ُيشاُر إىل كل ارتباٍط بني ((رابط:  قطب كهر كهر

ئيني))  ُخمتلفني يف ((رابط:  إلكرتوليت))، على أنه عنصر جلفاين، كهر
ستمر.  تنقسم اخلال اجللفانية

ُ
وُتستخدم هذه التجهيزة مصدراً للجهد امل

نوية ت)، وخال  إىل ثالث جمموعات:  خال أولية (بطار
لثية (خال وقود)، وتنبين وظيفُة اخلال اجللفانية (ُمراكمات)، وخال 

على ((رابط:  تفاعل أكسدة وإختزال)).

خلية جلفانية

Galvanische Zelle (f.)

921 galvanic decoupling

isolation (m.) galvanique

(انظر:  ((رابط:  عزل جلفاين)))

فك التقارن اجللفاين

Galvanische Entkopplung (f.)

922 galvanic isolation; 
galvanic separation

isolation (f.) galvanique

ء بعضها عن بعض، مثل األلواح لني للكهر ئي جلسمني ُموصِّ عزل كهر
ئية.  وهو عزٌل مطلوٌب حدوثه على سبيل املثال املعدنية أو الدوائر الكهر

دف منع التشويش يف تطبيقات هندسة القياس وأثناء ((رابط:  نقل
ئي بني هذه الدوائر ن التيار الكهر ت))، إذ ال ُميكن سر البيا

ذه الكيفية، نظراً لعدم وجود مسار توصيلي (توصيل ئية املعزولة  الكهر
ئية أو ((رابط: ئي)، إال أنه ُميكن نقل القدرة الكهر كهر

ت ُمناسبة. ئية عرب قار إشارة|اإلشارات))  بني الدوائر الكهر

عزل جلفاين

Galvanische Trennung (f.)

923 gamma radiation

rayonnement (m.) gamma

((رابط:  إشعاع))  كهُرمغناطيسي، له طبيعة خاصة يف اخرتاق املواد،
وينتج عن التحّوالت التلقائية ('االحنالل')  لنوى ((رابط:  ذرة|الذرات)).
ع ؤيِّن))  الناتج عن انشطاٍر ُمشِّ

ُ
ينقسم ((رابط:  إشعاع ُمؤيِّن|اإلشعاع امل

ً حسب إىل إشعاع ألفا، وإشعاع بيتا، وإشعاع جاما، ُمرتبًة تصاعد
مقدرة كٍل منها على اخرتاق املواد.  تتكوَّن أشعتا ألفا وبيتا من ُجسيمات

ثٌري تباديل مع املواد أكرب من ذلك الذي مشحونة، ولذلك يكوُن هلا 
ت))  و((رابط:  كمّ |كّمات))  أشعة تتمتع به ((رابط:  فوتون|فوتو

جاما غري املشحونة، وهلذا السبب يتمتع إشعاع جاما مبقدرٍة أعلى على
االخرتاق.  عالوَة على ما سبق، يُطلق ُمسمَّى أشعة جاما على كل
إشعاع كهرُمغناطيسي بطاقاٍت كّمية تزيد على 200 كيلو إلكرتون

ا. فولت، بغض النظر عن كيفية نشأ

إشعاع جاما

Gammastrahlung (f.)

924 gas chromatograph

chromatographe (m.) d'analyse en phase 
gazeuse

تكنولوجيا يُعتمد عليها يف حتليل تركيب الغازات، حيُث جيري تقليب
ستعمال وسط حامل (وسط شد)  من خليط العّينات اجلاري حتليلها 

فردة.  بعد مرحلة
ُ
ت امل ن للُمكوِّ خالل أنبوبة شعرية، فتتباين أزمنة السر

ُت تبعاً لرتتيٍب، يتوّقف على نوعية املادة، كوِّ
ُ
األنبوب الشعرّي، ُمترَّر امل

من خالل ((رابط:  كاشف))، يعمل على تعيني نسبة كٍل منها كّمياً .

فصل كروماتوجرافيا الغاز

Gaschromatograph (m.)
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925 gas discharge lamp

lampe à décharge dans un gaz (f.)

ئّي أو حراريّ )|عازلة)) تكون الغازات عموما ((رابط:  عازل (كهر
ئي))  قيمة معينة، ال الكهر جيداً .  لكن عندما تفوق ((رابط:  شدة ا

لغاز وضغطه، فإنه نتيجة للَتأَيُِّن الغاز تتكون ظواهر مضيئة ترتبط 
ء، ومع استمرار التيار املار عرب الغاز، تصبح ويصبح الغاز موصال للكهر

ظاهرة اإلضاءة مستقرة.  عموماً، تصاحب مصابيح التفريغ الغازي
جتهيزات بدأ االشتغال وحمددة لشدة التيار.  توجد مصابيح تفريغ غازي

بضغط مرتفع وأخرى بضغط منخفض.

مصباح تفريغ غازيّ 

Gasentladungslampe (f.)

926 gas pressure control 
loop

système PT1 (m.), proportionnel-intégral avec 
retard de premier ordre dans le domaine 
fréquentiel

رفق، واليت حتتوي على أنبوب الغاز
ُ
منظومة ضغط الغاز املبينة يف الرسم امل

بتا بغض النظر على وصّمام وِحمراق، مضبوطة حبيث يظل ضغط الغاز 
ت اليت ميكن أن حتدث.  وكعنصر للسيطرة، ُيستعمل صمام االضطرا
ُيشغله ُحمّرِك وله مقطع مساحي متغري، ُميّكنه من التحّكم يف التدّفق.

ويتم تعيني ((رابط:  قيمة ضبط الوضع))  لضغط الغاز يف الضابط.  أما
ت املمكنة، فقد تكون مصادرها إما حدوث تذبذب يف ضغط االضطرا

الغاز، أو تغّري يف كمية استهالك الغاز، أو وجود أوساخ تسد مقطع
جمرى الغاز يف املِحراق.

دائرة ضبط ضغط الغاز

Gasdruckregelkreis (m.)

927 Gate Commutated 
Thyristor

thyristor (m.) GCT : à commutation par la 
gâchette

يرستور|الثايرستور))، ميكن استعمال هو نوع خاص من ((رابط:  
َمْسرى (إلكرتود)  التحكم فيه، ليس إلشعاله فحسب وإمنا أيضا إلطفائه
بواسطة إشارة نبضية سلبية.  وهلذا الغرض، يتوجب ولفرتة وجيزة، توفري

ملائة من تيار التحميل كتيار لإلطفاء.  هذا الصنف من  30
الثايرستورات يتطلب دارة محاية أثناء اإلطفاء.

يرستور ببوابة حتكم لتوصيل أو
غلق التيار (GCT)، ُمقوِّم

ترانزستوري ببوابة حتكم لتوصيل
(GCT) أو غلق التيار

GCT

928 Gate Turn off Thyristor

thyristor GTO

يرستور))  قابل لإلغالق، حيث يُفتح تيار التحميل من خالل ((رابط:  
تيار البوابة املوجب يف حالة اجلُهد املوجب، ويُقطع من خالل تيار البوابة

السالب.

يراستور ببوابة قطع التيار
ئي (GTO)، ُمقوِّم الكهر
ترانزستوري ببوابة قطع التيار

(GTO) ئي الكهر

GTO

929 gate valve

coulisseau (m.)

صّمام ذو سّدادة تكوُن موجودًة يف أنبوب توصيل، وُمزوَّدًة بصفيحةٍ 
بّوابية عرضية ُمنزلقة، تعمل على حجز التدّفق.  يف حالة الفتح، تكونُ 

هلذا الصّمام البوايب ُمقاومة للتدّفق أقل من تلك اليت يكوُن عليها
((رابط:  صّمام|الصّمام))  العادي يف احلالة نفسها.

صّمام بّوايب

Schieber (m.)

930 Gateway

passerelle (f.)

جهاٌز ُيستخدم لربط ((رابط:  شبكة|شبكات))، ذات ِبىن ُخمتلفة، و/أو
((رابط:  بروتوكول|بروتوكوالت))  ُخمتلفة.  وتضم البّوابة برجميات

ت مادية مناسبة للغرض من استخدامها.  ويف إطار ((رابط: ومكّو
مرجع نظام الربط البيىن املفتوح))  تقوم البّوابة برتمجة ((بروتوكول

اتصال|بروتوكوالت االتصاالت)))  جلميع الطبقات الضرورية.  ولتنفيذ
ختلفة، وحتّول

ُ
ذلك تستخدم البّوابة العناوين املوجودة يف الشبكات امل

أشكال احلَِزم والعرض، وتوفّر ((رابط:  خدمة|خدمات))  ُمناسبة،
وتتحكم يف اختيار املسارات بني شبكات بّوابية.  ويف منوذج املرجع

األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة (OSI)  ذي الطبقات تتواجد البّوابة
يف الطبقة الرابعة.

بّوابة، مدخل، عّبارة

Gateway (n.)

931 gauge

jauge (f.) / gabarit (m.)

(انظر:  ((رابط:  أدوات قياس ممثلة لألبعاد)))

حمدد قياس، مقياس

Lehre (f.)
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932 gauge factor

valeur (f.) k

لعالقة التناسبية مع البالتني، ُمعامل كهُرحراري يتُم تعيينه اسرتشاداً 
وُميكن من خالله حساب ((رابط:  جهد كهرحراري|القوة الدافعة
زدوجة

ُ
ئية))  للفلزين يف تركيب ((رابط:  ُمزدوجة حرارية|امل الكهر

احلرارية)).

k ُمعامل

k-Wert (m.)

933 gauge factor (GF)

facteur d’extension (f.) / facteur de déformation 
(f.)

(انظر:  ((رابط:  حساسية االنفعال)))

عامل القياس، نسبة التغري ىف
املقاومة، نسبة التغري ىف الطول

K-Faktor (m.)

934 gauging

inspection (f.)

هي املقارنة مع عتبات حمددة سلفا مبعدات اختبار ليست هلا خمارج
بقيم.

تعيري، ُمعايرة

Lehren (n.)

935 Gauss curve

courbe (f.) de Gauss

منحىن تبياين لتوزيع دالة (x)  ِل ((رابط:  قيم قياس))  لعدد كبري (n)  من
القياسات (x).  تستوجب متاثل انتشار القياسات حول ((رابط:  متوسط

القيم)) (m).  االحنرافات، إجيابية أو سلبية، اليت هلا نفس القيمة
املطلقة، هلا نفس ((رابط:  الرتدد النسيب)).  االحنرافات الصغرية هي أكثر

شيوعا من الكبرية.  يف موقع متوسط القيم (x = m)  يكون احلد
األقصى لقيمة دالة التوزيع (ُمْنَحَىن جاوس)، انظر الرسم.  تطبق املعادلة

.(m) ((رابط:  التناثر))  املرتبط ِب  (s) احملددة.  متثل

ُمْنَحَىن غاوس (للتوزّع اإلحصائي)

Gauß'sche Glockenkurve (f.)

936 Gaussian distribution; 
normal distribution

distribution normale (f.)

(انظر:  ((رابط:  ُمْنَحَىن غاوس (للتوزّع اإلحصائي))))

توزيع طبيعي، توزيع عادي

Normalverteilung (f.)

937 General- Purpose 
Interface Bus

GPIB / IEEE-488

ئية قل (ال... )  املعياري للجنة الدولية للتقانة الكهر (انظر:  ((رابط:  
((((IEC) ئية (IEC)|الناقل املعياري للجنة الدولية للتقانة الكهر

قل بيين ُمتعدد األغراض
قل وسيط ُمتعدد  ،(GPIB)

(GPIB) األغراض

GPIB

938 geometric mean

moyenne (f.) géométrique

ط جمموعة من طة))، ُمتثِّل يف علم اإلحصاء ُمتوسِّ ((رابط:  قيمة ُمتوسِّ
م بدالً من جمموعهم، على الكّميات، ويتّولد من خالل حاصل ضر

سبيل املثلب جمموعًة من النسب أو ُمعدَّالت النمو.  ُتستنبط قيمة
x<sub>1</sub>, x ط اهلندسّي ل ن من األعداد توسِّ

ُ
امل

< sub>2</sub>, x<sub>n</sub> من خالل اجلذر
ط احلساّيب، فإن توسِّ

ُ
النوّين حلاصل ضرب ن األعداد.  على عكس قيمة امل

ط اهلندسّي ال ُحيسب إال لألعداد غري السالبة xi، وغالباً ال يكونُ  توسِّ
ُ
امل

ط توسِّ
ُ
وجبة.  من الناحية اهلندسية، يُنتج امل

ُ
ذا قيمٍة إال لألعداد احلقيقية امل

اهلندسّي بني عددين a وb، طول ضلع ُمربَّع، يكوُن له مساحُة السطح
نفسها اليت تكوُن للُمثلث الذي له الضلعان a وb.  (انظر:  ((رابط:

ط احلسايبّ ))) توسِّ
ُ
قيمة امل

ط اهلندسيّ  قيمة املُتوسِّ

Geometrischer Mittelwert (m.)

939 German Calibration 
Service (DKD)

DKD : Service (m.) allemand d’étalonnage

DKD ألملانية ختصر إلسم اهليئة األملانية للُمعايرة (
ُ
:هو الرمز امل

Deutscher Kalibrierdienst)، اليت تضم ُخمتربات عديدة
،للُمعايرة، توجد داخل شركات صناعية، ومعاهد أحباث، وهيئات تقنية

راقبة واالختبار التقنية.  وجتري يف هذه
ُ
مور امل وكذلك جهات ختتص 

ختربات ((رابط
ُ
ختربات ُمعايرة أجهزة القياس ، وُيشرف علي هذه امل

ُ
:امل

ئية التقنية :انظر: ((رابط) .(((PTB) هيئة (ال... )  االحتادية الفيز
.(((ُمعايرة

هيئة (ال... )  األملانية للُمعايرة
(DKD)، هيئة االعتماد

(DKD) األملانية

DKD
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940 German Commission 
for Electrical, 
Electronic & 
Information 
Technologies of DIN 
and VDE

DKE : Commission (f.) allemande de 
l’électrotechnique

Deutsche' ُيشري االختصار يف اللغة األملانية إىل
Elektrotechnische Kommission'، يف ((رابط:  معهد

(ال... )  األملاين للتوحيد القياسي (DIN)))  و ((رابط:  مجعية
ء األملان (VDE))).  وهي منظمة وطنية لوضع مهندسي الكهر

ئية يف املعايري وقواعد األمان والسالمة يف مجيع جماالت اهلندسة الكهر
أملانيا.  وهذه اللجنة عضو أملاين يف هيئات التوحيد القياسي األوربية

ة. والعاملية املشا

جلنة (ال... )  األملانية للهندسة
(DKE) ئية الكهر

DKE

941 German Motor Vehicle 
Inspection Association

DEKRA : Association (f.) allemande de contrôle 
des véhicules automobiles

DEKRA  ّسمَّى األملاين
ُ
Deutscher هو اختصار امل

Kraftfahrzeug-Überwachungsverein، ويعين
ا التصديق على ما ُ راقبة السيارات، وتشمل خدما

ُ
اجلمعية األملانية مل

إلضافة إىل فحص تنص عليه ُنظم إدارة اجلودة، والبيئة، واألمان، 
ا نتجات وضمان جود

ُ
.امل

مجعية (ال... )  األملانية ملُراقبة
السيارات

DEKRA

942 German Standards 
Institution

DIN : Institut (m.) allemand de normalisation

DIN هو اختصار للعبارة األملانية Deutsches Institut für
Normung. وهو املعهد الذي أصدر املواصفات القياسية األملانية

يف (Beuth) 'عن طريق املؤسسة التابعة له اليت متثلها دار النشر 'بويث
.برلني

معهد (ال... )  األملاين للتوحيد
(DIN) القياسي

DIN

943 glossmeter

brillancemètre (m.)

((رابط:  جهاز قياس))  ُيستخدم لتعيني خمتلف اخلواص الضوئية لسطح
مصقول.  (انظر:  ((رابط:  خواص قياس ضوئية)))

مقياس اللمعان

Glanzmesser (m.)

944 gold / iron-nickel / 
chromium

or/fer-nickel/chrome

زدوجات احلرارية))، ترتكب
ُ
عبارة عن زوج من ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

،(Fe) واحلديد  (Au) إحداها من ((رابط:  سبيكة))  من الذهب
واألخرى من النيكل (Ni)  والكروم (Cr).  يصُل ((رابط:  مدى
القياس|مدى قياسها))  من -272 وحىت 300 درجة سيليزية.

ُتستخدم سبيكة AuFe-NiCr بشكٍل خاص لقياس درجات
لغة االخنفاض. احلرارة 

ذهب/حديد- نيكل/كروم

Gold/Eisen-Nickel/Chrom

945 Grafcet

Grafcet

تحّكمات
ُ
لغة ختصيص لتمثيل عمليات ((رابط:  حتكم تتابعي|امل

التتابعية))  طبًقا للمعيار األوروّيب رقم 60848.  هذا األخري يُعترب بديالً 
للمواصفة القياسية األملانية DIN 40719-6، (انظر:  ((رابط:

ُخمطَّط وظيفي))). وقد حّل حمله يف أول إبريل من عام 2005م.  بينما
تظل ((رابط:  لغة التحّكم التتابعي))  سارية وفًقا ((رابط:  مواصفة

(DIN) (ال... )  رقم 61131 طبقاً للمواصفات القياسية األملانية
واملواصفات األوروبية|للمواصفة رقم 61131-3 طبقاً للمواصفات

القياسية األملانية (DIN)  واملواصفات األوروبية)). .

جرافسيت، املُخطَّط الوظيفيّ 
للتحّكم يف املراحل و االنتقاالت

Grafcet

946 Graph7

Graph7

هي ((رابط:  لغة التحّكم التتابعي))  البيانية، وُختتصر إىل AS، يف إطار
((رابط:  بيئة الربجمة|البيئة الربجمية))، ((رابط:  Step7))  لشركة

سيمنز.

ُخمطط 7

Graph7

947 Graphic interactive 
programming

programmation (f.) graphique interactive

يف ((رابط:  برجمة الروبوت))  التفاعلية البيانية، ُتستخدم أدوات ((رابط:
ستخدام احلاسب))  من أجل ستخدام احلاسب|التصميم  تصميم 
عدِّات اآللية لعمل ُحماكاة

ُ
الربجمة املوجهة إىل األدوات، واستخدام امل

ثالثية األبعاد ((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|للروبوت))، وذلك لدى
مج يف فضاء افرتاضي، حيثُ  مج، كما ُميكن انتاُج الرب عملية انتاج الرب

ُميكُن اختبار كل مسارات حركة الروبوت.

برجمة تفاعلية بيانية

Grafisch-interaktive Programmierung (f.)
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948 graphical symbol; 
circuit symbol 
(initiator)

symbole de commutation pour initiateur (m.)

EN 50044 D انظر

رمز البادئ

Schaltzeichen (n.) (Initiator)

949 Graphical User 
Interface

interface (f.) graphique

GUI ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Graphical User :هو الرمز امل

Interface، ستخدم للتفاعل مع
ُ
صطلح إيل واجهة امل

ُ
ُيشري هذا امل

.الرسومات والصور

واجهة التفاعل مع الصور
(GUI)، واجهة املُستخدم

للتفاعل مع الصور

GUI

950 Graphics Interchange 
Format

GIF

GIF ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Graphics :هو الرمز امل

Interchange Format، ا صيغة بيانية تضغط ويُقصد 
حتوية على عدد من األلوان، قد يصل إىل 256

ُ
الرسومات والصور امل

ً، إىل احلد األدىن من حّيز املساحة.  وصيغة هذه ((رابط :لو
ملف|امللفات))  تُناسب بشكٍل خاص الرسومات والصور ذات

.التباينات احلادة لأللوان

جي آي إف، صيغة نقل (تبادل)
(GIF) الرسومات

GIF

951 Gray code

code Gray;code binaire réfléchi

((رابط:  ترميز جراي))  يف قاموس هندسة التحّكم.

ترميز جراي، كود جراي

Gray-Code

952 Gray Code

code (m.) de Gray / binaire (m.) réfléchi

عي البتات، هذا الكود هو ((رابط:  كود عاكس))  ذو كود عشري ر
، حيُث يتغري من رقم إىل رقم مبقدار 1  ((رابط: تكافؤ موضعي ُمتغريِّ

بت))  فقط.

ترميز جراي، كود جراي

Gray-Code (m.)

953 grey body

corps (m.) gris

a = 1  ((رابط:  ُمعامل امتصاص)) جسم تقين أو سطح تقين له
.e < 1  ((رابط:  درجة االنبعاث))و

جسم رمادي

Grauer Strahler (m.)

954 gripper

grappin (m.) / bras (m.) / griffe (f.)

ُمصطلُح القابض أو نظاُم القبض يُطلق على األعضاء العاملة ((رابط:
إنسان آيل (روبوت)|للروبوت))، واليت منها ((رابط:

شّغالت))، و((رابط:  جهاز توجيه|أجهزة التوجيه))، وأيضاً 
ُ
ُمشغل|امل

ساعدة الضرورية، من مثل حماور مفصل اليد، وأنظمة
ُ
التجهيزات امل

التحويل، ووسائل الدمج، وجتهيزات احلماية، إضافًة إىل وحدات
((رابط:  حّساس|احلّساسات)).  وتُعّد عمليُة القبض هي حركٌة أساسية

يف عملية اإلمساك والتثبيت، وهي املسئولة عن انشاء الرابطة بني
الروبوت وقطعة الشغل.  وتبعاً للتأثري الذي ُحتدثه تلك القوابض، ُميكن
التمييُز بني ((رابط:  قابض ميكانيكي))، و((رابط:  قابض بنيومايت))،

و((رابط:  قابض مغناطيسي))، و((رابط:  قابض الصق)).  أما عند
تقسيمها تبعاً للرتكيب، فلدينا قابض ُمتوازي، وقطري، وزاّوي، وثالثي

النقاط، وقابض شفط.

قابض

Greifer (m.)

955 gross calorific value

valeur calorifique (f.) spécifique

قيمة (ال... )  التسخينية النوعية

Spezifischer Brennwert (m.)
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956 half byte, nibble

nibble (m.) / semioctet (m.) / quartet (m.)

وحدة تتكون من أربعة ((رابط:  بت|بتات)).

يت نصف 

Halbbyte (n.)

957 half s-plane

demi-plan s (m.)

يوجد يف املستوى العقدي إما على يسار أو على ميني ((رابط:  حمور
ختّيلي|احملور التخّيلي)). (انظر: ((رابط:  مستوى عقدي))) 

نصف املستوى العقدي، نصف
املستوى املُركَّب

s-Halbebene (f.)

958 Half-duplex 
transmission

transfert (m.) demi-duplex

نوع من االتصاالت يكوُن ُمتاًحا فيه لكل من الطرفني إمكانيُة اإلرسال
رسلُ 

ُ
واالستقبال، ولكن كل منهما بعد اآلخر.  لذلك البد أن يتفق امل

الستقبال.  وإذا ما إلرسال ومن يقوم  ستقبل على حتديد من يقوم 
ُ
وامل

ّمت اإلرسال واالستقبال يف الوقت نفسه، فإن اإلشارتني تتداخالن
وتصبحان غري مفهومتني.

اتصاالت أحادية االجتاه، إرسال
نصف مزدوج، مرور نصف

مزدوج، اتصال فردي االجتاه

Halbduplex-Übertragung (n.)

959 Hall element

élément de Hall

ل يسري به، ويتواجد ئّي يف ُموصِّ ثُري هول"  ظهور جهٍد كهر يصُف "
يف ((رابط:  جمال مغناطيسي))  ُمستّقر، أي غري ُمتغريِّ زمنياً .  ينحدر

ال املغناطيسيّ  ن التيار أو على اجتاه ا اجلهد رأسياً سواءٌ على اجتاه سر
ل، وُيسمَّى جهد هول U<sub>H</sub> .  يف وصِّ

ُ
حول امل

ثُري هول فيما ُيسمَّى بعناصر هول، من أجل اإلليكرتونيات، ُيستخدم 
ل، فإنه قياس كثافة الفيض املغناطيسيّ .  إذا ما سرى تياٌر خالل ُموصِّ
تولِّد، حساُب كثافة الفيض.

ُ
إلمكان من خالل قياس جهد هول امل

ستمرار ُمستشعرات هول، واليت تكوُن أكثر م، ُتستخدم  هذه األ
وصِّالت))،

ُ
ل|أشباه امل تعقيًدا، وتعتمُد على قاعدة ((رابط:  شبه ُموصِّ

يف قياس الزوا واملواضع والسرعة والتيار.  (انظر:  ((رابط:  كثافة الفيض
املغناطيسيّ )))

عنصر هول

Hall-Element (n.)

960 Hamming distance

distance (f.) de Hamming

مقياس ((رابط:  أمان النقل|أمان نقل))  اإلشارات ((رابط:
رقمي|الرقمية))، حيث تُبّني مسافة هامينج عدد املواضع الىت خيتلف

شفَّرة))  احلاملة
ُ
فيها اثنان من ((رابط:  كلمة ُمَشفََّرة|الكلمات امل

للمعلومات.  فإذا كانت مسافة هامينج =  1، فإن ذلك يعين أن ((رابط:
شفَّرة))  ختتلف يف موضٍع واحٍد فقط، ويف

ُ
كلمة ُمَشفََّرة|الكلمات امل

هذه احلالة ال ُميكن اكتشاف ((رابط:  خطأ يف النقل|خطأ النقل))  أو
شفَّرة، يُؤدي دائماً إيل كلمٍة ُمشفَّرةٍ 

ُ
تصحيحه، ألن حتريف الكلمة امل

جديدة صاحلِة للعمل.  أّما إذا تعرَّضت كلمةٌ ُمشفَّرٌة مبسافة هامينج
HD = 2 للتشويه، فإن ذلك من شأنه أن يُؤدِّي إىل وجود كلمة

ُمشفَّرة غري صاحلٍة للعمل، حبيث ُميكِّن هذا من اكتشاف خطأ النقل.
شفَّرة للرقمني 1  (0001)  و 6  (0110)، مثل

ُ
ختتلف الكلمات امل

االختالف يف ثالثة مواضع، اليت تبلغ املساف بينهم 3.  بينما يبلغ
كمله d = 1، وذلك ألن عرض الرقمني إمجايل مسافة هامينج للكود 

1  (0001)  و3  (0011)  ال خيتلف إال يف الرقم الثـَُناِئيّ .  d = 2 هي
ت))  إىل ((رابط: ت|لنقل البيا أقل قيمة متطلبة ((رابط:  نقل البيا
أمان النقل|أمان نقل االشارات)).  تبلغ d = 4 يف أنظمة ((رابط:

قل نطاقي (نطاق األمتتة)|الناقل النطاقي (نطاق األمتتة)))، وهو رقم
.d = 6 ُمعتاد.  حيث أن االحتياجات األمنية العالية حتققها نسبة

مسافة هامينج

Hamming-Distanz (f.)

961 handling device

dispositif (m.) de manipulation

يتُم التمييُز بني ُخمتلف أجهزة املناولة أو أنظمتها، تبعاً لطريقة توجيهها
وبرجمتها واستخدامها، وأيضاً تبعاً لبنائها احلركيّ .  تنقسم أنواعه إىل

ت ُمناولة))، و((رابط:  جهاز ٍت من بينها:  ((رابط:  ُمناول|روبو روبو
ت التقاط ووضع))، و((رابط:  روبوت التقاط ووضع|روبو

ت صناعية)). صناعي|روبو

جهاز ُمناولة

Handhabungsgerät (n.)
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962 hand-off-automatic 
switch

commutateur (m.) manuel-automatique

يف حالة احلاجة (عند حدوث اختالالت على سبيل املثال)، البُدَّ وأن
تكون العمليات اآللية قابلة لإليقاف.  كما يتعنيَّ أن يستطيع القائُم على
ً كي خيترب عناصر السيطرة ويُغّري قيم ضبط عملية التشغيل التّدخل يدو
نّظم (آلياً )  بضبط

ُ
ً )  أو امل شّغل (يدو

ُ
الوضع.  وهذا يعين إما أن يقوم امل

ُعنصر الضبط.  (انظر:  ((رابط:  حتويل يدوي آيل خايل من
ت))) اإلضطرا

ُمفتاح يدوي آيل

Hand-Automatik-Schalter (m.)

963 Handshake

handshake (m.) / établissement (m.) de liaison

ت))  الىت تظهر بشكل غري ُمنتظم، زامنة ((رابط:  نقل البيا
ُ
عملية مل

تٍ  ستطاعته ارسال بيا رسل إشارًة، عندما يكون 
ُ
حيث ُيصدر امل

ستقبل اإلشارة، عندما يكوُن ُمستعداً 
ُ
جديدة، يف حني ُيصدر امل
ت جديدة. الستقبال بيا

إقامة االتصال

Handshake

964 hard glass 
thermometer

thermomètre (m.) en verre dur; thermomètre en 
cristal

((رابط:  مقياس حرارة))  مصنوٌع من الزجاج الصلد ملفوف حول سلك،
حيُث يـُّلف السلك البالتيين حول أنبوٍب زجاجّي، وُيصهر يف أنبوب

زجاجّي آخر.

مقياس حرارة من زجاج صلد،
ثرمومرت من زجاج صلد

Hartglasthermometer (n.)

965 hardness measurement

mesure de dureté (f.)

يف اختبار املواد، قياٌس للتعيني الكمي للصالدة ألسطح األجسام.  يف
حالة اختبار الصالدة التقليدّي، تُعنيَّ ُمقاومة سطح املادة ضد

ستخدام أجسام ستخدام أجسام اخرتاق معيارية،   التشّوهات املرنة، 
طبقَّة، ُحتدَّد

ُ
تبقِّية.  وتبعاً لطريقة االختبار امل

ُ
رها امل اخرتاق معيارية وقياس آ

ا نسبة قوة االختبار إىل سطح االخرتاق ُمقاومة االخرتاق على أ
(الصالدة الربينيلية HB، صالدة 'فيكرز'  HV، صالدة 'نوب')، أو
تبّقي عن جسم االخرتاق (صالدة 'روكويل'

ُ
ا عمق االخرتاق امل على أ

HR).  هلذا جيب النص على طريقة االختبار دائماً مع قيمة الصالدة.

قياس الصالدة، قياس القساوة/
قياس الصالبة

Härtemessung (f.)

966 hard-wired 
programmed controller

commande (f.) en logique câblée

ل مثالً )، يوجد تحّكمات (دائرة ُمالمس أو دائرة ُمرحِّ
ُ
يف هذا النوع من امل

فردة.  وأيُّ تغيٍري يف
ُ
مُج التحّكم يف الوصالت بني أدوات التوصيل امل بر

وظيفة التحّكم تنتج عنه توصيلةٌ سلكية أخرى.

لتوصيالت ُمتحّكم ُمربَمج 
السلكية

Verbindungsprogrammierte Steuerung (f.)

967 head

régulation (f.)

يُعربِّ هذا املصطلح، طبقاً للمواصفة القياسية األملانية رقم 19222، عن
مجيع اإلجراءات اليت تُؤدي إىل حتقيق املسار املرجو ((رابط:

حدَّدة سلفاً .  تُتخذ هذه
ُ
عملية|لعمليةِ ))  ما، وفقاً لألهداف امل

اإلجراءات على نطاٍق واسع بتأثري من العنصر البشرّي وذلك بناًء على
حيط

ُ
جمَّعة من الوسط امل

ُ
ستقاة من العملية نفسها أو امل

ُ
ت امل البيا

مبُساعدة جتهيزة التحّكم.  لذلك فإن ((رابط:  غرفة توجيه|غرفة التوجيه))
ألجهزة ُتستخدم للقياس أو حتتوى على جهاٍز أو أكثر أو وصالت 

الضبط أو التوجيه أو عرض النتائج أو إصدار إشارات حتذير أو
التسجيل أو التشغيل أو احلساب.

توجيه

Leiten (n.)

968 Header

en-tête (m.)

ستهدفة ومعلومة التحّكم.
ُ
يشمل عنوان اجلهة امل

عنوان

Header

969 heat capacity

capacité (f.) thermique

سعة حرارية

Wärmekapazität (f.)

970 heat flow rate

courant de chauffage (m.)

تدفقة يف كل وحدة زمنية أو هو ((رابط:  قدرة (ال... )
ُ
كّمية احلرارة امل

احلرارية|القدرة احلرارية)).

تدّفق (ال... )  احلراري، دفق
ن احلرارة احلرارة/  سر

Wärmestrom (m.)
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971 heat of vaporization

chaleur d'évaporation (f.)

كّمية احلرارة الالزمة لتحويل مقدار ُحمدَّد من سائل من احلالة السائلة إىل
احلالة الغازية، أي تبخريه، دون أن تتغّري درجُة احلرارة.  تُعترب حرارة التبّخر
ة يف ُمنحىن نقطة الغليان.  وعملياً ُتستخدم حرارة التبّخر قيمًة ُممِّيزة ُمهمِّ

اليت غالباً ما تكوُن كبرية حقاً، يف التربيد تقنياً .  ويف العملية العكسية، أي
لقدر نفسه ُجمدَّداً متحررًة ىف شكل التكثيف، تعوُد كّميُة احلرارة هذه 

حرارة تكثيف.

حرارة التبّخر

Verdampfungswärme (f.)

972 heating method

méthode de chauffage

يف طريقة قياس التدّفق هذه، يتُم إدخال ((رابط:  تدّفق (ال... )
نساب من منبع دايفء،

ُ
بت، إىل الوسط امل احلراري|تدّفق حراري))  

 <R<sub فيما بني ((رابط:  حّساس|حّساسني))  لدرجيت احلرارة
sub/ >1> وR<sub>2</sub> .  يتناقص ((رابط:  فرق

درجات احلرارة))  بني كال احلّساسني، مع تزايد سرعة التّدفق.  ويقع كلٌ 
/ >R<sub>2و <R<sub>1</sub من حساسّي القياس

sub> يف ((رابط:  قنطرة قياس))، واليت تكوُن ((رابط:  إشارة))  خرجها
يف تناسٍب مع ((رابط:  تدّفق|التدّفق)).  (انظر:  ((رابط:  فارق حراري

يف املقياس احلراري للتدّفق)))

طريقة التسخني

Aufheizverfahren (n.)

973 helical gas meter

compteur à gaz hélicoïdal

مقياس غري ُمباشر ((رابط:  تدّفق حجمي|للتدّفق احلجميّ ))، ُميكن
تناسبة مع ((رابط:

ُ
ستخدامه تعيُني ((رابط:  إشارة))  القياس امل

تدّفق|التدّفق))، وهي السرعة، وحتويلها إىل ((رابط:  كّمية ُمقاسة))
ً، ويتناسب استخدامه مع وهي التدّفق.  يدور مقياس التدّفق حمور

الغازات.

عداد غاز حلزوين

Schraubenrad-Gaszähler (m.)

974 helix interpolation

interpolation (f.) hélicoïdale

يف هذه العملية، يتُم استكماُل النقاط املوجودة على املسار فيما بني
ه التحّكم ستهدفة، من قبل ((رابط:  ُموجِّ

ُ
نقطة البداية والنقطة امل

الرقميّ ))، ومن مثّ تنشأ ُمنحنيات مسارية هلا شكل حلزوين.

استكمال حلزوين، استكمال لوليب

Helix-Interpolation (f.)

975 hemispherical 
emissivity

émissivité (f.) hémisphérique d’un radiateur 
thermique

ّشع احلرارّي حمل الدراسة، وبني
ُ
النسبة بني اإلشعاع النوعّي الصادر عن امل

ع بالنك الذي له درجة احلرارة نفسها.  (انظر:  ((رابط:  إشعاع ُمشِّ
ع بالنك)))  نوعي|االشعاع النوعي))) (انظر: ((رابط:  ُمشِّ

ع درجة انبعاث نصف مكانية ملُشِّ
حراري

Halbräumlicher Emissionsgrad (m.) eines 
Temperaturstrahlers

976 heuristic adjustment

ajustement (m.) heuristique / réglage (m.) 
heuristique

هو ((رابط:  ضبط تـَْوأَِمي))، يتُم فيه ضبُط ((رابط:  َمعلم
ضبط|معلمات الضبط))  بناًء على ((رابط:  قواعد التعديل))، اليت

ألساس إىل جتارب سابقة.  وهلذا الغرض، يتُم تقييُم املسار الزمينّ  تستنُد 
ناسبة، من مثل ((رابط:

ُ
إلشارات ((رابط:  دائرة ضبط|دائرة الضبط))  امل

سَّعة (ال... )|السعة))، و((رابط:  زمن الذبذبة))، و((رابط:
ختميد|التخميد))، وما إىل ذلك.

مواءمة إرشادية، تعديل ُموجَّه

Heuristische Anpassung (f.)

977 High Level Data Link 
Control

HDLC (m.)

عتِمد على ((رابط:
ُ
((رابط:  برتوكول))  ((رابط:  شبكة|الشبكة))  امل

بت|البت))  والذي قامت (رابط:  منظمة (ال...) الدولية للتوحيد
القياسي (أيزو -  ISO)|املنظمة الدولية للتوحيد القياسي (أيزو -

ISO)))  بتوحيده وفقاً للمعاير 13239:2002 الصادرة من املنظمة
الدولية للتوحيد القياسي (أيزو -  ISO)  واللجنة الدولية للتقانة

ئية (IEC).  ُميكن تصنيف هذا الربتوكول داخل ((رابط:  مرجع الكهر
(ال... )  األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة|املرجع األساسي لرتابط

األنظمة املفتوحة))  يف الطبقة رقم 2، وهي ((رابط:  طبقة توصيل
ت)).  يقوم هذا الربتوكول يف هيكله األساسي على برتوكول البيا

تزامنة))
ُ
ت امل ت ُمتزامنة|ضبط وصلة البيا ((رابط:  ضبط وصلة بيا

لشركة IBM.  كما أنه حيتوي على العديد من الوظائف منها:  التحكم
يف جزء من النقل، والتعرُّف على ((رابط:  خطأ يف النقل|أخطاء النقل))

من خالل ((رابط:  مراقبة التكرار احللقي))، وتصحيح اخلطأ من خالل
تكرار ((رابط:  كتلة|الكتلة))، وإعادة تسجيل األخطاء غري القابلة

للتصحيح يف طبقة أعلى، وهي ((رابط:  طبقة الشبكة)).

ت برتوكول للتحكم ىف ربط البيا
(HDLC) عالية املستوى

HDLC
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978 High Level Language

langage (m.) évolué / langage (m.) de haut 
niveau

HLL ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
High Level :هو الرمز امل

Language، ستوي، على سبيل املثال
ُ
وهي لغة برجمة عالية امل

سكال)) .((رابط:  سي++ ))  أو ((رابط:  

(HLL) لغة عالية املستوى

HLL

979 High pass filter

filtre (m.) passe-haut

ح ذو نطاق مترير وحيد، حيتوي كل ((رابط:  تردد ُمرشِّ
(ال... )|| الرتددات))  األعلى من ترّدد حّدي ُمعنيَّ .  وهذا يعين أن له
جمال إمرار واحد فقط لتلك الرتّددات اليت تتجاوز الرتدد احلّدي، وجمال

حجز للرتددات األقل منه.

ح مترير ح مترير عال، ُمرشِّ ُمرشِّ
الرتّددات العالية

Hochpass (m.)

980 Highway Addressable 
Remote Transducer

HART : protocole (m.) de communication

قل))  يشتمل على ((رابط: ت|نظام  قل البيا ((رابط:  نظام 
ت على ((رابط:  حلقة تيار 20 مّلي أمبري)).  بروتوكول))  لنقل البيا

يت/ث، كما أنه وتصل ((رابط:  ُمعّدل نقل))  فيه إىل 1.2 كيلو 
((رابط:  آمن ذاتياً )).  ويشيُع استخدامه يف الصناعات التحويلية يف

تحدة األمريكية وبريطانيا.
ُ
ت امل الوال

ت 'هارت'، بروتكول قل البيا
نقل لألمتتة الصناعية

Hart

981 histogram

histogramme (m.)

((رابط:  توزيع قياسات متقطعة))

مدرج تكراري، هستوجرام

Histogramm (n.)

982 hollow compression 
cylinder

cylindre (m.) de compression

اسطوانة على شكل قبعة، ملصقة بسطحها الداخلي ((رابط:  شرائط
قياس التمّدد))  اليت تقيس االنضغاط احملوري و ((رابط:  التمدد))

الشعاعي، انظر الرسم.

أسطوانة جموفة قابلة لالنضغاط

Hohlzylinder-Stauchkörper (m.)

983 Home Area Network

HAN : réseau (m.) résidentiel

HAN ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Home Area :هو الرمز امل

Network، ا شبكة اتصاالت يبلغ حيز مداها أقل من ويُقصد 
.مرت يف نطاق املنزل 100

(HAN) شبكة اتصاالت منزلية

HAN

984 homing

course de référence (f.)

يُوجد يف ((رابط:  ماكينة التحّكم الرقميّ |ماكينات التحّكم الرقميّ ))،
لنقاط املرجعّية))، واليت يتُم حتديُدها ما ُيسمَّى ((رابط:  نقطة مرجعية|

من قبل ُمصنِّع املاكينة، وتكوُن ُمقاسًة حسب هيكل املاكينة.  بُعيد
هّمة، عن طريق

ُ
تشغيل املاكينة، يتُم التحّرك إىل كل النقاط املرجعية امل

ه، من خالل وجِّ
ُ
لرحلة املرجعية.  ويستطيُع امل ه.  هذه العملية ُتسمَّى  وجِّ

ُ
امل

مج و((رابط:  نقطة صفر املاكينة))، أن ُحيّدد ُمعادلة نقطة تعاُدل الرب
املوضع اللحظي ((رابط:  أداة|لألداة)).

توجيه مرجعي

Referenzfahrt (f.)

985 homogeneous 
differential equation 
(Differentialgleichung(

équation (f.) différentielle homogène

 <a<sub  :هي ((رابط:  معادلة تفاضلية))، تكون صيغتها كاآليت"
 <n</sub> × y<sup>(n)</sup> + … + a<sub
sub> × ẏ + a<sub>0</sub> = 0/ >1 ويكون مقدار

 ".(t)y أما مقدار اخلرج فهو ،u(t) = 0 الدخل فيها

معادلة تفاضلية متجانسة

Homogene DGL (f.)

986 Hooke's field

domaine de Hooke (m.)

((رابط:  جمال التناسب))

جمال هوك

Hooke’scher Bereich (m.)

987 Hooke's law

loi de Hooke (f.)

يوفر األساس لتحديد توتر مادة s انطالقا من قياس ((رابط:
،(s = e × E) :لنسبة حلالة توتر على حمور واحد   .(e) ((االستطالة

حيث (E)  هو معامل املرونة.

قانون هوك

Hooke'sches Gesetz (n.)
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988 host computer

ordinateur (m.) de contrôle

حاسوب يكوُن على قمة هرمية نظاٍم، من أجل أمتتة ((رابط:  عملية))
ما.  يتّوفر هذا احلاسوب على وصالٍت مع ((رابط:  ُمستوى (ال... )

ايل))، أي تلك األجهزة، اليت ُتؤدي مهام القياس، ستوى ا
ُ
ايل|امل ا

و((رابط:  ضبط|الضبط))، و((رابط:  حتّكم|التحّكم))، والعرض،
واإلنذار، والتسجيل، والتشغيل، واحلساب.  وعلى هذا األساس، فإن
ا التأثُري على سري ((رابط: طاقم العمل يّتخذ اإلجراءات اليت من شأ

حدَّدة سلفاً .
ُ
عملية|العملية))، مبا يتوافق واألهداف امل

حاسوب مضيف، حاسوب مركزي

Leitrechner (m.)

989 host computer

ordinateur (m.) de contrôle

(انظر:  ((رابط:  حاسوب مضيف)))  يف قاموس هندسة التحّكم.

حاسوب مضيف

Leitrechner (m.)

990 Hrones

Hrones

(انظر:  ((رابط:  تعديل الضابط وفًقا لطريقة شني وهرونس وريسفيك)))

هرونس

Hrones

991 Hub

hub (m.) Ethernet / concentrateur (m.) Ethernet

جهاز يقوم بربط ((رابط:  عقدة|عقد))  الشبكة مادً على شكل
جنمي.  وعادة ما ُتطلق هذا التسمية املختصرة على ((رابط:  ُجممِّع -

م اإلشارات)).  يف الشبكات ذات الرتدد األساسي 10/100، وُمضخِّ
ُيستخدم ((رابط:  ُمكّرِر))  ذي مداخل وخمارج عديدة (ُموزِّع جنمي).

ذا ((رابط: يبدو كُل كابل ُمتصٍل من خالل حاسوٌب ما 
وزِّع))، على هيئة ((رابط:  قطاع))  ُمنفصل.

ُ
ُموزِّع|امل

ُموزِّع، ُجممِّع/ُمفرِّع

Hub

992 Human Machine 
Interface

IHM : interface (f.) homme-machine

Human Machine  :ختصر للمصطلح اإلجنليزي
ُ
هو الرمز امل

Interface، ويُقصد به ((رابط:  واجهة بينية|الواجهة البينية))  لآللة
راقبة وأنظمة القياس

ُ
الىت ُيشاهدها اإلنسان يف أنظمة التشغيل وامل

والتحكُّم.  (انظر:  ((رابط:  هندسة التحكُّم))).

واجهة املُستخدم البشري
(HMI)

HMI

993 Hurwitz- operation

valeur finale stationnaire (f.)

ستعمال أقطاب دالة التحويل، إلثبات استقرار نظام حراكي من عدمه 
ال يلزم حتديد موقع األقطاب حسابيا.  وبدالً عن ذلك، ميكن معرفة ما

إذا كانت كل األقطاب موجودة يف النصف األيسر من املستوى العقدي
من خالل معامالت الدالة متعددة احلدود اليت متثل مقام دالة التحويل.
ويكون النظام غري مستقر بصفة قطعية إذا كان معامل واحد على األقل

من معامالت الدالة اخلصائصية متعددة احلدود يساوي صفراً أو إذا
كانت العالمة اجلربية ملعامل معني ختتلف عن العالمات اجلربية لباقي

لفعل إىل يسار املعامالت.  ولتقييم ما إذا كانت نقاط الصفر موجودة 
لطريقة احلسابية اليت طورها هورفيتس. احملور التخيلي، فإننا نستعني 

ستعمال معامالت الدالة متعددة احلدود بعدد ن فأننا نكّون مصفوفة و
ن املعامالت ذات الدليل السليب أو عدد عناصرها ن *  ن، مع العلم 
صفار يف املصفوفة.  وانطالقاً  اليت تفوق قيمتها العدد ن يتم تعويضها 

من هذه املصفوفة، يتم تكوين كل احملددات اجلزئية.  وبذلك يكون معيار
إستقرار النظام احلراكي كاآلتى :  إذا كانت كل املعامالت وحمدد

هوروفيتس الرئيسي وكل احملددات اجلزئية ذات قيمة إجيابية، فإن كل
نقاط الصفر للدالة متعددة احلدود اليت متثل مقام دالة التحويل، تكون

موجودة يف النصف األيسر للمستوى العقدي وبذلك يكون النظام
مستقرا.

طريقة هورفيتس

Hurwitz-Verfahren (n.)

994 Hurwitz-determinant

transformée de laplace, nomenclature (f.)

حيتوي ُحمدِّد هورفتس األصلي لنظام بدرجة 'ن'  على 'ن-  1 ' خطوط
وعلى 'ن-  1 ' أعمدة.  ويف الزاوية العلوية اليسرى من احملدد األصلي،

يوجد املعامل الذي حيمل دليل 1.  ومن خط إىل آخر يقل الدليل بنسبة
واحد.  ومن عمود إىل آخر يقل الدليل بنسبة 2.  كل احملددات اجلزئية

املبدئية للمحدد الرئيسي تقع على اخلط القطري املائل للمحدد الرئيسي
حملدد الرئيسي. ملقارنة  وهلا نفس الزاوية العلوية اليسرى 

ُحمدِّد هورفيتس

Hurwitz-Determinante (f.)

995 hydraulic incentives

moteurs (pl. + m.) hydrauliques

ا شغِّالت مع توليد طاقة حتفيزية كبرية نسبياً، كما أ
ُ
تـَتَـَواََءم وظيفُة هذه امل

تُتيح وجود ((رابط:  زمُن الضبط|أزمنة الضبط))  الضئيلة.

ُمشغِّالت هيدرولية

Hydraulische Antriebe (pl.+m.)
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996 hygrometer; moisture 
meter

hygromètre (m.)

((رابط:  جهاز قياس))  ُيستخدم إلجراء عمليات ((رابط:  قياس
الرطوبة)).

مقياس الرطوبة، ِمرطاب/
هيجرومرت

Feuchtemesser (m.)

997 hygrometry

hygrométrie (f.)

مهيٍة كبرية فيما يتعلق بقياس الرطوبة:  ((رابط: تتمتع املفاهيم التالية 
رطوبة ُمطلقة))  و((رابط:  رطوبة (ال...) القصوى|رطوبة قصوى))
و((رابط:  رطوبة (ال... )  النسبية|رطوبة نسبية)).  وُتستخدم أجهزة

قياس الرطوبة التالية على سبيل املثال:  ((رابط:  مقياس رطوبة السفط))،
((رابط:  مقياس الرطوبة -  كلوريد الليثيوم))، و((رابط:  مقياس رطوبة

ئي))، و((رابط:  مقياس رطوبة سطح الندى))، لتحليل الكهر
و((رابط:  مقياس رطوبة سعوي)).

قياس الرطوبة، املرطابية

Feuchtemessung (f.)

998 hyperlink

hyperlien (m.) / lien (m.) / lien (m.) hypertexte

إحالة ترافقية إىل ((رابط:  عقدة نص تشعيب)).

رابط تشعيب، رابط إحالة
إلكرتونية وصلة إحالة إلكرتونية

وصلة تشعبية

Hyperlink (m.)

999 Hypertext

hypertexte (m.)

نص يربط فيما بني ((رابط:  عقدة نص تشعيب|عقدة النص التشعيب))
مع بنية كائنات معلوماتية متوفرة على هيئة شبكة، ويتم ذلك عن طريق

لروابط التشعبية)). إحاالت ترافقية، تُعرف ((رابط:  رابط تشعيب|

نص تشعيب، نص فائق

Hypertext (m.)

1000 Hypertext 
marker/tag/symbol/

lien (m.) hypertexte

(انظر:  ((رابط:  رابط تشعيب)))

رمز النص التشعيب، رمز النص
التشعيب

Hypertextmarke (f.)

1001 Hypertext Markup 
Language

HTML

HTML ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Hypertext:هو الرمز امل

Markup Language، وهي لغة برجمة ذات ((رابط:  رمز النص
ذه التشعيب|رموز نص تشعيب)).  وأغلب مواقع شبكة اإلنرتنت مكتوبٌة 

اللغة الىت تعتمد علي تعريف ((رابط:  لغة الرتميز القياسي العام
(SGML))).

لغة ترميز النص الفائق
(HTML)، لغة إعداد النص

(HTML) الفائق

HTML

1002 hypertext node

lien (m.) hypertexte

تعترب العقدة يف ((رابط:  نص تشعيب|النص التشعيب))  عنصرًا أساسًيا
لتقسيم وجتزئة وحدات معرفية.  كما ُتشكِّل العقد نقاط البداية والنهاية

ا ((رابط:  رابط تشعيب|روابط تشعبية)). للروابط املنطقية اليت أنشأ
إلمكان تكوين عقدة نص تشعّيب، مثًال، عن طريق نصوص أو مقاطع و

نصوص أو كائنات وسائط متعددة.

عقدة نص تشعيب

Hypertext-Knoten (m.)

1003 Hypertext Transfer 
Protocol

http

HTTP ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Hypertext :هو الرمز امل

Transfer Protocol، وهو ((رابط:  بروتوكول))  ((رابط:  نقل
ت|لنقل الصفحات املكتوبة))  بواسطة ((رابط:  لغة ترميز النص البيا

رتبطة (((HTML) الفائق
ُ
وكل ((رابط:  امللف|امللفات))  األخري امل

ا على اختالف أنواعها .

بروتوكول نقل النص الفائق
(HTTP)

http

1004 hysteresis

hystérésis (f.)

هو خطأ يف القياس F<sub>hy</sub> (x, h) الذي ال
يتوقف على املدخل فقط، ولكن تؤثر عليه أيضا خملفات مسار القياس

(التاريخ:  history)  (Hysterese : ختّلف).  اخلطأ الناتج عن
ت معقدة أو القياسات. التخلف ال ميكن حتديده إال من خالل حسا

ختّلف

Hysterese (f.)
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1005 hysteresis curve

courbe (f.) d’hystérésis

تغّري 
ُ
سلوك ُمعنيَّ للنظام ال يتوّقف فيه مقداُر اخلرج على مقدار الدخل امل
بشكل ُمستقل فقط،وإمنا يتوّقف كذلك على احلالة السابقة ملقدار

رتاكم لديه، أن يتخذ
ُ
اخلرج.  ولذلك ُميكن للنظام، ُمعتمداً على التاريخ امل

حالًة من عدة حاالت ُممكنة.  حتدث حالة التخّلف عند إجراء عدة
عمليات طبيعية وتقنية وعمليات ضبط.

ُمنحىن التخّلف

Hysteresekurve (f.)

1006 hysteresis error

erreur (f.) d’hystérésis

خطأ ختّلف

Hysterese-Fehler (m.)

1007 hysteresis of two-point 
controller

hystérésis (f.) au régulateur à deux paliers

جمال ميت (هامد)  ُحمّدد املعامل حول القيمة املشرفية، واليت جيب أن تتغّري 
حوهلا ((رابط:  قيمة حقيقية|القيمة احلقيقية))، وذلك لتغيري حالة اخلرج

ضادة.
ُ
امل

ختّلف (ال... )  يف الضابط ثنائي
النقاط

Hysterese (f.) beim Zweipunktregler
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1008 I system in the 
frequency domain

Système I (m.) intégral dans le domaine 
fréquentiel

ال تكون املعادلة التفاضلية لنظام تكاملي يف ((رابط:  جمال الزمن|ا
لصيغة التالية:  متغري خرج (متغري زمين) =  معامل تكاملي * الزمين))  

تكامل (متغري دخل (متغري زمين) * فارق زمين) +  قيمة بدئية ملتغري
دخل، مع العلم أن املعامل التكاملي =  معامل تناسيب /  زمن تكاملي.

وإذا ما اعترب أن القيمة البدئية ملتغري الدخل =  0، فإن املعادلة يف
لصيغة التالية:  متغري خرج ال الرتددي))  تكون  ((رابط:  جمال الرتدد|ا
(عامل البالس) =  معامل تكاملي/  عامل البالس *  متغري دخل(عامل

ال الرتددي تكون البالس)  وبناًء على ذلك، فإن دالة التحويل يف ا
لصيغة التالية:  دالة حتويل (عامل البالس) =  معامل تكاملي /  عامل

البالس.

ال الرتددي نظام تكاملي يف ا

I-System (n.) im Bildbereich

1009 I system with 1st 
order lag in the 
frequency domain

système IT1 (m.),intégrateur avec retard de 
premier ordre, dans le domaine fréquentiel

بت *  مشتق لصيغة التالية:  معامل زمين  ال الزمين  تكون املعادلة يف ا
متغري اخلرج +  متغري اخلرج =  معامل تكاملي *  تكامل(متغري دخل *

فارق زمين)، مع العلم أن معامل تكاملي =  معامل تناسيب /  زمن
لصيغة التالية:  (1 + ال الرتددي  تكاملي.  ويكون حتويل املعادلة يف ا
بت) * متغري خرج =  معامل تكاملي / عامل البالس *  معامل زمين 

عامل البالس *  متغري دخل وبذلك نتحصل على دالة التحويل =  متغري
ال الرتددي =  معامل تكاملي ال الرتددي /  متغري خرج يف ا خرج يف ا

بت) /  عامل البالس *  (1 +  عامل البالس *  معامل زمين 

نظام تكاملي بتأخري من الدرجة
ال الرتددي األوىل يف ا

IT1-System (n.) im Bildbereich

1010 I system with 2nd 
order lag in the 
frequency domain

système IT2 (m.) intégrateur avec retard du 
second ordre dans le domaine fréquentiel

ال الزمين)) تكون املعادلة اخلصائصية يف ((رابط:  جمال الزمن|ا
لصيغة التالية:  معامل 2 * مربع مشتق متغري اخلرج +  معامل 1 *

مشتق متغري اخلرج +  متغري اخلرج =  معامل تكاملي *  تكامل (متغري
دخل *  فارق زمين).  املعامل التكاملي =  املعامل التناسيب /  زمن الفعل

بت زمين 2، معامل 1 = بت زمين 1 *  التكاملي.  معامل 2 =  
ال الرتددي يكون بت زمين 2.  حتويل املعادلة يف ا بت زمين 1 +  
لصيغة التالية:  (معامل2 * مربع عامل البالس +  معامل 1 * عامل

البالس +  1) * متغري خرج =  معامل تكاملي /  عامل البالس *  متغري
دخل.  وبذلك تكون دالة التحويل =  معامل تكاملي /  (عامل البالس *
(معامل 2 * مربع عامل البالس +  معامل 1 * عامل البالس +  1)).

نظام تكاملي بتأخري من الدرجة
ال الرتددي الثانية يف ا

IT2-System (n.) im Bildbereich

1011 I-controller with I-
control system

régulateur (m.) intégral avec boucle intégrale

بت)) مثال ((رابط:  دائرة ضبط منسوب ذات تّدفق خرج 

ضابط تكاملي مبنظومة تكاملية

I-Regler (m.) mit I-Strecke

1012 I-controller with P-
control system

régulateur (m.) intégral avec boucle 
proportionnelle

مثال:  ((رابط:  دائرة ضبط ضغط الغاز))

ضابط تكاملي مبنظومة تناسبية

I-Regler (m.) mit P-Strecke

1013 identifier

identificateur (m.) / identifiant (m.)

هو اسم يف ((رابط:  لغة برجمة))  عالية املستوى، كاسم ((رابط:  وظيفة))
مثل 'قراءة'  أو 'printf'، أو اسم ((رابط:  أمر))  ُمعرَّف ُمسبـًَّقا مثل

ت مثل 'int'، أو اسم ((رابط: 'return'، أو اسم نوع بيا
ات))  أو ((رابط:  بنية ضبط|ُبىن ضبط)). ويف ((رابط:  سي ُمتغّري |ُمتغريِّ

عرِّف من
ُ
سي ++ ))  على وجه اخلصوص يسري ما يلي:  يتكون امل

ستخدام ((رابط:  رمز))  واحد أو من عدة رموز، حيث ُيسمح فقط 
أحرف وأرقام وعالمات التسطري أسفل السطر '_'.  وال ُيسمح ببدء

عرِّف برقم.  ويتُم التمييز بني األحرف الكبرية واألحرف الصغرية.  وتقوم
ُ
امل

عرِّف عن أجزء
ُ
قي الرموز األخرى، كاملسافة مثال، بفصل هذا امل

مج األخرى. الرب

ُمعرِّف

Bezeichner (m.)
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1014 IEC 584

CEI 584

ئية))  ((رابط:  مزدوجة ((رابط:  القيم األساسية للقوة الدافعة الكهر
حرارية|للُمزدوجات احلرارية))  املعيارية يف املواصفة رقم 60584 طبقاً 

للمواصفات القياسية األملانية (DIN)، واملواصفات األوروبية،
ئية IEC رقم 584. واملواصفة القياسية للجنة الدولية للتقانة الكهر

مواصفة (ال... )  القياسية للجنة
IEC ئية الدولية للتقانة الكهر

رقم 584

IEC 584

1015 IEC 61131

CEI 61131

ICE ئية واصفة القياسية للجنة الدولية للتقانة الكهر
ُ
تنُص امل

توافقة مع املواصفة رقم 61131 من املواصفات القياسية
ُ
61131، امل

األملانية (DIN)  واملواصفات األوروبية (EN)، على طريقة ((رابط:
نتجني ألنظمة ((رابط:  جهاز حتّكم

ُ
برجمة))  ُموحدَّة، وُمستقلة عن امل

منطقي قابل للربجمة|أجهزة التحّكم املنطقي القابلة للربجمة)).  وكثري من
نتجني يقرُّون على أن ((رابط:  نظام برجمة|أنظمة الربجمة))  اليت

ُ
امل

ا تتطابق مع هذه املواصفة القياسية، وعالوًة على ذلك، هناك ينتجو
بعُض نظم الربجمة اخلاصة مبُنتجني ُمعّينني ُميكُن استعماهلا بشكٍل ُخمتلف

أو ُمكِمل.

مواصفة (ال... )  القياسية للجنة
IEC ئية الدولية للتقانة الكهر

رقم 61131

IEC 61131

1016 IEC 61158

CEI 61158

ت))  'الكربى'، ت|أنظمة نقل البيا قل البيا حتوي ((رابط:  نظام 
Fieldbus Foundation (FF)و ControlNet ومنها

قل ت لألمتتة)))  و((رابط:   ص (نظام نقل تسلسل البيا و((رابط:  إنرت
،SwiftBus ص ص))، ويب-نت P-Net، وسويفت  برويف 

.WorldFIP وورلد إف آي يب

مواصفة (ال... )  القياسية للجنة
IEC ئية الدولية للتقانة الكهر

رقم 61158

IEC 61158

1017 IEC 62026

CEI 62026

ت|أنظمة نقل قل البيا هذه املواصفة تشتمل على ((رابط:  نظام 
ا على ُمتطلبات عامة، ت))  'الصغرى'، وخيتص اجلزء األول  البيا

واجلزء الثاين على ((رابط:  واجهة بينية حّساس/  ُمشغِّل))، واجلزء
الثالث:  DeviceNet، واجلزء الرابع:  LONtalk  ((رابط:  شبكة

تشغيل حملية (LON)))، واجلزء اخلامس:  SDS، واجلزء السادس:
SMCB، واجلزء السابع:  Device World  ((رابط:  بروتوكول

.(((FIP) التطبيق التصنيعي

مواصفة (ال... )  القياسية للجنة
IEC ئية الدولية للتقانة الكهر

رقم 62026

IEC 62026

1018 IEC bus, properties

propriétés (f., pl.) caractéristiques (f., pl.) du 
bus (m.) IEC

ت))  واملتواصلون قل البيا قل (معلومات)| املشاركون يف ((رابط:  
تحدث (كأجهزة القياس)، أو وظيفة

ُ
عربه، إما أن تكون هلم وظيفة امل

املستمع (كأجهزة الطباعة)، أو كال الوظيفتني يف الوقت نفسه (كأجهزة
القياس ذات جماالت القياس القابلة للتعديل، على سبيل املثال).  وُتدار
عمليات الناقل ووظائف األجهزة املتصلة به، بواسطة وحدة حتكم تعمل

كمتحدث ومستمع يف الوقت نفسه وتضطلع بوظيفة التهيئة األولية
للناقل قبل بدء التشغيل وحتديد املتشاركني يف الناقل الذين ُميكنهم

التواصل فيما بينهم.  وتضم الواجهة البينية لناقل اللجنة الدولية للهندسة
ت تعمل يف االجتاهني، وُميكن استعماهلا ئية، مثانية خطوط بيا الكهر

كخطوط عناوين يف منط ((رابط:  تشغيل ُمتعدد اإلرسال|التشغيل
إلضافة إىل ثالثة ((رابط:  إقامة االتصال|خطوط تعدد اإلرسال))، 

ُ
امل

ت، ومخسة خطوط للتحكم مصافحة))  للتحّكم يف عملية تبادل البيا
رتَِبطة به.  ويصل املدى األقصى للناقل

ُ
ت واألجهزة امل قل البيا العام يف 

ت))  فيه إىل 20 مرتاً، كما أن ((رابط:  ُمعّدل نقل|سرعة تدفق البيا
لنسبة للمسافات القصرية. يت يف الثانية  تكون يف حدود 1 ميجا

خصائص الناقل املعياري للجنة
(IEC) ئية الدولية للتقانة الكهر

IEC-Bus, Eigenschaften (pl.+f.)
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1019 IEC standard 66.22

IEEE : Institut (m.) des ingénieurs électriciens et 
électroniciens

IEEE ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Institute of :هو الرمز امل

Electrical and Electronics Engineers، وهي مجعية
سست عام 1884م، وتضُم قرابة 300 ألف عضو من أمريكية دولية 

ء واإللكرتونيات يف حوايل 150 دولة .ُمهندسي الكهر

ء مجعية ُمهندسي الكهر
(IEEE) واإللكرتونيات

IEEE

1020 IEC bus

bus (m.) IEEE 488

ت قل))  على التوازي يسمح بتبادل البيا قل (معلومات)| ((رابط:  
ت، فهو -  على سبيل املثال - بني أجهزة القياس وأجهزة عرض البيا
ستلزمات الضرورية لألجهزة املعملية.  وحىت ال يتم ربط

ُ
يدخل ضمن امل

صّنعة للجهاز، مت
ُ
جلهة امل تعريف ((رابط:  واجهة بينية|الواجهة البينية))  

ء واإللكرتونيات حتت رقم تعيري الناقل لدى مجعية ُمهندسي الكهر
ئية حتت رقم 66.22.  كال 488، ويف اللجنة الدولية للتقانة الكهر

قًال وسيطاً ُمتعدد املعيارين خيتلفان يف القابس.  وُيستخدم الناقل أيًضا 
األغراض (GPIB).  (انظر:  ((رابط:  خصائص الناقل املعياري للجنة

 .((((IEC) ئية الدولية للتقانة الكهر

قل (ال... )  املعياري للجنة
(IEC) ئية الدولية للتقانة الكهر

IEC-Bus (m.)

1021 IEEE 488

IEEE 488

ء واإللكرتونيات (IEEE)  رقم أُدرجت يف معيار مجعية ُمهندسي الكهر
قل (ال... )  املعياري للجنة الدولية للتقانة 488 بنود ((رابط:  

ئية ئية (IEC)|الناقل املعياري للجنة الدولية للتقانة الكهر الكهر
.(((IEC)

ء معيار مجعية ُمهندسي الكهر
واإللكرتونيات (IEEE)  رقم

488

IEEE 488

1022 IEEE-488

IEEE 802

ئية قل (ال... )  املعياري للجنة الدولية للتقانة الكهر (انظر:  ((رابط:  
((((IEC) ئية (IEC)|الناقل املعياري للجنة الدولية للتقانة الكهر

خط لالتصاالت الرقمية قصرية
املدي (آى تريبل إي 488 -

(IEEE 488

IEEE 802

1023 if-then rule

règle si-alors (f.)

شتمل على الشرط < ُمقدَّم> ،
ُ
هي قاعدة تتكون من الطرف األول امل

لٍ > ، وُتستخدم يف ((رابط: شتمل على اجلزاء < 
ُ
والطرف الثاين امل

املنطق الضبايب))، على سبيل املثال، لو 'ارتفع الضغط'، إذاً 'ينفتحُ 
مكن أيضاً أن حيوي الشرط، الربط حبرف العطف

ُ
الصّمام قليالً '.  من امل

ألداة (أو)  فُتمثَّل من خالل اإلنقسام إىل (و).  أما الربط بني اجلملتني 
عدٍد كبري من قواعد الشرطية.

شرطية (ال... )، قاعدة السببية،
قاعدة لو/إذاً 

Wenn-Dann-Regel (f.)

1024 illuminance

éclairement (m.) lumineux

شدة اإلضاءة، شدة االستضاءة

Beleuchtungsstärke (f.)

1025 illuminance meter

luxmètre (m.)

((رابط:  جهاز قياس))  ُيستخدم لتعيني ((رابط:  شدة اإلضاءة)).

مقياس شدة اإلضاءة، مقياس
االستضاءة

Beleuchtungsstärkemesser (m.)

1026 illuminance meter

luxmètre (m.)

(انظر:  ((رابط:  مقياس شدة اإلضاءة)))

لكسمرت، مقياس شدة اإلضاءة

Luxmeter (n.)

1027 image area/image-
bearing area

domaine (m.) fréquentiel / espace (m.) de 
Lapalce

ستعمال ال الذي يتم فيه حتويل دالة زمنية f(t) إىل دالة طيفية  ا
((رابط:  حتويل البالس)).  حتويل الدالة ُيسمى إذن حتويل البالس أو

.F(s)  ((رابط:  دالة طيفية|الدالة الطيفية))

جمال صوري

Bildbereich (m.)
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1028 impedance

impédance (f.)

ئّي بني خارج قسمة ((رابط:  قيمة مؤثِرة|القيمة املؤثِرة))  للجهد الكهر
قطّيب خلية شبكية ثنائية األقطاب، على القيمة الفّعالة لشدة التيار

قاومة الظاهرية
ُ
ئي يف اخللية.  ويف العمليات اجليبية تتساوى قيمة امل الكهر

عاوقة.
ُ
مع قيمة امل

ُمعاوقة، ُممانعة

Impedanz (f.)

1029 implement, tool

outil (m.)

يتُم تعديُل شغلٍة ما من خالل أداة يتحُكم يف تشغيلها انساٌن أو ماكينة.
املاكينة اليت تستطيُع إجراء عملية التعديل بشكٍل ُمستّقل دون تدخٍل من

أحد ال ُتسمَّى (أداة)  طبقاً هلذا التعريف.  ففي هندسة اإلنتاج، ُيشريُ 
صطلح (أداة)  إىل األدوات اليدوية (مطرقة، براّدة، مفك)، وأدوات

ُ
امل

التشكيل، اليت ُتستخدم يف أعمال الطباعة والطحن والثقب، إضافًة إىل
عّدات اآللية (أدوات التقطيع مثل

ُ
أدوات التعديل، اليت ُتستخدم يف امل

املقشطة، واملثقاب).

أداة، عدة/آلة

Werkzeug (n.)

1030 implication

équation d'Euler (f.)

يف املنطق الثنائي يكون متغري اخلرج للدالة املنطقية األساسية '  املتغري
املنطقي أ إىل املتغري املنطقي ب'  =  0 إذا كان أ صحيح و ب خطأ.
وبذلك يكون (أ => ب) =  متممة أ مع ب.  وهذا يعادل التوصيف

املنطقي:  إذا ُوجد أ فإن ب يتبعه أو أذا كان ال بُد من أ فإن ب يتبعه.
لنظر إىل هذه العملية ليست تبادلية، مما وهذا يعين أن أ هو شرط كاٍف 

لنسبة إىل ب. ب، أما ب فال يعدو أن يكون شرط غري ضروري 

إجنرار منطقي

Implikation (f.)

1031 impulse

pulsation (f.)

ئية، والذي تكون فيه العودة إىل قيمة هو التغّري احلادث يف كّمية فيز
اخلرج، عقب حدوث االنتقال اخلطوّي، من قيمة V  0 إىل V  5 مثًال،

دةُ 
ُ
سريعاً أو عقب فرتة زمنية ُحمّددة.  ويف بعض التطبيقات، تكوُن امل

الزمنية للنبضة قصريًة إذا ما قورنت مع مدٍد زمنيٍة خصائصية أخرى.
(انظر:  ((رابط:  نبضة وحدة)))

نبضة

Impuls (m.)

1032 impulse and step 
function

réponse fréquentielle (f.) d’un élément PT2, 
proportionnel avec retard de 2ème ordre

ال الزمين نتحصل على املعادلة التالية:  دالة نبضية (متغري زمين) = يف ا
مشتق دالة درجية (متغري زمين)

دالة نبضية ودالة درجية

Impuls- und Sprungfunktion (f.)

1033 impulse response in 
Laplace domin

transformée de Laplace inverse (f.)

حتويل البالس هو حتويل تكاملي أحادي اجلانب، ُميكّننا من حتويل دالة
ال ال الطيفي العقدي (ا ال الزمين احلقيقي إىل دالة يف ا يف ا

ال الصوري).  وبذلك نتحصل على ُحمّولة البالس، اليت الرتددي، ا
لدالة الطيفية واليت ُتستعمل حلل املعادالت التفاضلية ُتسمى أيضاً 
بتة.  ومن خالل عادالت التفاضلية مبُعامالت 

ُ
اخلطية أو أنظمة امل

ت السعة اإلجابة الطيفية العقدية ُميكننا اشتقاُق الدوال احلقيقية إلجا
ملقارنة بدالة ويل اإلجابة الرتددية أسهل  ذا يكوُن  والطور، و

ال التحويل.  وعلى سبيل املثال فإن اإلجابة على إشارة نبضية يف ا
ال الرتددي *  حتويل البالس لإلشارة الصوري =  دالة التحويل يف ا
النبضية الوحدية.  حسب قائمة التحويل، فإن حتويل البالس لإلشارة
النبضية الوحدية يساوي 1 وعليه فان اإلجابة على إشارة نبضية يف

ال الرتددي، تساوي دالة التحويل. ا

ال إجابة على إشارة نبضية يف ا
الرتددي

Impulsantwort (f.) im Bildbereich

1034 impulse response in 
time domin

système P (m.), proportionnel dans le domaine 
fréquentiel

اإلجابة على إشارة نبضية تعين إشارة خرج لنظاٍم، تكون إشارة الدخل
ستعملة يف نظرية األنظمة لتعيني خصائص

ُ
فيه على شكل نبضة ديراك امل

األنظمة اخلطية الثابتة زمنيا.  وُحيبذ استعمال نبضة ديراك املثلى يف
ا تشمل طيفاً المتناهياً من الرتددات.  أما يف الدراسات النظرية، أل
رة األنظمة الدراسات التحليلية التجريبية، فتتم يف اغلب األحيان إ

شارات نبضية، ومن َمث قياس إشارة اخلرج اليت متكننا من تعيني سلوك
النظام يف نقل اإلشارات بتقريب مقبول وبصفة كاملة، وذلك دون حاجة

ت جد مرتفعة يف وقت إىل نبضة ديراك اليت تصعد قيمتها إىل مستو
لغ القصر.

ال إجابة على إشارة نبضية يف ا
الزمين

Impulsantwort (f.) im Zeitbereich
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1035 incentive

commande (f.) / entraînement (m.)

ئية))، و((رابط: شغِّالت الكهر
ُ
ئية|امل ُتستخدم ((رابط:  ُمشغِّالت كهر

شغِّالت البنيوماتية))، و((رابط:  ُمشغِّالت
ُ
ُمشغِّالت بنيوماتية|امل

شغِّالت اهليدرولية))  يف ضغط الصّمامات، وُمنظمِّات
ُ
هيدرولية|امل

اخلنق، والصمَّامات البوَّابية، وما إىل ذلك.

تشغيل، دفع

Antrieb (m.)

1036 increment

incrément (m.)

(انظر:  ((رابط:  مرحلة أولية)))

دة، إضافة َتزايُد، ز

Inkrement (n.)

1037 incremental encoder

codeur incrémental (m.)

ستخدمة
ُ
ستشعرات))  امل

ُ
صطلح إىل ((رابط:  ُمستشعر|امل

ُ
ُيشُري هذا امل

لتعيني التغّريات يف الوضع (خطياً )  أو التغّريات يف الزوا (دورانياً )، واليت
ا تعيُني املسافة املقطوعة واجتاهها، أو التغّري يف الزاوية واجتاه يُفرتض 
ستشعرات

ُ
ستمرار، فإن امل الدوران.  يف ُمقابل أنظمة القياس العاملة 

التزايدية متلك أدوات قياس ممثلة لألبعاد مع تقاسيم قياس دورية ُمتكررة.
يعتمد القياس على حتديٍد الجتاه وتسجيِل للقياس.  األكثر شيوعاً لدى

ستشعرات الدّوارة البصرية.  جماالُت االستخدام
ُ
االستخدام هي امل

االعتيادية هي حتديُد املوضع يف هندسة األمتتة وعناصر التشغيل والتوجيه
يف األجهزة اإلليكرتونية.

ُمشفِّر تزايدى، جهاز ترميز تزايدي

Inkrementalgeber (m.)

1038 incremental procedure

méthode (f.) par codeur rotatif

دات). يتميز بتقسيم نطاق القياس كله إىل أقسام متساوية ومعدودة (الز
=)  (z) عرب حصيلة ضرب عدد النبضات  (s) يتحدد املوقع املراد قياسه
عدد اخلطوات)  على املسار يف طول اخلطوة (e) ((رابط:  عرض اخلطوة

.(s = z × e) :((األساسي

إجراء إضاّيف، عملية إضافية

Inkrementalverfahren (n.)

1039 indicating instrument

instrument (m.) de mesure à affichage

((رابط:  جهاز قياس))  يُظِهر قراءًة ما على صورٍة تناظرية، أو رقمية، أو
ُمشفَّرة.  وُميكنه عرُض أكثر من قيمة ألكثر من كّمية يف الوقت نفسه.
ويستطيُع جهاُز القياس البياينّ أن ينقل لقطاٍت أيضاً .  ُميكن أن تتكوَّن
ا ُمباشرًة، وإمنا القراءة من إشارة خرج، ال ُميكن للُمراقب البشري قراء

ُميكن تفسريها بواسطة جتهيزة ُمناِسبة.  (انظر:  ((رابط:  إشارة تَناظُرية)))،
(انظر:  ((رابط:  إشارة رقمية)))، (انظر:  ((رابط:  رمز كودي)))

ر جهاز بياين، جهاز قياس مبُؤشِّ

Anzeigendes Messgerät (n.)

1040 Indication

affichage (m.)

الوحدة الوظيفية األخرية يف سلسلة قياس أو عملية معاجلة لقيم قياس،
وفيها تصدر نتيجُة القياس يف شكل قيمة عددية تناظرية أو رقمية.

بيان، قراءة/  مدلول

Anzeige (f.)

1041 indirect acting 
instrument

mode (m.) train d’ondes

لتسجيل من لعرض أو  (رابط:  جهاز قياس))، ُتشغَّل جتهيزته اخلاصة 
ئي أو أي جتهيزة أخرى مناسبة، اعتماداً على قيمة قبل حمرك كهر

قاسة))
ُ
((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكّمية امل

جهاز قياس فعَّال بطريقة غري
ُمباشرة

Indirekt wirkendes Messgerät (n.)

1042 indirect flow 
measurement

mesure de débit indirecte (f.)

يتُم التمييز بني ((رابط:  مقياس ُمعدَّل التدّفق|مقاييس))  ُمباشرة وغري
باشرة على قياس

ُ
عدَّل التدّفق.  تعتمد أجهزُة القياس غري امل

ُ
ُمباشرة مل

املسافة املقطوعة أو السرعة اخلطية أو سرعة الدوران.  وهنا ينبغي للوصول
إىل ((رابط:  قيمة القياس))، أن تكون كّميٌة أخرى معلومة، ولتكن

الكثافة ρ على سبيل املثال، وذلك لتعيني ((رابط:  تدّفق كتلي|التدّفق
الُكتلي))  أو ((رابط:  تدّفق حجمي|التدّفق احلجمي)). أغلب

لضغط العمليات هي عمليات غري ُمباشرة، مثل ((رابط:  طريقة قياس 
حلث املغناطيسي))، إخل. الفّعال))، و((رابط:  مقياس التدّفق 

قياس غري ُمباشر ملُعدَّل التدّفق

Mittelbare Durchflussmessung (f.)
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1043 indirect measurement

mesure (f.) indirecte

طريقة قياس يتُم فيها احلصول على قيمة ((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكّمية
باشر لكّمياٍت أخرى ترتبطُ 

ُ
املطلوب قياسها))  من خالل القياس امل

بعالقٍة وثيقة مع الكّمية املطلوب قياسها.

قياس غري ُمباشر

Indirekte Messung (f.)

1044 indirect measurement 
of force

mesure (f.) indirecte de force / mesure dérivée 
de force

يتم تركيب املستشعر داخل مكوِّن، ويقوم بتسجيل جزء من ((رابط:  قوة
(ال... )|القوة))  املطلوب قياسها (= حتويلة قياس)، ويتميز أن تركيبه

واستخدامه ال يتطلب الكثري، أما عيبه فيكمن يف ضرورة ((رابط:
معايرة|معايرته))  يف حالة وجوده داخل املكوِّن، وذلك لتحديد ((رابط:

حساسّية (ال... )))  جهاز القياس.

قياس (ال... )  غري املباشر للقوة

indirekte Kraftmessung (f.)

1045 indirect pressure gauge

instrument (m.) de mesure indirecte / 
instrument (m.) de mesure dérivée

ئية للضغط. ر الفيز تعتمد الطرق غري املباشرة على االستفادة من اآل
ا تقيس ((رابط:  الضغط املطلق)).  يف جمال الضغط العادي واملرتفع إ

ثري الكهرإجهادية)) تكون للكهرإجهادية أمهية خاصة.  ((رابط:  

أجهزة قياس الضغط بطريقة غري
ُمباشرة

indirektes Druckmessgerät (n.)

1046 inductance

inductance (f.)

ئية ملوصل أو ((رابط:  ملف)) احملاثة، أو احملاثة الذاتية، هو خاصية كهر
ئي الذي يعرب املوصل، بسبب ئي.  يـَُولُِّد التيار الكهر يعربمها تياٌر كهر

ال املغناطيسي))، لتايل تغري ((رابط:  جمال مغناطيسي|ا تغريه، و
حاثة الناجتة هي نسبة التدفق

ُ
جهدا معاكسا، يـَُقاِوم التغيري يف التيار.  امل

املغناطيسي الناتج عن مرورالتيار إىل شدة التيار الذي تسبب يف هذا
التدفق.  (انظر:  ((رابط:  تدّفق مغناطيسيّ )))

ُحماثة، معامل احلث

Induktivität (f.)

1047 induction law/ 
Faraday's law of 
induction

loi de faraday de l'induction (f.)

ئي لتدفق مغناطيسي متغري يف الزمن عندما يتعرض موصل كهر
(dF/dt)، ينشأ به جهد حثي (ui = -dF/dt)، والذي ينتج تيارا
ئي ميكن أن ينتج ال املغناطيسي عرب املوصل الكهر (I).  تغري تدفق ا
ال، أو عن تغري يف الزمان للمجال نفسه ((رابط: عن حركة املوصل 

جمال مغناطيسي)).  ينتج عن التيار املار يف املوصل جمال مغناطيسي
ثري مضاد (قانون ال الرئيسي وله  إضايف.  هذا األخري يتداخل مع ا

لينز). ((رابط:  تدفق مغناطيسي))

قانون فاراداي للحثّ 

Induktionsgesetz (n.)

1048 induction meter

capteur (m.) de pression inductif

تبادل
ُ
((رابط:  جهاز قياس))  يعتمد تشغيله على استغالل التأثري امل

بتة ئية  تبادلة، الناشئة عن مغناطيسات كهر
ُ
للمجاالت املغناطيسية امل

ئيةٍ  ئية، يتُم حّثها من خالل مغناطيساٍت كهر تسري فيها تياراٌت كهر
ء.  (انظر:  ((رابط: لة للكهر ٍت تركيبيٍة ُمتحركة ُموصِّ أخرى يف ُمكوِّ

قانون فاراداي للحثّ )))

جهاز قياس حثي، مقياس حّثي

Induktionsmessgerät (n.)

1049 induction-type pulse 
generator

capteur inductif

يُوجد داخل مبيت ُمّوِلد احلث، ((رابط:  ملف))  ذو قلب حديدّي،
ايته ((رابط:  مغناطيس دائم|مغناطيٌس دائم)).  توّلد من يستقُر يف 

خالل القلب احلديدّي ((رابط:  جمال .مغناطيسي|جماٌل مغناطيسيّ ))
ستمرار داخل ملف احلث .  ومن خالل دوران العجلة التزايدية، تتغّري 

ال املغناطيسّي داخل امللف، وهو ما يُؤدي إىل حث جهد شدُة ا
ولِّد

ُ
ُمرتدد.  يتوّقف مقداُر اجلهد على سرعة الدوران والفجوة اهلوائية بني امل
والعجلة التزايدية.  إذا ما كانت بنيُة الرتس ُمتناسقة، فإن مسار اجلهد

خذ ُمنحًىن جيبياً .  من خالل الفجوات أو املغناطيسات الدائمة داخل
العجلة التزايدية، ينشأ مسار ُمتغريِّ للجهد، ُيستخدم لقياس املسافة أو

الزاوية.

حساس حثي

Induktionsgeber (m.)
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1050 inductive 
pressure sensor

capteur (m.) de pression inductif

حيتوي على ((رابط:  حساس اإلزاحة|ُمستشعر حّثي لقياس اإلزاحة))،
الذي يتصل ((رابط:  غشاء|بغشاء رّقي))، حيث يتسبب تغّري الضغط
يف توليد ((رابط:  قوة (ال... )|قوة))  على الغشاء فيحرّكه.  وبذلك يتغّري 

ثِبت احلديدي يف ملفني، ممّا يُغريِّ حثية ((رابط:
ُ
موضع امل

ملف|امللفات))  بعكس اجتاه الدوران.  ويتم حتويل التغّريات يف احلث إىل
تغّريات يف اجلُهد الكهريب، مث تظهر بشكل أكثر كثافة.

ُمستشعر حّثي لقياس الضغط،
حّساس حّثي لقياس الضغط

Induktiver Druckaufnehmer (m.)

1051 industrial data 
collection

acquisition (f.) des données d’exploitation

ت التشغيلية'، واليت تشمل أوقات اختصار ملصطلح 'جتميع البيا
احلضور الشخصية، وأوقات اإلعداد لعمليات اإلنتاج، وأوقات عمليات

ت اخلاصة مبُراقبة اجلودة، إىل جانب َمعلمات املواد، التصنيع، والبيا
ت واحملاسبة نشأة، وإعداد املواز

ُ
وهي املعلومات الضرورية إلدارة امل

وخالصة الفواتري.

ت التشغيلية جتميع البيا

BDE (f.)

1052 Industrial PC

ordinateur (m.) renforcé

حاسوٌب ُمصّنع حبجٍم يتوائم مع االشرتاطات اإلطارية يف األغراض
الصناعية، وحبيُث يكوُن أكثر استقراراً وحتمًال، وُمتمتعاً حبماية عالية ضد

التشويش، مع حساسية أقل جتاه األتربة واالهتزازات.

حاسوب ألغراض صناعية
(IPC)

IPC

1053 industrial robot

robot (m.) industriel

آلة عاملية قابلة للربجمة، وتعمل على معاجلة وتركيب وتشغيل قطع العمل.
ال الصناعي (مثل: ت من أجل االستخدام يف ا صُممَّت الروبو

صناعة السيارات).  وتتكون اآللة عامًة من ُمناور عن بعد (ذراع
الروبوت)، ((رابط:  حتّكم|ُمتحكِّم))، و((رابط:  جهاز توجيه)). (انظر:
ت ((رابط:  أداة)))، و(انظر: ((رابط:  قابض))) ، ... إخل).  تُزوَّد الروبو
يف الغالب ((رابط:  ُمستشعر|مبُستشعرات))  ُخمتلفة األنواع.  ُتربمج اآللة

داء مسار عملها بشكٍل ُمستقِّل، ملرٍة واحدة فقط يف العادة، لتقوم 
ستشعرات.

ُ
ستقاة من امل

ُ
وتغيري املهمة اعتماداً على املعلومات امل

روبوت صناعي

Industrieroboter (m.)

1054 inference

inférence (f.)

ُمصطلح ُيستخدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض))، يُقصد
به االشتقاق أو الوصول إىل النتيجة النهائية.  واالستدالل هو استنباط

((رابط:  دالة عضوية|الدوال العضوية))  لكل ((رابط:  شرطية
(ال... )|القواعد الشرطية))، واإلضافة الالحقة للدّوال العضوية التابعة

من نوعية تلك القواعد.

ِاْسِتْدالل، ِاْستِ 
ْخراج/ِاْسِتْخالص/ِاْسِتْنباط/ِاْسِتْنتاج

Inferenz (f.)

1055 Influence of technical 
systems

influencer un système technique

ثٌري قوي على ُميكن اختيار مقادير للنظام، حبيُث يكوُن هلا من جهة 
سلوك النظام، ويسهل التحكم فيها من جهٍة أخرى، مع حماولة تعديلها

أثناء التشغيل، حبيث يتُم احلصول على مسار ((رابط:  مقدار
اخلرج|مقادير اخلرج))  املطلوب، وذلك بصفة تقريبية على األقل. (انظر:

((رابط:  نظام تقين)))

ثري (ال... )  على نظام تقينّ 

Beeinflussung (f.) eines technischen Systems

1056 Information carrier 
(center) for control

support (m.) d’informations pour les commandes

ستخدمة يف ((رابط:
ُ
لنظر إىل حامالت املعلومات امل

زاء أنواع ُخمتلفة من الطاقة أو الوسائط. تحّكمات))، فإننا 
ُ
ُمتحّكم|امل

تنُتج ((رابط:  إشارة|اإلشارات))  الالزمة لعمليات التحّكم، من مقادير
ئية، مثل اجلهد، أو التيار، أو الضغط، أو القوة، أو املسافة. فيز

حاملة املعلومات يف املُتحكِّمات،
ُدعامة املعلومات يف املُتحكِّمات

Informationsträger (m.) für Steuerungen

1057 information parameter

paramètre (m.) informationnel

رامرت))  ((رابط:  إشارة|اإلشارة))، احلاملة ملعلومة. هو ((رابط:  

رامرت معلومايت ُمتغريِّ املعلومات، 

Informationsparameter (m.)

1058 information parameter

paramètre (m.) informationnel

رامرت))  ((رابط:  إشارة|اإلشارة))، الذي حيمل املعلومة. ((رابط:  

رامرت املعلومات، ُمعامل معلومايت

Informationsparameter (m.)

131



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Iمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

1059 inheritance

héritage (m.)

هي طريقٌة أساسيةٌ يف ((رابط:  توجيه الكائنات))، وهلا أمهيٌة كبريٌة يف
دف عملية الوراثة إىل تشكيل تطوير الربجميات.  ويف اهلندسة التقنية، 

((رابط:  فئة|فئات))  جديدة استناداً على أصناٍف موجودٍة ُمسبقاً،
حيُث تبقى العالقُة بني كال الصنفني، جديده وقدميه، قائمًة بشكلٍ 

مكن أن يكون الصنُف اجلديد توسعًة للصنف األصلي،
ُ
ُمستمر.  من امل

أو تضييقاً له.  وإىل جانب هذا الغرض البنائي، ُتستخدم عملية الوراثة يف
ات بني األصناف، وهو األمر ذو األمهية البالغة يف املراحل توثيق التشا

األوىل من تطوير الربجمّيات.  (انظر:  ((رابط:  توجيه الكائنات)))

وراثة

Vererbung (f.)

1060 inhomogeneous 
differential equation

équation (f.) aux différences ‘finies’

تكون املعادلة التفاضلية، من الدرجة األوىل على سبيل املثال، خطية إذا
لصيغة التالية:  مشتق درجة أوىل ملتغري اخلرج +  دالة ف (متغري كانت 

الدخل) * متغري اخلرج =  دالة ج (متغري دخل),  واليت ُتسمى دالة ج
ن املعادلة التفاضلية تكون (متغري دخل)  دالة التشويش.  مع العلم 

المتجانسة إذا كانت دالة التشويش خمتلفة عن الصفر.

معادلة تفاضلية الُمتجانسة

Inhomogene DGL (f.)

1061 initial quantity, output 
quantity

grandeur de sortie (f.) / variable de sortie (f.)

أيٌّ من املقادير اليت تنتج عند خرج نظاٍم أو جهاٍز ما، وينبغي حتديدها
سلفاً أو تغيريها ارتباطًا ((رابط:  مقدار الدخل|مبقادير الدخل)).

مقدار اخلرج، ُمتغريِّ َخرج

Ausgangsgröße (f.)

1062 initiator

initiateur (m.)

ثري ((رابط:  جمال مغناطيسي))  أو ((رابط:  ُمستشعر))  مبدل عند 
ئي)).  له إشارة خرج ((رابط:  ثنائي|ثنائية)).  يعمل ((رابط:  جمال كهر
دون اتصال مباشر (يكفي االقرتاب حلصول التبديل)، وبال ضجة، ودون

كل أو حاجة لطاقة للتبديل، وال يرتد أيضاً .  (انظر: رد فعل، ودون 
((رابط:  ارجتاجية التالمس))).

دئ، مبدئ

Initiator (m.)

1063 initiator

initiateur (m.)

يتم التحكم يف الوصول إىل الناقل، من خالل ُمكوِّن ُمعنيَّ يُطلق عليه
'وسيط الناقل'، وذلك يف التوصيل املركزي للناقل، والعقدة اليت تبدأ

الوصول إىل الناقل ُتسمَّى 'البادئ'.  (انظر:  ((رابط:  هدف))).

دئ

Initiator (m.)

1064 input element

élément (m.) d’introduction

هو ((رابط:  ُعنصر حتويل))  يتُم بواسطته نقُل اإلشارات واملعلومات من
اخلارج إىل داخل التجهيزة املعنّية.

ُعنصر دخل، وحدة الدخل/
وحدة اإلدخال

Eingabeglied (n.)

1065 input module

module (m.) d’entrée

وحدة تقوم بتحويل اإلشارات الواردة من جانب العمليات إىل مستوى
َربَجمة.  وتنتج عن ذلك

ُ
لذاكرة امل املعاجلة الرقمي اخلاص بتقنية التحكم 

ئي لإلشارات اخلارجية وذلك وفقاً  ت خمتلفة للتوتر الكهر مستو
ئي، فإن إلضافة إىل حتويل املستوى الكهر ستعملة.  و

ُ
للحساسات امل

ئي ئي واحلماية من التوتر الكهر لعزل الكهر وحدة الدخل تتكفل 
زالة التشويش عن املفرط ومن خطأ القطبية املعكوسة، كما تسمح 

لنسبة طريق مرشحات مقاومة-مكثف وعرض احلالة املنطقية للجهاز.  
للرتكيبات النمطية، فإنه يتم جتميع املدخالت يف جمموعات حتتوي على

يت دخل. 8 أو 16 أو 32 مدخل أي ما يعادل 1 أو 2 أو 4 

وحدة دخل

Eingangsbaugruppe (f.)

1066 input quantity

grandeur (f.) d’entrée / variable (f.) d’entrée

مقدار يُوثّر على ((رابط:  نظام|النظام))  اخلاضع للمراقبة، دون أن يتأثر
هو نفسه من هذا النظام.  مقاديُر الدخل يف نظم الضبط التقّين، هي

((رابط:  مقدار الضبط|مقادير الضبط))  و((رابط:  ُمتغريِّ 
ات التشويش)). التشويش|ُمتغريِّ

مقدار الدخل

Eingangsgröße (f.)

1067 input resistance

résistance (f.) d’entrée

ئّي أو عند ئية ُتوجد عند مدخل جهاز كهر ((رابط:  مقاومة))  كهر
ته، وتُثقل على اجلهاز املصدرّي الذي ينقل مدخل ُمكوِّن من ُمكوِّ

ُجهده إىل هذا الدخل.

ُمقاومة دخل

Eingangswiderstand (m.)
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1068 input span

intervalle d’entrée (m.)

اية ((رابط: ُمصطلح املدى متغريِّ الدخل Dx يُقصد به الفرق بني 
.x0 وبداية مدى القياس x0 + Dx  (((مدى القياس

مدى متغريِّ الدخل

Eingangsspanne (f.)

1069 input vector

vecteur (m.) d’entrée

يتكوَّن ُمتجه الدخل من كل ((رابط:  مقدار الدخل|مقادير الدخل))
اخلاصة ((رابط:  نظام|بنظام))  خاضع للمراقبة.

ُمتجه الدخل

Eingangsvektor (m.)

1070 Input/Output

Profinet IO

مت تطوير بروفينتIO للتواصل مع األجهزة الطرفية الالمركزية، يف حالة
((رابط:  التشغيل يف الزمن احلقيقي))، ويوجد اإلصداران وهم ((رابط:
بروفينت IO:  إصدار:  الزمن احلقيقي (RT)))، و ((رابط:  بروفينت
.(((IRT) ت املتزامنة ىف الزمن احلقيقي IO:  إصدار:  تبادل البيا

ال دخل وخرج شبكة ا
،'Profinet IO'العمليايت

ال العمليايت دخل وخرج شبكة ا

Profinet IO

1071 instability

instabilité (f.)

ا نتيجة حدوث تشويش خارجي، إذا فقدت ((رابط:  دائرة ضبط))  اتزا
ا تستعيُد استقرارها ُجمّدًدا، عندما يتُم إيصاهلا إىل ((رابط:  حالة فإ

استقرار))  جديدة بعد فرتة زمنية ُحمدَّدة.  إن التثّبت من استقرار دائرة
ً يف أي دائرة ضبط مت تنفيذها بشكل تقين، الضبط يُعدُّ أمراً ضرور

وحينما ال يتحقق هذا األمر، فإن دائرة الضبط تدخل يف نطاق عدم
االستقرار (الالاستقرارية).

عدم استقرار، اضطراب

Instabilität (f.)

1072 instability in Bode 
diagram

instabilité (f.) dans le diagramme de Bode

ينص شرط حدوثه على التايل:  عندما تبلغ ((رابط:  استجابة
طور|استجابة الطور))  j(ω) = -180° تكون ((رابط:  إجابة

سعة|إجابة السعة))  L(ω) > 0 dB.  كما يكون ((رابط:  تردد
انتقايل|الرتدد االنتقايل))  ωD أكرب من ((رابط:  تردد زاوي

.ωK  ((حرج|الرتدد الزاوي احلرج

عدم استقرار يف ُخمطط بود

Instabilität (f.) im Bodediagramm

1073 instability of closed-
loop control system

instabilité (f.) de la boucle de régulation fermée

غلقة)))
ُ
يكست لعدم استقرار الدائرة امل (انظر:  ((رابط:  معيار 

عدم استقرار دائرة الضبط املُغلقة

Instabilität (f.) des geschlossenen Regelkreises

1074 Installation

dispositif (m.)

ُمصطلح عام يعين، على سبيل املثال، جهاز ضبط أو حتّكم، يضم كافة
لة يف ((رابط:  مسار فعل|مسار تدخِّ

ُ
((رابط:  عنصر|العناصر))  امل

الفعل))، اليت ُتسهم يف التأثري على املنظومة املضبوطة عن طريق ((رابط:
عنصر سيطرة|عنصر التعديل))، وذلك حسب الوظيفة املوكولة إىل كلٍ 

منها.

جتهيزة، تركيبة

Einrichtung (f.)

1075 Institute of Electrical 
and Electronics 
Engineers

IEEE 1188

(((Bitbus) ص مواصفة وردت فيها معايُري ((رابط:  بت 

ء معيار مجعية ُمهندسي الكهر
واإللكرتونيات (IEEE)  رقم

1188

IEEE 1188

1076 instruction

commande (f.) d’instruction

(انظر:  ((رابط:  أمر)))

تعليمة

Anweisung (f.)

1077 instruction list

liste (f.) d’instructions

(انظر:  ((رابط:  قائمة تعليمات (الربجمة))))

قائمة تعليمات (الربجمة)

Anweisungsliste (f.)

1078 instruction list (IL)

Liste d'instructions, LI (f.)

اختصار ملصطلح 'قائمة تعليمات الربجمة'، وهي ((رابط:  لغة برجمة))
ُموجَّهة للنصوص ((رابط:  ُجممِّع|ُجممِّعة))  وفق املواصفة القياسية األملانية
DIN رقم 61131 املوافقة للمعيار األوريب، من أجل حترير ((رابط:
مج تطبيقي|برامج تطبيقية))  ألنظمة ((رابط:  جهاز حتّكم منطقي بر

قابل للربجمة|أجهزة التحّكم املنطقّي القابلة للربجمة)).

قائمة تعليمات (الربجمة)، اختصار
قائمة تعليمات (الربجمة)

AWL (f.)
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1079 instrument with 
contacts

instrument (m.) de mesure par contact

تحّرِك من ((رابط:
ُ
((رابط:  جهاز قياس))  يقوُم فيه اجلزء امل

المسات على أوضاٍع حمدَّدة سلفاً .
ُ
ستشعر))  بتشغيل امل

ُ
ُمستشعر|امل

جهاز قياس ُمالمس

kontaktgebendes Messgerät (n.)

1080 instrument with 
suppressed zero

appareil de mesure (m.) à point zéro désactivé

((رابط:  جهاز قياس))  ال يُظهر قيمة ((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكّمية
طلقة دون حٍد ُمعنيَّ .  ُميكن أن

ُ
قاسة))، إذا كانت هذه القيمة امل

ُ
امل

ئية. ينسحب ُمسمَّى 'صفر مكبوت'  إىل نقطة تعادل ميكانيكية أو كهر

جهاز قياس بصفر مكبوت

Messgerät (n.) mit unterdrücktem Nullpunkt

1081 Insulated Gate Bipolar 
Transistor

transistor (m.) bipolaire à grille isolée

IGBT ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Insulated Gate :هو الرمز امل

Bipolar Transistor، وهو ((رابط:  ترانزستور قدرة|ترانزستور
لعديد ئية))  ُميكن التحّكم يف فلطيته.  ويتمّيز هذا الرتانزستور  قدرة كهر

لرتانزستور|(MOSFET) من امليزات ُمقارنًة ((رابط:  موسفت
ئية ثنائية القطب ّوصل))  عايل اجلهد والرتنزستورات الكهر

ُ
املعدين شبه امل

التقليدية، وهو األمر الذي جيعله ُمستخَدًما يف (انظر:  ((رابط:  وحدة
حّول اإلستاتيكي

ُ
.(((إدارة امل

ترانزستور معزول البوابة ثنائي
(IGBT) القطب

IGBT

1082 insulation resistance 
measuring device

instrument (m.) de mesure de résistance 
d’isolement

((رابط:  جهاز قياس))، ُيستخدم لقياس ُمقاومة العزل، أي ((رابط:
ئّي أو حراريّ )|لعازل)) مقاومة|املقاومة))  األومية ((رابط:  عازل (كهر

ئيّ . كهر

جهاز قياس ُمقاومة العزل

Isolationswiderstandsmessgerät (n.)

1083 insulator

isolant (m.)

مادة ((رابط:  موصلية (ال... )|موصليتها))  ضعيفة، مثل، اخلزف
واهلواء.

ئّي أو حراريّ )، مادة عازل (كهر
عازلة

Isolator (m.)

1084 integral

intégral (m.)

َحدَّد.  وحساب التكامالت
ُ
ًحدَّد وغري امل

ُ
صطلح اجلامع للتكامل امل

ُ
هو امل

ُيسمَّى بعملية التكامل.  وُميكن تصوَّر التكامل على أنه يساوي املساحة
احملصورة حتت منحىن الدالة وبني احلّدين أ و ب.

تكامل

Integral (n.)

1085 integral action

comportement (m.) de l’intégrale

(انظر:  ((رابط:  عنصر تكاُملي)))

فعل تكاُمل، سلوك تكاُملي

I-Verhalten

1086 integral action 
coefficient

coefficient (m.) d’action intégrale

K<sub>I</sub> = K ُمعامل ينتج عن تطبيق املعادلة
K حيُث <sub>p</sub>/T<sub>n</sub >

< sub>p</sub> هو ((رابط:  معامل تناسيب|املعامل
التناسيب))، وT<sub>n</sub> ((رابط:  زمن إعادة الضبط)). 

ُمعامل الكسب التكاملي

Integrierbeiwert (m.)

1087 integral action time/ 
reset time

cadre orienté messages (m.)

زمن إعادة الضبط

Nachstellzeit (f.)

1088 integral Controller

Intégral ‘du produit’ de convolution (m.)

يؤدي الضابط التكاملي (أو عنصر الضبط التكاملي)  عملية تكاملية عرب
الزمن ((رابط:  فرق الضبط))  والذي يساوي حاصل الطرح بني قيمة
ثري الضابط سَتهدفة والقيمة الفعلية ملقدار الضبط.  يظهر 

ُ
الضبط امل

التكاملي جليا يف االرتفاع اخلطي ملقدار التعديل كنتيجة لالرتفاع
الُفجائي لفارق الضبط.  خيضع السلوك الزمين للضابط التكاملي للصيغة

التالية:  متغري اخلرج =  معامل تكاملي *  تكامل فارق الضبط *  فارق
ستهدفة

ُ
زمين =  1/  زمن إعادة الضبط *  تكامل حاصل طرح القيمة امل

ملقدار الضبط والقيمة الفعلية ملقدار الضبط.  دالة التحويل للضابط
ال الصوري:  ُمتغري اخلرج /  متغري الدخل =  1 / زمن التكاملي يف ا

إعادة الضبط *  عامل البالس =  معامل تكاملي /  عامل البالس حبيث
يكون معامل تكاملي =  عكس زمن إعادة الضبط.  تُعد الدقة والبطء
من خصائص عمل عنصر الضبط التكاملي، الذي ال يرتك فرق ضبط

دائم ولكنه ميكن أن يؤدي على حالة عدم االستقرار.

ضابط تكاملي، جهاز ضبط
تكاملي

I-Regler (m.)
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1089 integral element

élément (m.) I

لنسبة هلذا العنصر، فإن ((رابط:  مقدار اخلرج))  يساوي تكامل
((رابط:  مقدار الدخل))  على الزمن.  وهو ((رابط:  عنصر حتويل دون
تعويض))  وفيه ال يتجه ((رابط:  مقدار الدخل))، إىل ((رابط:  حالة

ُمستقرة)).

عنصر تكاملي، عنصر له فعل
تكاملي

I-Glied (n.)

1090 integral element

élément (m.) d’intégrale

(انظر:  ((رابط:  عنصر تكاملي)))

عنصر تكاملي، عنصر له فعل
تكاملي

Integralglied (n.)

1091 Integral of absolute 
error

IAE : intégrale (f.) de l’erreur absolue

هو رقم ُمّتفٌق عليه دولياً، ُيشري إىل ((رابط:  ُمستوى اجلودة)).  ويعمل
هذا التكاُمل (IAE)  على دمج مقدار حيود الضبط |e(t)|  عرب

الزمن، ويتعّني وجود قيمة صغرى له، كما أنه يُقّيم كل قيم حيود الضبط
ملقدار نفسه.

(IAE) تكاُمل اخلطأ املُطلق

IAE

1092 integral of absolute 
value of error (IAE)

Thermomètre à résistance (m)

مساحة فارق الضبط هي املساحة اليت تفصل بني مستقيم قيمة الضبط
لنسبة ملساحة ستهدفة وبني منحىن القيمة احلقيقية ملقدار الضبط .  

ُ
امل

القيمة املطلقة لفارق الضبط، فإننا نقوم بقلب املساحات السالبة حول
ال املوجب:  مساحة مستقيم قيمة الضبط املستهدفة وبذلك تصبح يف ا
القيمة املطلقة لفارق الضبط =  تكامل القيمة املطلقة لفارق الضبط من

اية على طول حمور الوقت.  وكلما اخنفض تكامل نقطة الصفر إىل ما ال 
ذا ميكن القيمة املطلقة لفارق الضبط كلما حتسنت فعالية الضبط، و
االستعانة مبساحة القيمة املطلقة لفارق الضبط كتعريف بنوعية فعالية

الضبط.

مساحة القيمة املطلقة لفارق
الضبط، تكامل القيمة املطلقة

لفارق الضبط

Betragsregelfläche (f.)

1093 Integral of squared 
error

ISE : intégrale (f.) de l’erreur quadratique

هو رقم ُمّتفٌق عليه دولياً، ُيشري إىل ((رابط:  ُمستوى اجلودة)).  يعمل هذا
التكاُمل (ISE)  على دمج ُمربَّع مقدار حيود الضبط e2(t) عرب الزمن
t، ويتعّني وجود قيمة صغرى له، كما أنه يُقّيم املقادير الكبرية حليود فارق

الضبط مبقداٍر أكرب من القيم الصغرية.

(ISE) تكاُمل اخلطأ الرتبيعي

ISE

1094 Integral of squared 
time multiplied by the 
absolute error

ISTAE : intégrale (f.) du temps quadratique 
multiplié par l’erreur absolue

هو رقم ُمّتفٌق عليه دولياً، ُيشري إىل ((رابط:  ُمستوى اجلودة)).  يعمل هذا
التكاُمل (ISTAE)  على دمج حاصل ضرب الزمن الرتبيعي t2 يف

طلق حليود الضبط |e(t)|  عرب الزمن، ويتعّني وجود حد أدىن
ُ
املقدار امل

ستغرقة زمًنا طويًال، بشكٍل قوي.
ُ
له.  كما أنه يُقّيم حيودات الضبط امل

ً يف تكامل الزمن الرتبيعي مضرو
(ISTAE) اخلطأ املُطلق

ISTAE

1095 Integral of time 
multiplied by squared 
error

ITSE : intégrale (f.) du temps multiplié par 
l’erreur quadratique

هو رقم ُمّتفٌق عليه دولياً، ُيشري إىل ((رابط:  ُمستوى اجلودة)).  يعمل هذا
التكاُمل (ISAE)  على دمج حاصل ضرب الزمن t مع ُمربَّع حيود

الضبط e2(t) عرب الزمن، ويتعّني وجود حد أدىن له، وهو يُقّيم حيودات
الضبط الكبرية اليت تستغرق زمًنا طويًال، بشكٍل أقوى.

ً يف اخلطأ تكاُمل الزمن مضرو
(ITSE) الرتبيعي

ITSE

1096 integral of time-
multiplied absolute 
value of error

Transformée de Laplace, théorème du retard (m)

هذا املعيار يساوي تكامل جمموع القيمة املطلقة للخطأ والفارق الزمين،
خلصوص تقييم مدى ومدة فارق الضبط. وميكن من خالله و

معيار تكامل جمموع الزمن والقيمة
املُطلقة للخطأ، تكامل قيمة خطأ

مطلقة مضروبة يف الزمن

ITAE

1097 integral quality

intégrale (f.) de performance

(انظر:  ((رابط:  معيار اجلودة)))

ُمكامل اجلودة

Güteintegral (n.)
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1098 integral time constant

constante (f.) du temps d’intégration

(انظر:  ((رابط:  موازنة العنصر التكاملي)))

بت زمن التكامل

Integrierzeitkonstante (f.)

1099 integral-action time

temps (m.) d’intégrale

(انظر:  ((رابط:  معادلة (ال... )  التفاضلية للعنصر التكاملي|املعادلة
التفاضلية للعنصر التكاملي)).

زمن فعل تكاُملي

Integralzeit (f.)

1100 Integrated Gate 
Commutated Thyristor

thyristor (m.) IGCT : à commutation par 
gâchette intégrée

جيمع هذا العنصر، يف نبيطة واحدة، بني املفتاح اإللكرتوينّ من شبه
يرستور ببوابة حتكم لتوصيل أو غلق التيار وصِّالت ((رابط:  

ُ
امل

ت (GCT)))  وبني دائرة التحّكم اليت تتبعه.  ويسمح ببلوغ ُمستو
ئي))  تكون سريعة ُمرتفعة يف ((رابط:  خصائص التحكم التيار الكهر

مع احلفاظ يف الوقت نفسه على مستوى ((رابط:  قدرة ُمبدَّدة))  يكون
إلمكان تشغيله بسرعة 1000 هرتز ُمنخفضاً .  وهذا يعين أن 

لتيار االمسي))  األقصى. و((رابط:  تّيار امسي|

يراستور ُمدمج ببوابة حتّكم
(IGCT) للتشغيل

IGCT

1101 Integrated PLC

API (m.) intégré / automate (m.) programmable 
industriel intégré

قد يكون ((رابط:  جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة|جهاز التحّكم
املنطقي القابل للربجمة))، ُمدَجماً يف ((رابط:  حتّكم|ُمتحكِّماتٍ ))  أخرى،

حلاسوب من قبيل أجهزة ((رابط:  حتّكُم (ال... )  الرقمّي 
تحّكمات

ُ
حلاسوب (CNC)))  أو امل (CNC)|التحّكم الرقمّي 

الفردية.  وقد تزايد ُمؤخراً استخداُم ((رابط:  حاسوب ألغراض صناعية
خصصة ألغراض صناعية(IPC)))  كأجهزة

ُ
(IPC)|احلواسيب امل

حتّكم منطقي قابلة للربجمة، وُميكن حتقيَق وظيفة أجهزة التحّكم املنطقي
القابلة للربجمة داخل احلاسوب عرب برجمية ُمعّينة (أي سوفت وير ُمماِثل
جهزة التحّكم املنطقي القابلة للربجمة)، وكارت إضايف. لذلك اخلاص 

جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة
ُمدمج

Integrierte SPS

1102 Integrated Services 
Digital Network

RNIS : réseau (m.) numérique à intégration de 
services

ISDN ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Integrated :هو الرمز امل

Services Digital Network، وهي شبكة ((رابط:
ت عن بُعد، وفيها تندمج عدة رقمي|رقمية))  لالتصاالت ونقل البيا

((رابط:  وحدة اخلدمات|وحدة خدمات)).  وتُتيح هذه الشبكة إمكانية
ت والنصوص واللغة والصور عرب خطوط اهلاتف.  وتتكّون نقل البيا
يت/ث (قناة شِرتك الرقمية من قناة حتّكم بسرعة 16 كيلو

ُ
وصلة امل

ت يت/ث (قنوات ،(D البيا وقناتني أساسيتني بسرعة 64 كيلو
وبواسطة مثل هذه الوصلة ُميكن للشبكة أداء خدمتني يف .(B حاملة

.نفس الوقت، مثل تشغيل اهلاتف والفاكس

شبكة رقمية للخدمات املُتكاملة
(ISDN)

ISDN

1103 integrating meter

instrument (m.) de mesure intégrateur

لنسبة إىل مقدار ((رابط:  جهاز قياس))  يُعنيِّ تكامل مقدار الدخل، 
آخر، يكوُن الزمن غالباً .

جهاز قياس ُمدمج

Integrierendes Messgerät (n.)

1104 Interbus

bus (m.) de terrain INTERBUS

ص ت))  يُطلق عليه 'إنرت ت|نظام نقل بيا قل البيا ((رابط:  نظام 
S'، تتناسب اخلصائص التقنية هلذا النظام بشكٍل خاص مع استخدامه

يف جمايل ((رابط:  هندسة االستشعار))  و((رابط:  عناصر
ّشغالت))  يف الصناعة.  وهو يُتيح عملية التشبيك

ُ
التشغيل|هندسة امل

فتاح احلدي األخري.  ودائًما ما
ُ
الكلي بدًءا من مستوي التحّكم وحىت امل

تؤدي عملية ((رابط:  وصول (ال... )  إىل الناقل|الوصول إىل الناقل))
ا ((رابط:  حتمي|احلتمية))  إىل فرتات إجابة زمنية ُميكن حسا

تحققة عن هذا الناقل.
ُ
لالستجابة ألوامر ((رابط:  حتّكم|التحّكم))  امل

ص))). (انظر:  ((رابط:  خوَّاص اإلنرت

ص (نظام نقل تسلسل إنرت
ت لألمتتة) البيا

Interbus (m.)

136



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Iمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

1105 Interbus, properties

propriétés (f., pl.) caractéristiques (f., pl.) du 
bus de terrain INTERBUS

قل املسافات الطويلة ال يتجاوز الطوبولوجية:  حلقة؛ عدد املشاركني:  
قل املسافات القصرية ال يتجاوز 8 وحدات 256 وحدة دخل/خرج، 
دخل/خرج؛ طريقة الوصول إىل الناقل:  ِسجل إزاحة ُموزَّع؛ سرعة تّدفق

قل املسافات الطويلة:  500 كيلو بود/  12.8 ت/طول الكابل:   البيا
قل املسافات القصرية:  500 كيلو بود /  10 مرت؛ بُنية برقية:  ال كم، 

ت مفيدة يت لربقية اإلطار اجلمعي مبعلومة حتكم –  بيا تتجاوز 512 
ت:  16 بت الختبار مني البيا لكل احملطات –  معلومة حتكم؛ 

قل املسافات الطويلة:  آر إس التكرار الدوري؛ مستوى إشارات الناقل:  
قل املسافات القصرية:  مستوى إشارة  ،(RS-485)  485

قل املسافات الطويلة:  5 تكنولوجيا مقحل-مقحل ؛ الكبالت:  
قل املسافات أسالك كل زوج منها جمدولني، ألياف بصرية متوفرة، 

القصرية:  15 سلك كل زوج منها جمدولني.

ص خواص اإلنرت

Interbus, Eigenschaften (pl.+f.)

1106 Interface

interface (f.)

(انظر:  ((رابط:  واجهة بينية)))

واجهة، إنرت فيس، وصلة بينية،
جهاز بيين

Interface (n.)

1107 Interface

interface (f.)

موضع ربط جهازين أو نظامني، حيث يتم ربطهما معاً على طريف
((رابط:  واجهة بينية|الواجهة البينية))  عن طريق الدوائر الكهربية هلذه
ت و((رابط: ((رابط:  خط|الوصالت))، واليت يتم خالهلا تبادل البيا

عنوان|العناوين))  وإشارات التحكم.  ويشمل مفهوم الوصلة البينية
جمموع الشروط الوظيفية والكهربية والتصميمية (((رابط:  التكويد))،

و((رابط:  مستوى اإلشارة))، والتوزيع الطريف للكابل)  واليت حتدد
خصائص الوصل بني اجلهازين أو النظامني املعنيني.  وتتم هنا التفرقة بني
((رابط:  وصلة بينية متوازية|الوصالت البينية املتوازية))  و((رابط:  وصلة

بينية تسلسلية|الوصالت البينية التسلسلية))  وفق طريقة ((رابط:  نقل
ت))  نفسها. البيا

واجهة بينية، جهاز بيين

Schnittstelle (f.)

1108 interface circuit

circuit d'interface

ئية تقوم برتمجة التغّري الظاهري يف ((رابط:  إشارة))  الدخل (= دائرة كهر
((رابط:  مدى متغريِّ الدخل)))  إىل تغّري مطلوب يف إشارة اخلرج (= 

((رابط:  مدى اخلرج))).

دائرة مواءمة

Anpassungsschaltung (f.)

1109 interface circuit for 
capacitive receiver

circuit (m.) d’adaptation pour capteurs capacitifs

عندما تتناسب ((رابط:  سََّعة (ال... )|السعة))  C مع ((رابط:  كّمية
= w والرتدد U ُمقاسة))، ُحيتفظ بثبات قيمة كل من:  السعة

كّثف))،
ُ
لفلطية املتناِوبَة يف ((رابط:  ُمكثِّف|امل p×f×2، اخلاصني 

.I = U×w×C كثِّف، حيث
ُ
وعليه يستغل التيار I املار عرب امل

قاسة، تُثبَّت قيمتا السعة I والرتّدد
ُ
وعندما تتناسب C/1 مع الكّمية امل

كثِّف، كما تقاس
ُ
رتدد الناتج عن امل

ُ
w، حيث w = 2×p×f، للتيار امل

.U= (I/(w×C كّثف، حيث
ُ
الفلطية U املوجودة يف امل

دائرة مواءمة املستقِبل السعويّ 

Anpassungsschaltung (f.) für kapazitive Aufnehmer

1110 interferometer

interféromètre (m.)

على دقة.  يتُم شطر شعاع ((رابط:  ليزر)) ُيستخدم لقياس املسافات 
أحادّي املوجة، على مرآة نصف ُمنفذة، لينتج شعاع قياس وشعاع

مرجعي.  ينعكُس كال الشعاعني، كٌل منهما على عاكس ُمثبَّت وصلب.
نفذة.  تنشأ هنا ما

ُ
نعكسني، على املرآة نصف امل

ُ
يتداخل كال الشعاعني امل

لنسبة للُمستقِبل، ُتسمَّى ُهُدب التداخل، واليت تكون يف خٍط عرضّي 
راد

ُ
ركَّب على اجلسم امل

ُ
الذي يقوُم بتحليلها.  إذا ما ّمت حتريُك العاكس امل

ستقِبل.
ُ
قياسه، فإن ذلك يؤّدي إىل نشوء ((رابط:  إشارة))  دورية عند امل

تُقيَّم هذه ((رابط:  إشارة|اإلشارة))  بواسطة ((رابط:  عّداد|عّدادات))،
حيُث يُعنيِّ حجُم العّداد حجَم ((رابط:  مدى القياس|جمال القياس)).

مقياس التداخل

Interferometer (n.)
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1111 intermediate frequency

fréquence intermédiaire (f.)

بت، يتُم عليه حتويُل ((رابط: هو ((رابط:  تردد (ال... )|تردد))  
نية ذات تردد عاٍل تولّدت ستقَبلة مبُساعدة إشارة 

ُ
إشارة|اإلشارة))  امل

م الرتدد البيين التايل على تضخيم داخل جهاز اإلستقبال.  ويعمل ُمضخِّ
حلرفني ZF)، وترشيحه وُمعادلة الرتدد البيين (والذي يُرمز له 

ت يف ُمستوى الرتدد.  وحيث أن الرتدد البيين ZF له قيمةٌ  اإلضطرا
لحقة به تبعاً 

ُ
ذبذب امل

ُ
ضّخم وضبط دوائر امل

ُ
ُحمدَّدة، فإنه ُميكن تركيب امل

ذا يكوُن اختيار الرتدد البيين ُممكناً بطريقٍة أفضل. لتلك القيمة.  و

تردُّد بيين

Zwischenfrequenz (f.)

1112 internal control loop, 
inner loop [control 
system]

boucle (f.) de régulation interne

تنشأ ((رابط:  دائرة ضبط|دائرة الضبط))  الداِخلية لنظام ((رابط:  ضبط
ُمتتالٍ ))  ُمزدوج، من خالل ((رابط:  ضابط تتابعي|الضابط التتابعي))
(G<sub>R2</sub> )  مع ((رابط:  منظومة ضبط|منظومة
الضبط))  الداخلية اخلاصة به (G<sub>S2</sub> )، واليت

ُميكن ُمقارنة ((رابط:  مقدار مضبوط|مقدارها املضبوط))  مع ((رابط:
قيمة ضبط الوضع))  للضابط (G<sub>R2</sub> )، ويُؤثِر
 <G<sub) تغّري يف الوقت نفسه على دخل املنظومة اخلارجية

ُ
هذا امل

S1</sub> ).  يتُم تشغيُل دائرة الضبط الداخلية يف البداية من خالل
ُموائمة الضابط (G<sub>R2</sub> )  ليتناسب مع الضابط

(G<sub>S2</sub> ).  (انظر:  ((رابط:  دائرة ضبط
خارجية)).

دائرة ضبط داخلية

Innerer Regelkreis (m.)

1113 internal photoeffect

effet photoélectrique interne (m.)

خصوصا يف حالة ((رابط:  شبه ُموصِّل|أشباه املوصالت))  فإن ((رابط:
رته'  عن طريق تسليط اإلشعاع إلكرتون|اإللكرتون))  الذي حصلت 'إ

عليه، ورُِفَع إىل مستوى طاقي أعلى، ال يتم حتريره من اجلسم، وإمنا حيتفظ
به.  يسبب إسقاط اإلشعاع تشكيل شحنتني داخل اجلسم، (شحنة

سالبة)  وهي اإللكرتون املبعد عن موقعه، و(شحنة موجبة)  وهي 'الثقب
اإللكرتوين'  املتبقي.  هكذا تتوفر يف اجلسم شحنات إضافية لنقل التيار.

التطبيقات:  ((رابط:  دايود ضوئي ثنائي))  و((رابط:  ترانزستور ضوئي)).

ثري ضوئي داخلي

innerer Fotoeffekt (m.)

1114 internal resistance

résistance interne (f.)

حيتوي كل منبع فعلّي من ((رابط:  مصدر الفلطية|مصادر))  القوة
R على مقاومة داخلية <U<sub>0</sub ئية الدافعة الكهر
ا عند توصيل ئية املارة  بط الفلطية الكهر  ، <sub>i</sub >
لتيار، وهنا (أي عند توصيل  <R<sub>L</sub املستهلك

املستهلك R<sub>L</sub> )  يتم حساب قيمة الفلطية
الطرفية U<sub>Kl</sub> واليت تكون أقل من القوة الدافعة

ستخدام معادلة ((رابط:  جمزئ  <U<sub>0</sub ئية الكهر
الفلطية)).

مقاومة داخلية

Innenwiderstand (m.)

1115 International 
Commission on 
Illumination

CIE : Commission (f.) internationale de 
l’éclairage

(CIE)  ّختصرة للُمسمَّى الفرنسي
ُ
Commission' هي األحرف امل

Internationale de l'Éclairage'. سيس يرجع اهلدُف من 
هذه اهليئة إىل دعم التعاون الدوّيل وتبادل املعلومات يف كل مناحي علم
ا، وتتلّخص ُمهمتها األساسية يف تطوير ((رابط:  فضاء اإلضاءة وفنو
سمَّى أيضاً 'نظام األلوان'  الذي ،XYZ ((لوين|الفضاء اللوين

ُ
وامل

.وضعته هيئة اإلضاءة الدولية، وما مشله الحقاً من تطويرات

،(CIE) هيئة اإلضاءة الدولية
(CIE) رة الدولية جلنة اإل

Internationale Beleuchtungskomission (CIE)

1116 International 
Electrotechnical 
Commission

CEI : Commission (f.) électrotechnique 
internationale

IEC ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
International :هو الرمز امل

Electrotechnical Commission،  ٌوهي ُمنظمةٌ دولية
ئية.  تزاول للتوحيد القياسّي، تضّم كل اللجان القومية للهندسة الكهر

ئية ،نشاطها على مستوى عاملي يف استصدار معايري التقانة الكهر
.وتتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقراً هلا

جلنة (ال... )  الدولية للتقانة
(IEC) ئية الكهر

IEC
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1117 International 
Organization for 
Standardization

ISO : Organisation (f.) internationale de 
normalisation

ISO ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
International :هو الرمز امل

Organization for Standardization، وهي ُمنظمة دولية
ستوى العاملي، وتشرتك فيها عدة

ُ
لتوحيد املواصفات القياسية على امل

مؤسسات وطنية للمواصفات القياسية من أكثر من 130 دولًة حول
نظمة ُمقتبسة من ISO العامل.  األحرف الثالثة

ُ
اليت ُتشّكل اسم امل

نية ساواة (/ísos/ إسوس) الكلمة اليو
ُ
.'وتعين 'امل

منظمة (ال... )  الدولية للتوحيد
(ISO - أيزو) القياسي

ISO

1118 International Practical 
Temperature Scale of 
1968 (IPTS-68)

échelle de température (f.) IPTS-68

هذا املقياس انتهى العمل به لدى اقرار ((رابط:  مقياس درجات احلرارة
.((ITS-90  (1990 لعام) الدويل

مقياس درجات احلرارة الدويل
IPTS-68  (1968 لعام)

Temperaturskala (f.) IPTS-68

1119 International Society 
for Measurement and 
Automation

internationale de mesure et de l’automatisation

هو اختصار ل 'اجلمعية الدولية للقياس واألمتتة'.

مجعية (ال... )  الدولية لألمتتة
ISA: International

Society of
Automation

ISA

1120 International 
Temperature Scale of 
1990 (ITS-90)

échelle (f.) internationale de température de 
1990

هو مقياس درجات احلرارة الذي اعتمدته اللجنُة الدولية لألوزان
واملقاييس (CIPM)، للتطبيق على القياسات العملية.  يُرمز إىل قيم
طلقة و((رابط:  درجة احلرارة السيليزية))، واليت

ُ
مقادير درجة احلرارة امل

tو <T<sub>90</sub لرمزين ُحيدِّدها هذا املقياس 
 <t<sub>90</sub ؛ إذ تكون <sub>90</sub >
/ >T<sub>0 حيُث) <T<sub>90</sub ُمساويًة
sub> مع T<sub>0</sub> := 273,15 كلفن).

tو <T<sub>90</sub ستخدمة لقياس
ُ
الوحدات امل

حلرف K، والدرجة < sub>90</sub> هي الكلفن ويُرمز له 
طلقة)))

ُ
حلرف C.  (انظر:  ((رابط:  درجة احلرارة امل السيليزية ويُرمز هلا 

مقياس درجات احلرارة الدويل
(ITS-90)  (1990 لعام)

ITS-90

1121 International 
Temperature Scale of 
1990 (ITS-90)

échelle de température (f.) ITS-90

يرجع اهلدُف األساس من وراء وضع مقياس درجات احلرارة الدويلّ 
ئية القابلة للقياس ITS-90، إىل بلورة تعريف ُحمدَّد للحاالت الفيز

وإعادة اإلنتاج.  يف هذا املقياس تتحّدد النقاُط الثابتة حلاالت املادة
ذا املقياس، ضبُط أّي ((رابط: إلستعانة  لنسبة لبعض املواد.  وُميكن 

مقياس حراري))  بدقة ُمتناهية.  يستند هذا املقياس على سبع عشرة
بتة))، قابلة إلعادة اإلنتاج بطريقٍة ُمناسبة متاماً على ((رابط:  نقطة 
املستوى العاَلمّي، (مثل ((رابط:  نقطة (ال... )  الثالثية للماء|النقطة

الثالثية للماء))، إضافًة إىل نقاط جتمد كل من الزنك والذهب).  هنا يتمُ 
حتديد أحوال التوازن احلراري الدينامي، واليت مل تعد من الناحية العملية

حيطة.  (انظر:  ((رابط:  حالة حشد)))
ُ
ُمتوقفًة على ظروف البيئة امل

مقياس درجات احلرارة الدويل
(ITS-90)  (1990 لعام)

Temperaturskala (f.) ITS-90
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1122 Internet

Internet (m.) / internet (m.)

شبكة عاملية تربط بني احلواسيب و((رابط:  شبكة حواسيب|شبكات
احلواسيب))  مبختلف األحجام والُبَىن، وهذه الشبكات تعمل مع أكثر

((رابط:  نظام تشغيل|نظم التشغيل))  اختالفاً .  وفيها يتُم ختزينُ 
املعلومات على احلاسبات (انظر:  ((رابط:  خادم (الشبكة)|خادوم)))،
والىت ُميكن ألى فرد استدعاؤها يف أي وقت من خالل حاسبه (انظر:

((رابط:  عميل))).

إنرتنت، شابكة (ال... )، شبكة
حاسوبية بينية

Internet (n.)

1123 interoperability

interopérabilité (f.)

مقدرة أنظمة مستقلة -  تنتمي ألنواع خمتلفة -  على التعاون دون اتصال
بقدر اإلمكان، لتتبادل املعلومات دون احلاجة إىل وجود اتفاق ُمنفِصل

بني األنظمة.  وهنا يُنظر إىل القابلية للتشغيل البيين يف العديد من
ا أمراً مهماً، مثل:  جمال تكنولوجيا املعلومات، واالتصاالت االت كو ا
واهلندسة الطبية.  وفيما يتعلق بربامج التشغيل (سوفت وير)، تكون هناك

قابلية للتشغيل البيين، عندما ُميكن لعدة برامج ُخمتلفة استخدام نفس
ت))  أو نفس ((رابط:  بروتوكول|الربوتوكوالت)). ((رابط:  صيغة البيا

توافقية التشغيل، قابلية التشغيل
البيين

Interoperabilität (f.)

1124 interpolation

interpolation (f.)

(انظر:  ((رابط:  استكمال التحّكم الرقميّ )))

استكمال

Interpolation (f.)

1125 intersection

intersection (f.) d'ensembles / ensemble (m.) 
d'intersection

موعتني يضم تقاطع جمموعتني C، كل العناصر x اليت تضمها كلتا ا
A وB يف الوقت نفسه.  وبذلك تساوي ((رابط:  دالة

موعة التقاطع تساوي القيمة األدىن خصائصية|الدالة اخلصائصية))  
موعات من داليت االنتماء للمجموعتني.  وتنطبق هذه العملية على ا

ضّببة.
ُ
امل

جمموعة التقاُطع

Schnittmenge (f.)

1126 intersection

marge (f.) de gain / marge (f.) d’amplitude

موعتني يضم تقاطع جمموعتني C، كل العناصر x اليت تضمها كلتا ا
A وB يف الوقت نفسه.  وبذلك تساوي ((رابط:  دالة

موعة التقاطع تساوي القيمة األدىن خصائصية|الدالة اخلصائصية))  
موعات من داليت االنتماء للمجموعتني.  وتنطبق هذه العملية على ا

ضّببة.
ُ
امل

جمموعة التقاُطع

Schnittmenge (f.)

1127 intervention action

agir / intervenir

وظيفة يف ((رابط:  جتهيزة ضبط|جهاز الضبط))، وُتستعمل لتحديد
.y مقدار التعديل

تدخَّل

Eingreifen (n.)

1128 Intranet

intranet (m.)

نظمة أو شركة، يتم فيها استعمال تقنيات اإلنرتنت، مثل
ُ
شبكٌة داخلية مل

((رابط:  بروتوكول النقل|بروتوكول نقل امللفات))، واخلدمات املعلوماتية،
نظمة أو الشركة املعنية.

ُ
وما إيل ذلك، بغرض التواصل بني أقسام وأفراد امل

إنرتانت، شبكة إنرتانت

Intranet (n.)

1129 intrinsic error

erreur (f.) intrinsèque à un appareil de mesure

((رابط:  حيود القياس))  ((رابط:  جهاز قياس|جلهاز قياس))، عند
تشغيله يف ظل ((رابط:  شروط مرجعية)).  ُتستخدم هذه التسمية يف

إطار مفهوم القيمة احلقيقية.  (انظر:  ((رابط:  مفهوم القيمة احلقيقية)))

حيود ذايت جلهاز قياس

Eigenabweichung (f.) eines Messgeräts

1130 intrinsic safety

sécurité (f.) intrinsèque

نوٌع من احلماية، وفيه يتُم -  من خالل اختيار تيارات وجهود التشغيل،
ئية - وكذلك من خالل اختيار السعات واحلثّيات اخلاصة بشبكة كهر

حيط
ُ
منُع اشتعال أّي مادة قابلة لإلنفجار، تكوُن موجودًة يف امل

اخلارجي، لدى حدوث انقطاع للوصالت أو حدوث دوائر قصر.
(انظر:  ((رابط:  محاية ضد اإلنفجار))).

آمان ذايت، سالمة ذاتية

Eigensicherheit (f.)
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1131 intrinsic uncertainty

sécurité (f.) intrinsèque d’un appareil de mesure

((رابط:  عدم دقة القياس))  يف ((رابط:  جهاز قياس))، عند تشغيله يف
ظل ((رابط:  شروط مرجعية)).  ُتستخدم هذه التسمية يف إطار مفهوم

اليقني القياس.  (انظر:  ((رابط:  مفهوم اليقني القياس)))

اليقني ذايت جلهاز قياس

Eigenunsicherheit (f.) eines Messgeräts

1132 inversion

inversion (f.)

(((NO  (ال) رابط:  العالقة املنطقية))  :انظر)

عكس، قلب

Invertierung (f.)

1133 ion

ion (m.)

ا ئياً يف الوسط اخلارجي، يدور حول نوا هو ((رابط:  ذرة))  تؤثر كهر
ت))  سالبة إما كثرية للغاية أو موجبة الشحنة ((رابط:  إلكرتون|إلكرتو

قليلة للغاية.

أيون

Ion (n.)

1134 ionization

ionisation (f.)

عملية تفقد خالهلا ((رابط:  ذرة|الذرة))  أو ((رابط:  جزيء|اجلزيء))
ً ))  أو أكثر، حبيُث تظل الذرة أو اجلزيء ((رابط:  إلكرتون|إلكرتو

ً (=  كاتيون)). املشحون بشحنة موجبة أيو

يني َيُّن،  َ

Ionisation (f.)

1135 ionizing radiation

rayonnement (m.) ionisant

كل ((رابط:  إشعاع|إشعاعٍ ))  كهُرمغناطيسّي، يعمل على استبعاد
تٍ ))  من ((رابط:  ذرة|ذراتٍ ))  أو ((رابط: ((رابط:  إلكرتون|إلكرتو
تٍ ))  حتملُ  جزيء|جزيئاتٍ ))، حبيُث ال يبقى إال ((رابط:  أيون|أيو

ؤيِّنة عن
ُ
قي اجلزيئات)).  تنُتج ُمعظُم اإلشعاعات امل شحناٍت ُموجبة أو 

لتسمية العامية  ً صطلح أحيا
ُ
مواٍد ُمشعِّة، يُيستعاُض عن هذا امل

ختصرة 'اإلشعاع النشط'.
ُ
امل

إشعاع ُمؤيِّن

Ionisierende Strahlung (f.)

1136 I-portion integral 
component

part (f.) I, intégrale

((رابط:  عنصر تكاملي))

جزء تكاملي، مكون تكاملي

I-Anteil

1137 iron-Constantan

fer-constantan

ُتسمَّى:  ُمزدوجة 'احلديد -نيكل النحاس (Fe-CuNi)'.  وهي نوع
زدوجات احلرارية))، يرتكب من احلديد

ُ
من ((رابط:  ُمزدوجة حرارية|امل

(Fe)، إضافًة إىل ((رابط:  سبيكة))  من النحاس (Cu)  والنيكل
زدوجة

ُ
اُل اليت تستطيع هذه امل (Ni).  يرتاوح ((رابط:  مدى القياس|ا

قياسه))  من -200 °س وحىت 900 °س، ويرتاوح ((رابط:  جهد
ا من -8,15 مّلي فولت (عند كهرحراري|اجلهد الكهُرحراري))  

درجة حرارة -200 °س)  و+53,14 مّلي فولت (عند درجة حرارة
ا ُمزدوجة من النوع J أو L يف +900 °س).  ُيشار إليها أيضاً على أ

زدوجات احلرارية))، وهي تالئم
ُ
زدوجة احلرارية|أنواع امل

ُ
((رابط:  نوع امل

ؤكسدة.
ُ
بشكٍل خاص لالستعمال يف األجواء امل

ُمزدوجة كونستنتان احلديد

Eisen-Konstantan

1138 irradiance

rayonnement (m.) énergétique; irradiance (f.)

F خارج قسمة ((رابط:  تدّفق إشعاعي|التدّفق اإلشعاعي))  الساقط
على مساحة ما A، وهذه املساحة.

شدة اإلشعاعية

Bestrahlungsstärke (f.)

1139 ISO OSI (Open 
Systems Interconnect) 
Reference Model

modèle (m.) de référence ISO/OSI

ُمصطلح ُيشري إىل ((رابط:  مرجع (ال... )  األساسي لرتابط األنظمة
املفتوحة|املرجع األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة)).

منوذج األيزو املرجعي لنظام الربط
البيىن املفتوح

ISO-/OSI-Referenzmodell (n.)

1140 isochron

isochrone

بتة الدورة وصف لإلشارة ((رابط:  رقمي|الرقمية))  عندما تكون 
ا املؤثرة -  أي حلظات االنتقال من الزمنية، أي عندما تكون حلظا

بتة. عنصر إشارة إىل العنصر التايل له -  على فرتاٍت زمنية 

بت الدورة متساوي الزمن، 
الزمنية

isochron
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1141 isotope

isotope (m.)

شكل آخر من أشكال ((رابط:  ذرة|ذرات))  العنصر نفسه، حيثُ 
ت))، ولكنها ا على العدد نفسه من ((رابط:  بروتون|الربوتو ُ حتتوي نوا

لتايل ختتلف ت))، و حتوي عدداً ُخمتلفاً من ((رابط:  نيوترون|النيوترو
ا، وعليه ُميكن القول أن نظائر عنصٍر ما هي أشكاٌل ُمعدَّلة ُكتال

للعنصر نفسه.

نظري

Isotop (n.)
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1142 Jitter

gigue (f.)

ت ُمتقطّعة. ذبذ

تقلقل، عدم استقرار

Jitter

1143 Joint Photografic 
Experts Group

JPEG

JPEG ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Joint :هو الرمز امل

Photografic Experts Group، وهي واحدٌة من عدة
((صيغة امللف|صيغة امللفات))  للصور ((رابط:  رقمي|الرقمية)).  من

الصيغ األخري ((رابط:  جي آي إف))  و((رابط:  صيغة تيف
(TIFF))).

،(JPEG) جيه يب إي جي
جمموعة خرباء التصوير املُشرتكة

(JPEG)

JPEG
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1144 Karnaugh map

tableau (m.) de Karnaugh

(انظر:  ((رابط:  خمطط كارنوف وفايتش)))

خريطة كارنوف

KV-Diagramm (n.)

1145 Karnaugh-Map

tableau (m.) de Karnaugh

دف تبسيط الدّوال البولينية إىل ُخمطط ُيستخدم لعمل تصوير شامل 
خطط، حتويُل أى

ُ
ذا امل إلستعانة  أبسط تعبري منطقي ُممكن هلا.  ُميكن 

((رابط:  منوذج فصل نظامي))  إىل أبسط تعبري فصل منطقي له.  يتمّيز
صطلح الناتج عنه يكوُن (غالباً )  هو احلد

ُ
ن امل خطط عن غريه، 

ُ
هذا امل

األدىن.  إذا مل تكن احلال كذلك، فإنه ُميكن عمل تبسيط أكثر من خالل
استخدام ((رابط:  قانون التوزيع))، أى من خالل االستبعاد.  تبدأ هذه
العملية من خالل إنتاج ((رابط:  جدول احلقيقة))، يتُم منه بعد ذلك
اشتقاُق منوذج الفصل النظامّي، الذي ُميكن حتويله ُجمدداً إىل ُخمطط

كارنوف.

خمطط كارنوف وفايتش

Karnaugh-Veitch-Diagramm (n.)

1146 kinematics

cinématique (f.)

هو علم دراسة حركة النقاط واألجسام يف حيٍز ما، ويتُم توصيُفها من
خالل الكّميات (الوضع، والسرعة، والعجلة)، دون التعّرض ألسباب
حرّكة).  تكوُن هذه احلركة يف الغالب حمصورًة بسبب

ُ
احلركة (القوى امل

الظروف التقييدية، مثل الطول الثابت للبندول.  وتتسبب ُمقّيدات احلركة
تلك يف تقليل عدد درجات حترر اجلسم.  ودراسة حركة األجسام بتأثريٍ 
حرِّكة (الديناميكا).

ُ
من قوى خارجية هي من اختصاص علم القوى امل

حرّكة جمالني فرعيني للميكانيكا.
ُ
فيما يُعترب علم احلركة وعلم القوى امل

(انظر:  ((رابط:  درجات احلرية للروبوت)))

علم احلركة، الكينماتيكا

Kinematik (f.)

1147 knowledge base

base de connaissances (f.)

ُمصطلح ُيستخّدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض))، وهو
عبارة عن جتميعة لعدد من ((رابط:  شرطية (ال... )|القواعد الشرطية))

ُضبَّبة، واليت تعوُد برّمتها على أمٍر ُحمّدد.
امل

قاعدة معرفة

Wissensbasis (f.)

1148 KNX

bus (m.) KNX : bus de terrain d'automatismes 
pour le bâtiment

EIB قل تتابعي))، وُيسمَّى هو ((رابط:  نظام الناقل التتابعي|نظام 
تبعاً للمواصفة EN 50090.  يف صيغته احلالية، حيمل هذا الناقل

تسمية KNX، ويوافق املواصفة ISO/IEC 14543-3.  يقوم
ا ربط احلساسات والعوامل قل KNX بتوصيف الكيفية اليت يتم 

ال اإلنشائي واملنزيل، كما أنه ُحيدِّد ((رابط: بعضها مع بعض يف ا
بروتوكول))  التخاطب فيما بينها، أي قواعد االتصال بني املتشاركني يف
KNX ت.  (انظر:  ((رابط:  خواص بروتوكول االتصاالت قل البيا

(للتحكم اآليل يف املنازل الذكية))))

بروتوكول االتصاالت للتحكم
(KNX) اآليل يف املنازل الذكية

KNX

1149 KNX, properties

propriétés (f., pl.) du bus de terrain KNX

يتكوَّن اخلط يف العادة من زوجني اثنني من األسالك (أمحر-أسود
وأبيض-أصفر)، ولكن يُقتصر على استعمال الزوج أمحر-أسود.  وجيب
ا.  يتم تغذية ((رابط: وصى 

ُ
احرتام قواعد مد ُخمتلف أنواع الكابالت امل

ئي ُمستمر جبهد 30 فولت، والذي تتم عربه قارن الناقل))  بتيار كهر
ت قل بيا اتصاالت كل جهاز بباقي األجهزة املتصلة فيما بينها عرب 
ت بواسطة برقيات. الشبكة النطاقّي لألمتتة املنزلية، ويكون تبادل البيا

ونظراً الستعمال ((رابط:  حساسية الناقل للوصول املتعدد مع جتنب
التصادم|طريقة النفاذ املتعدد بتحسس احلامل مع جتنب التصادم))، فإن
إلمكان التأكد من استحالة ضياع برقية يف صورة التصادم بني عمليات
ت واليت تتم بسرعة تساوي 9,6 كيلوبت يف الثانية مما يكون تبادل البيا
كافيا للربجمة الصحيحة ل 10.000 جهاز على الشبكة.  تتميز هيكلة

الناقل مبرونتها وتنقسم إىل خطوط رئيسية وخطوط فرعية وخطوط
إلمكان توصيل 64 جهاز بكل خط. بسيطة.  

خواص بروتوكول االتصاالت
KNX  (للتحكم اآليل يف

املنازل الذكية)، خواص ُمعامل
KNX  (نظام أمتتة املنازل

الذكية)

KNX, Eigenschaften (pl.+f.)
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1150 Ladder Diagram

programme (m.) à contacts / à échelle / Ladder

يعين الرسم البياين لعناصر التالمس.  وهي ((رابط:  لغة برجمة))  تصويرية،
DIN EN 61131-3 تعتمد على الرسومات وفق املواصفة

وُتستعمل لتصميم ((رابط:  تطبيقات أجهزة التحّكم القابلة للربجمة)).

رسم بياين ُسّلمي، ُخمطط بياين
ُسّلمي

KOP (m.)

1151 Ladder Diagram

programme (m.) à contacts / programme à 
échelle

(انظر:  ((رابط:  رسم بياين ُسّلمي)))

رسم بياين سلّمي

LAD

1152 Ladder Diagram

programme (m.) à contacts / programme à 
échelle

(انظر:  ((رابط:  رسم بياين ُسّلمي)))

رسم بياين سلّمي، ُخمطط بياين
ُسّلمي

LD

1153 ladder diagram

programme (m.) à contacts / programme à 
échelle

(انظر:  ((رابط:  رسم بياين ُسلّمي)))

ُخمطَّط سلمَّي

Kontaktplan (m.)

1154 Lambert's cosine law 
of emission

loi (f.) de Lambert / loi de rayonnement de 
Lambert

قانون يصف كيف تتناقص ((رابط:  شدة اإلشعاع))  I بتسّطح زاوية
اإلشعاع q حسب العالقة:  I = I × cos q.  عندما خيضع سطٌح ما

بتة، فإنه ينتج هنا توزّع دائري لقانون المربت وتكون الكثافة اإلشعاعية 
لشدة اإلشعاع I.  وألن اإلنسان ال يّقيم بعينه إال ((رابط:  كثافة

ضوئية|الكثافة الضوئية))  L (الكثافة الضوئية هي ُمقابل الكثافة
اإلشعاعية يف القياس الضوئيّ )، فإن مثل هذه املادة اخلاضعة لقانون

المربت، تظهر ساطعًة كلها بغض النظر عن زاوية الرؤية q.  إذا ما انطبق
قانون المربت على كل عنصر من عناصر سطح مصدر ضوئي ما، فإنه

ع المربت.  يُعترب ((رابط:  جسم عتباره ُمشِّ ُيشاُر إىل اجلسم 
ع المربت.  إذا ما أسود|اجلسم األسود))  املثايل، بوجٍه خاص، ُمشِّ
انعكس ضوءٌ من على سطٍح تبعاً لقانون المربت، فإن احلديث مها

ع ع المربت هو ُمشِّ يكوُن عن ((رابط:  انعكاس))  مثايل ُمشتَّت.  ُمشِّ
ع شِّ

ُ
ئياً .  وتكون الكثافة اإلشعاعية (أو الكثافة الضوئية)  مل مثايل فيز

بتٌة يف كل اإلجتاهات. المربت، 

قانون المربت جليب متام اإلشعاع

Lambert'sches Strahlungsgesetz (n.)

1155 Laplace integral

intégrale (m.) de Laplace

َحدَّد).  ويف
ُ
يتُم التحويل من خالل ُمعادلة ((رابط:  تكامل))  البالس (امل

هذه املعادلة، تكون f(t)، هي الدالة الزمنية و F (s)هي الدالة الصورة
تغري (الُعقدي)  للدالة الصورة، وتظهر s = d+ jw.  وميكن

ُ
وs امل

.s عوضاً عن حرف p استعمال حرف

تكامل البالس

Laplace-Integral (n.)

1156 Laplace transform

transformation (f.) de Laplace

ُتستعمل لتحويل ((رابط:  معادلة تفاضلية))  ((رابط:  عنصر
ال ال الزمّين إىل ((رابط:  جمال صوري|ا حتويل|لعنصر حتويل))  من ا

الصوري)).  حيث يتم حل املعادلة التفاضلية كمعادلة جربية، ومن مث
ستعمال ال الزمين.  ويتُم التحويل  التحويل العكسي حللها إىل ا

((رابط:  تكامل البالس)).

حتويل البالس

Laplace-Transformation (f.)
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1157 Laplace transform of a 
differential equation

transformée (f.) de Laplace d’une équation 
différentielle

تغّرية زمنياً، هلا (((رابط:  ُمعادلة
ُ
األنظمة اخلطية غري امل

لصيغة التالية: بتة  تفاضلية|معادالت تفاضلية))  خطية مبُعامالت 
معامل أ نوين *  مشتق نوين ملتغري اخلرج + ... + معامل 1 * مشتق
متغري اخلرج +  متغري اخلرج =  معامل كسب (متغري الدخل +  معامل

ب< sub>1</sub> *  مشتق متغري الدخل + ... + معامل ب
العتماد على ال الرتددي و ميمي *  مشتق ميمي ملتغري الدخل).  يف ا
لصيغة التالية:  متغري اخلرج *  (معامل أ نظرية التفاضل:  تصبح املعادلة 

/ >sub>1 >نوين *  أسي نوين ملعامل البالس + .... + معامل أ
sub> *  معامل البالس +  1) =  معامل كسب * (1 +  معامل ب
< sub>1</sub> *  معامل البالس + ... + ب ميمي *  أسي

ميمي ملعامل البالس) * متغري دخل.

حتويل البالس ملعادلة تفاضلية

LT (f.) einer DGL

1158 Laplace transform, 
frequency shift 
theorem

théorème d’amortissement (m.) dans la 
transformation de Laplace

نظرية التخميد توضح حتويل البالس لدالة زمنية ُخممدة كحاصل ضرب
خمدة مع معامل التخميد والذي يساوي أسي ( -

ُ
الدالة الزمنية غري امل

خمدة، فإننا نعوض
ُ
لنسبة للدالة امل بت التخميد *  متغري الزمن).  و

بت التخميد.  وهذا يعين أن حتويل البالس مبجموع عامل البالس و
خريا أو تقدمياً ملدٍة زمنية معينة، يصاحبها ال الزمين،  اإلزاحة يف ا

ال الرتددي يساوي أسي (-  معامل البالس *  مدة ختميد يف ا
اإلزاحة)، وهذه نتيجة نظرية اإلزاحة.  ويف املقابل فإن معامل أسي (- 
ال الزمين يؤدي إىل حدوث إزاحة يف بت ختميد *  متغري زمين)  يف ا

ال الرتددي، وهذه نتيجة نظرية التخميد. ا

نظرية التخميد يف حتويل البالس

LT, Dämpfungssatz (m.)

1159 large measuring series

grande série (f.) de mesures

سلسلة القياس تعترب كبرية عندما يكون عدد ((رابط:  عينة
عشوائية|العينات العشوائية)) (n >=25).  جيب أن نسعى دائماً 

للوصول إىل سلسلة القياس الكبرية.

سلسلة كبرية من القياسات

Große Messreihe (f.)

1160 laser

laser (m.)

ينقسم الليزر إىل:  ليزر التفريغ الغازي، ليزر األجسام الصلبة وليزر
الثنائيات شبه املوصلة.  ينبعث من هذه األجهزة إشعاع أحادي اللون إىل
حد كبري.  يستند مبدأ الليزر على انبعاث ُمْسَتَحت، أي انبعاث ((رابط:
ثري فوتون ُمْسَتِحت رة حتت  ت يف حالة إ فوتون))  من ذرات أو جز

ْسَتَحت هلما نفس الطور ((رابط:
ُ
ْسَتِحت وامل

ُ
ن امل له نفس الرتدد.  الفوتو

حالة الذرة)) ((رابط:  حالة اجلزيء)). 

ليزر، ينقسم الليزر إىل:  ليزر
التفريغ الغازي، ليزر األجسام

الصلبة وليزر الثنائيات شبه
املوصلة.  ينبعث من هذه األجهزة
إشعاع أحادي اللون إىل حد كبري.

يستند مبدأ الليزر على انبعاث
ُمْسَتَحث، أي انبعاث ((رابط:

ت يف فوتون))  من ذرات أو جز
ثري فوتون مُ  رة حتت  حالة إ

Laser (m.)

1161 laser Doppler method 
(flow measurement)

procédé (m.) laser-Doppler dans la mesure de 
débit

يلتقي شعاع ((رابط:  ليزر))  يف نقطة القياس، مع جسيماٍت صغرية
ا.  هنا مير ((رابط:  تردد حممولة مع التيار، ويتشتت عند االصطدام 

زاحة دوبلر، اليت ُتسبِّبها شتَّت، مبا ُيسمَّى 
ُ
(ال... )|تردد))  الضوء امل

سرعة اُجلسيمات.  (انظر:  ((رابط:  ظاهرة دوبلر)))

طريقة دوبلر الليزرية يف قياس
ُمعدَّل التدّفق

Laser-Doppler-Verfahren (n.) (Durchflussmessung)

1162 Last in First out

LIFO : dernier arrivé, premier parti

LIFO ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
،last in - first out :هو الرمز امل

وهو مبدأ تنظيمي للتعامل مع صفوف االنتظار، والذي يتُم تبًعا له تنفيذ
الطلبات الواردة برتتيٍب ُمعاكس لذلك الذي وردت به.  وُيستخدم هذا

ت ويف الصناعة .املبدأ يف ُمعاجلة البيا

طريقة الوارد آخرًا، صادر أوالً 
(LIFO)، داخل (ال... )
(LIFO) أخريًا، خيرج أوًال

LIFO
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1163 lateral force sensitivity 
(cantilever beam)

sensibilité (f.) latérale des poutres; poutrelles; 
plaques de flexion

((رابط:  حساسّية (ال... )|احلساسية))  جتاه القوى اليت تؤثر على
جانب ((رابط:  عارضة تقّوس|عارضة التقوس))  (بزاوية 90 درجة

ُمقارنًة بشعاع ُمدخل القوة).

حساسية (ال... )  اجلانبية لعارضة
التقّوس

(Seitenkraftempfindlichkeit (f.) von Biegebalken)

1164 layer thickness 
ga(u)ging

mesure d'épaisseur de couche (f.)

يُعىن هذا النوُع من القياس، بتحديد مسك طبقات التكسية لألسطح.
وُتستخدم الطرق التالية يف هذا السياق:  اختبار ((رابط:  تيار

دّوامي|التيار الدّواميّ ))  للطبقات املعدنية، واختبار املوجات فوق
الصوتية وقياس ((رابط:  سََّعة (ال... )|السعة))  للطبقات العازلة، وطرق

خرتق و((رابط:
ُ
القياس البصرية للطبقات الشفافة، واإلشعاع امل

ستخدام اإلشعاع الناتج امتصاص))  لتحديد الكتلة، إضافًة إىل القياس 
لنسبة للقياسات عن ((رابط:  نظري|النظائر))  املوجودة داخل الطبقة.  و

اليت تتطلب اخرتاق املادة، البُّد أن يكون ((رابط:  دليل االنكسار))
معلوماً، والبُد من تعيني عوامل التصحيح لسمك املادة، على أساس

االعوجاجات البصرية الظاهرة.  (انظر:  ((رابط:  قياس الكتلة)))

قياس ُمسك الطبقة، قياس ثخانة
الطبقة

Schichtdickenmessung (f.)

1165 LCD: Liquid Crystal 
Display

LCD: affichage à cristaux liquides

(انظر:  ((رابط:  عرض (ال... )  البلوري السائل (LCD)|العرض
البلوري السائل (LCD))))  يف قاموس هندسة التحّكم.

شاشة البلور السائل، شاشة
الكريستال السائل

LCD

1166 Lead member

élément (m.) Lead

مكوِّن قيادي

Lead-Glied (n.)

1167 Leased line

ligne (f.) commutée

شرتك تكاليف
ُ
ت، ويتميز خباصية أنه ال ُحيّمل امل ُيستخدم يف نقل البيا

أثناء األوقات اليت ال ُيستخدم فيها، والىت جيب دفعها يف حالة استخدام
((رابط:  خط دائم))، إال أنه عيبه يكمُن يف أن إنشاء االتصال غريُ 
مضمون، مبعىن أنه إذا كان الطرف اآلخر لالتصال مشغول، فإنه ال

ُميكن إنشاء االتصال، أو أن إنشاء االتصال يتأخر زمنًيا.

خط اتصال مستأجر

Wählleitung (f.)

1168 Least Significant Bit

LSB : bit (m.) de poids faible

((رابط:  بت (ال... )  األقل قيمة (LSB)|البت األقل قيمة
(LSB)))  يف قاموس هندسة التحّكم.

(LSB) بت (ال... )  األقل قيمة

LSB

1169 Least Significant Bit 
(LSB)

LSB : bit (m.) de poids faible

LSB ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Least Significant :هو الرمز امل

Bit، ((ت .ويُقصد به الرقم الثنائي األقل قيمة يف ((رابط:  كلمة بيا

(LSB) بت (ال... )  األقل قيمة

LSB

1170 Least significant digit

LSD : chiffre (m.) de poids faible

خانة الرقم األقل قيمةً .

رقم (ال... )  األقل قيمة، الرقم
األقل داللة/  معنوية

LSD (f.)

1171 level

niveau (m.)

مستوى، مستوى

Pegel (m.)

1172 level

hauteur de niveau (f.)

(انظر:  ((رابط:  منسوب)))

علو املنسوب

Standhöhe (f.)
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1173 Level control loop 
(center) with free 
outlet

boucle (f.) de régulation de niveau avec 
écoulement libre

التقريب األنسب لدائرة ضبط املنسوب، هو ((رابط:  عنصر نقل من
خري)).  ُميكن استعمال ((رابط:  ضابط تناسيب)) الرتبة األوىل ذات 

لقياس بت للماء.  تقوم العوامة  ميكانيكي، للُمحافظة على منسوب 
املستمر ((رابط:  قيمة حقيقية|للقيمة احلقيقية))  x للمنسوب ونقله عرب

جمموعة عتالت إىل احلنفية-الصمام اليت تتحّكم يف تدفق اخلرج والذي
ميثل بذلك ((رابط:  مقدار الضبط)).  ارتفاع املنسوب ينتج عنه ختفيض
ُمستّمر لتدّفق الدخل (والعكس صحيح).  عن طريق حتريك العّوامة إىل

األعلى أو إىل األسفل، فإننا حنّدد ((رابط:  قيمة ضبط الوضع))
لرتفيع األنسب.  بتحريك حممل جمموعة العتالت إىل اليمني، فإننا نقوم 
يف معامل الكسب التناسيب.  قد تنتج ((رابط:  ُمتغريِّ التشويش|ُمتغّريات

التشويش))  من اخلسائر الناجتة عن التبّخر ومن تذبذب تدّفق الدخل
واخلرج.

دائرة ضبط منسوب ذات تدّفق
خرج حر، حلقة ضبط املنسوب

ذات تدفق خرج حر

Füllstandsregelkreis (m.) mit freiem Abfluss

1174 Level control loop with 
free discharge

Sys tème (m.) régulé en niveau avec 
écoulement libre

بت يف بني يف الرسم، تتمثل وظيفته يف احلفاظ على منسوب 
ُ
النظام امل

تدفِّقة منها.  وعلى هذا يلزم
ُ
احلاوية بغض النظر عن كمية السوائل امل

تعويض الكمية املتدفقة إىل خارج احلاوية مبلئها بكمية مساوية هلا، حبيث
ستهدف.  ولتحقيق

ُ
يكون منسوب السائل الفعلي =  منسوب السائل امل

راقبة
ُ
مل هذا اهلدف، يلزم استعمال ((رابط:  جتهيزة ضبط))، تقوم 

لتحّكم يف تدّفق امللء، حبيُث يتم ضبط كّمية املستمرة للمنسوب و
ذا يتُم احلصول على دائرة وظيفية مغلقة الدخل على القيمة املناسبة.  و
أو ما يُعرب عليه ((رابط:  دائرة ضبط|بدائرة الضبط))، حسبما يوضحه

((رابط:  ُخمطَّط العمل)).

منظومة مضبوطة املنسوب مع
تدفق خرج حر

Füllstandsregelstrecke (f.) mit freiem Abfluss

1175 Level control system 
with a constant flow

système (m.) régulé en niveau avec écoulement 
constant

بعد الفتح الُفجائي لصمام الدخل، فإن املنسوب داخل احلاوية يرتفع
بتة، بصفٍة خطية.  وهنا من املفرتض أن يكون تدّفق التصريف ذا قيمٍة 
والشيُء نفسه ينطبق أيضاً على مقطع احلاوية وذلك على طول ارتفاع
امللء.  ويستمر ارتفاع املنسوب حىت تتغري كمية امللء أو التصريف أو

عندما تفيض احلاوية.  ويف احلالة احلّدية، فإن امللء يكون مساو
للتصريف.  وهذا ما ُيسمَّى ((رابط:  سلوك تكاملي|سلوكاً تكاملياً )).

منظومة مضبوطة املنسوب مع
بت تدفق خرج 

Füllstandsregelstrecke (f.) mit konstantem Abfluss

1176 Level control system 
with a constant flow

déterminant de Hurwitz (m.)

ميكن توصيف هذه املنظومة املضبوطة ذات تدفق اخلرج الثابت، ((رابط:
عنصر تكاملي|بعنصر تكاملي)).  يف الرسم اخلاص بضبط املنسوب جند

((رابط:  ضابط تكاملي)).  يف البداية نفرتض أن ((رابط:  ُمتغريِّ 
بتاً، وهذا يعين أن كل ما يهمنا التشويش|مقدار التشويش))  سيبقى 

يف هذا الصدد هو ((رابط:  سلوك حتّكمي|السلوك التحّكمي)).
وحنصل بذلك على ((رابط:  ُمعادلة دائرة الضبط|معادلة حلقة الضبط))

لسلوك التحكمي.  ومبقارنة معامالت هذه املعادلة مع رفقة واخلاصة 
ُ
امل

خري))، قابل معامالت ((رابط:  عنصر حتويل من الدرجة الثانية ذات 
للذبذبة فإننا نتحصل على املعادلة التالية:  مربع (1/تردد دوار ذايت) =
بت زمين *  زمن تكاملي /  (معامل تناسيب *  معامل تكاملي)  مع 2*

معامل التخميد =  0.  وحيث ان معامل التخميد يساوي صفراً فإن
((رابط:  دائرة ضبط|دائرة الضبط))، تكون يف حالة ذبذبة بدون ختميد
بض- على احلد األقصى لالستقرار، على غرار املعادلة التفاضلية لنظام 

كتلة.

دائرة ضبط منسوب ذات تّدفق
بت خرج 

Füllstandsregelkreis (m.) mit konstantem Abfluss

1177 level gauge

mesureur (m.) de niveau

((رابط:  جهاز قياس))  ُيستخدم يف إجراء عملية ((رابط:  قياس
املنسوب)).

جهاز قياس املنسوب

Füllstandsmessgerät (n.)
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1178 level measurement

mesure de niveau (f.)

ت وصوامع التخزين، وما إىل ت واخلزا ت احلاو يستخدم لتحديد حمتو
حية عملية القياس مييز بني قياس مستوى االمتالء و((رابط: ذلك.  من 
ستوّي احلّدي)).  مبادئ القياس املستعملة هي:  قياس منسوب

ُ
ُمراقبة امل

ً، وقياس منسوب امللء هيدروستاتياً، ((رابط:  قياس منسوب امللء سعو
لرادار))، ملوجات فوق السمعية))، ((رابط:  قياس منسوب امللء  امللء 

ملوجات امليكروية))، و((رابط:  قياس و((رابط:  قياس منسوب امللء 
منسوب امللء كهرميكانيكياً ))، و((رابط:  قياس منسوب امللء

ئّي، وقياس لتوصيل الكهر الهتزازات))، وقياس منسوب امللء 
إلشعاع ، و((رابط:  قياس ً، وقياس منسوب امللء  منسوب امللء حرار

منسوب امللء بصرً ))، وقياس منسوب امللء بقياس القوة.

قياس منسوب امللئ

Füllstandsmessung (f.)

1179 level measurement

mesurage du niveau

(انظر:  ((رابط:  قياس املنسوب)))

قياس املستوى، قياس املنسوب

Standmessung (f.)

1180 level measurement 
through force 
measurement

mesure de niveau par mesure de force (f.)

يتم التمييز بني قياس املنسوب عرب ((رابط:  وزن|الوزن))  و((رابط:
قياس املنسوب بطرق اإلزاحة)).

قياس املنسوب من خالل قياس
القوة

Füllstandsmessung (f.) durch Kraftmessung

1181 level measurement 
with floats and touch 
panels

mesure de niveau par flotteur (f.)

(انظر:  ((رابط:  قياس املنسوب كهرميكانيكياً )))

لعّوامات قياس املنسوب 
ت احلسّ  واسطوا

Füllstandsmessung (f.) mit Schwimmern und 
Tastplatten

1182 level measurement 
with microwaves

mesure de niveau par micro-ondes (f.)

ْرِسل َواْلُمتَـَلقِّي حلاجز األمواج
ُ
عندما تصل مواد امللء املستوى بني امل

القصرية جدا (امليكروية)، تضعف اإلشارة اليت تصل اْلُمتَـَلقِّي، انظر
رسم.  هذا األسلوب يتيح الكشف عن مستوى امللء دون احلاجة إىل أي

ت اليت ُتْضِعُف أو ت.  التطبيقات:  مجيع احملتو حملتو اتصال مباشر 
تعكس األمواج القصرية جدا.

ملوجات قياس منسوب امللء 
امليكروية

Füllstandsmessung (f.) mit Mikrowellen

1183 level measurement 
with positive 
displacement methode

mesure de niveau par plongeur (f.)

ؤثِّرة
ُ
يف هذه الطرق، ينسحب قياُس املنسوب على قياس قوة الطفو امل

على جسم إزاحة يف شكل قضيب مغمور يف سائل.  وتبعاً لقاعدة
ً مبقدار وزن كمّية أرمشيدس، ُيصبح اجلسُم املغموُر يف سائل، أخّف وز
ختيار جسم يف شكل قضيب، مناسب الطول، السائل اليت أزاحها.  و

ُحيدِّد ((رابط:  مدى القياس))  ويُقاس االخنفاض يف الوزن، وُحيوَّل يف
تجانس إىل املنسوب.

ُ
حالة السائل امل

قياس املنسوب بطرق اإلزاحة

Füllstandsmessung (f.) mit Verdrängermethode

1184 level measurement 
with radar

mesure de niveau par radar (f.)

يقاس الوقت الذي ميتد بني انبعاث وعودة نبضات أمواج الرادار.  ميثل
ت كعاكس.  طريقة هذا الوقت مقياس ملنسوب امللء.  يعمل سطح احملتو

ت.  التطبيقات:  األوساط حملتو القياس تعمل دون أي اتصال مباشر 
السائلة أو الصلبة، حىت يف درجات احلرارة العالية والضغوط املرتفعة،

والفراغ، والغبار والبخار، وحىت مع األوساط الشديدة التفاعل أو السامة
جدا.

لرادار قياس منسوب امللء 

Füllstandsmessung (f.) mit Radar

1185 level measurement 
with vibration

mesure de niveau par vibration  (f.)

يتم حتفيز حمول حد االهتزاز (=  شوكة تدبدب)  بواسطة إجهاد كهريب
على االهتزاز.  التفاعل مع مواد التعبئة خيفف من حدة االهتزاز، وينقص

من سعته.  عن طريق هذا التغيري يتعرف جهاز قياس الكرتوين على
مستوى امللء، انظر رسم.  هناك شوكة تذبذب للسوائل،

قضيب-تذبذب-واحد، وشوكة تذبذب خاصة للمواد السائبة.
التطبيقات:  السوائل واملواد الصلبة من خمتلف اخلصائص الكيميائية

ثري ئية وتقريبا يف مجيع الظروف العملية.  (انظر:  ((رابط:   والفيز
كهرضغطي)))

الهتزازات قياس منسوب امللء 

Füllstandsmessung (f.) mit Vibration

1186 level of confidence/ 
statistic safety

sécurité (f.) statistique

(انظر:  ((رابط:  احتمال)))

درجة الثقة

Statistische Sicherheit (f.)
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1187 lever as a proportional 
element

levier (m.) comme élément P, proportionnel

حتريك العتلة من طرف واحد يرتتب عليه التحريك الوقيت للطرف اآلخر
للعتلة.

عتلة (ال... )  كعنصر تناسيب

Hebel (m.) als P-Glied

1188 Light Amplification by 
Stimulated Emission of 
Radiation

laser (m.)

يُقسَّم إىل 3 أنواع:  ليزر التفريغ الغازي، وليزر احلالة الصلبة، صّمامات
ت تُعطي إشعاًعا ُمضخَّماً  كوِّ

ُ
وصِّالت.  هذه امل

ُ
ثنائية ليزرية من أشباه امل

حّفز،
ُ
أحادي الطول املوجي.  يعتمد أساس عمل الليزر على اإلشعاع امل

ت))  الطاقة ((رابط:ذرة|لذرة))  أو أي إشعاع ((رابط:  فوتون|فوتو
ثري ((رابط:  جمال حالة ((رابط:جزيء|جزيئية))  ُمثارة حتت 

بت الرتدد.  ويكون لكٍل من الفوتون الساقط والفوتون مغناطيسي))  
نبعث الطور نفسه.  (انظر:  ((رابط:  حالة ذرية|احلالة الذرية)))،

ُ
امل

(انظر:  ((رابط:  حالة جزيئية|احلالة اجلزيئية)))

ليزر

Laser (m.)

1189 light barrier

barrière lumineuse (f.)

تَـَلقِّي)،
ُ
هو نظام بصري والكرتوين ويتكون من أجهزة استشعار (امل

ومصدر للضوء (مرسل).  ميكن أن يكون مصدر الضوء الذي يصل إىل
ئية، أو مصدر ألشعة حتت احلمراء، أو ((رابط: املتلقي:  مصابيح كهر

صمام ثُنائّي ُمشع))  أو مصدر ((رابط:  ليزر)). يسجل احلاجز الضوئي
انقطاعات يف الضوء الذي يصل إىل املستقبل وحيول املعلومات إىل

ملعاجلة الالحقة.  هناك نوعان خمتلفان من احلواجز الشكل الذي يسمح 
الضوئية، ((رابط:  حاجز الضوء النافذ))  و((رابط:  حاجز ضوئي بضوء

معكوس)).  التطبيق:  على سبيل املثال، تستعمل احلواجز الضوئية حلماية
اآلالت (والعاملني)  ولتجنب وقوع احلوادث:  إذا انقطع الضوء، تتوقف

اآللة على الفور.

حاجز ضوئي

Lichtschranke (f.)

1190 light barrier

barrière (f.) lumineuse

نظام بصري وإلكرتوين، يتكون من ُمستشعر (ُمستقِبل)  ومصدر للضوء
(ُمرسل)، ُميكن أن يتكون من مصابيح فتيلية أو من ضوء من األشعة

،((((LED) رابط:  صّمام ثنائي ُمّشع للضوء)) حتت احلمراء، أو من
أو حىت من ضوء ((رابط:  ليزر))  حيُث يسقط هذا الضوُء على

رسل، وُحيوِّل
ُ
ل احلاجُز الضوئيُّ التقطّعات احلادثة يف امل ستقِبل.  ُيسجِّ

ُ
امل

املعلومات حبيُث ُميكن ُمعاجلتها الحقاً .  وعلى سبيل املثال، تعمل
احلواجز الضوئية على محاية اآلالت، بغية جتّنب احلوادث:  وإذا ما انقطع

احلاجز الضوئّي، تتوقف اآللة يف احلال.

حاجز ضوئي

Lichtschranke (f.)

1191 light color

spectre (m.) lumineux

ع ذاتياً . االنطباع اللوّين للضوء الناشئ ُمباشرًة عن مصدر ضوئي ُمشِّ
لضوء، على الرتكيب الطيفّي لإلشعاع. حفِّز اللوّين اخلاص 

ُ
يعتمد امل

عاجلة اليت تتم يف النظام
ُ
ستقبالت الضوئية يف العني وامل

ُ
مل الرتباط 

العصّيب ويف املخ، يكوُن لكل 'ضوء لوينّ '  خصيصة ُحمّددة، هي ((رابط:
حافز لوين|احلافز اللوين)). (انظر: ((رابط:  طيف))) 

لون الضوء

Lichtfarbe (f.)

1192 light curtain

rideau lumineux (m.)

شبكة من عدد من أشعة ضوئية، ميكن بواسطتها مراقبة مساحة كبرية،
مثال:  املدخل إىل ماكينة أو غرفة مؤمنة بنظام إنذار.

ستارة ضوئية، شبكة ضوئية

Lichtvorhang (m.)

1193 Light Dependent 
Resistor

photorésistance (f.) / résistance (f.) photo-
dépendante / cellule (f.) photoconductrice

LDR ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Light :هو الرمز امل

Dependent Resistor، وهو ُمقاومة تعتمد على الضوء
(ُمقاومة ضوئية)، ُيستخدم على سبيل املثال يف ((رابط:  حاجز

.ضوئي|احلواجز الضوئية))  كُمستقبل

ُمقاوم ُمعتمد على الضوء
(LDR)

LDR
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1194 Light dependent 
resistor (LDR)

LDR : photorésistance (f.)

((رابط:  ُمقاومة))  تتغري قيمتها بتغري اإلضاءة، وُتصنع من طبقة من
((رابط:  شبه ُموصِّل|أشباه املوصالت))  ((رابط:  غري ُمتّبلور|غري
قاومة احلساسة للضوء بني أسطح التالمس اليت

ُ
تّبلورة)).  ُتوجد امل

ُ
امل

ُتشاهد على شكل ُمْشط.  كلما ارتفعت شدة اإلضاءة، اخنفضت تبعاً 
ثري ئية، بسبب ((رابط:   قاومة))  الكهر

ُ
لذلك ((رابط:  ُمقاومة|امل

كهرضوئي|التأثري الكهرضوئيّ ))  الداخلي.  وتكون استجابة املقاومة
نية وبضع ثوان). الضوئية بطيئة جدا (يف جمال يرتاوح بني 1 ِملِّي 

مقاومة ضوئية

Photowiderstand (m.)

1195 light dependent 
resistor (LDR)

photorésistance (f.)

((رابط:  مقاومة))  تعتمد على الضوء، وترتّكب من طبقة ((رابط:  شبه
لة)) ((رابط:  البِلَّْوري|البلورية)). توجد الطبقة ل|شبه ُموصِّ ُموصِّ

احلّساسة للضوء بني سطحّي التالمس اللذين يتخذان شكل املشط.
وكلما زاد الضوءُ الساقط، اخنفضت ((رابط:  مقاومة|ُمقاومته))

ئية بسبب ((رابط:  ظاهرة كهُرضوئية|الظاهرة الكهُرضوئية)) الكهر
نية قاومات الضوئية بطيئةٌ جداً (يف نطاق 1 مّلي 

ُ
الداخلية.  استجابة امل
وحىت بعض الثواين).

ُمقاومة ضوئية

Fotowiderstand (m.)

1196 Light Emitting Diode

DEL : diode (f.) électroluminescente

LED ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Light Emitting :هو الرمز امل

Diode، عث للضوء، ُيستخدم على وهو ((رابط:  صمام ثنائي))  
.سبيل املثال يف ((رابط:  حاجز ضوئي|احلواجز الضوئية))  كُمرسل

صّمام ثنائي ُمّشع للضوء
(LED)

LED

1197 light emitting diode 
(LED)

diode électroluminescente (DEL)  (f.)

(انظر:  ((رابط:  صمام ثُنائّي ُمشع للضوء)))

صّمام ثنائي ُمّشع للضوء
(LED)، دايود ُمشع للضوء

LED (f.)

1198 light grid

Grille lumineuse

(انظر:  ((رابط:  ستارة ضوئية)))

شبكة ضوئية

Lichtgitter (n.)

1199 light guide

guide (m.) d’ondes optiques / conducteur (m.) 
optique

ألياف من زجاج الكوارتز أو من مادة لدائنية (=  ألياف بصرية بوليمرية)،
ُتستخدم يف نقل الضوء.  حيث يتّم نقل الضوء يف هذه األلياف.  يتكون

الدليل البصري من طبقات ُمتِحدة املركز، حيث يقع يف املركز النواة
ا قميص ذو ((رابط:  دليل االنكسار|دليل الناقلة للضوء، واليت حييط 

انكسار))  ُمنخفض، وكذلك طبقات محاية إضافية مصنوعة من مادة
لدائنية.

دليل بصري

Lichtleiter (m.)

1200 light intensity

intensité (f.) lumineuse

نبعث عن
ُ
خارج قسمة ((رابط:  تدّفق ضوئي|التدّفق الضوئيّ ))  F امل

مصدر ضوئي يف اجتاٍه ُحمدَّد، على ((رابط:  زاوية ُجمسَّمة|الزاوية
خرتَقة.  تُعترب شدُة الضوء مقداراً أساسياً يف نظام

ُ
جسَّمة))  W امل

ُ
امل

((رابط:  الوحدات األساسية للنظام الدويل))  وتُقاس بوحدة كانديال
.cd لرمز (Candela)  املعروفة اختصاراً 

شدة الضوء، الشدة الضوئية

Lichtstärke (f.)

1201 light-emitting diode 
(LED)

diode (f.) luminescente

إذا استعملت ((رابط:  الثنائيات أشباه املوصالت))  يف االجتاه املوصل،
ا تفقد خاصية ((رابط:  عازل)).  بعد مرور ((رابط:  إلكرتون)  من فإ
جهة التنشيط n إىل جهة التنشيط p ينتقل من مستوى التوصيل إىل

عادة اقرتان حاملي الشحن، هنا ُحتَرَّرُ  مستوى الروابط.  وهو ما يسمى 
كمية الطاقة واليت كانت قد استعملت سابقا لتكوين زوج احلاملني

(إلكرتون مبستوى التوصيل وفراغ موجب مبوقعه مبستوى الروابط).  هذه
الطاقة ميكن أن تنبعث كضوء أو إشعاع حراري.  حسب اختيار املواد

املكونة ((رابط:  أشباه املوصالت))  يكون ((رابط:  اإلشعاع))  على
االت الطيفية)):  زرنيخيد الغاليوم =>  ت خمتلفة من ((رابط:  ا مستو
األشعة حتت احلمراء، فوسفيد الغاليوم وفوسفيد-  زرنيخيد الغاليوم => 

األمحر إىل األخضر، نيرتيد الغاليوم => الزرقاء.

صمام ثُنائّي ُمشع للضوء، دايود
ِعث للضوء

Leuchtdiode (f.)
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1202 light-emitting diode 
(LED)

diode (f.) électroluminescente

((((LED) رابط:  صّمام ثنائي ُمّشع للضوء))  :انظر)

صّمام ثنائي ُمّشع للضوء
(LED)، دايود مبتعث للضوء

(LED)

Lichtemittierende Diode (f.)

1203 light-emitting diode 
(LED)

diode (f.) électroluminescente

((((LED) رابط:  صّمام ثنائي ُمّشع للضوء))  :انظر)

صّمام ثنائي ُمّشع للضوء
(LED)، دايود مبتعث للضوء

(LED)

Lumineszenzdiode (f.)

1204 Limit Control

commande (f.) limite

هو ((رابط:  ضبط))  ُمتغريِّ ((رابط:  عملية|عمليةٍ ))  ما، قريباً من احلد
ة وُمتوقِّفة على ، ويف ظل ظروٍف جانبية ُمتغريِّ تغريِّ

ُ
األقصى هلذا امل

التشغيل، وذلك من خالل حتويل ((رابط:  متغري مرجعى (نقطة
التضبيط)|املتغري املرجعي)). 

حتكُّم حدَّي

Limit Control

1205 limit level monitoring

surveillance du niveau limite

تسجيل االرتفاعات القصوى والدنيا للمنسوب.  تنقل أجهزة اإلبالغ عن
القيم احلّدية، ((رابط:  إشارة|إشاراتٍ ))  إىل جتهيزات امللء والتفريغ،
وتُعطي إشاراٍت حتذيرية يف حالة جتاوز قيم حّدية ُمعيَّنة أو اإلخنفاض

عنها.

ُمراقبة املُستوّي احلّدي

Grenzstandsüberwachung (f.)

1206 limit monitoring; limit 
value monitoring; limit 
control; off-limit check

surveillance (f.) de valeur limite

ُيشري هذا املصطلح يف هندسة الضبط إىل ُمراقبة القيم احلّدية التالية:
القيمة احلّدية الُعليا، والقيمة احلّدية الُدنيا واتساع نطاق التفاوت

ستهدفة.
ُ
املسموح به حول قيمة الضبط امل

ُمراقبة القيم احلّدية، ُمتابعة القيم
احلّدية

Grenzwertüberwachung (f.)

1207 Limit of temperature

surchauffe (f.) limite

ا عند إجراء عمليات اختبار آللة مت أقصى درجة حرارة عليا مسموح 
تصميمها يف نطاق فئة ُحمدَّدة من املواد العازلة.

درجة حرارة عليا حّدية

Grenzübertemperatur (f.)

1208 limit stability

système PIT2 (m.), proportionne- intégral à 
retard de 2ème ordre dans le domaine 
fréquentiel

إلمكان تقسيمها نه  االستقرار من أهم خصائص األنظمة، وهذا يعين 
إىل أنظمة ُمستّقرة وأخرى ال ُمستّقرة.  وهذا التصنيف يعتمد أساساً على
((رابط:  قطب|أقطاب))  دالة التحويل.  يكون النظام مستقراً، إذا كانت

كُل ((رابط:  قطب|أقطاب))  دالة التحويل اخلاصة به ذات أجزاء
حقيقية سالبة؛ حبيث تكون موجودة على اجلانب األيسر من ((رابط:

ملقابل يكون النظام ال حمور ختيّلي|احملور التخيلي))  للمستوى الُعقديّ .  
ُمستقراً، إذا كانت كل أقطاب دالة النقل اخلاصة به، هلا أجزاء حقيقية

موجبة؛ حبيث تكون موجودة على اجلانب األمين من احملور التخيلي
للمستوى الُعقديّ .  ويكون النظام يف حالة استقرار حّدي، إذا كانت كل
أقطاب دالة التحويل اخلاصة به، موجودة على احملور التخيلّي للمستوى

العقدي وهذا يعين أّن اجلزء احلقيقي لألقطاب يساوي صفرا.  النظام
ت إىل حالة مستقرة يف حني تواصل املستقر يعود بعد تعرضه إىل اضطرا

إشارة اخلرج لنظام غري مستقر يف االرتفاع اخلارج عن السيطرة.  ويكون
النظام يف حالة استقرار حدّي، عندما ال ترجع إشارة اخلرج إىل وضع

ُمستقر، ولكنها ال ترتفع بكيفية خارجة عن السيطرة.  ومن أمثلة ذلك:
بتة دون ارتفاع وال اخنفاض. ستمرة اليت تظل سعتها 

ُ
ت امل الذبذ

استقرار حديّ 

Grenzstabilität (f.)
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1209 limit stability in Bode 
diagram

courbe de réponse en fréquence (f.) d’un 
élément PT1, proportionnel à retard de premier 
ordre

لتعيني االستقرار احلدي، يلزم أوالً تعيني دالة حتويل دائرة الضبط
املفتوحة.  يقطع منحىن السعة خط صفر ديسيبل يف نقطة ((رابط:  تردد

زاوي حرج|الرتدد الزاوي احلرج)).  وتظل حلقات الضبط مستقرة إىل
حد الوصول إىل هامش طور يساوى الصفر.  وميكن تعريف هامش الطور
نه املسافة الفاصلة بني منحىن الطور وخط 180 درجة يف الرسم البياين

للطور، وذلك على مستوى الرتدد الزاوي لنقطة تقاطع خط صفر
ديسيبل يف الرسم البياين للسعة.

استقرار (ال... )  احلدّي يف ُخمّطط
بود، االستقرار احلدي يف الرسم

البياين لبود

Grenzstabilität (f.) im Bodediagramm

1210 limit stability of closed-
loop control system

limite (f.) de stabilité de la boucle de régulation 
fermée

غلقة)))
ُ
يكست لالستقرار احلدّي للدائرة امل (انظر:  ((رابط:  معيار 

استقرار (ال... )  احلدّي لدائرة
الضبط املُغلقة

Grenzstabilität (f.) des geschlossenen Regelkreises

1211 limit switch

interrupteur de fin de course (m.)

دئ))) (انظر:  ((رابط:  

ئي حديّ  مفتاح كهر

Grenztaster (m.)

1212 limiting

saturation (f.) / limitation (f.)

(انظر:  ((رابط:  َتَشّبع)))

حتديد

Begrenzung (f.)

1213 Limiting control

régulation (f.) de limitation

عملية ((رابط:  ضبط))  إضايف ال تدخل حّيز العمل إال عندما يصل
حّددة سلفاً .

ُ
مقداٌر ُمتغّري إىل القيم احلّدية امل

ضبط حّدي

Begrenzungsregelung (f.)

1214 limiting temperature

température (f.) limite

ا لفئة من املواد العازلة أثناء التشغيل. درجة احلرارة القصوى املسموح 

درجة احلرارة احلّدية

Grenztemperatur (f.)

1215 line

ligne (f.) / câble (m.)

صطلح وصلة سلكية أو كابلية تربط بني
ُ
ئية، يعين امل يف اهلندسة الكهر

ت. ئية أو ((رابط:  وسط النقل|وسط نقل))  البيا ت كهر ُمكّو
ويعتمد تركيبها ومقاسها واملادة املصنوعة منها، وكذلك تصميمها، على
تطلبات املصنوعة من أجلها، (مثل:  اجلُهد، التيار و((رابط:

ُ
األغراض وامل

حيطة).  أهم أوساط النقل هي:
ُ
تردد (ال... )|الرتدد))، والظروف امل

((رابط:  خط المتاثلي|اخلطوط الالمتاثلية))، و((رابط:  خط
ل احملوري)) وصِّ

ُ
ل حموري|امل ُمتماثل|اخلطوط التماثلية))، و((رابط:  ُموصِّ

و((رابط:  دليل موجي بصري|الدليل املوجي لأللياف البصرية))  وأوساط
النقل الالسلكية (أمواج راديوية).  (انظر:  ((رابط:  وسط نقل

السلكي))). 

خط، سلك

Leitung (f.)

1216 line

ligne (f.) / bus (m.) passif

قل قل (معلومات)|النقل))، ((رابط:   يعين يف هندسة ((رابط:  
سليب)).

خط، خط الناقل

Linie (f.)

1217 line

brin (m.)

طوبولوجيا الناقل واخلط والفرع كلها حتمل املعىن نفسه، وفيها تتصل كلُ 
قل قل|بوسط النقل))، أي ((رابط:   األجهزة ُمباشرًة ((رابط:  وسط 
ٍت نشطة بني األجهزة لناقل))  نفسه.  وال توجد أية ُمكّو (معلومات)|

والوسط الناقل.

خط

Strang (m.)

1218 line amount

barre (f.) verticale de marquage d’un nombre 
absolu

(انظر:  ((رابط:  منحىن خصائصي للسعة/للرتدد)))

خط القيمة

Betragslinie (f.)

1219 line of action

ligne d'action (f.)

يستخدم لعرض تدفق املعلومات.  وهوما يعين مسار تدفق اإلشارات
واملتغريات املادية يف ((رابط:  دائرة الضبط))  عرب خطوط التأثري ((رابط:

ُخمطَّط العمل|مبخطط العمل)).

خط الفعل (التأثري)، خط القوى

Wirkungslinie (f.)
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1220 line structure, line 
pattern

structure (f.) en ligne / bus (m.) passif

قل قل (معلومات)|النقل))، ((رابط:   يعين يف هندسة ((رابط:  
سليب)).

بنية اخلط، بنية خط الناقل

Linienstruktur (f.)

1221 line switching, circuit 
switching

commutation (f.) de circuits

حتويل أو تبديل يضمن وجود اتصال واضح ومباشر بني طرفني، كما هي
احلال يف عملية االتصال اهلاتفي مثالً .  وحاملا ينشأ االتصال، فإنه يظل

كاملة اهلاتفية.  ويكونُ 
ُ
كذلك طوال الفرتة الزمنية اليت تستغرقها امل

لث تخاطبني وال ُيسمح لطرف 
ُ
االتصال ُمتاًحا فقط بني الطرفني امل

ستخدامه طوال هذا الوقت.

ئية، تبديل حتويل الدائرة الكهر
الدائرة الكهربية

Leitungsvermittlung (f.)

1222 linear characteristic 
curve

courbe (f.) caractéristique linéaire

يتميز ((رابط:  منحىن خصائصيّ |املنحىن اخلصائصي))  اخلطي ((رابط:
عامل

ُ
ماثلة ((رابط:  ُمعامل التدّفق|مل

ُ
ن التغّرياٌت امل صمام|لصمام))  

ّوزع.
ُ
التّدفق kv))  احلايل تنتمي إىل التغّريات احلادثة يف امل

منحىن خصائصي خّطي

Lineare Kennlinie (f.)

1223 linear control

régulation (f.) linéaire

نوٌع من التحّكم يسري فيه ((رابط:  مبدأ الرتاكب))، و((رابط:  مبدأ
التضخيم)).

حتّكم خّطي

Lineare Regelung (f.)

1224 linear factor

régulateur P (m.), proportionnel

(s)f ُميكن وفقاً لنظرية اجلذوع، جتزئة دالة متعددة احلدود بدرجة معينة
عامالت اخلطّية.  إذا كانت الدالة متعددة احلدود هلا

ُ
إىل جمموعة من امل

لصيغة إلمكان كتابة الدالة  نقطة صفر أو جذع يف نقطة s1، فإنه 
f1 و  (s  ̶s1) عامل اخلطي

ُ
التالية:  f(s) = (s  ̶s1) • f1 (s) . امل

(s)  هو االختزال األول للدالة املتعددة احلدود.  وبذلك ال ميكن أن يَرِد
إلمكان مواصلة متغري الدالة يف املعامل اخلطي إال يف الدرجة األوىل.  و

حتليل اختزال الدالة وجتزئته إىل معامالت خطية أخرى، وإذ مل يتسىن
مواصلة التحليل إىل عوامل حقيقية، فمن الوارد أن يظل عامل من عوامل

موع بدرجة أكرب من الدرجة األوىل. ا

ُمعامل خّطي

Linearfaktor (m.)

1225 linear interpolation

interpolation (f.) linéaire

عملية يتم فيها استكمال خّطي للنقاط البينية الواقعة فيما بني نقطة
ه ستهدفة على مساٍر ما، من خالل ((رابط:  ُموجِّ

ُ
البداية والنقطة امل

التحّكم الرقميّ ))، مما يُؤدي إىل نشوء مسارات ُمستقيمة.

استكمال خّطي

Linear-Interpolation (f.)

1226 linear motion

mouvement (m.) linéaire

(انظر:  ((رابط:  حركة انتقالية)))

حركة خطية

Linearbewegung (f.)

1227 linear portion 
(characteristic)

partie (f.) linéaire de courbe caractéristique

منحىن خصائص النسب اخلطية،
اجلزء اخلّطي من املُنحىن

اخلصائصيّ 

linearer Anteil (m.) (Kennlinie)
1228 linear potentiometer 

potentiomètre linéaire (m.)

ْلَمس
َ
هو ((رابط:  مقياس اجلهد))، له ((رابط:  مقاومة))  بني القامطة وامل

ة))) تغريِّ
ُ
قاومة امل

ُ
تحّرِك (=  ((رابط:  طرف قبس امل

ُ
امل

ُجمزئ فلطية خطّي، بوتنشيومرت
خطيّ 

Linearpotentiometer (n.)
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1229 linear variable 
differential 
transformer (LVDT)

transformateur différentiel à variation linéaire

LVDT = ((رابط:  حمول تفاضلي))  = حمول تفاضلّي متغري خطيا

حمول تفاضلّي خطّي التغيري، حمول
تفاضلي متغري خطي

LVDT (m.)

1230 linearity of a 
measuring instrument

linéarité (f.) d’un appareil de mesure

مقدرة ((رابط:  جهاز قياس))  على توليد نتيجة يكوُن هلا عالقٌة خطيةٌ 
مع كّمية ُمعرَّفة ال تكوُن كّميًة ُمّؤثرة على أيّة حال.

خطّية جهاز قياس

Linearität eines Messgeräts (f.)

1231 linearization

linéarisation (f.)

نحىن
ُ
يف كثري من األحيان يستحسن حتويل عالقة غري خطية ((رابط:  امل

املميز)) X = f(Y)))، مثال:  حتويل القطع املكافئ يف نقطة استعمال
حمددة إىل عالقة خطية، أي تعويض القطع املكافئ خبط مستقيم.

لتحقيق هذه الغاية، نقوم بتفاضل الدالة (X = f(Y))  ونضع خط
التماس يف ((رابط:  نقطة التشغيل)).

استخطاط، إخطاط

Linearisierung (f.)

1232 linearization of an NTC

linéarisation(f.) d’une thermistance NTC, à 
coefficient de température négatif

من خالل تركيب مقاومة معدنية مع مقاومة ذات ُمعامل حرارة سليب يف
دارة على التوازي، نتحصل على مقاومة مكافئة مبنحىن خصائصي له

نقطة انعطاف.  وفيما حول نقطة االنعطاف يكون املنحىن اخلصائصي
يف شكل خط مستقيم، وذلك على نطاق واسع من درجات احلرارة.

إلمكان وضع درجة حرارة نقطة االنعطاف يف املكان املطلوب، وسط و
ختيار مناسب لقيمة املقاومة املعدنية واملقاومة ذات جمال القياس وذلك 

عامل احلراري السالب وتكون العالقة بينهما حسب الصيغة التالية:
ُ
امل

بت عامل احلراري السالب *  (
ُ
املقاومة املعدنية =  املقاومة ذات امل

بت خصائصي + خصائصي –  2 * درجة حرارة نقطة االنعطاف) / ( 
2 * درجة حرارة نقطة االنعطاف).

تقومي املنحىن اخلصائصي
للثرمستور، تقومي املنحىن

اخلصائصي ملُقاومة ذات ُمعامل
حراري سالب

Linearisierung (f.) eines NTC

1233 Linearization of the 
controlled variable X = 
f(Y)

linéarisation (f.) de la grandeur / variable réglée 
X = f(Y)

لتقومي أو بصيغة أخرى، جلعل مقدار الضبط خطياً، يتُم رسم الظل عند
((رابط:  نقطة تشغيل|نقطة التشغيل))  اليت وقع االختياُر عليها، وبذلك

عامل الفعل التناسيب.
ُ
تكون نسبة إحندار الظل مساويًة مل

X خطية املتغري ىف نظام التحكم
f(Y) =

Linearisierung (f.) der Regelgröße X = f(Y)

1234 linguistic value

valeur (f.) linguistique

ُمصطلٌح ُيستخدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).
ُتستعمل القيم اللغوية لوصف جماالت ال ُميكن حصرها بشكٍل واضح

ئية نوعياً (توضيح السمات بدالً من (=  جمموعات ضبابية)  للقيم الفيز
رد'، حتديد قيم عددية قياسية).  وعلى سبيل املثال، تُعترب السمات '

و'دافئ'، و'ساخن'، هي القيم اللغوية للُمتغّري 'درجة حرارة البيئة'.  وكل
قيمٍة لغوية ُمتّثل ((رابط:  جمموعة ضبابية|جمموعًة ضبابية))، وُميكن

لتايل توصيفها من خالل ((رابط:  دالة عضوية)).

قيمة لغوية

Linguistischer Wert (m.)

1235 linguistic variable

variable (f.) linguistique

تغّريات اللغوية قيماً يتُم متثيلها من خالل كلماٍت مثل 'ساخن'
ُ
حتوي امل

فردة ملتغري لغوي من خالل ((رابط:
ُ
رد'.  ويتُم التعبُري عن القيم امل أو '

موعات الغامضة))، على سبيل املثال:  ُميكن جمموعات غامضة|ا
صطلحات:

ُ
ستخدام امل التعبري عن درجة حرارة مكاٍن ما كُمتغّري لغوي، 

رد، ودافئ، وحار.  وكل ُمصطلٍح من هؤالء يتُم تضمينه كمجموعة
غامضة.

ُمتغّري لغوي

Linguistische Variable (f.)
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1236 linker

éditeur (m.) de liens

مج كوِّنة للرب
ُ
فردة امل

ُ
مج حاسويب يقوم بربط الوحدات البنائية امل هو بر

مج))  قابل للتنفيذ. (=  الوحدات النمطية)  معاً للوصول إىل ((رابط:  بر
تشتمل أغلُب الربامج على وحداٍت منطية، ُميكن أن ُتستعمل من ِقبل

رتمجة،
ُ
مكن أن يندرج كثٌري من الوحدات النمطية امل

ُ
برامج أخرى.  من امل

اليت يكوُن هلا وظائف ُمعيَّنة (=  ((رابط:  ملف كائن|ملفات كائنة)))،
ضافة ((رابط:  َشْفَرة|الشفرة))  إىل إىل مكتبات برجمية.  يقوُم الرابط 

مج الرئيس، يف حالة ما إذا كانت هناك حاجة للوظيفة اليت ُتؤديها الرب
مٍج ُمعّني، يف تلك الشفرة.  لكي ُميكن استخداُم وحدة منطيٍة خاصٍة برب

ُرمَّزة للوظائف
مٍج آخر، يتعّني حتويُل ((رابط:  عنوان|العناوين))  امل بر

ات))  الوحدة النمطية إىل مواقع الذاكرة.  يتّوىل و((رابط:  ُمتغّري |ُمتغريِّ
الرابط أداء هذه املّهمة.  تتُم عمليُة الربط عقب الرتمجة، ويف األغلب
مج.  (انظر:  ((رابط: تكوُن هي آخر اخلطوات العملية إلنتاج الرب

ُمرتجم)))

ل رابط، ُموصِّ

Binder (m.)

1237 Linker

éditeur (m.) de liens

(انظر:  ((رابط:  رابط)))

ل رابط، ُموصِّ

Linker (m.)

1238 Linux

Linux

مكانية ((رابط:  ُمتعدد ((رابط:  نظام تشغيل))  للحاسبات يتمّيز 
املهام|تعددية املهام))، ويستطيُع أكثُر من ُمستخدم العمل عليه يف
الوقت نفسه.  وهو يشتمل على جزٍء كبري من وظائف ((رابط:  نظام

يونكس V (((Unix) ونظام يونكس BCD.  ونظام لينكس ُمتاحٌ 
((رابط:  كود املصدر|ككود مصدري))  دون رسوم مالية.

لينكس (Linux)، نظام
تشغيل لينكس

Linux

1239 liquid chromatograph

chromatographe (m.) d’analyse en phase liquide

جهاز ُيستخَدم لتحليل تركيب السوائل، حيُث يتُم رّج خليط عّينات
ستعمال وسط حامل (وسط شد)  من خالل أنبوبة شعرية.  تتباين

فردة.  بعد مرحلة األنبوب الشعرّي، متر
ُ
ت امل أزمنة املسري للُمكوِّ

ُت تبعاً لرتتيٍب يتوّقف على املادة من خالل ((رابط:  كاشف))، كوِّ
ُ
امل

يعمل على تعيني كٍل منها كّمياً .

فصل كروماتوجرايف للسائل

Flüssigkeitschromatograph (m.)

1240 Liquid Crystal Display

ACL : affichage (m.) à cristaux liquides

LCD ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Liquid Crystal :هو الرمز امل

Display، وهي شاشة عرض ُمزّودة بتقنية الكريستال السائل.  وتنبين
وظيفتها على أساس فكرة أن ((رابط:  كريستال سائل|الكريستال

السائل))  هو املؤثر على اجتاه ((رابط:  استقطاب))  الضوء عند استخدام
ئي ُحمدد القيمة.  تتكّون شاشات العرض البلوري السائل ُجهد كهر
(LCD)، من شرائح ُميكنها تغيري درجة نفاذيتها بشكٍل ُمستقل
بعضها عن بعض.  لذلك يتم التحكم يف الكريستال السائل يف كل

ذا تتغّري درجة النفاذية للضوء ئي.  و شرحية بواسطة ُجهد كهر
ستقَطب الذي يتم إنتاجه من خالل إضاءة خلفية و((رابط:  ُمرشح

ُ
امل

تٍ  االستقطاب|ُمرشحات اإلستقطاب)).  وعند الرغبة يف عرُض ُحمتو
عشوائية، فإنه يتم جتميع الشرائح من خالل مصفوفة ُمتساوية من
.((رابط:ُعنصورة|العنصورات))  (((رابط:  بكسل|البكسالت)))

،(LCD) عرض بلوري سائل
شاشة الكريستال السائل

(LCD)

LCD

1241 liquid level

niveau (m.)

صطلح مقداُر ارتفاع سائل أو مادة سائبة يف خزّان ما.
ُ
يُفهم من هذا امل

وُحيسب ُمستوى امللء خلزّان ما تبعاً للُمعادلة (انظر الصورة).  هذا هو
مثال ((رابط:  عنصر دمج|لعنصر دمج)).  تتحدد ((رابط:  دالة

= (G(s عادلة
ُ
ذا العنصر من خالل امل نقل|دالة النقل))  اخلاصة 
FB · s/1، حيُث FB املقطع العرضي للخزّان.

منسوب، مستوى

Füllstand (m.)

1242 Listener

écouteur (m.)

ُمصطلح يُطلق على وظيفة السّماعة يف ((رابط:  الناقل املعياري للجنة
ئية)) الدولية للتقانة الكهر

ت ُمستقبل البيا
(Listener)، ُمستمع

Listener (m.)
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1243 lithium chloride 
hygrometer

hygromètre (m.) à chlorure de lithium

ا كلوريد الليثيوم. مقياس يعتمد على خاصية قياس الرطوبة، اليت يتميز 
ئياً إذا أضيف إليه املاء.  حيتوي ((رابط: الً كهر ُيصبح هذا امللح ُموصِّ
جهاز قياس|جهاُز القياس))  على صوف زجاجّي مغمور يف حملول

كلوريد ليثيوم ُمشبَّع، ويتدّفق فوقه غاُز القياس.  يسخن احمللوُل من خالل
ئّي، وهو األمُر الذي يُؤدِّي إىل تبّخر الرطوبة ويـُقِّلل من تياٍر كهر

((رابط:  موصلية (ال... )|موصلية))  احمللول.  ويف الوقت نفسه، ميّتص
احمللول الرطوبة من غاز القياس، وهو ما يُؤدِّي بدوره إىل حتّسن املوصلية

ورفع التيار.  حتدث عند درجة حرارة ُمعيَّنة، حالٌة من التوازن بني
امتصاص الرطوبة والتكّثف.  درجة احلرارة هذه تتناسب مع الرطوبة

طلقة|الرطوبة
ُ
طلقة ويتُم قياسها.  (انظر:  ((رابط:  رطوبة (ال... )  امل

ُ
امل

طلقة)))
ُ
امل

مقياس الرطوبة - كلوريد الليثيوم

LiCl-Hygrometer (n.)

1244 load application point

point (m.) d’application de charge

ثري ((رابط:  القوة))  املطلوب قياسها على هي النقطة اليت يتم فيها 
بض)). ((رابط:  جسم 

نقطة حتميل، نقطة تسليط احلمل

Lasteinleitungspunkt (m.)

1245 Loader

chargeur (m.)

أداة تؤدي أكثر الوظائف أمهيَة يف ((رابط:  نظام تشغيل|نظام
مج|الربامج))  القابلة التشغيل))، حيُث تعمل على حتميل ((رابط:  بر

للتنفيذ داخل ذاكرة التشغيل، ومن مث تنفيذها.  ختتلف مهام أدواتُ 
التحميل تبعاً لدرجة تعّقد نظام التشغيل.

أداة حتميل، ُحممِّل

Lader (m.)

1246 Loader

chargeur (m.)

(انظر:  ((رابط:  أداة حتميل)))

أداة حتميل، ُحممِّل

Loader (m.)

1247 Local Area Network

réseau (m.) local / LAN (m.)

LAN ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
local area :هو الرمز امل

network، ا حمدودًة مكانًيا ،وهي ((رابط:  شبكة))  حملية، مبعين أ
.كأن تكون ُمقتصرًة علي مبين أو شركة يف منطقة ما (املدي < 1 كم)

قل))، يتُم عن وهي تكون عادًة شبكة معلومات أو ((رابط:  نظام 
ت طريقها تدفق معلومات خاصة ((رابط:  رصد وتسجيل بيا

راقبة
ُ
ت التشغيل))  ومعلومات التحّكم وامل .التشغيل|برصد وتسجيل بيا

،وتوّصل احلاسبات اخلاصة، وأجهزة ((رابط:  خادم (الشبكة)|اخلادوم))
واألجهزة اخلارجية، و((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|وحدات التحكم

ذه الشبكة ُمباشرةً  .اآليل))  

LAN شبكة حملية

LAN

1248 local area network

Réseau (m.) local / LAN (m.)

(((LAN رابط:  شبكة حملية))  :انظر)

شبكة حملية، شبكة االتصال احمللية

Lokales Netzwerk (n.)

1249 local network

réseau (m.) local / LAN (m.)

(((LAN رابط:  شبكة حملية))  :انظر)

شبكة حملية

Lokales Netz (n.)

1250 Local Operating 
Network

LON

ت)) قل بيا ت|لنظام  قل البيا ختصرة ((رابط:  نظام 
ُ
هو الصيغة امل

ت شبكات تطبيقات األمتتة (التحكم)  الصناعية ((رابط:  نظام نقل بيا
(LonWorks)|شبكات تطبيقات األمتتة (التحكم)  الصناعية

.(((LonWorks)

(LON) شبكة تشغيل حملية

LON

1251 local symbol

symbole (m.) local

رمز، أي اسم ((رابط:  ُمتغّري ))، يسري فقط يف نطاق ((رابط:  وحدة
بنائية))  ُحمدَّدة، تنتمي إىل أحد ((رابط:  تطبيقات أجهزة التحّكم القابلة

للربجمة)).

رمز حملي

Lokales Symbol (n.)

157



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Lمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

1252 logarithm

logarithme (m.)

الصيغة العكسية للدالة اُألسية:  لو=  لوغاريتم نظام عشوائي، لو
sub>10 >لوغاريتم األساس أ، لو =  لو  = <sub/ >أ <sub >

< /sub> =  لوغاريتم األساس 10  (على سبيل املثال:  لو 10 =  1،
ألن sup>1</sup>= 10 >10، أو لو 100 =  2، ألن 10

(sup>2</sup> = 100 >

لوغاريتم، لوغارمث

Logarithmus (m.)

1253 logarithm

logarithme (m.)

((رابط:  لوغاريثم))  يف قاموس هندسة التحّكم.

لوغاريثم

Logarithmus (m.)

1254 logic analysis

analyse (f.) logique

إذا ما تعّني اختبار إشاراٍت عديدة تصل إىل ((رابط:  تردد
(ال... )|ترددات))  عالية يف حالة الدوائر األكثر تعقيداً، فإنه يتمُ 

ذا ُميكن تعيُني إشاراٍت رقميٍة عديدة اللجوءُ إىل أجهزة حتليل منطقي، و
يف الوقت نفسه، وختزينها وعرضها يف ُخمّطط زمين أو يف صيغة جدول.

شارة زمنية، وتسجيلها داخل الستعانة  يتُم حتّسس اإلشارات الرقمية، 
حلِّل املنطقي إما كُمحلِّل حالة أو ُحمّلل زمن.

ُ
ذاكرة.  ُميكن تشغيُل امل

(انظر:  ((رابط:  إشارة رقمية)))

حتليل منطقي

Logikanalyse (f.)

1255 logic controller

contrôleur (m.) logique

العتماد على أجهزة االختبار املنطقية، ُميكن جعل احلالة املنطقية عند
مدخل أو خمرج الدائرة، مرئيةً .  وعند وجود ((رابط:  ُمستوى))  عاٍل (=
مستوى 1)، فإن ((رابط:  صمام ثُنائّي ُمشع للضوء))  ُيضيء، وخبالف

ذلك ال ُيضيء.

جهاز اختبار منطقي، ُخمترب منطقي

Logikprüfer (m.)

1256 logic controller

commande de liaison (f.)

تحّكمات، تؤّدي أحواٌل ُمعّينة ((رابط:
ُ
يف هذا النوع من امل

إشارة|إلشارات))  الدخل إىل أحواٍل ُحمدَّدة إلشارات اخلرج، مع ُمراعاة
ا ُمتحّكماٌت ((رابط:  ثُنائي|ثنائية))، ُتكّون مقدار الروابط املنطقية.  إ

التحّكم من خالل ربط عدة إشارات دخل.  ُتستخدم كدوائر تقييم
إلكرتونية لألحوال التشغيلية، وكُمحّول ((رابط:  َشْفَرة))، و((رابط:

ُمتعدد اإلرسال|كُمتعدد إرسال)).  ويف خارج الروابط املنطقية، ُميكن أن
تحكِّمات

ُ
لزمن وعناصر ختزينية.  ُميكُن توصيُف امل توجد عناصر مرتبطة 

املنطقية بواسطة ُخمّططات منطقية، و((رابط:  جدول احلقيقة|جداول
احلقيقة))، وُمعادالت ((رابط:  جرب تشغيلي|اجلرب التشغيلي)) (انظر:

((رابط:  جرب بوليين|اجلرب البوليين)))؛ فعلى سبيل املثال:  ال ُيسمح
ملخرطة أن تعمل إال عندما تنغلق بوابُة احلماية وتُثبَّت قطعًة الشغل

داخل ظرف القمط.

ُمتحكِّم منطقي

Verknüpfungssteuerung (f.)

1257 logic function

fonction (f.) logique

ات))  الدخل ُتوجد عالقة اعتمادية منطقية بني ((رابط:  ُمتغّري |ُمتغريِّ
وُمتغّريات اخلرج الثنائية.  وإذا ما ترتبت قيُم إشارات الدخل بشكٍل ُحمدَّد،

فإنه تنتج إشارة خرج ُحمدَّدة.  ُميكن وصف هذا السياق بني الدخل
واخلرج ((رابط:  ُمعادلة دالية|كُمعادلة دالية))، أو ((رابط:  جدول

احلقيقة))، أو ((رابط:  ُخمطط زمين))، أو ((رابط:  ُخمطط الدائرة
ئية)). الكهر

دالة منطقية

Logische Funktion (f.)

1258 Logical Link Control

LLC : contrôle (m.) de la liaison logique

Logical Link ختصرة للتعبري اإلجنليزّي
ُ
األحرف الثالثة امل

Control وتعين حتّكم الربط املنطقّي، الذي يتكوَّن من ((رابط:  طبقة
الشبكة))، الطبقة رقم 2 من ((رابط:  مرجع (ال...) األساسي لرتابط

األنظمة املفتوحة|املرجع األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة))، ومن حتّكم
لوصول إىل الربط املنطقّي (طبقة 2b)  و((رابط:  حتكم (ال... )  

.(2a طبقة) (((MAC) الوسائط

لربط املنطقيّ  طبقة التحّكم 

LLC
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1259 Longitudinal 
redundancy check

contrôle (m.) de parité longitudinale

(انظر:  ((رابط:  تكافؤ طويل)))

فحص التكرار الطويل، التحكم
يف التكرار الطويل

LRC (m.)

1260 LonWorks

bus (m.) de terrain LonWorks

قل))  غري مركزّي البناء، وُيستخَدم قل (معلومات)| نظام ((رابط:  
عاملياً يف أمتتة املباين والصناعة والعمليات التحويلية لعدد كبري من

ت تبعاً ((رابط: كّو
ُ
ستخدمني.  ويكوُن االتصال بني امل

ُ
امل

بروتوكول|لربوتوكول))  ساري عاملًيا.  وعالوًة على هذا، يُوجد على
ُمستوى التطبيق ((رابط:  بروفايل|بروفايالت))  معيارية، وضعتها مجعية

LonMark Interoperability Association.  وهذه
فرتض أن تُتيح ((رابط:  توافقية التشغيل))  للُمنتجات

ُ
الربوفايالت من امل

صنَّعة من ِقَبل ُمنتجني ُخمتلفني.  ويعمل ((رابط:  وصول (ال... )  إىل
ُ
امل

الناقل|الوصول إىل الناقل))  تبًعا ((رابط:  حساسية الناقل للوصول
تعدد مع

ُ
تعدد مع اكتشاف التصادم|حلساسية الناقل للوصول امل

ُ
امل

اكتشاف التصادم)).

ت شبكات نظام نقل بيا
تطبيقات األمتتة (التحكم)

(LonWorks) الصناعية

LonWorks

1261 Loop equation f)

équation de circuit de régulation (f.)

ُمعادلة تعربِّ عن العالقة بني ((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار املضبوط))
w  ((رابط:  متغري مرجعى (نقطة التضبيط)|املتغري املرجعي))و x

. <z<sub>i</sub  ((رابط:  ُمتغريِّ التشويش|ُمتغريِّ التشويش))و

ُمعادلة دائرة الضبط

Regelkreisgleichung f.)

1262 loop gain

mise en série (f.) des fonctions de transfert

إذا كانت ((رابط:  دائرة ضبط))  ُمتكوَّنة من ((رابط:  منظومة مضبوطة
بتعديل))، أي دون سلوك تكاملي ومبُعامل تناسيب، ومن ضابط ذي
تعديل، أي دون سلوك تكاملي ومبُعامل تناسيب، فإن كسب الدائرة
عامل التناسيب

ُ
عامل التناسيب للمنظومة املضبوطة *  امل

ُ
املفتوحة =  امل

عامل التناسيب
ُ
عامل التناسيب للمنظومة املضبوطة وامل

ُ
للضابط.  ورغم أن امل

للضابط هلما وحدة، فإن كسب الدائرة املفتوحة ال وحدة له.  ومن أجل
ئياً على ُمدخل اختبار سلوك املنظومة املضبوطة، فإننا ُنسلَّط توتّراً كهر

دائرة الضبط املفتوحة، ويكون على شكل إشارة نبضية.  نقوم بعدها
بتسجيل السلوك الزمين وحتليله وذلك لتحديد خصائص املنظومة

املضبوطة.  يعطينا كسب الدائرة املفتوحة فكرًة عن كيفية نقل اإلشارات
عرب حلقة الضبط املفتوحة.

كسب الدائرة املفتوحة

Kreisverstärkung (f.)

1263 Loop inputs

entrées du circuit de régulation (pl.+f.)

مدخالت دائرة الضبط

Regelkreiseingänge (pl.+m.)

1264 Loop outputs

sorties du circuit de régulation (pl.+f.)

خمرجات دائرة الضبط

Regelkreisausgänge (pl.+m.)

1265 Low pass filter

passe-bas (m.)

ح ذو نطاق مترير وحيد، ميّتُد فيما بني ((رابط:  تردد ُمرشِّ
(ال... )|| الرتّدد))  'صفر'  وحىت ترّدد حّدي ُمعنيَّ .  وهذا يعين أن له

جمال مترير واحد فقط للرتدد األقل من الرتّدد احلّدي وجمال حجز
للرتّددات األعلى منه.

ح مترير ح مترير ُمنخفض، ُمرشِّ ُمرشِّ
الرتّددات املُنخفضة

Tiefpass (m.)

1266 low-voltage main 
distribution board

distribution (f.) basse tension

NSVH هي اختصار للتعبري األملاين
'Niederspannungshauptverteilung' ويناظرها التعبري
وهي منظومة التشغيل املركزية داخل أي منشأة 'LVMD' االجنليزي

ئية الىت ُتستعمل ألجل اإلمداد يف نطاق البنية األساسية للشبكة الكهر
لتيار مع توفري األمان الكايف .العام 

مركز توزيع رئيسى للجهد
(LVMD) املنخفض

NSVH (f.)
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1267 lumenmeter

lumenmètre (m.)

((رابط:  جهاز قياس))  ُيستخَدم لقياس التدّفقات الضوئية، وُيسمَّى
ستخدام ((رابط:  كرة لفوتومرت، ويكوُن ذلك يف العادة  أيضاً 

أولربشت))  من خالل الدمج املكاينّ .  عند استخدام كرة أولربشت،
ُيصبح ُمسمَّى الفوتومرت الدائرّي أكثر شيوعاً .

جهاز قياس التدّفق الضوئّي،
مقياس الفيض الضوئي

Lichtstrommessgerät (n.)

1268 luminance

luminance (f.)

خِرتق ملساحةٍ 
ُ
خارج قسمة ((رابط:  تدّفق ضوئي|التدّفق الضوئي))  F امل

ما يف اجتاٍه ُحمدَّد، على حاصل ضرب ((رابط:  زاوية ُجمسَّمة|الزاوية
خرتَقة يف إسقاط املساحة A على مستوى عموديّ 

ُ
جسَّمة))  W امل

ُ
امل

راَقب (A × cos e).  ُتربز الكثافة الضوئية L معلومةً 
ُ
على االجتاه امل

ُمفصَّلة عن اعتماد التدّفق الضوئّي الصادر عن مصدر ضوئّي على
تمددة

ُ
ذا سطوع املصادر الضوئية امل املكان واالجتاه، وتصف 

والصفائحية.  وحدة القياس يف النظام الدويل للوحدات هي لومن ·  مرت
ن< sup>-1</sup> أو < sup>-2</sup> ·  سرتاد

. <sup>-2</sup >كاندل ·  مرت

كثافة ضوئية، استنارة/  النصوع/
االستضواء/  شدة الضيائية

Leuchtdichte (f.)

1269 luminance meter

luminance-mètre (m.)

((رابط:  جهاز قياس))  ُيستخدم يف قياس ((رابط:  كثافة ضوئية|الكثافة
الضوئية)).  ُتستخدم هنا ((رابط:  خلية ضوئية|اخلال الضوئية))  أو

قاومات الضوئية،
ُ
((رابط:  عنصر ضوئي|العناصر الضوئية))  أو امل

كُمستقِبالت حّساسٍة للضوء.  تـَُواَءم حساسيتها الطيفية من خالل
ح، مع ((رابط:  ُمنحىن احلساسية للسطوع|ُمنحىن احلساسية العامليّ  ُمرشِّ
للسطوع)) (ُمنحىن l)V)). ُميكن احلصول على حّيز القياس الصغري مبا

يكفي، من خالل عدسة ُمناسبة األبعاد.  (انظر:  ((رابط:  مقاومة
ضوئية)))

مقياس الكثافة الضوئية

Leuchtdichtemesser (m.)

1270 luminescent substance

substance luminescente

التأللؤ هو مصطلح يشمل مجيع الظواهر اليت ينبعث فيها ضوء من مواد
صلبة أو سائلة أو غازية حىت يف درجة احلرارة العادية، أي أقل بكثري من
ردة').  يف التطبيقات التقنية يرتكز االهتمام درجة حرارة التوهج ('أضواء 

رة ((رابط:  الذرات))  أو ((رابط: ئي، أي إ على التأللؤ الكهر
ئي)).  ئي ((رابط:  احلقل الكهر ت))  يف احلقل الكهر اجلز

ُمشع ضيائيّ 

Lumineszenzstrahler (m.)

1271 luminous flux

flux (m.) lumineux

خارج قسمة ((رابط:  طاقة (ال... )|طاقة))  الضوء Q على الزمن.
قابل القياسّي الضوئّي ((رابط:  ُقْدَرة إْشعاِعية|للقدرة

ُ
شدة الضوء هي امل

F اإلشعاعية))، يف النظام الدوّيل للوحدات، يقاس التدّفق اإلشعاعّي
بوحدة lm  (لومن)، وتُراعي ((رابط:  ُمنحىن احلساسية للسطوع))  للعني

البشرية.  من الناحية التقنية القياسية، يتُم هذا على سبيل املثال، من
ح، يُوائم بني احلساسية الطيفية للكاشف وتلك احلساسية خالل ُمرشِّ

لعني.  (انظر:  ((رابط:  طيف))) اخلاصة 

تدّفق ضوئي، تدّفق الضوء

Lichtstrom (m.)

1272 luminous response 
curve

courbe (f.) d’efficacité lumineuse spectrale

ُمنحىن احلساسية للسطوع،
منحىن االستجابة الضوئية

Hellempfindlichkeitskurve (f.)
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1273 M83-A

longueur de cycle

((رابط:  زمن الدورة))  يف قاموس هندسة التحّكم.

زمن الدورة

Periodendauer (f.)

1274 M89-A

proton (m.)

ت ُموجبة الشحنة و((رابط: تتكوَّن نواُة ((رابط:  ذرة|الذرة))  من بروتو
ت ت والنيوترو ئياً .  تكوِّن الربوتو ت))  ُمتعادلة كهر نيوترون|نيوترو
ت) ت).  ُحيدِّد العدد الذري (=  عدد الربوتو مًعا النـَُوّت (النوكليو

بشكٍل قاطع، العنصَر الكيميائي، الذي تنتمي إليه الذرة، فيما ُميثِّل عدد
ت))  العددَ  ت +  عدد النيوترو ت)  (=  عدد الربوتو ت (النوكليو النـَُوّ

الُكتليّ .

بروتون

Proton (n.)

1275 machine code 
computer code

code (m.) machine / code des instructions d’un 
ordinateur

جمموعة التعليمات الكاملة اخلاصة ((رابط:  ُمعاجل|مبُعاجل))  ما.  وكل أداء
وظيفي يقوم به معاجل يُعترب نتيجة لتنفيذ ذلك الكود.

كود آلة، شفرة اآللة

Maschinencode (m.)

1276 Machine coordinate 
system

système (m.) de coordonnées de machine

من أجل حتديد اجتاه احلركة يف ((رابط:  ماكينة التحّكم الرقميّ |ماكينات
التحّكم الرقميّ ))، يلزم تعيني حماور إحداثية ملسارات احلركة الرئيسية

للماكينات.  تتخُذ هذه احملاور احلروف X, Y, Z يف ((رابط:  نظام
تعامدة، والذي تكوُن نقطُة األصل فيه

ُ
إحداثيات|نظام اإلحداثيات))  امل

ا حمور هي ((رابط:  نقطة صفر املاكينة))  M.  يف حالة املاكينة اليت 
تشغيل رأسي، يقع احملوران X, Y غالباً يف تواٍز مع سطح التسّلق
لألداة.  يسُري احملور X أفقياً، مييناً يف اجتاه ُموجب، ويساراً يف اجتاهٍ 

راقب، على
ُ
وجب من احملور Y بعيداً عن امل

ُ
سالب.  فيما يسُري اجلزَء امل

راقب.
ُ
حني يكوُن اجلزءُ السالب من احملور Y يف االجتاه اخللفّي من امل

اُل املوجب من احملور X فيما يكوُن احملور Z هو حمور العمل.  ويقُع ا
اُل السالُب منه أسفل نقطة بني األداة وقطعة الشغل، يف حني يُوجد ا

قابل.
ُ
تعاُدل قطعة الشغل يف اإلجتاه امل

نظام إحداثيات املاكينة

Maschinenkoordinatensystem (n.)

1277 machine reference 
point

point de référence de la machine (m.)

دف النقطة املرجعية للماكينة R إىل توجيه نظام حتسس املسار
اخلاص ((رابط:  ماكينة التحّكم الرقميّ |مباكينة التحّكم الرقميّ ))، وأن
بتة ((رابط:  توجيه تكون بديالٌ لنقطة صفر املاكينة، كأن تكون نقطة 

مرجعي|للرحلة املرجعية))  على سبيل املثال.

نقطة (ال... )  املرجعية للماكينة

Maschinenreferenzpunkt (m.)

1278 machine tool

machine-outil (f.)

عاجلة ِقَطع
ُ
أيٌّ من اآلالت اليت ُتستخدم يف اهلندسة امليكانيكية، مل

التشغيل.  ويف واقع التطبيق العملي، يُطلق ُمصطلح ماكينة تشغيل
ميكانيكي فقط على ماكينات تشكيل املعادن وفصلها (مبا يعين

تقسيمها، وتقطيعها، وإزالتها)، إضافًة إىل ماكينات التزويد، وهلذا فإن
املواصفة األملانية القياسية رقم ff  8580  (ختّتُص بطريقة العمل)  واجلزء

الت األول من املواصفة األملانية القياسية رقم 69  651  (خيّتُص 
آلخر يف حمتواه. عاجلة املعادن)، وكالمها له عالقة 

ُ
التشغيل مل

ماكينة تشغيل ميكانيكي، آلة
تشغيل ميكانيكي

Werkzeugmaschine (f.)

1279 machine zero

point (m.) zéro machine

لنسبة ((رابط:  نظام تكوُن هذه النقطة للماكينة M هي نقطُة األصل 
إحداثيات املاكينة|لنظام إحداثيات املاكينة))، ويتُم تعيينها من قبل

ُمصنِّع ((رابط:  ماكينة التحّكم الرقميّ )).

نقطة صفر املاكينة، نقطة تعادل
املاكينة

Maschinennullpunkt (m.)

1280 macro/macroinstructio
n

macro (m.) / macro-définition (f.)

ُمصطلح ُيستخدم يف جمال تطوير السوفت وير، وُيشري إىل سلسلة من
((رابط:  أمر|أوامر))  و/أو اتفاقات، ُجممَّعة حتت اسم ماكرو واحد يف

، لكى يسُهل تنفيذها يف أكثر من موضٍع داخل ((رابط: تتابٍع ُمعنيَّ
مج))  عن طريق استدعاء بسيط للماكرو.  يتُم إدخال كل مج|الرب بر

مج، اليت أُدرج فيها املاكرو، ومن مثَ  تعليمات املاكرو آلياً إىل مواضع الرب
رامرتات. يتُم تنفيذها.  ُميكُن استدعاء املاكروز (تبعاً لطريقة التنفيذ)  مع 

ستخدمون
ُ
لنظام، وأخرى يُنتجها امل تنقسم أنواعه إىل ماكروز خاصة 

نفسهم.

ماكرو، تعليمة

Makro (n.)
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1281 magnetic circuit

circuit (m.) magnétique

دارة مغناطيسية

Magnetischer Kreis (m.)

1282 magnetic field

champ magnétique (m.)

ثري مغناطيسي ئي، وكل ((رابط:  مغناطيس دائم))  له  كل تيار كهر
لتايل يولد جماال مغناطيسيا  يسند لكل نقطة يف الفضاء متجه جمال و
مغناطيسي (=  'املؤشر').  هذا املتجه يرمز إىل قوة معينة تؤثر على َحتَرُّكِ 
ئيا أو اجلسيمات املغناطيسية يف اجتاه املتجه. اجلسيمات املشحونة كهر

جمال مغناطيسي

Magnetfeld (n.)

1283 magnetic field

champ électrique (m.)

(انظر:  ((رابط:  جمال مغناطيسي)))

جمال مغناطيسي

Magnetisches Feld (n.)

1284 magnetic field strength

intensité (f.) de champ magnétique

لرمز H، وهو كّمية ُمتجهة (أي أن هلا ال املغناطيسي  يُرمز إىل شدة ا
قيمة وإجتاه)، وهي ُحتدد مقدار القوة واالجتاه عند كل نقطة من نقاط

ال املغناطيسي)). ((رابط:  جمال مغناطيسي|ا

ال املغناطيسي شدة ا

Magnetische Feldstärke (f.)

1285 Magnetic flow meter

MID

حلث املغناطيسي))) (انظر:  ((رابط:  مقياس التدّفق 

مقياس التدّفق املغناطيسي

MID

1286 magnetic flow 
meter/electromagnetic 
flowmeter

débitmètre (m.) électromagnétique

مقياٌس تستنُد وظيفته على ((رابط:  قانون فاراداي للحثّ ))
ء، ومادته غري ل للكهر الكهرمغناطيسي.  يتكوَّن من أنبوٍب (غري ُموصِّ
مغناطيسية)، و((رابط:  ملف|ملفني لولبيني))  مغناطيسيني واثنني من

ئية)).  يكوُن اجتاُه التيار ئي|األقطاب الكهر ((رابط:  قطب كهر
ال املغناطيسي)). ً على اجتاه ((رابط:  جمال مغناطيسي|ا عمود

ل بني كال اإللكرتودين.  يف وصِّ
ُ
جلهاز عمل امل ويعمل السائل املوجود 

هذه املواضع ُيسمح بدخول اإللكرتودات يف فجوات جدار األنبوب من
اجلانبني.  تتُم تقوية جهد القياس ومن مثّ عرضه.  ُحيسب ((رابط:  تدّفق
حجمي|التّدفق احلجميّ ))  طبقاً للُمعادلة املذكورة، حيث ُتشُري الرموزُ 

ال ستخدمة إىل:  r:  نصف قطر أنبوب القياس، B:  قوة ا
ُ
امل

املغناطيسي، U<sub>q</sub> :  اجلهد احلّثي بني كال
اإللكرتودين.

مقياس تدفق كهرومغناطيسي

Magnetisch induktiver Durchflussmesser (m.)

1287 magnetic flux

flux (m.) magnétique (m.)

ال ئي الذي يصف ((رابط:  جمال مغناطيسي|ا تغّري الفيز
ُ
امل

املغناطيسي))، حيث أنه ُميّثل 'التأثري املغناطيسي'، أي إمجايل عدد
،F لرمز ال املغناطيسي.  وُيشار للتّدفق املغناطيسي  خطوط ا

و((رابط:  وحدة|وحدة قياسه))  هي Vs.  ويتشابه الفيض املغناطيسي
سمى أيضاً 

ُ
تج اجلُهد املغناطيسي (امل ئي يف أن  مع التيار الكهر

((رابط:  قوة (ال... )  الدافعة املغناطيسية|قوة دافعة مغناطيسية)))
يسري عرب ُمقاومة مغناطيسية.  (انظر:  ((رابط:  ُمقاومة مغناطيسية)))

تدّفق مغناطيسّي، فيض مغناطيسي

Magnetischer Fluss (m.)

1288 magnetic flux density

densité de flux magnétique (f.)

.(A) لنسبة ملساحة ُمستعرضة   (F) ا شّدة جمال املغناطيسي يُقصد 
Vs/m2 وهي تُقاس بوحدة ،B  :لرمز عادالت 

ُ
وُيشار هلا يف امل

(انظر:  ((رابط:  تدّفق مغناطيسيّ ))).

كثافة الفيض املغناطيسي، كثافة
الدفق املغناطيسي

Magnetische Flussdichte (f.)

162



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Mمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

1289 magnetic flux line

ligne de champ magnétique (f.)

(انظر:  ((رابط:  جمال مغناطيسي)))

ال املغناطيسي، خط خط ا
الفيض املغناطيسيّ /  خط التدّفق

املغناطيسي

Magnetische Feldlinie (f.)

1290 magnetic gripper

grappin (m.) magnétique

ت))، تنقسم القوابض املغناطيسية إىل نوعني يف ((رابط:  هندسة الروبو
ئية. مها:  القوابض املغناطيسية الدائمة، والقوابض املغناطيسية الكهر

وتركيُب القوابض املغناطيسية الدائمة بسيٌط للغاية، وحتتاُج إىل جتهيزاتٍ 
إضافية من أجل جتريد قطعة الشغل.  أما يف القوابض املغناطيسية

ئية ئية، فتتُم عملية االستقبال واإلطالق عرب قطع الطاقة الكهر الكهر
وتوصيلها.  يكمُن خطر استعمال القوابض املغناطيسية يف امكانية

كثر من شغلة. إمساكها 

قابض مغناطيسي

Magnetischer Greifer (m.)

1291 magnetic induction

induction magnétique (f.)

(انظر:  ((رابط:  كثافة الفيض املغناطيسي)))

حّث مغناطيسي

Magnetische Induktion (f.)

1292 magnetic permeability

perméabilité (f.) magnétique (f.)

(انظر:  ((رابط:  نـََفاِذيّة)))

نفاذيّة مغنطيسّية،   نَفوِذيَّةٌ 
ِمْغناطيِسيَّة 

magnetische Durchlässigkeit (f.)

1293 magnetic reluctance/ 
magnetic resistance

Réluctance

ئية، قاومة الكهر
ُ
ا تناظرية مع امل قاومة املغناطيسية على أ

ُ
يُنظر إىل امل

وتُقاس بوحدة أمبري/ويرب A/(Vs)، وُحتسب بطريقتني:  1)  كخارج
قسمة ((رابط:  قوة (ال... )  الدافعة املغناطيسية|قوة دافعة مغناطيسية))

Q وتدّفق مغناطيسي F، حيُث Rm = Q/F. 2)  عرب هندسة
× Rm = I/(m0 × mr  :بت املادة للدائرة املغناطيسية األبعاد و

توسط خلطوط جمال الدائرة املغناطيسية،
ُ
A)، حيُث I =  الطول امل

× p  × 4  = طلق
ُ
وm0 =  ُمعامل ((رابط:  نـََفاِذيّة|النفاذية))  امل

7-10 ويرب/أمبري، وmr =  ُمعامل النفاذية النسّيب للمادة املغناطيسية
(ال بعدي)، وA =  مساحة مقطع الدائرة املغناطيسية.  (انظر:  ((رابط:

تدّفق مغناطيسي)))، (انظر: ((رابط:  دائرة مغناطيسية))) 

ُمقاومة مغناطيسية، ُممانعة
مغناطيسية

Magnetischer Widerstand (m.)

1294 magnetoelastic effect

effet magnétoélastique (m.)

هو التفاعل بني اإلجهاد امليكانيكي واحلث املغناطيسي يف املواد
لت)  ((رابط:  املغناطيسية)).  يف احلالة العادية، (احلديد، النيكل، الكو
ال تظهر أية مغنطة هلذه املواد.  يف وجود ((رابط:  جمال مغناطيسي))  أو

ضغط ميكانيكي تظهر اخلاصية املغناطيسية.

ثري مرن مغناطيسياً 

Magnetoelastischer Effekt (m.)

1295 magnetoelastic force 
transducer

dynamomètre (m.) magnétoélastique

ستشعر من ((رابط:  ملف))  تغذية وأربعة ملفات
ُ
يتكوَّن رأُس امل

حوِّل)).  من خالل ملف
ُ
استقبال، ويعمل طبقاً ملبدأ ((رابط:  ُحموِّل|امل

الستعانة مبُّوِلد تيار التغذية، يتُم توليد ((رابط:  جمال مغناطيسي))، 
ثقلة عليها ميكانيكياً، ويصل إىل ملف

ُ
ال، املادة امل ُمرتدد.  خيرتُق هذا ا

اُل املغناطيسّي على عنيَّ .  يف ملفات االستقبال، يعمل ا
ُ
االستقبال امل

استحثاث جهود إشارة.  تغّري إشارة اخلرج، أْي تغّري ((رابط:  نـََفاِذيّة))
ثري القوة. لتايل تغّري احلمل امليكانيكّي أو  املادة، و

ُمستشعر قوة مرن مغناطيسياً 

Magnetoelastischer Kraftaufnehmer (m.)
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1296 magnetoelastic torque 
sensor

capteur de couple magnétoélastique (m.)

يتكون رأس جهاز االستشعار من ((رابط:  لفيف))  تغذية وأربع لفائف
استقبال.  وهو يعمل على أساس مبدأ ((رابط:  احملول)).  بواسطة لفيف

ئي املتناوب يتم إنشاء ((رابط:  جمال التغدية ومبساعدة مولد للتيار الكهر
ال ينتشر ويصل إىل لفائف االستقبال.  يستحث مغناطيسي)).  هذا ا

ال املغناطيسي بِلفائف االستقبال إشارة جهدية.  تغيري يف إشارة ا
اخلروج هو تغيري يف إشارة اخلروج هو تغيري نفاذية سطحية العمود

لتايل تغيري حتت ضغط ميكانيكي يف سطح العمود، أي تغيري يف عزم و
الدوران الذي ينقله العمود.

ُمستشعر العزم املغناطيسي املرن،
حّساس العزم املغناطيسي املرن

Magnetoelastischer Drehmomentaufnehmer (m.)

1297 magnetomotive force 
(mmf)

force (f.) magnétomotrice

سبِّب للتدّفق
ُ
اجلهد املغناطيسّي أو القوة الدافعة املغناطيسية Q، هي امل

لقياس إىل اجلهد ا األمبري A.  ُميكن النظر إليها  املغناطيسّي F، ووحد
ستخدام قانون القوة ئّي، وُحتسب من خالل مبدأين:  1)   الكهر
ح العالقة العامة بني القوة الدافعة الدافعة املغناطيسية، الذي يُوضِّ

ال املغناطيسيّ ))، وتكونُ  املغناطيسية و((رابط:  جمال مغناطيسي|ا
صيغته عند التطبيق على جمال مغناطيسي ُمتجانس ((رابط:  ملف))

ال لوليب:  Q = H × l = N × I، حيُث H =  ((رابط:  شدة ا
ال (  &raquo;  الطول املغناطيسي))، l =  ُمتوسط طول خطوط ا
اهلندسّي للملف اللوليبّ )، N =  عدد اللفات، I =  شدة التيار داخل
قاومة املغناطيسية Rm = Q/F. (انظر: ((رابط:

ُ
امللف.  2)  عرب امل

تدّفق مغناطيسيّ )))، (انظر: ((رابط:  ُمقاومة مغناطيسية))) 

قوة  دافعة مغناطية

Durchflutung (f.)

1298 magnetoresistive 
sensor

capteur magnétorésistif (m.)

ا كل التأثريات اليت تصف قاومة مغناطيسياً، على أ
ُ
تُعرَّف التأثريات امل

ئية ملادٍة ما، من خالل التأثري قاومة))  الكهر
ُ
تغّري ((رابط:  مقاومة|امل

عليها ((رابط:  جمال مغناطيسي|مبجال مغناطيسي))  خارجي.  ويعتمد
قاوم مغناطيسياً على هذا التأثري.

ُ
ستشعر))  امل

ُ
((رابط:  ُمستشعر|امل

ُمستشعر ُمقاوم مغناطيسياً 

Magnetoresistiver Sensor (m.)

1299 magnetoresistor

capteur de magnétorésistance (m.)

.B ((رابط:  ُمستشعر))  ُيستخدم لقياس كثافة الفيض املغناطيسّي
يتكوَّن من ((رابط:  عنصر هول))، الذي يتدفَّق فيه التيار، ُمسّبباً 

ستشعر التيار
ُ
ه هذا امل ((رابط:  جمال مغناطيسي|جماالً مغناطيسياً )).  يُوجِّ

تعمَّدة ملسار التيار، إىل ارتفاع
ُ
تدّفق خالل العنصر.  وُتودِّي اإلطالة امل

ُ
امل

R<sub>B</sub> = R)  :((قاومة
ُ
((رابط:  مقاومة|امل

sub>0</sub> × (1 + k × B<sup>2</sup>) >
ثري حيث ُتشُري الرموز:  R<sub>B</sub> إىل املقاومة حتت 

ال املغناطيسّي، وR<sub>0</sub> إىل املقاومة عندما ا
بت، وB إىل ((رابط:  كثافة الفيض تكون B = 0، وk إىل 

املغناطيسي))

ُمستشعر مغناطيسي، مقاوم
مغناطيسي

Feldplatte (f.)

1300 Man Machine Interface

MMI

صطلح ((رابط:  واجهة بينية|الواجهة البينية))  بني اإلنسان
ُ
ذا امل يُقصد 

واآللة.

واجهة ما بني اإلنسان واآللة
(MMI)

MMI

1301 Manipulator

manipulateur (m.)

راقبة العيانية.  ُتستخدم على سبيل املثال
ُ
ً حتت امل أجهزة حتريك تُدار يدو

لدعم وتقوية األمحال الثقيلة، ونقل املواد اخلطرية، يف حني ُتستخدم
ناوالت امليكروية يف حتريك املواد االنشائية األصغر حجماً .

ُ
امل

ُمناول، جهاز مناولة/  روبوت
ُمناول

Manipulator (m.)

1302 manometer

manomètre (m.)

(انظر:  ((رابط:  مقياس الضغط|جهاز قياس الضغط)))

مقياس ضغط، مانومرت

Manometer (n.)
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1303 Manufacturing 
Automation Protocol

MAP (m.)

ستخدم يف عمليات
ُ
ت))  امل ((رابط:  بروتوكول))  ((رابط:  نقل البيا

أمتت.
ُ
التصنيع امل

بروتوكول أمتتة التصنيع
(MAP)، بروتوكول ميكنة

(MAP) التصنيع

MAP

1304 MASCHINEN control 
unit, REGELUNG closed-
loop controller

dispositif de régulation (m.)

تشمل الوظائف التالية:  ((رابط:  ُمراقبة|املراقبة))، و((رابط:  مقارنة
(ال... )|املقارنة))  مع ((رابط:  قيمة ضبط الوضع))  و((رابط:

تدخَّل|التدخل)).

جتهيزة ضبط، نبيطة ضبط

Regeleinrichtung (f.)

1305 mass flow

débit de masse

ملعادلة  r املرافق.  ومتثل dt إىل الفاصل الزمين dm نسبة تغري الكتلة
كثافة الوسط املتدفق Kg/m3، و A، مساحة املقطع الذي يعربه

الوسط املتدفق، انظر املعادلة.

دفق كتلي

Massenstrom (m.)

1306 mass flow rate

flux de masse (m.)

(انظر:  ((رابط:  تدّفق املواد)))

تدّفق كتلي

Massenstrom (m.)

1307 mass measurement

mesure (f.) de la masse

يتُم تعيني الكتلة تبعاً لقانون الوزن.  وهنا ُحيدَّد الوزن من خالل موازنة
العزم أو القوة (((رابط:  ميزان))  بكفتني مع موازنة ميكانيكية أو

توّقف على
ُ
كهرمغناطيسية للقوة)، أو من خالل االحنراف أو التشّكل امل

القوة (انظر:  ((رابط:  قانون هوك))).  ((رابط:  جهاز قياس|أجهزة
ستخدمة يف تعيني الكتلة:  املوازين اإللكرتونية مع

ُ
القياس))  احلديثة امل

ستشعرات
ُ
موازنة كهُرمغناطيسية للقوة، و((رابط:  ُمستشعر القوة|امل

عادلة للقوة
ُ
اإللكرتونية للقوة))، و((رابط:  خلية وزن|خال الوزن))  امل

كهُرمغناطيسياً .

قياس الكتلة

Messung (f.) der Masse

1308 mass spectroscopy

spectroscopie de masse (f.)

يف هذا التحليل، يتُم تسجيل ((رابط:  ذرة|الذرات))  و((رابط:
جزيء|اجلزيئات))  و((رابط:  تواتر نسيب|تواترها النسيبّ )). ُميثِّل مطيافُ 
ال املغناطيسيّ ))  تصميماً ُمهّماً  الكتلة ذو ((رابط:  جمال مغناطيسي|ا
ال.  يتكوَّن هذا املطياف من أربع وحداٍت وظيفية:  منظومة يف هذا ا
خَتربة إىل مرحلة البخار وُتدخلها يف الفراغ)،

ُ
السحب (تنقل العينة امل

يني اجلزيئات)، ومنظومة الفصل (تفصل ت (يعمل على  ومنبع األيو
ت))  اليت حتمل شحناٍت ُموجبة تبعاً لكتلتها، غالًبا ((رابط:  أيون|األيو

ل يف جمال مغناطيسّي ُمستعرض)، إضافًة إىل جتهيزة التسجيل (ُتسجِّ
الشحنة وُحتوِّهلا إىل ((رابط:  نبضة))  جهد).

مطيافية الكتلة، التحليل الطيفى
للكتلة

Massenspektroskopie (f.)

1309 Master

maître

يت ُمبادرة البدء يف اإلتصال، هو شريٌك نشط يف عملية اإلتصال، ومنه 
قل (معلومات)|الناقل)) حيُث ميتلك حق السيطرة على ((رابط:  

وتوجيه عملية اإلتصال.  يكمُن اهلدُف من وراء عملية اإلتصال تلك، يف
شرتكني غري النشطني يف عملية اإلتصال، وتلّقي

ُ
إرسال رسائل إىل امل

ٍت منهم بناًء على طلٍب من الرئيس.  يف هذه احلالة ال ُميكن حدوث بيا
ت الوصول)).  (انظر:  ((رابط: ((رابط:  تضارب الوصول|تضار

بع))) رئيس/

رئيس، اجلهاز الرئيسي

Master

1310 master computer/ host 
computer; host

ordinateur (m.) de contrôle

هذا احلاسوب ُميّثل أعلى درجة يف هرمية نظام األمتتة ((رابط:
عملية|لعملية))  ما، وتتحقق من خالله وظيفة ((رابط:

توجيه|التوجيه)).

حاسوب مضيف، حاسوب مركزي

Leitrechner (m.)

1311 master controller

régulateur (m.) central

هو ذلك ((رابط:  ضابط|الضابط))  يف ((رابط:  ضبط ُمتتالٍ ))، والذي
ُحيدد سلفاً ((رابط:  ضابط تتابعي|للضابط التتابعي))  التايل له ((رابط:
متغري مرجعى (نقطة التضبيط)|املتغري املرجعي))، الذي يتحكم يف قيمة

خرج ((رابط:  مقدار الضبط)).

ضابط حتّكمّي (رئيسى)

Führungsregler (m.)
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1312 Master/Slave

maître/esclave

تطلب حمطة (مركزية)  ُخمتارة (((رابط:  رئيس|رئيسة)))  من ُمشرتكني
إلرسال عرب بعة)))  أن يقوموا  بع|وحدات  آخرين (انظر:  ((رابط:  
ستقِبل طلب

ُ
((رابط:  برقية|برقياتِ ))  من نوٍع خاص.  هذا وُيسمح مل

ت، وهنا البد من حتديد زمن هذا رسال البيا اإلرسال أن يقوم 
اإلرسال.  وقد تكون دورة طلبات اإلرسال طويلة لدى وجود عدٍد كبريٍ 

ا من احملطات، ممّا قد تنتج عنه فرتات انتظار طويلة، ولكن ُميكن التنبؤ 
ُمسبًقا قبل الدخول على الناقل.  وُميكن هنا التمييز بني ((رابط:  نظام

أحادي الرئيس|أنظمة أحادية الرئيس))  وأنظمة ((رابط:  ُمتعدد
الرؤساء|ُمتعددة الرؤساء)). (انظر: ((رابط:  توزيع مركزي))) ، (انظر:

((رابط:  طريقة الوصول)))

بع/متبوع بع،  رئيس/

Master/Slave

1313 material flow; flow of 
materials

flux matériel (m.)

لوحدات نقل املواد بني منظومتني تقنيتني ُخمتلفتني، ويكوُن التعبري عنه 
التالية:  كجم/الثانية، طن/ساعة، مرت< sup>3</sup> /الثانية، ..

إخل.

تدّفق املواد

Materialfluss (m.)

1314 material measure/ 
material standard/ 
dimensional standard

mesure matérialisée (f.)

ت أجهزة قياس متثل هي ((رابط:  جهاز قياس|أجهزة قياس))  أو مكو
قاسة))  أو تسلسل قيم

ُ
قيم معينة من ((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكّمية امل

هلذه الكمية.  يتم استخدامها كنماذج:  لتحديد ((رابط:  وحدة))  كمية
عايرة))  ((رابط:  أداة

ُ
ئية، أو مرجع تقييس ((رابط:  معايرة|مل فيز

قياس|وسائل القياس))  أو كأداة مساعدة يف القياس.  أمثلة:  الكيلوجرام
النموذجي، واملرت النموذجي، و((رابط:  قالب قياس متوازي األسطح))،

وعجالت القياس املسننة.

أدوات قياس ممثلة لألبعاد

Maßverkörperung (f.)

1315 mathematical 
formulation of 
response characteristic 
( transmission 
behaviour)

formulation mathématique (f.) du comportement 
de transfert du circuit de régulation

على الرغم من كون استجابة أكثر ((رابط:  ضابط|الضوابط))  شيوعاً،
معروفًة إىل حٍد بعيد، إال إنه يتعّني توصيف استجابة ((رابط:  منظومة

ضبط|منظومة الضبط)).  البد من وضع ((رابط:  معادلة
ئية اليت تلعب عادالت التفاضلية))، بسبب القوانني الفيز

ُ
تفاضلية|امل

دوراً ُمهّماً يف عملية النقل.  يُنصح يف هذا اإلطار بعمل تصّور لكامل
عملية الضبط من خالل ((رابط:  ُخمطَّط العمل))، والذي يتُم فيه وضع

خطط، تكونُ 
ُ
كل ما يطرأ من تصّورات الحقاً .  عند تصميم هذا امل

ط:  دائرة ضبط|دائرُة الضبط))  ُمقّسمًة إىل أجزاٍء أبسط ما ُميكن، ((ر
حبيث يؤدي ربط تلك األجزاء معاً إىل جعل عملية النقل مرئيًة بكاملها.

ضية لالستجابة العابرة صياغة ر
يف دائرة الضبط

Mathematische Formulierung (f.) des 
Übertragungsverhaltens des Regelkreises

1316 Matrix

matrice (f.)

جدول ُمربَّع الشكل يتكوَّن من عناصر تكوُن غالًبا من موضوعاتٍ 
تباع طريقةٍ  حسابية، مثل األعداد.  ومن خالل هذه العناصر، ُميكن 
ُحمدَّدة إجراء العملية احلسابية، وذلك عن طريق مجع املصفوفات أو

ا معاً . ضر

مصفوفة

Matrix (f.)

1317 matrix calculus

calcul matriciel (m.)

ُيشري ُمصطلح مصفوفة (مجعها مصفوفات)  إىل تشكيل ُمربّع (جدول)
ضية وأعداد.  وبواسطة هذه الرموز ُميكن من العناصر، أغلبها رموز ر
بطريقٍة ُمعيَّنة، إجراُء عملياٍت حسابية، من خالل مجع املصفوفات أو

ا مًعا.  ُميكن أن تتخذ املصفوفاُت أبعاًدا ُخمتلفة. ضر

حساب املصفوفات

Matrizenrechnung (f.)

1318 maximal absolute 
humidity

hygrométrie (f.) maximum

أقصى كمية خبار ماء m<sub>W,max</sub> موجودة يف
حجم V = 1m<sup>3</sup> من غاز عند درجة حرارة

 <f<sub>abs,max</sub حيُث تتعني من العالقة  :J ُمعيّنة
=  m<sub>W,max</sub>/V  (جرام/مرت3).

رطوبة (ال... )  القصوى

Maximale Feuchte (f.)
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1319 maximum control 
deviation/deviation/co
ntrol offset/control 
error

écart de régulation maximum (m.)

أعلى قيمة ((رابط:  حيود الضبط|حليود الضبط))، تظهر أثناء عملية
ضبط.  وهذه القيمة تتّوقف على نوع وحجم التغّري الذي يطرأ على

مقدار التشويش أو مقدار الضبط املرجعيّ .

أقصى حيود ضبط، اقصى
احنراف ضبط

Maximale Regelabweichung (f.)

1320 Maximum Operator

opérateur maximum (m.)

ُمصطلٌح ُيستخدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).  (انظر:
((رابط:  جمموعة اإلحتاد))).

ُمعامل احلد األقصى

Maximum-Operator (m.)

1321 Maximum Operator 
Connectivity

lien max. (m.)

ُمصطلٌح ُيستخدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).  يصف
هذا املصطلح استخدام ((رابط:  ُمعامل احلد األقصى)).

اتصال ُمعامل احلد األقصى

Max-Verknüpfung (f.)

1322 Max-Min-Inference

inférence max-min (f.)

(انظر:  ((رابط:  طريقة ُمعامل احلد األدىن)))

ِاْسِتْدالل احلد األقصى واحلد
األدىن

Max-Min-Inferenz (f.)

1323 maxterm

terme max. (m.)

لبوابة هو توصيل ((رابط:  ُمتغّري |ُمتغّريات))  الدخل يف دائرة توافقية 
املنطقية (أو)  ODER، لينتج عنها ((رابط:  إشارة))  خرج دائماً ما

تغّريات الدخل الىت
ُ
تتخذ القيمة 0.  ما جيري هنا هو عملية عكس مل

خذ القيمة 1.

تعبري (ال... )  األقصى

Maxterm (m.)

1324 mean (value)

moyenne (f.)

يف علم اإلحصاء، يظهر استخداُمها يف سياقاٍت ُخمتلفة.  وعموماً، يكونُ 
لكل قيمٍة ُمتوسطة قاعدة ُميكن على أساسها استنباط تلك القيمة من

عطاة.  أكثر 'القيم
ُ
عددين أو أكثر، اليت تقع فيما بني األعداد امل

ط))، و توسِّ
ُ
ط|العدد امل توّسطة'  أمهيًة هي ما يلي:  ((رابط:  عدد ُمتوسِّ

ُ
امل

توسط احلسايبّ )))))، و((رابط:  قيمة
ُ
((رابط:  ُمتوسط حسايبّ |امل

طات)).  توسِّ
ُ
ط اهلندسيّ ))، و((رابط:  قيمة جذر ُمربَّع امل توسِّ

ُ
امل

طة قيمة ُمتوسِّ

Mittelwert (m.)

1325 Mean Time Between 
Failures

MTBF

MTBF ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Mean Time :هو الرمز امل

Between Failures، ويُقصد به ُمتوسط وقت التشغيل اخلايل من
األعطال، وله قيمة بيانية ((رابط:  اعتمادية|لإلعتمادية))، واليت ُتوضح

.ُمتوسط الفرتة الزمنية بني عملييت إصالح للجهاز

متوسط الوقت بني األعطال
(MTBF)

MTBF

1326 Mean Time to First 
Failure

MTTFF

MTTFF ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Mean Time :هو الرمز امل

to First Failure، ويُقصد به ُمتوسط وقت التشغيل اخلايل من
:األعطال وحىت حدوث أول عطل.  وتُقصد هنا القيمة البيانية ((رابط

اعتمادية|لإلعتمادية))، واليت ُتوضح ُمتوسط الفرتة الزمنية حىت حدوث
.أول عملية إصالح للجهاز املعين

ُمدة (ال... )  املُتوسطة حىت أول
إخفاق (MTTFF)، ُمتوسط
الزمن حيت أول ُعطل أو قصور

(MTTFF)

MTTFF

1327 mean time to repair 
(MTTR)

MTTR

MTTR ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
mean time to :هو الرمز امل

repair، ويُعترب ُمتوسط وقت إجراء عملية إصالح هو القيمة البيانية
((رابط:  اعتمادية|لإلعتمادية))، اليت ُتوضح ُمتوسط الفرتة الزمنية

.املطلوبة إلجراء عملية إصالح للجهاز

ُمتوسط وقت اإلصالح
(MTTR)

MTTR
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1328 mean-sensing 
transducer

transducteur de valeur moyenne (m.)

طة|القيمة املتوسطة)) ((رابط:  ُحموِّل قياس))  يقيُس ((رابط:  قيمة ُمتوسِّ
للشكل املوجّي لذبذبة دخل كاملة وحيدة االجتاه، والذي يكوُن مضبوطاً 
حبيُث يتوافق مقداُر اخلرج مع ((رابط:  قيمة مؤثِرة|القيمة املؤثِرة))  ملقدار

الدخل، وذلك إذا كان مقدار الدخل له ُمنحىن جييبّ .

ُحموِّل قياس القيمة املُتوسطة

Mittelwertmessumformer (m.)

1329 Measurand

valeur de mesure (f.)

ئية واهلندسية، لقيم املقاسة، على سبيل املثال، القيم الكهر يقصد 
واإلجهاد امليكانيكي، وتدفقات املواد، حالة املادة وتكوينها، وجيب أن
حتقق القيم املقاسة املتطلبات التالية:  إشارة قياس كبرية، ((رابط:  منحىن

خصائصيّ ))  خطي ، ((رابط:  حساسية َعْرضية))  ضئيلة، ((رابط:  خطأ
قياس))  بسيط قليل التعقيد.

كّمية ُمقاسة

Messgröße (f.)

1330 measured data 
acquisition system

système (m.) d'acquisition de mesures

إذا ما تعّني تكرار تسجيل عدة ((رابط:  كّمية ُمقاسة|كّميات
هودات اليت تنشأ عند دة التكلفة وا ُمقاسة))، فإن ذلك يُؤدي إىل ز

دة استخدام العديد من ((رابط:  جهاز قياس|أجهزة القياس))  ز
سريعة، وهنا يتُم اللجوء إىل استخدام أنظمة تسجيل قيمة القياس

ستخدام احلاسوب، هلا القدرة على ُمعاجلة الكثري من مقادير وجَّهة 
ُ
امل

الدخل وحتويلها إىل مقادير رقميًة، بل وختزينها.  تنقسم أنظمة تسجيل
قل قيم القياس إىل ثالثة أصناف:  أنظمة تُركَّب يف ((رابط:  

قل))  النظام اخلاص حباسوب (يف صورة كروت ُموصَّلة)؛ (معلومات)|
توازية

ُ
لواجهات البينية))  املعيارية امل وأنظمة ُتوصَّل ((رابط:  واجهة بينية|

توالية حلاسب؛ وأنظمة تُركَّب من أجهزة القياس املعيارية وُتوصَّل عرب
ُ
وامل

عايرة إىل احلاسب (ومنها على سبيل املثال:  ((رابط:  معيار مجعية
ُ
قل امل

ء واإللكرتونيات رقم 488))؛ وأنظمة معيارية ُتركَّب ُمهندسي الكهر
ت القياس. على ((رابط:  رف))  ُمناسب ألغراض تسجيل بيا

نظام تسجيل قيمة القياس

Messwerterfassungssystem (n.)

1331 measured value

valeur de mesure (f.)

حاصل ضرب ((رابط:  قيمة مقاسة|القيمة املقاسة))  يف ((رابط:
وحدة|الوحدة))  التابعة هلا، وأثناء عملية القياس يتم حتويل املعلومات

إىل قيمة القياس تلك عن طريق ((رابط:  إشارة)).

قيمة القياس

Messwert (m.)

1332 measured value 
transmitter

encodeur de mesure (m.)

(انظر:  ((رابط:  ُمستشعر)))

ُحموِّل قياس، ُمرسل قياس عن
قل بُعد، 

Messwertgeber (m.)

1333 measurement

mesure (f.)

العملية اليت يتُم فيها تعيُني قيمة كّمية أو أكثر، تندرج حتت ((رابط:
لتجربة العملية.  والقياس يعين ُمقارنة الكّميات معاً، كّمية ُمقاسة))، 

وكذلك استخدام قواعد اإلحصاء.

قياس (ال... )

Messung (f.)

1334 measurement 
engineering

instrumentation (f.) / technique (f.) de mesure

راد قياسه يف
ُ
تتمثَّل هذه اهلندسة يف تسجيل ((رابط:  مقدار|املقدار))  امل

عملية تقنية، وحتويل ((رابط:  إشارة القياس|إشارات القياس))  اليت
ذه الطريقة ومعاجلة ((رابط:  قيمة القياس))  حبيث ُحيصل ُحيصل عليها 

لشكل املطلوب. على ((رابط:  نتيجة القياس))  

هندسة القياس

Messtechnik (f.)

1335 measurement error 
due to influence 
quantities

erreur de mesure (f.) résultant de facteurs 
physiques

ئية، مثل:  درجة احلرارة، وضغط اهلواء، والرطوبة، كميات التأثري الفيز
االت املغنطسية، تؤدِّي إىل نشوء واالهتزازات امليكانيكية، وكذلك ا

((رابط:  خطأ قياس|أخطاء إضافية يف القياس)).  وأبسط متثيل ملقادير
التأثري هذه هو متثيلها يف عائلة ممّيزات، يُوضَّح عليها إزاحة ((رابط:
منحىن خصائصيّ |املنحىن اخلصائصي))  النامجة عن كميات التأثري.

االت املغنطسية ا

Messfehler (m.) durch physikalische Einflussgrößen

1336 measurement error in 
practice

erreur de mesure (f.) pratique

لنسبة لتكنولوجيا السلع االستهالكية ترتاوح ما بني 2 األخطاء املعتادة 
إىل 5 ×  10-2، أّما يف اهلندسة الصناعية وهندسة العمليات فترتاوح
بني 2 إىل 5 ×  10-3، ويف تكنولوجيا القياسات عالية الدقة فتكون

أقل من 2 إىل 5 ×  4-10.

خطأ يف عملية القياس

Messfehler (m.) in der Praxis
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1337 measurement interval

Fréquence (f.) cumulée / répartition (f.) statique

((رابط:  جمال القياس)).

فرتة القياس

Messintervall (n.)

1338 measurement interval

intervalle (m.) de mesure

فرتة القياس

Messintervall (n.)

1339 measurement period

intervalle de délai de mesure (m.)

ت، املدة الزمنية اليت يتُم فيها مجُع كّمية مستوفاة إحصائّياً من البيا
دف الوصول إىل ((رابط:  نتيجة القياس|نتيجة قياس))  ُجممَّعة.

ُمّدة القياس

Messzeitintervall (n.)

1340 measurement 
procedure/ 
measurement process

procédé de mesure (m.)

فصَّل إلجراء عملية ((رابط:  قياس (ال... )|قياس))  تبًعا
ُ
الوصف امل

((رابط:  مبدأ قياس|ملبدأ قياس))  واحد أو عدة مبادئ و((رابط:  طريقة
قياس))، وعلى أساس منوذج لعملية القياس، وتشتمل أيًضا على كافة

ت الالزم إجراؤها للحصول على ((رابط:  نتيجة القياس|نتيجة احلسا
للقياس))، ويتُم عادًة توثيُق عملية القياس حبيُث تشمل تفاصيل كافية

ستخدم قادًرا على تنفيذ عملية القياس مبعرفته.
ُ
جلعل امل

طريقة القياس

Messverfahren (n.)

1341 measurement range

plage de mesure (f.)

ُعيَّنة للخطأ.
قاس، وال يتُم فيه إجتياُز احلدود امل

ُ
جمال التغّري يف املقدار امل

جمال القياس، نطاق القياس

Messbereich (m.)

1342 measurement result

résultat de mesure (m.)

فردة، أو تكون نتيجة مت حتديدها من خالل
ُ
((رابط:  قيمة القياس))  امل

ضية، أو تكون كذلك كّم القيم اخلاص ِعدة قيم بواسطة عالقات ر
((رابط:  كّمية ُمقاسة|بكمية ُمقاسة)).  وُيستخدم كّم القيم يف إطار
مفهوم عدم التأّكد من قيم القياس، فالقيمة املركزية ُميكن اختيارها من

عتبارها ((رابط: إمجايل قيم ُمتغّري القياس، ومن ُمعامل ُميّيز توزيع القيم 
عدم دقة القياس)).  وُميكن معرفة نتيجة القياس عن طريق البيان الظاهر

على جهاز القياس أو قيم التصحيح اليت تبقى بعد عملية املعايرة
لتايل عدم التأّكد من واستخدام منوذج.  وال ُميكن التعبري عن كّم القيم، و

قيم القياس، سوى عن طريق ((رابط:  جمال الثقة|جمال ثقة))  ُحمدد.
(انظر:  ((رابط:  مفهوم عدم دقة القياس)))

نتيجة القياس

Messergebnis (n.)

1343 measurement series/ 
series of (repetitive) 
measutrements

série de mesures (f.)

سلسة تتكون من مجيع ((رابط:  قيمة القياس|قيم القياس))  اليت ُميكن
الوصول إليها عند التكرار املستمر لنفس التجربة أو عملية القياس.

سلسلة القياس

Messreihe (f.)

1344 measurement signal 
measuring signal

signal de mesure (m.)

(انظر:  ((رابط:  إشارة)))

إشارة قياس

Mess-Signal (n.)

1345 measurement stability

constance de mesure (f.)

بتةً  مقدرة ((رابط:  جهاز قياس))  على اإلبقاء على خواّصه التشغيلية 
بتة. دون تغّري أثناء فرتٍة زمنية ُحمدَّدة املعامل، واليت تظل فيها كُل الظروف 

استقرار القياس

Messbeständigkeit (f.)

1346 measurement 
uncertainty

Incertitude (f.) de mesure

مفهوم عدم دقة القياس ال يُفرِّق بني األخطاء املنهجية وتلك اليت تقع
حتملة ((رابط:  نتيجة

ُ
ُمصادفةً .  تكوُن القيمُة املرجعيةُ هنا هي القيمة امل

لتايل فإن نتيجة القياس تكوُن يف شكل القياس|لنتيجة القياس)).  و
قيمٍة تقديرية ±  ((رابط:  جمال الثقة))  حول ((رابط:  قيمة تقديرية|القيمة

التقديرية)).

عدم دقة القياس

Messunsicherheit (f.)
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1347 measurement/ 
measuring

mesure (f.)

قارنة املوضوعية مع
ُ
ئي عن طريق امل تعيني القيمة العددية ملقدار فيز

((رابط:  أدوات قياس ممثلة لألبعاد)).

قياس

Messen (n.)

1348 measuring accuracy

précision de mesure (f.)

مقدار تقارب ((رابط:  نتيجة القياس|نتيجة القياس))  من القيمة
قاسة)).

ُ
الصحيحة ((رابط:  كّمية ُمقاسة|للكّمية امل

دقة القياس

Messgenauigkeit (f.)

1349 measuring amplifier

amplificateur de mesure (m.)

خم لرتشيح وتقومي، وتضخيم، وتعيري ((رابط: ضِّ
ُ
ُيستعمل هذا امل

ئية، حبيُث ُتصبح قابلًة لالستعمال.  وبذلك إشارة|اإلشارات))  الكهر
ُميكن ُمعاجلة إشارات اخلرج القادمة من ُمستشعرات املصنعني املختلفني

يف صورة ((رابط:  إشارة ُمَوحَّدة|إشارات ُمَوحَّدة)).

م قياس ُمضخِّ

Messverstärker (m.)

1350 measuring bridge

pont de mesure (m.)

يتكون من ((رابط:  جمزئ الفلطية|جمزئّي فلطية))  مّوصلني على التوازي.
حيث يكون اجلهد (UL)  قابالً للقياس بني طريف قبس اجلهد.  تبلغ
قيمة اجلهد (UL)  صفراً عند ثبات مقدار اخنفاض اجلهد عرب جمزئيّ 

الفلطية.  دوائر اجلسر العملية هي ((رابط:  قنطرة قياس ويتستون))
و((رابط:  قنطرة قياس طومسون)).

قنطرة قياس

Messbrücke (f.)

1351 measuring chain

chaîne de mesure (f.)

سلسلة إجراءات تضم عمليات ُمعاجلة ((رابط:  قيمة القياس))، بدءاً من
قاسة))، وحىت

ُ
((رابط:  ُمستقبل))  ((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكّمية امل

ظهور قيمة القياس.  انظر الشكل.

سلسلة قياس

Messkette (f.)

1352 measuring converter/ 
measuring transducer 
/ transducer

transmetteur (m.) de mesure

رتدد و((رابط:  قدرة
ُ
جهاز ُحيوِّل مقادير التيار املرتدد، واجلُهد امل

ئية))  و((رابط:  تردد (ال...)|| الرتدد))  إىل (ال... )|القدرة الكهر
((رابط:  إشارة))  ُمَوحَّدة، هي التيار أو اجلهد املستمر.

ُحموِّل قياس

Messumformer (m.)

1353 measuring device

appareil de mesure (m.)

ئية، حيث جهاز ُيستخدم لتحديد قيم ((رابط:  مقدار|مقادير))  فيز
راد قياسه بواسطة

ُ
ينتج عنه معلومة كّمية (=  قيمة القياس)  عن املقدار امل

تج القيمة بيان ُمدرّج أو بيان عددي.  وتُعترب قيمة القياس هذه هي 
العددية ووحدة القياس املعنية.  وُميكن أن تكون هناك أخطاء يف جهاز

القياس، أو تكون هناك اختالفات يف قيمة القياس، ويف مثل هذه
احلاالت من عدم الدقة ُميكن احتساب الفارق أو تقديره.

جهاز قياس

Messgerät (n.)

1354 measuring device / 
measuring instrument

dispositif de mesure (m.)

هي جمموعة تشمل ((رابط:  جهاز قياس|أجهزة القياس))  وجتهيزات
دف الوصول إىل ((رابط:  نتيجة القياس)). إضافية 

جتهيزة قياس

Messeinrichtung (f.)

1355 Measuring distance for 
photometric 
measurements

distance de mesure (f.) pour les grandeurs 
géométriques

ستقِبل.
ُ
املسافة الفاصلة بني مركز الضوء وسطح امل

مسافة القياس للقياسات الضوئية

Messabstand (m.) für fotometrische Messungen

1356 measuring electrode

électrode de mesure (f.)

حكام على املادة، أو يُوضع يف داخلها، كّي يكون ل يُوضع  ُموصِّ
ئية. ا، وذلك بُغية قياس خصائصها الكهر ُمتصًال 

قطب قياس، إلكرتود قياس

Messelektrode (f.)
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1357 measuring element

système de mesure (m.)

ذلك اجلزء من ((رابط:  جهاز قياس|جهاز القياس))  أو من ((رابط:
قاسة))

ُ
سلسلة قياس))، الذي تُؤثِّر ((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكّمية امل

قاسة.
ُ
عليه ُمباشرًة، فيـُوِّلد ((رابط:  إشارة))، تعتمد على قيمة الكّمية امل

أداة قياس

Messwerk (n.)

1358 Measuring element

élément de mesure (m.)

ميكن أن يكون على سبيل املثال:  ((رابط:  ُمستقبل))، أو ((رابط:
ُمستشعر))  أو ((رابط:  ُحموِّل قياس))  الذي حيول إشارة الدخل إىل إشارة

خرج.  يتم وصف سلوكه الديناميكي من خالل ((رابط:  معادلة
تفاضلية)).

عنصر قياس

Messglied (n.)

1359 Measuring element 
first Order

élément de mesure (m.) de premier ordre

قد يكون هذا العنصر على سبيل املثال ((رابط:  ُمستشعر))، وُميكن
وصفه من خالل ((رابط:  معادلة تفاضلية))  من الرتبة األوىل.  حيث متثِّل

(y(t))عامل التناسيب، و
ُ
(T1)  الثابت الزمين، و(KS)  يرمز إىل امل

مقدار الدخل و(x(t))  مقدار اخلرج.

عنصر قياس من الدرجة األوىل

Messglied (n.) 1. Ordnung

1360 Measuring element 
higher Order

élément de mesure (m.) d'ordre supérieur

((رابط:  عنصر قياس))  يتكّون من عدد من عناصر القياس أو التوصيل
من الرتبة األوىل يتم توصيلهم على التوايل.

عنصر قياس عايل الرتبة

Messglied (n.) höherer Ordnung

1361 Measuring element 
second Order

élément de mesure (m.) de deuxième ordre

عنصر قياس من الدرجة الثانية

Messglied (n.) 2. Ordnung

1362 measuring equipment

moyen de mesure (m.)

طبقاً للمواصفة القياسية األملانية رقم DIN 1319-2 يوجد مثة فرق
بني أجهزة القياس (أدوات القياس)  وأجهزة االختبار (وسائل االختبار)،

حيث تقوم أجهزة القياس بتحديد عما إذا كان الشئ اجلاري اختباره
تنطبق عليه الشروط املطلوبة، ويكون االختبار عادة مرتبطاً بقرار، فمثالً 
يتم اختاذ القرار مبا إذا كان الشئ جيداً أو سيئاً (قرار وصفي)، أو وصول
الشئ للكمية املستهدفة أو عدم وصوله (قرار كمي).  وعلى العكس من

ذلك فإن أجهزة القياس ال تعطي تقييماً .

أداة قياس، جهاز قياس، ُمعدة
قياس

Messmittel (n.)

1363 measuring equipment, 
measuring set

dispositif de mesure (m.)

ا اإلضافية املستخدمة للحصول على جمموعة أجهزة القياس وجتهيزا
نتائج القياس.

جتهيزة قياس

Messeinrichtung (f.)

1364 measuring error

écart de mesure (m.)

نتيجُة القياس مطروًحا منها قيمة حقيقية ((رابط:  كّمية ُمقاسة|للكّمية
قاسة)).  وألنه ال ُميكن حتديُد قيمة حقيقية، يتُم أثناء التطبيق العمليّ 

ُ
امل

استخدام قيمة صحيحة.  وعندما تقتضي الضرورة، يتُم التمييز بني 'حيود
القياس'  و'احليود النسّيب يف القياس'، عن طريق تسمية األول:  'احليود

طلق يف القياس'.
ُ
امل

حيود القياس، خطأ يف القياس

Messabweichung (f.)

1365 measuring instrument 
with signal generator

appareil de mesure (m.) à encodeur de signal

((رابط:  جهاز قياس))  يُرسل ((رابط:  إشارة|إشارات))  توجيه، لدى
قاسة)).

ُ
حدَّدة سلفاً ((رابط:  كّمية ُمقاسة|للكّمية امل

ُ
القيم امل

جهاز قياس مبُرسل إشارات

Messgerät (n.) mit Signalgeber

1366 measuring location

lieu de mesure (m.)

تُعترب النقطتان احلديتان بني ((رابط:  منظومة مضبوطة))  و((رابط:  جتهيزة
ضبط))  مها موضع القياس، و((رابط:  موضع ضبط|موضع الضبط)). 

تقوم جتهيزة الضبط بتحديد حالة ((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار
املضبوط))  عند موضع القياس.

موضع القياس

Messort (m.)
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1367 measuring method

méthode de mesure (f.)

ما عملية ((رابط:  قياس (ال... )|قياس)). الطريقة والكيفية اليت ُجترى 
وهي ال تتوقَّف على ((رابط:  مبدأ قياس|مبدأ القياس))  وتصف طريقة

إجراء عملية القياس، ويندرج حتتها على سبيل املثال:  ((رابط:  تعديل
صفري|التعديل الصفريّ ))، وضبط ((رابط:  حساسية|احلساسية)). 

تنقسُم طرُق القياس إىل طرٍق ُمباشرة وأخرى غري ُمباشرة، وتستنُد طريقةُ 
باشرة ((رابط:  كّمية ُمقاسة|للكّمية

ُ
قارنة امل

ُ
باشرة على امل

ُ
القياس امل

ئي ُمناسب، يف حني قاسة))  مع ((رابط:  عياري|معيار))  قياس فيز
ُ
امل

راد قياسها مع كّمية
ُ
باشرة، ُمقارنة الكّمية امل

ُ
يتُم يف طريقة القياس غري امل

ئية.  هناك العديد من طرق القياس، جانبية تتناسب مع الكّمية الفيز
عادلة، والتعويض.  ويف الطريقة

ُ
منها على سبيل املثال:  طرق التفاضل، وامل

حدِّدة عن كّمية مرجعية
ُ
قاسة امل

ُ
التفاضلية يتم تعيُني حيود الكّمية امل

قاسة من خالل كّمية
ُ
عادلة الكّمية امل

ُ
دقيقة، بينما تُعادل طريقة امل

عادلة مع الكّمية
ُ
ُمضادة.  ويف حالة تساوي الكّميتني، تتوافق كّمية امل

قاسة.
ُ
امل

طريقة قياس

Messmethode (f.)

1368 measuring orifice

diaphragme de mesure (m.)

(انظر:  ((رابط:  فتحة قياسية)))

مقياس ضغط التدفق، مقياس
التدفق ذو الفوهة

Messblende (f.)

1369 measuring position, 
sensing point

point de mesure (m.)

(انظر:  ((رابط:  موضع القياس)))

موضع القياس

Mess-Stelle (f.)

1370 measuring principle

principe (m.) de mesure

ظاهرة ُحمدَّدة ُيستنُد إليها كأساٍس لعملية ((رابط:  قياس
ئية أو (ال... )|القياس)).  هذه الظاهرة ُميكن أن تكوَن ذات طبيعٍة فيز
كيميائية أو حيوية، ومن أمثلتها:  التأثري الكهُرحراري الذي ُيستخدم يف
عمليات ((رابط:  قياس درجة احلرارة))؛ و((رابط:  امتصاص))  ((رابط:
طاقة|الطاقة))، الذي ُيستخدم يف قياس ((رابط:  تركيز))  نسب املواد؛
إضافًة إىل ((رابط:  ظاهرة هول))، اليت ُتستخدم يف قياس كثافة الفيض

املغناطيسي.  (انظر:  ((رابط:  ظاهرة (ال... )  الكهرحرارية|الظاهرة
الكهرحرارية)))، (انظر: ((رابط:  كثافة الفيض املغناطيسي))) 

مبدأ قياس

Messprinzip (n.)

1371 measuring range

plage de mesure (f.)

راد
ُ
ال بقيمتني ((رابط:  كّمية ُمقاسة|للكمية امل يتحدد هذا ا

قدَّم.  ويتّم حتديد املنطقة احملددة للخطأ ((رابط:
ُ
قياسها))، أو للحجم امل

ال.  وُميكن أن يكون جلهاز جهاز قياس|جهاز القياس))  داخل هذا ا
القياس جماالت قياس ُمتعددة.

مدى القياس، نطاق القياس

Messbereich (m.)

1372 measuring range factor

facteur de plage de mesure (m.)

ُوَّلدة من ((رابط:  جهاز قياس)).
عامل ضرب للنتيجة امل

عامل جمال قياس

Messbereichsfaktor (m.)

1373 measuring resistor

résistance de mesure (f.)

ُمقاومة ُتصّوِر التيار على شكل جهد ُمتناسب التيار (غري ُمنفصل من
ستمر فقط.

ُ
حية اجلهد).  وتنسحب هذه التسمية على التيار امل

ُيستخدم هذا املصطلح، ضمن ما ُيستخدم، يف اإلشارة إىل ((رابط:
ستعملة يف قياس درجة احلرارة يف ((رابط:

ُ
ستشعرات))  امل

ُ
ُمستشعر|امل

ستشعرات
ُ
مقياس حرارة مبقاومة|مقاييس احلرارة ذوات املقاومة))، أو امل

ستعملة يف ((رابط:  قياس االنفعال))  يف ((رابط:  مقياس
ُ
امل

لتايل فإن هذا املصطلح يشري إىل االنفعال|مقاييس اإلنفعال)).  و
املقاومات األومية، اليت تتوّقف قيمة ((رابط:  مقاومة|ُمقاومتها))  على
درجة احلرارة أو التشّوه امليكانيكي، حبيث ميكن استغالل هذه العالقة

تبادلة كتأثري قياس.
ُ
امل

مقاومة قياس

Messwiderstand (m.)

1374 measuring span

intervalle de mesure (m.)

ال الفرق بني قيم احلدود العليا واحلدود الدنيا ((رابط:  مدى القياس|
القياس)).

مدى القياس

Mess-Spanne (f.)

1375 measuring system

système de mesure (m.)

منظومُة كاملة وُمتداخلة من ((رابط:  جهاز قياس|أجهزة قياس))
وجتهيزاٍت أخرى، إلجراء قياسات ُحمدَّدة سلًفا.

نظام قياس

Mess-System (n.)
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1376 measuring transducer

transmetteur (m.) de mesure

جهاز يعمل على حتويل ((رابط:  إشارة قياس))  إىل إشارة قياس أخرى
(مع تغّري يف تقوية اإلشارة و/أو التقييس).

ُحموِّل قياس، جهاز حتويل قياس

Messumformer (m.)

1377 measuring transformer

transducteur

جهاز لتحويل ((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكميات املقاسة))  إىل ((رابط:
إشارة ُمَوحَّدة|إشارات موحدة)).

حمول جهاز القياس

Messwandler

1378 measuring transmitter

transducteur (m.) de mesure

((رابط:  ُحموِّل قياس))، يكون مقداُر اخلرج الناتج عنه عبارة عن ((رابط:
إشارة))  معيارية.

ُحمول وحدة، ُمرِسل قياس

Einheitsmessumformer (m.)

1379 MECHAN adjust, 
regulate RAUMFAHRT, 
TELEKOM control

régulation (f.)

عملية، يتُم فيها تعيُني مقداٍر ما، وهو املقدار املطلوب ضبطه أي املقدار
املضبوط، بشكٍل ُمستمر، وُمقارنته مع مقدار آخر هو مقدار الضبط

قارنة يف ضوء ُمواءمته مع
ُ
املرجعّي والتأثري عليه اعتماًدا على نتيجة هذه امل

مقدار الضبط املرجعيّ .  حيدث تسلسل الفعل الناتج عن هذه العملية
داخل دائرة ُمغلقة هي دائرة الضبط.  وهلذا السبب، تتمّيز عملية الضبط

غلق، والذي يؤثّر فيه املقدار املضبوط يف مسار فعل
ُ
بتسلسل الفعل امل

ملواَءمة مع مقدار الضبط املرجعيّ . ستمرار، و دائرة الضبط، على نفسه 

ضبط

Regeln (n.)

1380 mechanical gripper

grappin (m.) mécanique

ت))، تتعدد أنواعُ  يف هندسة ((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|الروبو
القوابض امليكانيكية، فهناك قوابض أحادية األصبع، ومنها ثنائية
األصابع، ومنها ُمتعددة األصابع.  كما يتنوع تركيُبها بني الرتكيب

اجلاسئ واملفصلي واملرن.  يتُم تشغيُل القابض امليكانيكي ميكانيكاً، أو
ئياً .  وألن تنفيذ التشغيل البنيومايت هلواء املضغوط)، أو كهر بنيوماتياً (

هو األسهل، فإنه هو األوسع انتشاراً .  ونظًرا ألن القابض امليكانيكي
ُمستخدٌم عاملياً، فإن اليد البشرية هي النموذج الذي ُحياكيه القابضُ 

امليكانيكي أثناء تصنيعه.

قابض ميكانيكي

Mechanischer Greifer (m.)

1381 mechanical stress

tension (f.) mécanique

إجهاد ميكانيكي، جهد ميكانيكي

Mechanische Spannung (f.)

1382 mechatronics

mécatronique (f.)

أحد العلوم اهلندسية، يهدف إيل دراسة وظائف النظم التقنية من خالل
ت. ت ُمعاِجلة للبيا ت امليكانيكية وإإللكرتونية ومكّو كو

ُ
مل ربطها 

ميكاترونكس، ميكانيكا (ال... )
اإللكرتونية

Mechatronik (f.)

1383 median

médian (m.)

ت ُمرتَّبة تبًعا للكّمية.  وهذا يعين أن القيمة املوجودة يف وسط سلسلة بيا
ط أو تساويه، وأن توسِّ

ُ
ت على األقل أصغر من العدد امل %50 من البيا

ط أو تساويه. توسِّ
ُ
ت على األقل أكرب من العدد امل %50 من البيا

ط غري حّساس ُجتاه القيم العالية للغاية.  وعلى سبيل املثال، توسِّ
ُ
العدد امل

فإن سلسلة األعداد 1، 1، 2، 2، 2، 3، 3، 3، 4، 5 تعطي العدد
توسط 2.

ُ
امل

ط، وسيط عدد ُمتوسِّ

Median (m.)
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1384 Medium Access Control

contrôle (m.) d’accès au support

MAC ختصرة للعبارة اإلجنليزيّة
ُ
Medium' هي األحرف الثالثة امل

Access Control' لوصول إىل الوسائط وتعين التحكم 
(MAC). 2 وترتكب فيه ((رابط:  طبقة الشبكة))، أي الطبقة رقم
من ((رابط:  مرجع (ال... )  األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة|املرجع

لربط األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة))، من ((رابط:  طبقة التحّكم 
لوصول إىل الوسائط ،(bطبقة 2) (((LLC) املنطقيّ  وطبقة التحكم 

(MAC) (2 طبقةa).

لوصول إىل حتكم (ال... )  
(MAC) الوسائط

MAC

1385 Medium Access Control

commande d'accès aux médias (f.)

التحّكم اخلايل من التصادمات لدخول عدة ُمشرتكني يف عملية االتصال
على ((رابط:  وسط النقل))  نفسه.

لوصول إىل حتكم (ال... )  
(MAC) الوسائط

Medienzugriffssteuerung (f.)

1386 Mega Bits per Second

Mbps

Mbps ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Megabit/s per :هو الرمز امل

second، نية، هو مقياس ((رابط:  سرعة ميجا ((رابط:  بت))  لكل 
ت .((النقل|سرعة نقل البيا

(Mbps) نية ميجا بت/

Mbps

1387 membership function

fonction d'appartenance (f.)

هذه الدالة تعطي درجة عضوية كل عنصر إىل جمموعة ما، ويكون ذلك
على شكل عدد حقيقي ما بني 0 و 1، وتكون بذلك دالة ُمستمرة

موعة ُمضّببة تشمل -على سبيل املثال-  درجات احلرارة اليت ُتصنَّف
ردة. ا  على أ

دالة عضوية

Zugehörigkeitsfunktion (f.)

1388 membership function

MF

ُمصطلٌح ُيستخدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).  وهو
اختصار يعرب عن مصطلح ((رابط:  دالة عضوية|الدالة العضوية)).

دالة عضوية

MF

1389 Membership function

notation (f.) positionnelle / numération (f.) 
positionnelle

هذه الدالة تعطي درجة عضوية كل عنصر إىل جمموعة ما، ويكون ذلك
على شكل عدد حقيقي ما بني 0 و 1، وتكون بذلك دالة ُمستمرة

موعة ُمضّببة تشمل -على سبيل املثال-  درجات احلرارة اليت ُتصنَّف
ردة. ا  على أ

دالة عضوية

Zugehörigkeitsfunktion (f.)

1390 Membership function 
of rule base

fonction d'appartenance (f.) de la base de règles

ُمصطلح ُيستخدم يف جمال ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).
تنبين دالة العضوية يف العادة من خالل ((رابط:  اتصال ُمشغِّل احلد
األقصى)) ((رابط:  دالة عضوية|للدوال العضوية)) ((رابط:  شرطية

فردة.
ُ
(ال... )|للقواعد الشرطية))  امل

دالة (ال... )  العضوية لقاعدة
الضبط

Zugehörigkeitsfunktion (f.) der Regelbasis

1391 membership function

fonction d'appartenance (f.)

ُمصطلٌح ُيستخدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).  (انظر:
((رابط:  دالة عضوية))).

دالة عضوية

Mitgliedschaftsfunktion (f.)

1392 membrane

membrane (f.)

سطح مشدود، مرن، ثنائي احملور، ُيستخدم يف ((رابط:  مقياس
الضغط|أجهزة قياس الضغط)).

غشاء، غشاء رّقي، غشاء مرن

Membran (f.)

1393 membrane load cell

dynamomètre à membrane (m.)

تتكون من حلقة هلا غشاء مرتبط بعنصر موصل للقوة.  تتسبب قوة
الضغط املؤثرة على العنصر املوصل يف إجهاد احننائي ((رابط:

جتاه شعاعي.  و((رابط:  متدد|االستطاالت))  الناجتة غشاء|الغشاء))  
على ذلك تكون متناسبة مع ((رابط:  القوة))  املؤثرة على العنصر املوصل
للقوة ويتم الكشف عنها بواسطة وسائل القياس (((رابط:  شريط قياس

التمّدد)))، واليت يتم لصقها على مسافات مناسبة على الغشاء.

مقياس قوة غشائي

Membran-Kraftmessdose (f.)
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1394 mercury arc lamp

lampe à arc au mercure

ئي مصباح خبار الزئبق (=  مصباح قوس زئبقيّ )  هو مصباح تفريغ كهر
إلضافة إىل الزئبق، دائما على غازي مع ملء ببخار الزئبق.  حيتوي 

الغازات النبيلة (عادة األرجون)، من أجل تسهيل االشتعال

مصباح قوسي زئبقي

Hg-Lampe (f.)

1395 Mesh networking

réseau maillé (m.)

يف هذا النوع من الشبكات، ال ُتوجد أيّة وصالت نظامية بني ((رابط:
عقدة|العقد))  ويتُم حتديُد طرق الوصل من عدمه تبعاً للُمتطلبات

مني وجود مسار وصل واحد على والشروط اإلطارية، ولكن البد من 
لغ األقل بني حمطتني.  تؤدي عملية ((رابط:  توجيه|التوجيه))  دوراً 

لضرورة إىل مهام غاية يف األمهية يف هذا النوع من األنظمة، مما يُؤدي 
التعقيد يف الطبقات العليا من ((رابط:  مرجع (ال... )  األساسي لرتابط
األنظمة املفتوحة|املرجع األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة)).  يُعدُّ هذا

النوُع من الشبكات هو البنية النمطية للشبكات الكالسيكية بعيدة
املدى، من مثل ((رابط:  شبكة واسعة النطاق (WAN)|الشبكات

.(((WAN) واسعة النطاق

شبكة الشبكات

Vermaschtes Netz (n.)

1396 Metal Oxide 
Semiconductor Field 
Effect Transistor

mosfet (m.)

MOSFET ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Metal :هو الرمز امل

Oxide Semiconductor Field Effect
Transistor، ال|ترانزستور التأثري ثري ا وهو ((رابط:  ترانزستور 

ل))  أكسيد الفلز.  وُيستخدم على ايل))  يف تقنية ((رابط:  شبه ُموصِّ ا
شغِّل))

ُ
.سبيل املثال يف فتح وإغالق ((رابط:  ُمشغل|امل

(MOSFET) موسفت

Mosfet (m.)

1397 metal resistance 
thermometer

thermomètre à résistance métallique (m.)

ئية، تنبين طريقُة عملها على تبادلية التأثري بني درجة عناصر تركيبية كهر
ئية للُموِّصالت الفلزية، وذلك قاومة))  الكهر

ُ
احلرارة و((رابط:  مقاومة|امل

دة قاومُة R خطًيا بز
ُ
دف قياس درجة احلرارة.  يف الفلزات، تتزايد امل

درجة احلرارة J.  طبقاً ملا تنُص عليه ((رابط:  مواصفة (ال... )  القياسية
األملانية (DIN)  رقم 60751 طبقاً للمعيار األورويب|املواصفة

القياسية األملانية (DIN)  رقم 60751 طبقاً للمعيار األورويب))،
= (0 °C £ J £ 850 °C) R(J) تسري على البالتني العالقة

- R<sub>0</sub> × [ 1 + A × (J - J0) + B × (J
J<sub>0</sub>)<sup>2</sup> ]، حيُث تكونُ 

/ >R<sub>0و R قاومتان
ُ
لدرجة السيليزية، وامل  J درجة احلرارة

sub> عند درجات احلرارة J وJ0 مساوية 0 سيليزيوس (القيمة
االمسية االعتيادية R<sub>0</sub> = 100 W)، إضافةً 

A = 3,9083 × 10<sup>-3</sup> °C إىل أن
/ >B = -5,775 × 10<sup>-7و <sup>-1</sup >
االت الصغرية يف sup> °C<sup>-1</sup> .  يف حالة ا

a عادلة التالية، حبيُث يكوُن املقداُر
ُ
مل درجة احلرارة، ُيكتفى غالباً 

عامل املتوسط
ُ
توقًف على املادة هو ((رابط:  ُمعامل درجة احلرارة|امل

ُ
امل

+ R(J) = R<sub>0</sub> × [1 >)] :((لدرجة احلرارة
a × (J - J<sub>0</sub

مقياس حرارة مبُقاومة فلّزية،
مقياس حرارة مبُقاومة معدنية

Metall-Widerstandsthermometer (n.)

1398 Methods of control 
technology

méthodes (f., pl) pour la technique de régulation

تنطبق هذه التكنولوجيا على األنظمة امليكانيكية واإللكرتونية وأنظمة
العمليات الصناعية واألنظمة غري التقنية.  و((رابط:  هندسة الضبط))

ضيات وتستعمل طرقها وأساليبها.  ولكن الفرق بينهما، يكمن ُتشبه الر
يف تطبيق األساليب العامة على أشياء ملموسة وحقيقية.

طرق هندسة التحكم، طرق
تكنولوجيا التحكم

Methoden (pl.+f.) der Regelungstechnik

1399 metrology

métrologie (f.)

يُقصد به علم 'الكميات وأنظمة القياس'  أو 'علم وتقنية القياس'.

ِعْلم الِقَياس

Metrologie (f.)
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1400 Metropolitan Network

réseau (m.) métropolitain

metropolitan-area  :ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
هو الرمز امل

توسطة، يبلغ حيز
ُ
network، ويعين ((رابط:  شبكة))  للمسافات امل

مداها أقل من 10 كم.

شبكة منطقة مرتوبولية (إقليمية)
(MAN)

MAN

1401 Microcomputer

micro-ordinateur

حاسوب ينتمي إىل فئة أدائية ُحمدَّدة، حبيُث يكون أقل يف مقدرته األدائية
من احلواسيب كبرية احلجم، وحيتوي على ((رابط:  ميكروبروسيسور))

عاجلة املركزية (CPU))).  يندُر استخدام
ُ
وحيد ُميّثل ((رابط:  وحدة امل

صطلح يف لغة احلديث اليومية، ويتُم االستعاضة عنه يف جمال
ُ
هذا امل

.(((PC) رابط:  حاسوب شخصي)) صطلح
ُ
مل األجهزة املكتبية 

حاسوب دقيق،
ميكروكمبيوتر/حاسوب ميكروي

Mikrocomputer

1402 Microcomputer

micro-ordinateur (m.)

(انظر:  ((رابط:  حاسوب دقيق)))

حاسوب دقيق، ميكروكمبيوتر

Mikrorechner (m.)

1403 Microcontroller

microcontrôleur

صطلح إىل ((رابط:  رُقاقة|رُقاقات))  ((رابط:  شبه
ُ
ُيشري هذا امل

ل|شبه ُموِّصلة))  حتتوي على ((رابط:  ميكروبروسيسور))  داخلها، ُموصِّ
إضافَة -  يف الوقت نفسه -  إىل وظائف طرفية.  يف حاالٍت كثرية، توجد
ذاكرة التشغيل وذاكرة الربامج أيضاً على الرقاقة نفسها، سواءٌ جزئيا أو
تحّكم الدقيق هو نظام حاسويب موجود على رقاقة.

ُ
كليا.  كما أن امل

ُمتحكِّم دقيق، ميكروكونرتولر

Mikrocontroller

1404 Microprocessor

microprocesseur (m.)

النواة األساسية الىت يرتكز عليها حاسب املكتب أو ((رابط:  حاسب
دية كّون يف 

ُ
شخصي|احلاسب الشخصي)).  وتكمُن مهمُة هذا امل

كافة العمليات احلسابية املركزية وعمليات الربط بني األجزاء الرئيسية
داخل احلاسب.  ويبلغ ((رابط:  عرض الكلمة))  8، 16، 32، 64

عاجلات ُحتدد يف املقام األول عدَد أماكن
ُ
((رابط:  بت)).  وتلك امل

التخزين املقصودة ُمباشرًة، وكذلك ُسرعة أداء احلاسب.

ميكروبروسيسور، ُمعاِلج دقيق

Mikroprozessor (m.)

1405 Million Instructions 
Per Second

MIPS

MIPS ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
million :هو الرمز امل

instructions per second، مقياس لُسرعة أداء احلاسبات
عاجلات الدقيقة))

ُ
.و((رابط:  ميكروبروسيسور|امل

(MIPS) مليون أمر يف الثانية

MIPS

1406 mineral-insulated 
(metal-sheathed) 
thermocouple

thermocouple (m.) à gaine

((رابط:  مزدوجة حرارية))، موضوعة داخل قميص من مادة ُمقاومة
ا للتآكل، مثل الصلب السبائكّي يف مسحوق أكسيد املاغنسيوم.  وأل

لطرق قابلة للثين، ُميكن إدخاهلا إىل أماكن قياس يصعب الوصول إليها 
قطار خارجية ترتاوح بني العادية.  ُتصنَّع املزدوجات احلرارية بقميص، 
صنِّع.  يف حالة

ُ
لطول املرغوب فيه من قبل امل 0.5 وحىت 8 مليمرت و

األقطار الصغرية، ُميكن حتقيُق ((رابط:  زمن االستجابة|أزمنة استجابة))
قصرية جًدا.  كما ُميكن تقليل زمن االستجابة أكثر من خالل حلام
زدوجات احلرارية إىل

ُ
املزدوجة احلرارية مع مادة القميص.  وتتمايز امل

تصميماٍت معزولة وأخرى غري معزولة.

ُمزدوجة حرارية بقميص، ُمزدوجة
حرارية بغالف معدىن

Mantelthermoelement (n.)

1407 Minimum Operator

opérateur minimum (m.)

ُمصطلٌح ُيستخدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).  (انظر:
((رابط:  جمموعة التقاُطع))).

ُمعامل احلد األدىن

Minimum-Operator (m.)

1408 Minimum Operator 
Connectivity

lien min. (m.)

هو استخدام ((رابط:  ُمعامل احلد األدىن))  يف ((رابط:  منطق
غامض|املنطق الغامض)).

اتصال ُمعامل احلد األدىن

Min-Verknüpfung (f.)

1409 Minimum Operator 
Method

méthode min (f.)

ُمصطلح ُيستخدم يف جمال ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).
تنشأ ((رابط:  دالة عضوية|الدالة العضوية))  ((رابط:  الشرطية|لقاعدة

قدَّم)  على القيمة
ُ
الشرطية))  من خالل َقصر الدالة العضوية جلزء (امل

املنطقية اللحظية جلزء (التايل).

طريقة ُمعامل احلد األدىن

Min-Methode (f.)
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1410 minterm

minterm (m.)

لبوابة هو توصيل ((رابط:  ُمتغّري |ُمتغّريات))  الدخل يف دائرة توافقية 
املنطقية (و)  AND، لينتج عنها ((رابط:  إشارة))  خرج دائماً ما تتخذ

القيمة 1.  يتُم هنا عكس ُمتغّريات الدخل الىت تتخذ القيمة 0.

تعبري (ال... )  األبسط

Minterm (m.)

1411 mks system

système MKS (m.)

(انظر:  ((رابط:  وحدات (ال... )  األساسية للنظام الدويل
للوحدات|الوحدات األساسية لنظام الوحدات الدويل)))

نية نظام املرت - كيلو جرام- 

MKS-System (n.)

1412 Modal control

régulation (f.) modale

عملية ضبط تكون فيها ((رابط:  ُمتغّري حالة|مقادير احلالة))  يف
تجهات

ُ
((رابط:  فضاءُ احلالة))  الناتج عن ((رابط:  ُمتجه ذايت|امل

لنظام. الذاتية))  

ضبط منطي

Modale Regelung (f.)

1413 MODbus

MODbus (m.)

بع|الرئيس والتابع)).  ويف نظام نقل يعمل وفقاً ملبدأ ((رابط:  رئيس/
قل 'مود'  MOD، يكوُن اجلهاز ((رابط: ((رابط:  شبكة))  
رئيس|الرئيسي))  هلذا الناقل هو املسئول عن بدء كافة عمليات

االتصال.  وُميكن أن يكون اجلهاز املتبوع هنا عبارة عن ((رابط:  حاسوب
ت، أو جهاز برجمة، أو حىت ((رابط: مضيف))، أو لوحة حتّكم يف البيا

جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة)).

قل 'مود'، بروتوكول 'مود'

MODbus (m.)

1414 mode selector switch

sélecteur (m.) de mode de fonctionnement

مفتاح يف ((رابط:  جهاز القياس))  ُيستخدم لتغيري منط التشغيل، مثل
االنتقال من وضع ((رابط:  ُمعايرة|املعايرة))  إىل وضع القياس.

مفتاح منط التشغيل

Betriebswahlschalter (m.)

1415 model

modèle (m.)

هو صورة ((رابط:  نظام))  أو ((رابط:  عملية))  يف نظام اصطالحي أو
ستخدام قواعد ُحمدَّدة، أو تطابق ما، مادي أخر، ُميكن احلصول عليه 
أو افرتاضات موضوعة.  يُفرتض يف النموذج أن يكون كافيا بدقة لوضع

رسم للنظام أو للعملية فيما يتعلَّق بنقاط إشكالية ُحمدَّدة.

منوذج

Modell (n.)

1416 Model reference 
adaptive systems

MRAS

الرمز MARS هو اختصار للعبارة االجنليزية اليت تعين ((رابط:  ضبط
تـَْوأَِمي بنموذج مرجعي|للضبط التَـْوأَِمي بنموذج مرجعي)).

حتكُّم َتواءمي بنموذج مرجعي
(MRAS)

MRAS

1417 Model-based control

régulation modélisée (f.)

عملية ((رابط:  ضبط))  تستند إىل منوذج الوقت الفعلي ((رابط:
تضمَّن داخل البنية اهليكلية، وُحياكي العالقات

ُ
عملية|للعملية))  وامل

الدينامية بني ((رابط:  مقدار الضبط|مقادير الضبط))  و((رابط:  مقدار
مضبوط|املقادير املضبوطة)).

ضبط ُمنمذج، ضبط ُمستند إىل
منوذج

Modellgestützte Regelung (f.)

1418 modelling

modélisation (f.)

راد التأثري عليه، حبيُث يكون ُموجَّهاً 
ُ
ضي للنظام امل إنشاء توصيف ر

ً قدر اإلمكان. وُجمد

منذجة

Modellbildung (f.)

1419 modem

modem (m.)

ودم على تنفيذ عملية تبادل اإلشارات ((رابط:  رقمي|الرقمية))
ُ
يعمل امل

ت عرب ممرات تراسلية واسعة بني اثنني من ((رابط:  جهاز بيا
ودم الراسل بتضمني اإلشارة

ُ
ت)).  ويقوم امل طريف|األجهزة الطرفية للبيا

الرقمية، أي حتويلها إىل إشارة متاثلية علي ((رابط:  موجة حاملة))  يف
عادة استخالص ستقبل 

ُ
ودم امل

ُ
جمال الرتدد العايل، على حني يقوم امل

املعلومة األصلية من خالل ((رابط:  كشف التضمني))، أي إعادة حتويل
اإلشارة التماثلية إىل إشارة رقمية.

مودم

Modem (n.)
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1420 Modes of operation of 
NC machine

modes (pl. + m.) de fonctionnement de 
machines à commande numérique

ُميكُن توجيُه ((رابط:  ماكينة التحّكم الرقميّ |ماكينات التحّكم الرقميّ ))
يف حالة التشغيل اليدوي من خالل أزرار لوحة التحّكم يف التشغيل، عن

طريق عرض نظام القياس للوضع احملوري.  ُميكُن استعماُل كل من
((رابط:  تشغيل تعليمة واحدة|التشغيل تعليمة واحدة))  والتشغيل اآليل.
إال أنه غالًبا ما يتعني قبل ذلك أن تبدأ ((رابط:  نقطة مرجعية))  مع كل

((رابط:  توجيه مرجعي))، لكي يتم بواسطة نظام القياس حتديُد نقطة
تعادل، تنسحُب عليها إحداثياُت ((رابط:  أمر حتريك|أوامر التحريك))
مج انتاُج ((رابط: و((رابط:  أمر موضعة)).  يتّم أثناء عملية إدخال الرب
ت اجلُمل))  ُمباشرًة على لوحة التحّكم يف التشغيل، أو نقلها قائمة بيا

ه التحّكم عرب ((رابط:  واجهة بينية))  داخل ذاكرة ((رابط:  ُموجِّ
الرقميّ )).

أنواع تشغيل ماكينات التحّكم
الرقميّ 

Betriebsarten (pl.+f.) von NC-Maschinen

1421 modulation

modulation (f.)

هنا ُميكن التمييز بني ((رابط:  تضمني السعة))، و((رابط:  تضمني
الرتدد))، و((رابط:  تضمني طوري|تضمني الطور)). 

تضمني

Modulation (f.)

1422 modulation

modulation (f.)

انظر ((رابط:  تضمني))  يف قاموس هندسة التحّكم.

تضمني

Modulation (f.)

1423 modulation

modulation (f.)

يف هندسة اإلتصاالت، العملية اليت تقوم خالهلا إشارة النفع املنقولة،
حلامل ت، بتغيري ما ُيسمَّى  مثل:- املوسيقى أو اللغة (الكتابة)  أو البيا
هلا، أى تضمينها.  وهذه العملية تُتيح حتويل عايل الرتدد إلشارةالنفع ذات

تلقّي على الرسالة ُجمّدداً من خالل ُمزيل
ُ
نخفض.  وحيصل امل

ُ
الرتدد امل

التضمني.

تضمني

Modulation (f.)

1424 modulation rate / 
walking speed / 
walking race

Vitesse de pas (f.)

القيمة التبادلية لزمن خطوة T/1، وتعرب عن العدد الناجم عن التغري يف
معامل اإلشارة، وتتطابق مع تردد الساعة عندما تكون الساعة ((رابط:

ا ((رابط:  بود متساوي الزمن|متساوية الزمن))، وتوصف كذلك 
ا =  البود، Bd = 1/s)، وتتطابق السرعة (ال... )|البود)) (ووحد
التدرجيية مع ((رابط:  سرعة النقل))  فقط عندما تتواجد إشارة زوجية
ُيشار عندها لكل خطوة كعنصر إشارة متاماً مثل اإلشارة إىل ((رابط:
ً ))، وعند نقل بتان بت|البت))  بوصفه عنصراً ((رابط:  كود|كود
مثًال يف كل خطوة تبلغ سرعة النقل ضعف حجم السرعة التدرجيية.

سرعة التضمني

Schrittgeschwindigkeit (f.)

1425 modulator

modulateur (m.)

ُمعدِّة يف جهاز اإلرسال، تعمل على تعديل إشارات التضمني على
((رابط:  موجة حاملة|املوجة احلاملة))  لغرض نقل املعلومات.

جهاز التضمني، ُمضّمن

Modulator (m.)

1426 modulus of elasticity

module d’élasticité (m.)

ميزة لدرجة جساءة (قساوة)  املواد
ُ
القيمة اخلصائصية امل

ُمعامل املرونة

Elastizitätsmodul (m.)

1427 molecular spectrum

spectre moléculaire (m.)

طيف جزيئي

Molekülspektrum (n.)
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1428 molecule

molécule (f.)

اجلزيئات هي جسيمات متعادلة كهربياً تتكون من احتاد ((رابط:
ا رابطة كاملة ُمشبعة ذرة|ذرتني))  أو أكثر، ُتشكِّل الذرات بذا

ئي.  ُميكن أن تتكون كيميائياً، وتتحدد معاً من خالل التجاذب الكهر
اجلزيئات من ذرات عنصر كيميائي واحد، مثل جزيء األكسجني

(O2)  وجزيء النيرتوجني (N2).  يف هذه احلالة، تكون هذه اجلزيئات
أصغر جزيئات ملواد نقية ُحمددة، وميكن حتديد كتلتها اجلزيئية، ومن مثّ 
ُميكن التعرف على اخلصائص الكيميائية هلذه املواد.  غالباً ما تتكون
(H2O) اجلزيئات من احتاد ذرات عناصر خمتلفة، مثل جزيء املاء

وامليثان (CH4).  يُطلق على اجلزيئات الكبرية اسم اجلزيئات الضخمة.
حيث يبلغ حجم اجلزيئات ثنائية الذرة ما يقرب من 10−10 مرت وهو
ما يعادل (Å  1)  أي 1 أجنسرتوم، أما اجلزيئات الكبرية نسبياً واملكّونة

من عدد كبري جداً من الذرات، فيرتاوح قطرها حول 10−9 مرت وهو ما
يعادل (Å  10).  (انظر:  ((رابط:  طيف جزيئي)).

جزيء

Molekül (n.)

1429 moment

moment

حاصل ضرب ((رابط:  قوة (ال... )|القوة))  يف ذراعها ويُعرب عنه
ملعادلة:  M = F × s.  (نيوتن.  مرت)

عزم

Moment (n.)

1430 moment sensitivity of 
cantilever beams

sensibilité (f.) au couple des poutres en flexion; 
plaques en flexion

هو ((رابط:  حساسية|احلساسية))  جتاه إزاحة نقطة اِحلمل على ((رابط:
عارضة تقّوس)).

حساسية العزم لعارضة التقّوس

Momentenempfindlichkeit (f.) von Biegebalken

1431 monochromatic

monochromatique

هو ((رابط:  إشعاع))  طول موجة وحيدة.

أحادي اللون

monochromatisch

1432 Monostability

monostabilité (f.)

(انظر:  ((رابط:  زمن التشغيل)))

استقرار أحادي

Monostabilität (f.)

1433 Most Significant Bit

MSB:bit de plus fort poids

((رابط:  بت (ال... )  األعلى قيمًة (MSB)|البت األعلى قيمةً 
(MSB)))  يف قاموس هندسة التحّكم.

بت (ال... )  األعلى قيمةً 
(MSB)

MSB

1434 Most Significant Bit 
(MSB)

MSB

MSB ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Most Significant :هو الرمز امل

Bit، ((رابط:  بت|البت))وهو ((رابط:  رقم ثـَُناِئيّ |الرقم الثنائي))، و
ت)) .األعلي قيمة يف ((رابط:  كلمة بيا

بت (ال... )  األعلى قيمةً 
(MSB)

MSB

1435 Most significant digit

MSD

خانة الرقم األعلى قيمةً .

رقم (ال... )  األكثر قيمة، الرقم
األكثر داللة/  معنوية

MSD

1436 motor

moteur (m.)

آلة تؤدي عمالً ميكانيكياً، من خالل حتويلها نوعاً من الطاقة ولتكن
ئية على سبيل املثال، إىل طاقٍة حركية. طاقًة حرارية أو كيميائية أو كهر

ا حرِّكات غالباً على عمود إدارة، يكوُن مسئوالً عن إدار
ُ
تتوفّر امل

حرِّكات نفسها، ومن خالهلا جيري تشغيل جتهيزات ميكانيكية من مثل
ُ
امل

حرِّكات الكهربية ذات أمهية فائقة يف جمال
ُ
صندوق الرتوس.  تُعّد امل

ال:  ((رابط: ستخدمة يف هذا ا
ُ
هندسة التحّكم.  من أمثلة التصاميم امل

ُحمّرِك تيار ُمستمر|ُحمرِّكات تيار ُمستمر))، و((رابط:  ُحمّرِك
تزامين|ُحمرِّكات تزامنية))، و((رابط:  ُحمّرِك التزامين|ُحمرِّكات التزامنية))،

و((رابط:  ُحمّرِك خطوي|ُحمرِّكات خطويّة)).

ُحمرِّك، موتور

Motor (m.)
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1437 motor spindle

broche moteur (f.)

عمود ُمشغَّل ُمباشرًة وُمركَّب بدقة شديدة، به واجهة آلة ُمدجمة.  وهو
ُجمموعًة تركيبية ُمهّمة يف العديد من ((رابط:  ماكينة تشغيل

عدِّات اآللية))  حديثة الطراز.  وغالباً ما تُركَّب أعمدة
ُ
ميكانيكي|امل

زاوجة
ُ
ئياَ .  ُميكن من خالل امل حرِّكات بشكٍل مفصلّي، وُتشغَّل كهر

ُ
امل

ركَّب بدقة، عمل ُمعاجلة دقيقة جداً لألداة
ُ
باشرة للُمشّغل مع العمود امل

ُ
امل

حمل التشغيل بسرعة كبرية.

عمود املُحرِّك، حمور املُحرِّك

Motorspindel (m.)

1438 moving magnet instrum
ent

instrument (m.) de mesure à aimant mobile

ال تبادل 
ُ
((رابط:  جهاز قياس))، يعمل بفعل استغالل التأثري امل

ئّي يف ((رابط: رك مع التيار الكهر ((رابط:  مغناطيس دائم))  ُمتحِّ
ملف))  واحد أو أكثر.

جهاز قياس مبغناطيس دّوار

Drehmagnetmessgerät (n.)

1439 moving-coil instrument

instrument (m.) à bobine mobile

تحرك من ((رابط:  مغناطيس دائم))
ُ
يتكوَّن جهاز القياس ذو امللف امل

بت، وفيما بني و((رابط:  ملف))  دّوار ُمشتمل على قلب حديدي 
((رابط:  حذاء الُقطب|أحذية الُقطب))  والقلب احلديدّي، تنشأ
((رابط:  فجوة هوائية))  ُمستقرة ذات ((رابط:  جمال مغناطيسي))
ن التيار I خالل امللف، يتّولد ((رابط:  عزم ُمتجانس.  ومع سر

الدوران|عزم دوران))  M تتناسب قيمته مع التيار I.  يُظهر اجلهاز
a عندما يتوائم التدريج مع زاوية الدوران ،a ~ I خصائص عرض خطية

ويتوّقف اجتاه االحنراف على اجتاه التيار.  وهذا اجلهاز يُناسب قياس
ستمرة)).

ُ
ستمرة و((رابط:  ُجهد ُمستّمر|اجلهود امل

ُ
التيارات امل

ئي مبلف ُمتحرك جهاز قياس كهر

Drehspulinstrument (n.)

1440 moving-iron instrument

appareil (m.) ferromagnétique

جهاز القياس ذو القلب احلديدّي الدّوار يتكوَّن من ((رابط:  ملف))
لكيفية نفسها من خالل بت، وقلبني حديديني، كالمها ُميغَنط 

ُتوَّلد من
ال املغناطيسيّ ))  للملف، وامل ((رابط:  جمال مغناطيسي|ا

جتاه ُمضاد لبعضهم ما يتحركان  لتايل فإ خالل تيار القياس I، و
/ >I<sup>2 يف تناسٍب مع I ر ؤشِّ

ُ
البعض.  يكوُن احنراُف امل

sup> ، وغري ُمتوقٍِّف على اجتاه التيار، وهلذا السبب، فإن هذا اجلهاز
ستّمر))  و((رابط:  ُجهد

ُ
يُناسب قياس ((رابط:  ُجهد ُمستّمر|اجلُهد امل

رتدد)).
ُ
ُمرتدد|اجلُهد امل

جهاز قياس بقلب حديدّي دّوار

Dreheiseninstrument (n.)

1441 Multi point interface

interface MPI (f.)

((رابط:  واجهة بينية))  ألجهزة سيماتك-S7 اليت تُنتجها شركة سيمنز،
ستخدم، وأجهزة

ُ
وُتستخدم لغرض وصل أجهزة الربجمة، وواجهات امل

ألساس على ((رابط:  آر إس 485 سيماتك-S7 أخرى، وتعتمد 
(RS-485)))، وتعمل ((رابط:  ُمعّدل نقل|مبُعدَّل نقل))  معياري

يبلغ kBd  187,5.  ُميكن ضبُط ُمعّدل النقل حبيُث يرتواح بني
kBd  19,2 وMBd  1,5.  تتوافق هذه الواجهة من حيُث اهلارد

جهزة التحّكم ص))  اخلاصة  قل برويف  وير مع واجهة ((رابط:  
ا ختتلف عن األخرية، يف أنه الرقمي القابلة للربجمة يف شركة سيمنز، إال أ

غالباً ال يتُم فصلها جلفانياً .

واجهة ُمتعددة النقاط

MPI-Schnittstelle (f.)

1442 Multi position control

régulation multipoints (f.)

عملية ضبط ال يتقّبل فيها مقداُر الضبط إال عدًدا ُمتناهياً من القيم.

ضبط ُمتعدد النقاط

Mehrpunktregelung (f.)

1443 multichannel controller

régulation multicanaux (f.)

((رابط:  ضابط))  ُميكنه العمل على أكثر من ((رابط:  دائرة ضبط))
لتوازي.

ضابط ُمتعدد القنوات

Mehrkanalregler (m.)

1444 multi-component force 
measuring

mesure (f.) de force multi-composantes

تقاس ((رابط:  قوة (ال... )|القوة))  يف بعدين أو ثالثة أبعاد.

قياس القوة متعدد االجتاهات

Mehrkomponenten-Kraftmessung (f.)
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1445 Multi-Master

système multi-maître

(انظر:  ((رابط:  نظام ُمتعدد الرؤساء)))

ُمتعدد الرؤساء

Multi-Master

1446 Multi-Master System

système multi-maître (m.)

قل (معلومات)|الناقل))  الذي يسمح بوجود العديد ُيسمى ((رابط:  
من ((رابط:  عقدة|ُعقد))  ((رابط:  رئيس|الرؤساء))، بناقل ُمتعدد

الرؤساء أو نظام ُمتعدد الرؤساء.  ومن الضروري فيه وجوُد حتكم مركزي
أو ال مركزي يف الناقل، وهذا يضمن وجود رئيس واحد فقط ُمتحّكم يف

لغ األمهية، حيُث أن دخول أكثر الناقل يف كل األوقات.  ويُعد هذا أمراً 
ت، وقد من رئيس على الناقل يف الوقت ذاته، يؤدي إىل فُقدان البيا

جهزة االتصال أيضاً .  (انظر:  ((رابط:  وسيط)))، (انظر:  ((رابط: ُيضر 
دئ)))، (انظر: ((رابط:  هدف))) 

نظام ُمتعدد الرؤساء

Multi-Master-System (n.)

1447 multi-measuring 
transducer

transducteur de mesure multiple (m.)

((رابط:  ُحموِّل قياس))  له اثنان من ((رابط:  أداة قياس|أدوات القياس))
أو أكثر، ُجتمَّع فيه ((رابط:  إشارات|اإلشارات))  من ((رابط:

فردة، لتوليد إشارة خرج، تتناسب وتتالءم
ُ
ستشعرات))  امل

ُ
ُمستشعر|امل

قاسة)).
ُ
مع ((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكّمية امل

ُحموِّل قياس ُمتعدد

Mehrfachmessumformer (m.)

1448 multimeter

appareil de mesure multiple (m.)

((رابط:  جهاز قياس))  له ((رابط:  مدى القياس|جماالت قياس))
 ً ئي، وشدة التيار وأحيا ووظائف عديدة، ُيستخدم لقياس اجلهد الكهر

قاومة))
ُ
ئية أخرى من مثل ((رابط:  مقاومة|امل أيضاً مقادير كهر

ئية. الكهر

جهاز قياس ُمتعدد

Vielfachmessgerät (n.)

1449 Multiple Access

accès multiple (m.)

قل ُمصطلح ُيشري إيل دخول عدة ُمستخدمني إىل ((رابط:  
(معلومات)|الناقل))  يف الوقت نفسه.

دخول ُمتعدد

Mehrfachzugriff (m.)

1450 multiple control

régulation multiple (f.)

تغّريات)))
ُ
(انظر:  ((رابط:  ضبط ُمتعدد امل

ضبط ُمتعدِّد، ضبط ُمضاَعف

Mehrfachregelung (f.)

1451 Multiplexer

multiplexeur (m.)

يف اإللكرتونيات ((رابط:  تناظري|التناظرية))  و((رابط:
نتقاء إشارة من بني عدد من ((رابط: رقمي|الرقمية))، دائرة تقوم 
إشارة|إشارات))  الدخل، وتوصيلها إىل املخرج.  تتشابه ُمضاعفاتُ 

ً، وإمنا من خالل اإلرسال مع املفاتيح الدّوارة، اليت ال يكوُن ضبطها يدو
إشاراٍت إلكرتونية.

ُمتعدد اإلرسال، وحدة اتصال
ُمتعددة

Multiplexer (m.)

1452 multiport repeater

répéteur multiport

(انظر:  ((رابط:  ُموزِّع)))

ُمكّرِر ُمتعدد املنافذ

Multiport-Repeater

1453 multiport store; 
multiport memory

traceur multicanaux (m.)

ل ُمتعدِّد القنوات، ذاكرة ُمسجِّ
ُمتعددة املنافذ

Mehrkanalschreiber (m.)
1454 multiposition element

membre multipoints (m.)

هو ((رابط:  عنصر حتويل))، ميكن أن يتقّبل فيه مقداُر اخلرج قيماً 
تعدِّد

ُ
ات الدخل.  يتُم توصيف العنصر امل تغريِّ

ُ
تزايدة مل

ُ
عديدة، للقيم امل

النقاط من خالل نقاط التشغيل اخلاصة به.  ويوجد نوعان من ((رابط:
عنصر ثنائي النقاط|عناصر ثنائية النقاط))، أحدمها ذو ((رابط:

ختّلف))  واآلخر بدونه، إضافًة إىل ((رابط:  عنصر ثالثي النقاط|عناصر
ثالثية النقاط))  ذي ختّلف أو ال.

ُعنصر ُمتعدد النقاط

Mehrpunktglied (n.)

181



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Mمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

1455 Multitasking

multitâches (m.)

ستخدام أكثر من ُمعاجل، ويعين ذلك ُمصطلٌح ُيشري إىل طريقة التشغيل 
مقدرة ((رابط:  نظام تشغيل))  ما على إجراء أكثر من وظيفة (=  ُمهمة)
عاجل))  يف هذه

ُ
لتوازي يف الوقت ذاته.  وعموماً، يُقدم ((رابط:  ُمعاجل|امل

ختلفة، واليت تكون
ُ
عاجلات امل

ُ
احلال بنيات داعمة.  ويتُم تنشيط امل

موضوعًة على مسافاٍت ُمتقاربة، بشكٍل ُمتناوب، حبيث ينشأ انطباعُ 
كثر من ((رابط:  وحدة لتزامنية يف األداء.  وإذا كان احلاسُب ُمزوًدا 

املعاجلة املركزية (CPU)))، حبيث يستطيُع إجراء عدة مهام يف الوقت
عاجلة'.  ويف احلاسبات احلديثة يتمُ 

ُ
ذاته، فإنه يُقصد بذلك 'التعددية امل

ربُط كلتا العمليتني مًعا.

ُمتعدد املهام

Multitasking (n.)

1456 multitasking operating 
system

système (m.) d’exploitation multitâches

(انظر:  ((رابط:  ُمتعدد املهام)))

نظام تشغيل ُمتعدد املهام

Multitasking Betriebssystem (n.)

1457 multivariable control

régulation de grandeurs multiples (f.)

ضبط حيدث عند وجود عدة ((رابط:  دائرة ضبط|دوائر ضبط))  يف
نفردة للنظام، كما هي

ُ
ت بني املقادير امل حمطة تقنية، وهو ُحيدث اقرتا

احلال مثالً يف ((رابط:  ُمّوِلد ُخبار|ُمّوِلد الُبخار))  مبحطة توليد.  وُميكن
توضيح مثل هذا الرتكيب عن طريق ((رابط:  هيكلة منطية من نوع

p|اهليكلة النمطية من نوع p))  املوجود ضمن ((رابط:  ُخمطَّط
العمل)).

ضبط ُمتعدد املُتغّريات

Mehrgrößenregelung (f.)
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1458 NAMUR

NAMUR

Normen-Ausschuss Mess- und' اختصار لكلمة
Regelungstechnik'  ومعناها:  رابطة املنتفعني يف جمال

الصناعات األملانية الكيميائية والصيدالنية.

جلنة املواصفات هلندسة القياس
والتحكم يف الصناعات الكيميائية

(NAMUR)

NAMUR

1459 NAND

NAND

ئية اليت تستعمل هذه العالقة هي ((رابط:  عكس)) الدائرة الكهر
.((AND  (و) رابط:  العالقة املنطقية))

عالقة (ال... )  املنطقية
NAND، العالقة املنطقية

NO  (ال)و AND  (و)

NAND

1460 narrow band network

réseau de bandes étroites (m.)

ت من خالل ((رابط:  عرض شبكة ُتستخدم يف بّث البيا
النطاق|عرض نطاق))  ضيق.

شبكة ضيقة النطاق

Schmalbandnetz (n.)

1461 National Metrology 
Institute of Germany 
(PTB)

PTB

P' ُيشري االختصار يف اللغة األملانية إىل
hysikalisch-Technische Bundesanstalt'، وهو

مؤسسة قومية، وتعترب اجلهة اهلندسية العليا املتخصصة يف علم القياس
ئية جبمهورية أملانيا االحتادية. وهندسة السالمة الفيز

معهد (ال... )  الفيدرايل التقين
(PTB) ئي الفيز

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

1462 natural angular 
frequency

fréquence angulaire propre (f.) / pulsation 
propre (f.)

الرتدد الدوار الذايت ((رابط:  عنصر حتويل من الدرجة الثانية ذات
خري))، والذي ُميكن خري|لعنصر حتويل من الدرجة الثانية ذات 
نية، توصيفه ((رابط:  معادلة تفاضلية|مبعادلة تفاضلية))  بدرجة 

يساوي جمموع الرتدد الزاوي املرجعي مع جذع تربيعي (1 -  مربع درجة
التخميد).

تردد زاوي ذايت، تردد دّوار ذايت

Eigenkreisfrequenz (f.)

1463 NC control

commande (f.) CN

جهاٌز ُيستخدم يف توجيه املاكينات، حيُث يقرأ أوامر التوجيه اليت توجد
ت، وُحيوِّهلا إىل ُمتواليات على شكل ((رابط:  َشْفَرة))  على حامل بيا

تحكِّمات
ُ
ً على اجليل األول من امل حركة وعمل.  كان هذا التصميم سار

الرقمية واليت مل تكن حتتوي على ((رابط:  حاسوب دقيق))  ُمدمج
ألساس يف جمال تصنيع الشغالت تحّكمات 

ُ
بداخلها.  ُتستخدم تلك امل

ستخدام توصيف رقمّي يف شكل رسومات أو ُعرَّفة هندسياً، وذلك 
امل

ستخدام احلاسب CAD.  يتلّخص أساُس عملها مناذج تصميمات 
يف التوجيه الرقمي لوضعية حماور احلركة (حماور التحّكم الرقميّ ).  ومع

ه ((رابط: ه التحّكم الرقمّي موجِّ ظهور احلواسيب الدقيقة، اُستبدل مبُوجِّ
حلاسوب)). حتّكم رقمّي 

ه التحّكم الرقميّ  ُموجِّ

NC-Steuerung (f.)

1464 NC control technology

technique de commande (f.) CN

نوٌع خاص من ((رابط:  هندسة التحّكم))، ((رابط:  حتّكم
لتحّكم الرقمي))  يُطبَّق يف ((رابط:  ماكينة تشغيل رقمي|

ميكانيكي|ماكينات التشغيل امليكانيكي)).

لتحّكم الرقمي هندسة التوجيه 

NC-Steuerungstechnik (f.)

1465 NC program structure

construction (f.) de programme CN

مج، وقائمة من مج التحّكم الرقمّي من رمز بداية الرب تتكّون بنية بر
مج.  وتنص ((رابط:  مواصفة اية الرب مجل التحّكم الرقمّي، ورمز 

(ال... )  القياسية األملانية DIN رقم 66025|املواصفة القياسية
مج. (انظر: األملانية DIN رقم 66025))  على الكيفية البنيوية للرب

((رابط:  مجلة التحّكم الرقمي)))

مج التحّكم الرقميّ  بنية بر

NC-Programmaufbau (m.)

1466 negation

négation (f.)

(((NO  (ال) رابط:  العالقة املنطقية))  :انظر)

نفي، عكس

Negation (f.)

1467 negation

négation (f.)

تتوافق عملية النفي يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض))  مع
((رابط:  ُمتمِّم العدد|ُمكّمل العدد الثُنائي)).

نفي

Negation (f.)
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1468 negation law

loi de négation (f.)

(انظر:  ((رابط:  قاعدة العكس)))

قانون النفى، قانون العكس

Verneinungsgesetz (n.)

1469 Negative feedback

rétroaction (f.) négative / contre-réaction (f.)

x يف هذا النوع من التغية الراجعة، يتم توجيه فرق إشارة الدخل
، <x<sub>a2</sub واإلشارة الراجعة <sub>e</sub >
إىل الوصلة األمامية (1).  وإشارة خرج العنصر األمامي تولد إشارة اخلرج
االرتدادية عرب الوصلة االرتدادية (2).  وبذلك تكون اإلشارة يف مدخل
العنصر األمامي =  إشارة الدخل –  إشارة خرج الوصلة االرتدادية (2)،
كما تكون إشارة خرج مدخل العنصر األمامي =  إشارة اخلرج =  إشارة

دخل العنصر االرتدادي 2.

تغذية راجعة سالبة

Negative Rückführung (f.)

1470 Negative Temperature 
Coeffficient Resistor

NTC

(انظر((رابط:  ثرمستور)))

ُمعامل حراري سالب

NTC

1471 negative temperature 
coefficient

NTC

NTC ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Negative :هو الرمز امل

Temperature Coefficient، ((رابط:  مقاومة)) وهي
قاومة مع

ُ
ئية ذات ُمعامالت حرارية سالبة، حيث تتناقص قيمة امل كهر

صطلح على سبيل املثال ((رابط
ُ
:ارتفاع درجة احلرارة.  وُيستخدم امل

ُمستشعر|كُمستشعر))  للحّد من تقييد تيار بدء التشغيل، أو لقياس
.درجة احلرارة، أو للتعويض احلراري، أو إلحداث تعّوقات زمنية

ُمقاومة ذات ُمعامل حراري سالب
،NTC ثريمستور ،(NTC)

ثريمستور ُمقاومة ذو ُمعامل
حراري سالب

NTC

1472 Net

réseau (m.)

(انظر:  ((رابط:  شبكة)))

شبكة

Netz (n.)

1473 network

réseau (m.)

يف هندسة االتصاالت، يُراعى التمييز بني ((رابط:  شبكة واسعة النطاق
(WAN)|الشبكة واسعة النطاق (WAN)))، و((رابط:  شبكة

منطقة مرتوبولية (إقليمية)  (MAN)|الشبكة املرتوبولية
(MAN)))، و((رابط:  شبكة حملية (LAN)|الشبكة احمللية

(LAN)))، وأخريًا ((رابط:  شبكة اتصاالت منزلية
(HAN)|شبكة االتصاالت املنزلية (HAN))).  وتتكّون الشبكة

عتاد من وحدات إلكرتونية، وحاسب الشبكة و((رابط:  وسط
ُ
يف امل

النقل))  أّي ((( رابط:  خط|اخلطوط))). وحدة للُمعاجلة اإللكرتونية
ت، أو حاسب يف قسم داخل هيئة ما، أو حاسب خاص مبكتب للبيا

واحد، قد تؤدي وظيفة حاسب الشبكة.

شبكة

Netzwerk (f.)

1474 network

réseau (m.)

سم الشبكات.  (انظر: وجَّهة واملوزونة، أيضاً 
ُ
ُيشاُر إىل الرسوم البيانية امل

((رابط:  رسم بياين ُموجَّه))) (انظر: ((رابط:  رسم بياين موزون))) 

شبكة

Netzwerk (n.)

1475 Network Layer

couche réseau (f.)

هي إحدى طبقات ((رابط:  مرجع (ال... )  األساسي لرتابط األنظمة
املفتوحة|املرجع األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة))، وتكمن وظيفتها
يف حتديد مسار الرسائل من نقطة املصدر وحىت نقطة الوصول، اعتماًدا

على ((رابط:  طُوبُوُلوجَيا (الشبكة))).  املهام األساسية هلا:  إنشاء
((رابط:  وصلة بني جهازين|وصالت بني جهازين))  على الشبكة،
ت))، ((رابط:  قناة ُمتعددة التوجيه))، و((رابط:  توجيه حزمة البيا
ت ت اليت سيتُم نقلها، والوظائف املتعلقة حبسا وتنسيق حزم البيا

استغالل مسارات النقل.

طبقة الشبكة

Vermittlungsschicht (f.)

1476 network operating 
system (NOS)

système d'exploitation réseau (m.)

تعّلقة
ُ
دية كافة املهام امل نظام تشغيل مت تطويره خّصيًصا من أجل 

شرتكة للشبكة.
ُ
بتنسيق دخول العمالء على ((رابط:  َمورِد|املوارد))  امل

نظام تشغيل الشبكة

Netzwerkbetriebssystem (n.)
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1477 network protocol

protocole réseau (m.)

ختص بعملية االتصال داخل ((رابط:
ُ
((رابط:  بروتوكول اإلتصاالت))امل

شبكة حواسيب)).

برتوكول الشبكة

Netzwerkprotokoll (n.)

1478 network topology

topologie réseau (f.)

هي البنية املكانية لشبكات االتصال.  وتُعترب ((رابط:  وصلة بني
كوِّن لكل األنواع

ُ
جهازين|الوصلة بني جهازين))  هي العنصر األساس امل

مكنة من طوبولوجيات الشبكات، وتوجد سلسلة من الطوبولوجيات
ُ
امل

شرتكني يف عملية
ُ
النمطية للشبكات لعمل ربط بني عدد كبري من امل

االتصال، منها على سبيل املثال:  ((رابط:  رسم بياين كامل|الرسم البياين
الكامل))، و((رابط:  شبكة الشبكات))، و((رابط:  شبكة

قل شجرية|الشبكة الشجرية))، و((رابط:  جنمة|النجمة))، و((رابط:  
سليب|الناقل السليبّ ))، و((رابط:  حلقة|احللقة)). ترتكب الشبكاتُ 

الكبرية من شبكاٍت جزئية، ُميكنها أن تتبع أنواعاً ُخمتلفًة من
ستخدمة،

ُ
الطوبولوجيات، ومن خالل الطوبولوجيا ُحتدَّد كّم الوصالت امل

ومدى كفاءة نظام االتصال.

طوبولوجيا الشبكة

Netzwerktopologie (f.)

1479 neutral range; neutral 
zone; dead band

zone d'insensibilité (f.)

(انظر:  ((رابط:  منطقة ميتة)))

جمال ُحمايد

Unempfindlichkeitsbereich (m.)

1480 Ni50

Ni50

ُمقاومات القياس النيكلية، الىت تبلغ ُمقاومتها R = 50 W، عند
.Ni50 لرمز درجة حرارة J = 0° سليزيوس، ُيشاُر إليها اختصاراً 

يُعترب النيكل (Ni)  مادة مقاِومة، وُيستخّدم يف ((رابط:  قياس احلرارة))
يف املدى احلراري بني -60 وحىت +150°  سليزيوس.  ّمت حتديد القيم

األساسية للمقاومات احلرارية املعيارية يف املواصفة القياسية األملانية
(DIN)  رقم 60751 طبقاً للمعيار األورويب، ويف املواصفة القياسية
ئية. األملانية (DIN)  رقم 751 املوافقة للجنة الدولية للتقانة الكهر

(انظر:  ((رابط:  مقاومة قياس)))

مقياس حراري نيكلي 50

Ni50

1481 nickelchromium-
constantan

nickel-chrome-constantan

زدوجات احلرارية))، تتكون
ُ
عبارة عن زوج من ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

من ((رابط:  سبيكة))  من النيكل (Ni)  والكروم (Cr)، إضافًة إىل
((رابط:  كونستانتان)).  يرتواح ((رابط:  مدى القياس|مدى قياسها))

من 0 وصوالً إىل 800 درجة سيليزية.  يُرمز هلذه السبيكة
لرمز E لتمييز ((رابط:  نوع املزدوجة احلرارية))،   .Ni-const

وتناسب بشكٍل خاص الفراغ واألجواء ضعيفة األكسدة.

كونستانتان النيكل كروم، سبيكة
النيكل كروم

NickelChrom-Konstantan

1482 nickelchromium-
nickelaluminium

nickel-chrome-nickel-aluminium

زدوجات احلرارية))، تتكون
ُ
عبارة عن زوج من ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

،(Ni) والنيكل  (Cr) إحداها من ((رابط:  سبيكة))  من الكروم
واألخرى من النيكل (Ni)  واأللومنيوم (Al).  يصُل ((رابط:  مدى

خذ القياس|مدى قياسها))  من -270 إىل 1.372 درجة سيليزية.  
زدوجة

ُ
سبيكة NiCr-NiAl أيضاً الرمز K كإشارة إىل نوع امل

ؤكسدة.
ُ
احلرارية، ويتناسُب استعماُهلا بشكٍل خاص مع األجواء امل

نيكل كروم - نيكل ألومنيوم

NickelChrom-NickelAluminium

1483 NiCr-Ni

NiCr-Ni

زدوجة احلرارية))  ((رابط:  نيكل/كروم -
ُ
هي ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل
نيكل|نيكل/كروم -  نيكل)).

نيكل كروم - نيكل

NiCr-Ni

1484 NO

NON

تنتج عن الدائرة املنطقة (ال)  NO إشارٌة بقيمة 1 عندما تكون إشارة
أحد الدخول بقيمة 0، والعكس صحيح.  وإشارُة اخلرج تكوُن دائماً 

ُمعاكسًة إلشارة الدخل.

عالقة (ال... )  املنطقية (ال)
NO

NICHT

1485 node

nœud (m.)

ت)).  يُطلق هذا املصطلح على نقطة تفرّع يف ((رابط:  شبكة بيا
احلواسيب واألجهزة الذكية األخرى املرتبطة بشبكة حاسوب شخصي.

عقدة

Knoten (m.)
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1486 node

nœud (m.)

جسم بسيط الرتكيب ُميكن أن يكون له اسم وخواٌص أخرى.

عقدة

Knoten (m.)

1487 noise (measuring 
devices)

bruit (m.) dans un appareil de mesure

قاس أو
ُ
ً إىل قيمة املقدار امل مقدار احليودات غري املرغوب فيها، منسو

خرى، ويكوُن هلا املنقول، واليت تظهر عن طريق الصدفة بطريقٍة أو 
بشكٍل عام ((رابط:  طيف))  ((رابط:  تردد (ال... )|تردد))  عريض.
ُحيدَّد التشويش يف ظل ظروٍف ُحمدَّدة ويُعدُّ جزءاً من اليقني القياس.
طلق يف القياسات)))، (انظر:  ((رابط:

ُ
(انظر:  ((رابط:  الاليقني امل

اليقني (ال... )  النسّيب يف القياسات|الاليقني النسّيب يف القياسات)))

تشويش (ال... )  يف جهاز قياس

Rauschen (n.) (Messgerät)

1488 noise immunity (light 
barriers)

immunité au bruit (barrière lumineuse)

لضوء الساقط جلعل ((رابط:  حاجز ضوئي|احلاجز الضوئي))  ال يتأثر 
عليه من مصادر خارجية، يتم تضمني اإلشعاع الضوئي (أي تغيريه
حيط.

ُ
لضوء امل حسب إيقاع إشارة أخرى)  وذلك حىت ال خيتلط 

ح لإلشعاعات دون احلمراء أمام وحدة إلضافة لذلك ُميكن وضع ُمرشِّ
االستقبال يف احلاجز الضوئي حلجبها عن ضوء النهار.

مناعة احلواجز الضوئية ضد
التشويش

Störsicherheit (f.) (Lichtschranken)

1489 no-load voltage

tension (f.) à vide

هو اجلهد (UL = U0)  الذي ميكن قياسه على مشبكي ((رابط:
،R0  ((رابط:  املقاومة الداخلية)) و U0 مصدر اجلهد))  جبهد أصلي
إذا كان احلمل ((رابط:  املقاومة))  كبري بال حدود.  هلذا جيب أن تكون

جلهاز قياس اجلهد مقاومة المنتهية.

جهد الدائرة املفتوحة، فلطية
الدائرة املفتوحة

Leerlaufspannung (f.)

1490 nomenclature on 
transmission elements

nomenclature (f.) des éléments de transmission 
/ transfert

لكيفية التالية: اصطالحات ُحتدِّد ديناميات ((رابط:  عنصر حتويل))  
1)  وضع ((رابط:  معادلة تفاضلية يف الشكل العادي|املعادلة التفاضلية

يف شكلها النظامي))؛ 2)  التعّرف على ((رابط:  عناصر التحويل
الرئيسية))  اليت حتتويها؛ 3)  إلغاء كل العناصر مبُؤِشر أكرب من 1.  وعند
الوجود احلصري لعناصر تكاملية وتفاضلية بدرجة أقل أو تساوي 1، ال

يُؤخذ مؤشر 1 يف االعتبار.

اصطالحات عناصر التحويل

Nomenklatur (f.) bei Übertragungsgliedern

1491 nominal [rated] current

courant nominal (m.)

ئية، عند إمداد اجلهاز جبهدٍ  تحَصل يف األجهزة الكهر
ُ
ئي امل التيار الكهر

امسّي ويُطلق قدرة اخلرج االمسية له.  وعلى سبيل املثال:  عندما يستمد
مصباح ذو قدرة 60 واط تياراً امسّياً قيمته 0.26 أمبري عند جهد

230 فولت.

تّيار امسي، تيار ُمقّدر

Nennstrom (m.)

1492 nominal-actual 
comparison

comparaison valeur de consigne-valeur réelle (f.)

هو تكوين واشتقاق ((رابط:  فرق الضبط)).

لقيمة مقارنة القيمة الفعلية 
املستهدفة، مقارنة الفعلىّ 

ملستهدف

Soll-Ist-Vergleich (m.)

1493 Non clocked control

commande (f.) non cadencée

حتّكم يعمل دون ((رابط:  إشارة))  زمنية، وفيه ال حتدث تغّريات يف
مقدار اخلرج، إال عند حدوث تغّريات يف مقادير الدخل.

حتّكم التزامين

Asynchrone Steuerung (f.)

1494 Nonlinear control Non-
linear control

régulation (f.) non linéaire

عملية ضبط ال يسري عليها ((رابط:  مبدأ الرتاكب))  و/أو ((رابط:  مبدأ
التضخيم)).  هلذا جيب أن تتضمن دائرة الضبط ((رابط:  ُعنصر حتويل))

الخطي واحد على األقل.  (انظر:  ((رابط:  الخطية)))

ضبط الخّطي، حتكم غري خطي

Nichtlineare Regelung (f.)
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1495 non-linear 
potentiometer

potentiomètre non linéaire (m.)

((رابط:  مقياس اجلهد|مقياس جهد))، تكون فيه ((رابط:
تحّرِك (= (( رابط:

ُ
ْلَمس امل

َ
ئية بني القامطة وامل مقاومة|املقاومة))  الكهر

ة)))  يف عالقة الخطية مبسافة التعديل. تغريِّ
ُ
قاومة امل

ُ
طرف قبس امل

مقياس فرق اجلهد ال خطي

Nichtlinearpotentiometer (n.)

1496 Nonlinear transfer 
element

élément (m.) de transmission non linéaire

((رابط:  ُعنصر حتويل))  ال يسري عليه ((رابط:  مبدأ الرتاكب))  و/أو
((رابط:  مبدأ التضخيم)).  بعض العناصر ُميكن توصيفها فقط من خالل

بت|ُمنحناها اخلصائصي الثابت)): ((رابط:  ُمنحىن خصائصي 
((رابط:  ُعنصر ُمتعدد النقاط|عناصر ُمتعددة النقاط))  ((رابط:
ختّلف|بتخّلف))  أو بدون، عناصر نقل ذات ((رابط:  حتديد))،

وعناصر نقل يتعني عندها التغلب على حساسية استجابة ُمعينة عند
جهة املدخل.

عنصر حتويل الخطي

Nichtlineares Übertragungsglied (n.)

1497 nonlinearity non-
linearity

non linéarité (f.)

األنظمة الالخطية ال تستجيب إلشارات الدخل استجابًة تناسبية يف كل
االت.  وتعد هذه األنظمة بشكل أساسي أكثر تعقيًدا من األنظمة ا

اخلطّية.  كما أن ((رابط:  مبدأ االنطباق))  و/أو ((رابط:  مبدأ
التضخيم))  ال يسري عليها. (انظر: ((رابط:  خطية))).

الخطّية

Nichtlinearität (f.)

1498 Non-redundant code

code non redondant (m.)

تاُح من ((رابط:  حزمة
ُ
كّرر يكوُن امل

ُ
يف ((رابط:  كود|الكود))  غري امل

لكامل، ممّا يعين أن كل ((رابط:  كلمة رموز))  جمال العرض ُمستنفًدا 
ُمَشفََّرة))  هلا معًين ُحمدد.

كود غري ُمطوَّل

Nicht redundanter Code (m.)

1499 Non-reflective code

code non symétrique (m.)

ح ((رابط:  ترميز جراي)). هذا الكود ال يتّميز ببنية متاثلية، كما يُوضِّ
(انظر:  ((رابط:  كود عاكس))).

كود الَعكوس

Nicht reflektierender Code (m.)

1500 NOR

NOR

البوابة NOR هي ((رابط:  عكس))  ((رابط:  البوابة املنطقية (أو)
((OR

عالقة (ال... )  املنطقية
NOR، العالقة املنطقية (ال)

OR  (أو)و NO

NOR

1501 normally closed contact

dispositif d'ouverture (m.)

ئي، يكوُن ُمغلقاً يف وضع السكون، وينفتح هو ُمالمس (اتصال)  كهر
عند الضغط عليه (دفعه).

ُمالمس فتح

Öffner (m.)

1502 normally open switch

dispositif de fermeture (m.)

ئي، يكوُن مفتوحاً يف وضع السكون، وينغلق ُمالمس (اتصال)  كهر
عند الضغط عليه (دفعه).

زّر مبدال مفتوح، سويتش مفتوح
طبيعياً 

Schließer (m.)

1503 Not acknowledged

NOK

Not  :((ت ((رابط:  رمز حتّكم))  يف عملية ((رابط:  نقل البيا
acknowledged =  تغذية ُمرتدة سلبية (ليست على ما يُرام).

غري مقبول، غري ُمعرتف به

NAK

1504 notation

notation (f.)

تسمية الكائنات عن طريق تسجيل األشياء ومسارات احلركة تسجيالً 
ستخدام عالمات رمزية متفق عليها.  فإغفال التدوين يؤدي كتابًيا 

ً إىل تعّذر نقل أو تسجيل تتابع أحداث أو اقرتان معقد على حنو أحيا
ستخدام موجز وواضح متاًما.  وعملًيا يقوم كل من املرسل واملستقبل 

نفس التدوين.

تدوين، ترميز

Notation (f.)

1505 notational system

système de valeur de positionnement (m.)

(انظر:  ((رابط:  نظام عددي ُمتعدد االحتماالت)))

نظام القيمة املوضعية، نظام ترميز

Stellenwertsystem (n.)
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1506 NTC thermistor

thermistance (f)

الثرمستور أو املوصل احلراري ذو ُمعامل احلرارة السلّيب، هو ُمقاومة من
شبه موصل، ترتبط قيمتها بدرجة احلرارة وهلا ُمعامل حرارة سليب، وهذا

يعين أن قيمة املقاومة تنخفض بشكل ملحوظ عند ارتفاع درجة احلرارة.
زجج واملضغوط

ُ
ُيصنع الثرمستور من مسحوق أكاسيد املعادن امل

واملخلوط مبادة رابطة.  مقاومة الثرمستور عند درجة حرارة القياس =
بت خصائصي مقاومة الثرمستور عند درجة احلرارة املعيارية *  ُأسي ((

(عكس حرارة القياس -  عكس احلرارة املعيارية)).  وحدة درجات احلرارة
يف هذه الصيغة هي الكلفن، وتساوي درجة احلرارة املئوية زائد

لكلفن تساوي 20 درجة مئوية زائد 273.15، ودرجة احلرارة املعيارية 
لنسبة للثابت اخلصائصي، يلزم إعطاء نطاق درجات 273.15.  و
ملوصالت احلرارة الذي يصلح فيه.  واملوصالت احلرارية تتميز مقارنًة 
املعدنية، حبساسيتها احلرارية املرتفعة وبذلك ميكن استعماهلا كمقياس
حرارة مبقاومة أو مستشعرات املقاومة احلرارية يف نطاق درجات حرارة

ميتد من 20 حتت الصفر إىل 250 درجة مئوية.

ل حراري ثرمستور، ُموصِّ

Heißleiter (m.)

1507 nuclear magnetic 
resonance 
spectroscopy

spectroscopie RMN (f.)

حيط اإللكرتوينّ ((رابط:  ذرة|للذرات))
ُ
طريقةٌ مطيافية تُعىن بدراسة امل

جاورة.  يُتيُح هذا إمكانية توضيح
ُ
تبادلة مع الذرات امل

ُ
فردة والتأثريات امل

ُ
امل

بنية ((رابط:  جزيء|اجلزيئات))  وديناميتها، إىل جانب تعيني ((رابط:
تركيز|الرتكيز)).  تعتمُد هذه الطريقة على الرنني النووّي املغناطيسّي،

ثٌري ُمتبادل بني العزم املغناطيسّي للنوى الذرية للعينة، واليت الذي هو 
بت، من جهة، وجمال ُتوجد يف ((رابط:  جمال مغناطيسي))  قوي 
مغناطيسي ُمتغّري عايل الرتدد من جهٍة أخرى.  (انظر:  ((رابط:  علم

الطيف)))

مطيافية الرنني املغناطيسي النووي

NMR-Spektroskopie (f.)

1508 null method of 
measurement

procédé de mesure (m.) avec calibrage à zéro

عملية قياس تفاضلي، يتُم فيها ضبط الفرق بني قيمة ((رابط:  كّمية
راد قياسها))  والقيمة املعلومة لكّمية أخرى من النوع

ُ
ُمقاسة|الكّمية امل

ا القيمة األوىل، ليصل الفرُق بينهما إىل الصفر. نفسه، واليت تُقارن 

طريقة القياس الصفري

Messverfahren (n.) mit Nullabgleich

1509 number system

système numérique (m.)

نظام ُيستخدم للتعبري عن األعداد، وفيه يتُم متثيُل العدد طبقاً لقواعد
تبع، كتتابٍع من األرقام والرموز العددية.  تنقسم األنظمة

ُ
النظام العددي امل

العددية إىل:  األنظمة العددية اجلمعية، واهلجينة، والوضعية.  ويف حالة
فرد قيمًة تتوقَّف على

ُ
((رابط:  نظام القيمة املوضعية))، ُميثِّل الرقم امل

مكانته (خانته)  داخل العدد.  كل عدد طبيعي Z ُميكن تقسيمه إىل
((رابط:  متسلسلة أسية))  ((رابط:  أساس|لألساس))  B.  واألنظمة

العددية ُمتعددة االحتماالت اليت يشيُع استخدامها هي:  ((رابط:  نظام
عّد ثنائي|نظام العد الثنائي))، و((رابط:  نظام عّد ثنائي|نظام العد

الثماين))، و((رابط:  نظام ست عشري|النظام الست عشري)). (انظر:
((رابط:  نظام عددي ُمتعدد االحتماالت)))، (انظر: ((رابط:  طريقة

كتابة األس)))

نظام عددي، نظام أعداد

Zahlensystem (n.)

1510 Numerical Control

technique (f.) CN

لتحّكم الرقمي))) (انظر:  ((رابط:  هندسة التوجيه 

(NC) هندسة التحّكم الرقمّي

NC-Technik (f.)

1511 Numerical control

NC

يُعرَّف التحّكم الرقمّي طبقاً للمعيار ((رابط:  مواصفة (ال... )  القياسية
األملانية DIN رقم 66257|للُمواصفة القياسية األملانية DIN رقم

نه 'عملية لتوجيه املاكينات والتحّكم فيها، حيُث يتمُ    ((66257
ت إىل اآللة على شكل رموز (حروف، أرقام، رموز خالهلا إدخال البيا
خاصة)  من أجل أداء وظائف هندسية وتقنّية'.  ال يُعربِّ التحّكُم الرقّمي
NC جباٍل عن أيّة عمليات تصنيعية، وإمنا يُعدٌّ إىل جانب العديد من
ت األخرى، ُجمرَّد تصميم لعملية توجيه ((رابط:  ماكينة تشغيل اإلمكا

ميكانيكي|ماكينة التشغيل امليكانيكي)).  وُحتدَّد وظائف ماكينة
التحّكم الرقمّي من خالل ((رابط:  ُموّجه التحّكم الرقميّ ))، لتقوم

ه. وجِّ
ُ
املاكينة بتنفيذ التعليمات اهلندسية والتقنية والربجمية الصادرة عن امل

،(NC) هندسة التحّكم الرقمي
تكنولوجيا التحكم الرقمي

(NC)

NC

1512 numerical control

commande (f.) numérique

ه التحّكم الرقمي))) (انظر:  ((رابط:  ُموجِّ

حتّكم رقمي، ُمتحكِّم رقمي

Numerische Steuerung (f.)
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1513 numerical control axis

axe CN (m.)

تحّكمات املوضعية ويتحكم يف
ُ
حموٌر تشتمُل طرُق النقل البسيطة وامل

حركته ((رابط:  ُمعاجل))  موجود داخل ((رابط:  جهاز حتّكم منطقي قابل
لتحّكم الرقميّ |ماكينة للربجمة)).  تتضّمن ((رابط:  ماكينة تشغيل 

ت)) لتحّكم الرقميّ ))  و((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|الروبو التشغيل 
حة احلركات عدداً يصل إىل 6 حماور للتحّكم الرقمّي، وذلك من أجل إ

العشوائية والتوجيهات داخل حّيز ُمعّني .  ويتُم توجيُه تلك احملاور من
خالل ُمعاجلات خاّصة تُتيح إمكانية احلركة الفورية لكل احملاور يف الوقت

نفسه.

حمور التحّكم الرقميّ 

NC-Achse (f.)

1514 numerical control 
coordinate system

système (m.) de coordonnées CN

حية اليمني، ذا زاوية غالباً ما يكوُن ((رابط:  نظام إحداثي))  ُمتجهاً 
قائمة، وتكوُن فيه احملاور X, Y, Z هي مسارات احلركة الرئيسية.
ألحرف A, B, C، فيما يُرمز إىل احملاور يُرمز إىل احملاور الدّوارة 

لرموز X, Y, Z.  إذا ما متت ُمتابعة حمور انتقايل يف اجتاه اإلنتقالية 
ُموجب، يكوُن الدوراُن يف اجتاه عقارب الساعة هو اجتاه الدوران

وجب.  ويف ((رابط:  هندسة التحّكم الرقمّي (NC)))  ُميكُن التمييز
ُ
امل

بني ((رابط:  نظام إحداثيات الشغلة))  و((رابط:  نظام إحداثيات

نظام (ال... )  اإلحداثي للتحّكم
الرقمي

NC-Koordinatensystem (n.)

1515 numerical control 
coordinate 
transformation

transformation (f.) de coordonnées CN

يسمح ((رابط:  مفهوم إطاري|املفهوم اإلطاري))  حبدوث تثبيتات
مج.  يتُم عمل ختطيط عشوائية لألداة دون اشرتاط حدوث تغريُّ يف الرب

للمسار واالستقطاب مبعرفة ((رابط:  نظام إحداثيات الشغلة))، ويتمُ 
حتويل تلك اإلحداثيات إىل ((رابط:  نظام إحداثيات املاكينة))  مبُساعدة

ُمعادالت التحويل.  تتحدد ُمسّميات احملاور وترتيُبها يف ((رابط:  نظام
إحداثيات))، عن طريق ((رابط:  ماكينة التحّكم الرقميّ |ماكينات
التحّكم الرقميّ ))  تبعاً ((رابط:  مواصفة (ال...) القياسية األملانية
DIN رقم 66217|للمواصفة القياسية األملانية DIN رقم

.((66217

حتويل إحداثيات التحّكم الرقميّ 

NC-Koordinatentransformation (f.)

1516 numerical control 
engineering/ 
numerical control 
technology

technique de commande numérique (f.)

لتحّكم الرقمي))) (انظر:  ((رابط:  هندسة التوجيه 

،(NC) هندسة التحّكم الرقمي
تكنولوجيا التحكم الرقمي

(NC)

Numerische Steuerungstechnik (f.)

1517 Numerical Control 
Interpolation

interpolation (f.) CN

من أجل توصيف اجتاه حركة العمل اخلاصة ((رابط:  نقطة مركز
األداة|بنقطة مركز األداة))، يتُم إنطالقاً من املوضع احلايل ((رابط:

ستهدفة لألداة، حيُث يلزم يف هذا
ُ
أداة|لألداة))، برجمُة النقطة التالية امل

ستهدفة.  ويقومُ 
ُ
الصدد تعيُني املسار الذي سيتُم عربه بلوُغ تلك النقطة امل

ه التحّكم الرقميّ ))  حبساب النقاط البينية املوجودة على ((رابط:  ُموجِّ
ستهدفة، ومن مث فإنه يقومُ 

ُ
املسار فيما بني نقطة البداية والنقطة امل

لتوصيل بني تلك النقاط تباعاً، وهنا يتُم استكماُل املسار، مبعىن
تقسيمه إىل خطواٍت بينية فردية.  وُميكُن التمييُز بني األنواع التالية

لإلستكمال:  ((رابط:  استكمال خّطي))، و((رابط:  استكمال دائري))،
و((رابط:  استكمال سبالين))، و((رابط:  استكمال ُمكافئ))،

و((رابط:  استكمال حلزوين)).

استكمال التحّكم الرقمّي،
استكمال مسار التحّكم الرقميّ 

NC-Interpolation (f.)

1518 numerical control 
machine

machine CN (f.)

ا ماكينة ((رابط:  ماكينة تشغيل ميكانيكي))  ُموجَّهة رقمياً، أي أ
ه حتّكم رقمي)). تشتمل على ((رابط:  ُموجِّ

ماكينة التحّكم الرقميّ 

NC-Maschine (f.)

1519 numerical control 
machine tool

machine-outil (f.) CN

(انظر:  ((رابط:  ماكينة التحّكم الرقميّ )))

لتحّكم الرقميّ  ماكينة تشغيل 

NC-Werkzeugmaschine (f.)

1520 numerical control 
program

programme CN (m.)

مج التحّكم الرقميّ ))) (انظر:  ((رابط:  بنية بر

مج التحّكم الرقميّ  بر

NC-Programm (n.)
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1521 numerical control 
progrmming

programmation (f.) CN

مج التحّكم الرقميّ )). عملية إنتاج ((رابط:  بر

برجمة التحّكم الرقميّ 

NC-Programmierung (f.)

1522 Numerical Control 
sentence

phrase CN (m.)

مجلة (عبارة)  حتوي معلوماٍت من قبيل طول املسار، والسرعة، والتغذية،
وما إىل ذلك.  وهي تتكون من كلماٍت ُمفردة حتوي داخلها معلومةً 

هندسية أو تقنية أو برجمية.

مجلة التحّكم الرقمي

NC-Satz (m.)

1523 numerical value

indice de mesure (f.)

هي قيمة عددية.

قيمة مقاسة

Maßzahl (f.)

1524 Nyquist criterion

critère de Nyquist (m.)

يكست)))، (انظر:  ((رابط:  معيار (انظر:  ((رابط:  أساس معيار 
غلقة)))، (انظر: ((رابط:  معيار

ُ
يكست لالستقرار احلدّي للدائرة امل

يكست غلقة)))، (انظر: ((رابط:  معيار 
ُ
يكست الستقرار الدائرة امل

يكست ومنحىن غلقة)))، (انظر: ((رابط:  معيار 
ُ
لعدم استقرار الدائرة امل

املكان)))

يكست معيار 

Nyquist-Kriterium (n.)

1525 Nyquist criterion and 
control quality

critère de Nyquist (m.) et qualité de régulation

يكست لتحديد ((رابط:  استقرار))  ((رابط:  دائرة ُيستخدم معياُر 
ضبط|دوائر الضبط))، وذلك شريطة استخدام إشاراٍت جيبية (انظر:
يكست أكثر معايري ((رابط:  دالة جيبية|دّوال جيبية))).  يعترب معيار 

االستقرار أمهية يف جمال ((رابط:  هندسة الضبط)).  ففى حني تقتصر
املعايُري اجلربية على حتديد استقرار النظام من عدمه، فإنه ُميكن اعتماداً 

يكست عمل افرتاضات عن جودة ((رابط: على معيار 
ضبط|الضوابط)).  كما يُتيُح املعياُر إمكانية تنفيذ الضوابط حسب

السمات املطلوبة متاماً .

يكست وجودة الضبط معيار 

Nyquist-Kriterium (n.) und Regelqualität

1526 Nyquist criterion and 
Nyquist plot

Boucle de régulation (f.) du niveau de 
remplissage avec écoulement aval libre

يكست للدائرة املفتوحة، يف اجتاه إذا تتبعنا ((رابط:  ُمنحىن مكان))  
رتفعة (من تردد زاوي 0 إىل ∞)  وإذا كانت نقطة -1

ُ
الرتددات الزاوية امل

يكست، فحينئذ على احملور احلقيقي، توجد على يسار منحىن مكان 
تكون احلالة ُمستقرة.  إذا كانت نقطة -1 توجد حتديداً على منحىن
يكست، فتكون احلالة يف ((رابط:  استقرار حّدي)).  أما إذا مكان 
يكست فإن دائرة الضبط كانت نقطة -1 على ميني منحىن مكان 

غلقة تكون يف حالة غري ُمستقرة.
ُ
امل

يكست وُمنحىن املكان، معيار 
معيار ومنحىن مكان نيكويست

Nyquist-Kriterium (n.) und Ortskurve

1527 Nyquist criterion for 
instability of the closed 
loop

critère de Nyquist (m.) pour instabilité du circuit 
fermé

يتحقق هذا املعيار عندما يبلغ ((رابط:  مقدار))  ((رابط:  اجابة
ترددية|االجابة الرتددية)) ((رابط:  دائرة ضبط|لدائرة الضبط))  املفتوحة
 <j<sub)  ((رابط:  إزاحة الطور)) وعندما تزداد ،G(jw)|> 1|

= (u(t شارة الدخل sub>(w/ >0 إلشارة اخلرج y(t) مقارنًة 
.180°-

يكست لعدم استقرار معيار 
الدائرة املُغلقة

Nyquist-Kriterium (n.) für Instabilität des 
geschlossenen Kreises

1528 Nyquist criterion for 
marginal stability of 
the closed loop

critère de Nyquist (m.) pour stabilité limite du 
circuit fermé

يتحقق هذا املعيار عندما يبلغ ((رابط:  مقدار))  ((رابط:  اجابة
ترددية|االجابة الرتددية)) ((رابط:  دائرة ضبط|لدائرة الضبط))  املفتوحة

|G<sub>0</sub>(jw)| = 1، وعندما تزداد ((رابط:
إزاحة الطور)) j<sub>0</sub>(w) إلشارة اخلرج y(t) مقارنةً 

.u(t) = -180° شارة الدخل

يكست لالستقرار احلديّ  معيار 
للدائرة املُغلقة

Nyquist-Kriterium (n.) für Grenzstabilität des 
geschlossenen Kreises
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1529 Nyquist criterion, based

critère de Nyquist (m.), base

إلجابة إلستعانة ((رابط:  إجابة ترددية| يكست،  ُحيدِّد معياُر 
الرتددية)) ((رابط:  دائرة ضبط|لدائرة الضبط))  املفتوحة، ((رابط:

غلقة.  ينطلُق املعياُر من املعادلة اخلصائصية لدائرة
ُ
استقرار))  الدائرة امل

G<sub>S</sub> (jw) · G  + 1 غلقة
ُ
الضبط امل

< sub>R</sub> (jw) = 0، ويصل إىل النتيجة اليت تُفيد أن
G<sub>S  :دائرة الضبط ُمستقرة، عندما يتحقق اإلشرتاط التايل
،sub> (jw) · G<sub>R</sub> (jw) > - 1/ >

حيث أن G<sub>S</sub> (jw) هي ((رابط:  اجابة
ترددية|االجابة الرتددية)) ((رابط:  منظومة مضبوطة|للمنظومة

املضبوطة))، أما G<sub>R</sub> (jw) فهي ((رابط:
اجابة ترددية|االجابة الرتددية)) ((رابط:  ضابط|للضابط)). (انظر:

((رابط:  معادلة خصائصية))).

يكست اساس معيار 

Nyquist-Kriterium (n.), Grundlage

1530 Nyquist diagram

diagramme de Nyquist (m.)

(انظر:  ((رابط:  ُمنحىن املكان)))

يكست ُخمّطط 

Nyquist-Diagramm (n.)
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1531 object code

code objet (m.)

مج ا بر هو نتيجة بينية لعملية ((رابط:  ُمرتجم|ترمجة))، يقوم 
مكان برامج الرتمجة البسيطة اجتياز تلك اخلطوة.  يتكوَّن حاسويب.  
ألساس من ((رابط:  كود اآللة))  الذي يتناسب وبنية الكود الكائن 

مج.  إىل جانب هذا عاجل))، اليت يُرتجم من أجلها الرب
ُ
((رابط:  ُمعاجل|امل

الكود، يشتمل أيضاً على مكتباٍت برجمية ُتستخدم غالباً، وترتبط الحقاً 
مع ((رابط:  ملف كائن|ملفات كائنة))  أخرى.  تتوّقف صيغةُ الكود

عاجل.
ُ
حوِّل الربجمّي، وامل

ُ
الكائن على ((رابط:  لغة برجمة|لغة الربجمة))، وامل

عتاد، عقب إنتاج الكود الكائن، وذلك من أجل
ُ
يت عملية الربط يف امل

مج الكامل والقابل للتنفيذ كناتج للعملية.  (انظر:  ((رابط: لرب اخلروج 
رابط)))

كود كائن

Objektcode (m.)

1532 object file

fichier objet (m.)

هو ((رابط:  ملف))، حيتوي على ((رابط:  كود كائن)).

ملف كائن

Objektdatei (f.)

1533 Object Linking and 
Embedding

OLE

ت صيغة عشوائية، اطمار وتركيب ُمّعدات السوفت وير، مبعين أن بيا
مثل ((رابط:  ملف|امللفات))  النصية واجلداول احلسابية والرسومات

البيانية أو ُجمرد أجزاء مما سبق، يتم تركيبها يف ُمستندات ُمصطنعة.

(OLE) ربط وتضمني الكائنات

OLE

1534 Object Orientation

orientation objet (f.)

وجِّهة للكائنات تشتمل على ثالثة مبادئ
ُ
((رابط:  برجمة|الربجمة))  امل

ت))  مبساعدة ((رابط: أساسية:  1) ((رابط:  تغليف البيا
فئة|الفئات))، 2) ((رابط:  وراثة))، 3) ((رابط:  تعددية األشكال)). 

توجيه الكائنات، طريقة الكائنات
املوجهة نع نع نع املنحى الكائين
نع نع نع برجمة موجهة للكائنات

(اقرتاحي)

Objektorientierung (f.)

1535 object-
oriented programming 
(OOP)

POO

(انظر:  ((رابط:  توجيه الكائنات)))

برجمة ُموجَّهة صوب اهلدف
(OOP)

OOP

1536 observe, watch, study; 
monitor

surveiller / observer

ا وظيفة ُمراقبة املقدار املضبوط، يف ((رابط:  جتهيزة يُقصد 
ضبط|جتهيزة الضبط))، اليت تشمل ((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار

.X  ((املضبوط

ُمراقبة

Beobachten (n.)

1537 observer

observateur (m.)

ألنه بشكٍل عام ال ُميكن تعيُني كامل ((رابط:  ُمتجه احلالة))  لنظاٍم ما
من خالل القياسات، فإنه يلزم إعادة بناء ُمتجه احلالة من خالل

راقب'  الذي
ُ
تاحة فعالً .  وهلذا الغرض، ُيستعمل ما ُيسمَّى 'امل

ُ
املعلومات امل

ح تنتج عنه مقاديُر خرٍج هي قيم تقديرية لكل هو عبارٌة عن ُمرشِّ
((رابط:  ُمتغّري حالة|مقادير احلالة))  للنظام.

ُمراقب، راصد

Beobachter (m.)

1538 Observer based control

régulation (f.) avec observateur

عملية ((رابط:  ضبط))، ُتستخدم فيها ((رابط:  مقدار حالة|مقدار
احلالة))  اليت تُتوَّلد عن ((رابط:  ُمراقب))، عندما ال تكوُن دّوال احلالة

رتدَّة غري قابلة للقياس.
ُ
الالزمة للتغذية امل

ستخدام ُمراقب ضبط 

Regelung (f.) mit Beobachter

1539 occupation number

effectifs (pl. + m.) / fréquence (f.) absolue

(انظر:  ((رابط:  تـََواتـٌُر ُمْطَلق)))

عدد (ال... )  الشاغل

Besetzungszahl (f.)

1540 octal number

nombre octal (m.)

عدد يتُم متثيله يف ((رابط:  نظام عد مثاين|نظام العد الثماين))، فيه
= Z8  :ومثال ذلك ،B  ((رابط:  أساس|كأساس))  ُيستخدم العدد 8
5  + 8-1  × 7  + 80  × 3  + 81  × 2  + 82  × 1  = 123,75

8-2  ×

عدد مثاين

Oktalzahl (f.)
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1541 octal number system

système (m.) octal

"نظام العد الثماين هو ((رابط:  نظام عددي ُمتعدد االحتماالت))،
يستخدم األعداد الثمانية من 0 إىل 7  (األساس B = 8).  ُميثَّل

mعدد صحيح و n ُكوَّن من
((رابط:  عدد مثاين|العدد الثماين))  امل

z = b<sub>n-1</sub> ∙ 8 عدد كسري من خالل
sup>n-1</sup> + b<sub>n-2</sub> ∙ 8 >
∙ <sup>n-2</sup> + ... + b<sub>1</sub >

sup>1</sup> + b<sub>0</sub> ∙ 8 >8
sup>0</sup> + b<sub>-1</sub> ∙ 8 >

 <sup>-1</sup> + ... + b<sub>-m+1</sub >
∙ <sup>-m+1</sup> + b<sub>-m</sub >8  ∙

 <sup>-m</sup >8

نظام عد مثاين، نظام الرتقيم الثماين

Oktalsystem (n.)

1542 odd parity

parité (f.) impaire

خذ الرقم 1 يف ((رابط: ُيشري التكافؤ إىل ((رابط:  بت|البتات))  اليت 
ت))، ويكون التكافؤ زوجياً، عندما يكون ت|كلمة البيا كلمة بيا
العدد يف هذه البّتات زوجياً، والعكس صحيح.  يكوُن ((رابط:  اختبار
التكافؤ))  هو املسئول على إحلاق ((رابط:  بت تكافؤ|بت التكافؤ)). 

تكافؤ فردي

Ungerade Parität (f.)

1543 of issue

sortie (f.)

َقاسة
ُ
املوضع من اجلهاز الذي يتُم فيه ((رابط:  بيان|عرض))  الكّمية امل

يف ((رابط:  عملية|العملية)).

موضع خرج القياس

Ausgabeort (m.)

1544 Off-line Programming

programmation hors ligne (f.)

ُجترى عمليُة الربجمة بشكٍل ُمستقل على ((رابط:  حاسوب شخصي))
ستعمال ((رابط:  لغة برجمة))  ُمناسبة أو لغة ُمستخدم تتضمن ((رابط:

ماكرو|ماكروز)).  وغالباً ما تكوُن مهمة ((رابط:  إنسان آيل
(روبوت)|الروبوت))  بيانية تفاعلية على احلاسوب يف شكل واقع

ستخدام ة ((رابط:  تصميم  افرتاضي، مع أنظمة ُمشا
ستخدام احلاسب))  من خالل ُحماكاة حركة احلاسب|للتصميم 

مج. الروبوت يف خلية آلية ُمستنسخة، وفيها يتُم إعداد الرب

برجمة ُمنفصلة، برجمة دون اتصال

Off-Line-Programmierung (f.)

1545 ohmic resistance

résistance ohmique (f.)

ئّي، ال تتوقَّف ُمقاومته R على مقدار التيار، حيُث يكونُ  ل كهر ُموصِّ
.I ُمتناسباً مع التيار U اجلهُد

ُمقاومة أومية

Ohm´scher Widerstand (m.)

1546 Ohmic resistance as P-
element

résistance (f.) ohmique comme élément P, 
proportionnel

ئيّ . يتغّري التيار ُمباشرًة بعد تغّري اجلهد الكهر

مقاومة أومية كعنصر تناسيب

Ohm'scher Widerstand (m.) als P-Glied

1547 Ohm's law

loi de Ohm (f.)

قانون ينص على أنه عند ثبات الظروف اخلارجية وثبات ((رابط:
،I والتيار U ئي مقاومة|املقاومة))  تنشأ عالقة طردية بني اجلهد الكهر

U = I x R. V1 = A1 x  :ملعادلة يعرب قانون أوم عن ذلك 
.W1

قانون أوم

Ohm'sches Gesetz (n.)

1548 OLE for Process Control

OPC

هو مصطلح ُيشري إىل طريقة ((رابط:  ربط وتضمني الكائنات
ستعملة يف التحّكم يف العمليات.  يدوُر األمُر هنا حول

ُ
(OLE)))  امل

ت السوفت وير يف جمال األمتتة. معيار لالتصاالت يتعاطى مع ُمكّو
ذا املعيار، البد على أساس تقنيات ((رابط:  نظام التشغيل ويندوز)))،

وهي ((رابط:  ربط وتضمني الكائنات (OLE)))، و((رابط:  منوذج
ّوزَع))، أن يتم وضع

ُ
كوِّن امل

ُ
كوِّن))، و((رابط:  منوذج هدف امل

ُ
هدف امل

ت ُمتفًقا عليه وخالٍ  ((رابط:  واجهة بينية))  مفتوحة، تُتيح تبادالُ للبيا
راقبة والتشغيل،

ُ
من املشكالت فيما بني عمليات التحّكم، وأنظمة امل

واألجهزة النطاقية وتطبيقات املكاتب على اختالف ُمنتجيها.  عملت
على دعم وتشجيع هذا التطّور، مؤسسُة ربط وتضمني الكائنات لدى

التحّكم يف العمليات OPC، واليت تضم عديد الشركات ذائعة
الصيت.

ربط وتضمني الكائنات يف
(OPC) التحّكم يف العمليات

OPC

1549 on-off controller; two-
point controller; two-
step controller

régulateur deux points (m.)

ضابط ثنائي النقاط، ضابط
تشغيل - إيقاف

Zweipunktregler (m.)
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1550 on-off element; two-
point element; two-
step element

élément (m.) à deux positions

هو ((رابط:  عنصر حتويل))  ميكن أن يقبل فيه مقداُر اخلرج للقيم املتزايدة
ملقادير الدخل، قيمتني.  يوجد نوعان من العناصر ثنائية النقاط:  أحدمها

ذو ((رابط:  ختّلف))  واآلخر بدونه.

عنصر ثنائي النقاط، عنصر
تشغيل - إيقاف

Zweipunktglied (n.)

1551 Open action path

circuit (m.) d'action ouvert

جتري عملية ((رابط:  حتّكم|التحّكم))  عادًة يف شكل مسار فعل
فردة، هي اليت

ُ
مفتوح.  و((رابط:  ُعنصر حتويل|عناصُر التحويل))  امل

ُتكوِّن ((رابط:  سلسلة ميقاتية|سلسلًة للتوقيت))، وتـُّؤثر ((رابط:
إشارة))  دخل E لدى تشابه اجتاه التأثري على إشارة اخلرج A، أّما

مقادير التشويش Z اليت ُحيتمل أن تّؤثر على إشارة اخلرج، فال ُتصحَّح.

مسار فعل مفتوح

Offener Wirkungsweg (m.)

1552 Open action path

circuit (m.) d'action ouvert

ؤثِّر
ُ
سبِّب واملقدار امل

ُ
((رابط:  مسار فعل|مسار الفعل))  بني املقدار امل

ُيسمَّى مسار الفعل املفتوح، عندما ال يعود أي مسار فعل من املقدار
ؤثِّر إىل مقدار ُمسبِّب.

ُ
امل

مسار فعل مفتوح

Offener Wirkungsweg (m.)

1553 open feedback loop

circuit (m.) d'action ouvert

(انظر:  ((رابط:  مسار فعل مفتوح)))

دائرة تغذية مرتدة مفتوحة

Offener Wirkungskreis (m.)

1554 Open loop

boucle de régulation ouverte (f.)

غلقة يف أي نقطة
ُ
عند القيام بفتح ((رابط:  دائرة ضبط|دائرة الضبط))  امل

من ((رابط:  ُخمطَّط العمل))، فإن ((رابط:  دالة حتويل))  حلقة الضبط
تساوي حينئذ حاصل ضرب دالة حتويل ((رابط:  املنظومة املضبوطة))  يف

دالة حتويل ((رابط:  الضابط)).

دائرة ضبط مفتوحة

Aufgeschnittener Regelkreis (m.)

1555 open sequence of 
action / Open action 
sequence

flux (m.) d'action ouvert

من خالل هذا املسار، يتُم التفريق بصفة جلية بني ((رابط:
حتّكم|التحّكم))  واملسار املفتوح لفعل ((رابط:  ضبط|الضبط))؛ حيثُ 

لتعرَّف على االحنرافات الناجتة عن ((رابط:  ُمتغّري  ال ُيسمح 
التشويش|مقادير التشويش))  ومن مث إزالتها. (انظر: ((رابط:  مسار

فعل ُمغلق)))

مسار فعل مفتوح

Offener Wirkungsablauf (m.)

1556 Open Systems 
Interconnection

OSI

(انظر:  ((رابط:  مرجع (ال... )  األساسي لرتابط األنظمة
املفتوحة|املرجع األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة)))

نظام الربط البيىن املفتوح، اتصال
النظم املفتوحة

OSI

1557 operand

opérande (m.)

هو شيء، ُجترى عليه دالة حسابية أو ((رابط:  ُمعامل))، أو ُتوّضح من
ات، من مثل ((رابط: تغريِّ

ُ
خالله عناوين دخل أو خرج، والوسوم، وامل

ُمعامل جهاز التحّكم الرقمي القابل للربجمة)).

ُمعامل

Operand (m.)

1558 operating location

emplacement (m.) de commande

ذلك املوضع من اجلهاز الذي يتم فيه التّدخل يف ((رابط:
عملية|العملية))، مثل التّدخل عن طريق تغيري ((رابط:  قيمة ضبط

علم.
َ
الوضع))  أو تغيري امل

موضع التشغيل

Bedienort (m.)

1559 operating software

logiciel (m.) d’exploitation

(انظر:  ((رابط:  نظام تشغيل)))

برامج التشغيل، سوفت
وير/برجمية التشغيل

Betriebssoftware (f.)
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1560 operating system

système (m.) d’exploitation

ستخدم من إدارة ((رابط:
ُ
جمموعة من برامج احلاسوب ُمتّكن امل

َمورِد|موارد))  نظام حاسوبه، ومن أمثلتها ذاكرات التشغيل، واألقراص
الُصلبة، ووحدات الدخل واخلرج، وهي تُتيُح للُمستخدم استعمال هذه

س ذه الطريقة، يؤسِّ مج تطبيقي|الربامج التطبيقية)).  و ((رابط:  بر
ت نظاُم التشغيل ((رابط:  واجهة بينية|لواجهة بينية))  جتمع بني ُمكوِّ
مج ستخدم من استعمال الرب

ُ
اهلارد وير من جهة والربجمية اليت ُمتكِّن امل

من جهٍة أخرى.

نظام تشغيل

Betriebssystem (n.)

1561 Operation of boolean 
constants

opération (f.) à constantes booléennes

لقواعُد التالية:  1  ∙  1 =  1,  1  ∙  0 =  0,  0  ∙  0 عملية يُعمل فيها 
=  0,  1 +  1 =  1,  1 +  0 =  1 و 0 +  0 =  0 .

ستخدام الثوابت البوليانية عملية 

Operation (f.) mit Boole´schen Konstanten

1562 Operation of boolean 
variables and constants

opération (f.) à variables et constantes 
booléennes

1a ∙ 1 = a, a + 1 = 1, a ∙ 0  :لقواعُد التالية عملية يُعمل فيها 
.a + 0 = a 0 و  =

ات ستخدام املُتغريِّ عملية 
والثوابت البوليانية

Operation (f.) mit Boole´schen Variablen und 
Konstanten

1563 Operation with a 
Boolean variable

opération (f.) à variable booléenne

a + a + a = a و a ∙ a ∙ a =a  :لقواعد التالية عملية يُعمل فيها 
.

ات ستخدام املُتغريِّ عملية 
البوليانية

Operation (f.) mit einer Boole´schen Variablen

1564 Operational Amplifier

OpAmp (m.)

م العمليات)). يُقصد به ((رابط:  ُمضخِّ

،(OpAmp) م عمليايت ُمضخِّ
(OpAmp) ُمكّرب عمليايت

OpAmp (m.)

1565 Operator

opérateur (m.)

ضيٍة جديدة ضيُة ُميكن من خالهلا تكويُن عناصر ر اسٌم لطريقة ر
مكن أن تكون دالًة قياسية أو طريقة

ُ
اشتقاقاً من عناصر أخرى.  من امل

عامالت يف العمليات
ُ
يسرى تطبيقها على دوال ُخمتلفة.  ُتستعمل هذه امل

ت اليدوية أو اآللية، مثل اجلمع +، والطرح -، احلسابية، أو يف احلسا
عامل املنطقي هو عبارةٌ 

ُ
والضرب ×، والقسمة /، على سبيل املثال.  امل

عن دالة تتولد من خالهلا قيمٌة حقيقةٌ .  يف حالة ((رابط:  اجلرب البولياين))
ثنائّي القيمة، يكون الناتج (صواب)  أو (خطأ).  من األمثلة التقليدية

للُمعامل البولياين بوابة ((رابط:  العالقة املنطقية (و)  AND)):  حيثُ 
ً )، عندما تكوُن كُل ُمعامالت العملية أن الناتج عنها يكوُن دوماً (صوا

. ً احلسابية صوا

ُمعامل

Operator (m.)

1566 Optical Character 
Recognition

ROC

OCD هي اختصار للتعبري االجنليزي 'Optical Character
Recognition' مج يتعرَّف على النصوص، ويتُم فيه وهو بر

التعّرف علي الشكل النموذجّي ((رابط:  بت|للبت))  الذي يقرأ بواسطة
اية األمر حتت الضوء، وُمقارنته مع مناذج ُخمّزنة ُمسّبقاً، لتصنيفه يف 

نوعه من ((رابط:  رموز الكود األمريكي املعياري لتبادل املعلومات
(ASCII))).

تعرف ضوئي على األحرف
(OCR)، التمييز البصري

للحروف (OCR)/  التعرف
على األحرف املمسوحة ضوئيا

(OCR)

OCR

1567 optical level 
measurement

mesure de niveau optique (f.)

ستخدام ستوّي احلّدي))  
ُ
ُميكن هنا التمييز بني ((رابط:  ُمراقبة امل

((رابط:  حاجز ضوئي|حواجز ضوئية))  و((رابط:  دليل موجي
بصري|أدلة موجية بصرية))، وقياس املنسوب تبعاً ملبدأ ((رابط:  تثليث

(ال... )|التثليث))، وقياس املنسوب من خالل قياس مدة االرتداد.
(انظر:  ((رابط:  قياس املسافة بقياس مدة االرتداد)))

قياس املنسوب بصرً 

Füllstandsmessung (f.) optisch
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1568 Optical Link Module

OLM

قل (املعلومات)))  اليت قل (معلومات)| ت ((رابط:   هي إحدى ُمكّو
ُتستعمل إلنشاء شبكات ((رابط:  دليل موجي بصري

(OWG)|الدليل املوجي البصري (OWG)))، واليت تُتيح النقل
.(LWL) قل اإلشارات الضوئية من الكابالت النحاسية إيل 

وحدة الربط البصرية

OLM

1569 optical radiation

rayonnement (m.) optique

جمال جزئي من ((رابط:  إشعاع|اإلشعاع))  الكهُرمغناطيسيّ .  يُقسَّم
االت الطيفية)) اإلشعاع البصرّي إىل:  ((رابط:  جمال (ال... )  الطيفي|ا

فوق البنفسجية (UV)، والضوء املرئي (VIS)، وحتت احلمراء
ّؤين.  يُعتُرب هذا اإلشعاع

ُ
(IR)، وهو ينتمي إىل جمال اإلشعاع غري امل

جزءاً من ((رابط:  طيف|الطيف))  الكهُرمغناطيسي.  (انظر:  ((رابط:
إشعاع ُمؤيِّن)))

إشعاع بصري

Optische Strahlung (f.)

1570 optical radiation 
sources

sources de rayonnements optiques (pl.+f.)

توجد ثالثة أنواع من مصادر اإلشعاع البصري، هي:  1.  ((رابط:  مصدر
إشعاع حراري)) (مصدر ضوء وهجي)، مثل:  الشمس واملصباح

املضيء.  2.  ((رابط:  ُمشع ضيائيّ ))  'الضوء البارد'، مثل:  الشفق
شع

ُ
القطيب، و((رابط:  صمام ثُنائّي ُمشع للضوء|الصمام الثُنائّي امل

للضوء))، ومصابيح التفريغ الغازي، ومصابيح الفلورسنت.  3. ((رابط:
ليزر)).

مصادر اإلشعاع

Optische Strahlungsquellen (pl.+f.)

1571 optical waveguide

guide d'onde optique (m.)

((رابط:  دليل موجي بصري))  يف قاموس هندسة التحّكم.

دليل موجي بصري

Lichtwellenleiter (m.)

1572 optical waveguide

fibre (f.) optique

كابالت و((رابط:  خط|توصيالت))  تتكّون أساساً من ((رابط:  دليل
ً تُزوَّد بقوابس، وُتستخدم يف نقل الضوء. بصري|أدلة بصرية))، وأحيا

يُطلق عليها غالباً ((رابط:  كابل األلياف البصرية|كابالت األلياف
الضوئية))، حيث يكوُن منطياً فيها، تركيُب عدة أّدلة موجية بصرية

فردة وتدعيمها
ُ
دف محاية األلياف امل مشدودًة إىل بعضها البعض، 

ا غري حّساسة ُجتاه التأثريات ميكانيكياً .  وتتميز األدلة املوجية البصرية 
مهيٍة كبرية ((رابط:  وسط التشويشية الكهرمغناطيسية، وتتمّيز 

قل))  يف الشبكات احمللية. (انظر: ((رابط:  شبكة النقل|كوسط 
حملية)))

دليل موجي بصري، الدليل
املوجي لاللياف البصرية

Lichtwellenleiter (m.)

1573 optical waveguide 
(OWG)

fibre (f.) optique

اختصار ملصطلح ((رابط:  دليل موجي بصري|الدليل املوجي البصري)).

(OWG) دليل موجي بصري

LWL (m.)

1574 Optimal control

régulation optimale (f.)

عملية ضبط يصل فيها ((رابط:  معيار اجلودة|معياُر اجلودة))، يف
ظروٍف ُحمدَّدة سلفاً، إىل أنسب قيمة ُممكنة.

ضبط أمثل

Optimale Regelung (f.)

1575 optimization

optimisation (f.)

(انظر:  ((رابط:  تعديل الضابط)))

استمثال، توخى األمثلية/وصول
لألمثل

Optimierung (f.)

1576 optimization criterion

critère d'optimisation (m.)

ناسبة لذلك، أحد ((رابط:  ُمكامل اجلودة|ُمكامالت
ُ
من األمثلة امل

اجلودة))  اليت تقوم بتسجيل املساحة بني ((رابط:  قيمة ضبط الوضع))
w(t) و((رابط:  قيمة حقيقية|القيمة احلقيقية))  x(t) عرب الزمن،

وتوصيلها إىل أدىن قيمة.

معيار االستمثال

Optimierungskriterium (n.)
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1577 optocoupler

optocoupleur (m.)

ئية عنصر من عناصر اإللكرتونيات البصرية، يعمل على نقل إشارة كهر
ئيتني منفصلتني جلفانياً، ويتكون من جهاز إرسال بني دائرتني كهر
ضوئي مثل ((رابط:  صّمام ثنائي ُمّشع للضوء (LED)|الصمام
ّشع للضوء (LED)))، ومستقِبل ضوئي مثل ((رابط:

ُ
الثنائي امل

ترانزستور ضوئي|الرتانزستور الضوئي))، وكالمها يتم تثبيته يف جسم غري
ستخدام هذه الوصالت نقل كل من اإلشارات الرقمية شفاف.  ميكن 

والتماثلية.

مقرن بصري

Optokoppler (m.)

1578 optoelectronic receiver

récepteur (m.) opto-électronique

ثري كهرضوئي|الظاهرة الكهرضوئية))  أساس عناصر ((رابط:  
االستقبال الكهُرضوئية.

مستقبل إلكرتو بصري

Optoelektronischer Empfänger (m.)

1579 OR

OU

يف حالة توصيل الدائرة على هيئة بوابة (أو)  OR، فإن اخلرج يكون
عبارة عن إشارة بقيمة 1، عندما تكون إحدى قيم الدخول على األقل

1.  ُتستخدم الرموز + -  كرموٍز عملياتية يف ((رابط:  جرب
تشغيلي|اجلرب التشغيلي))  لإلشارة إىل هذه البوابة، أو ُيستعاُض عنها

.V لرمز  ً اختيار

عالقة (ال... )  املنطقية (أو)
OR

ODER

1580 OR normal form

forme (f.) normale OU

تتشابه يف معناها مع ((رابط:  منوذج فصل نظامي|منوذج الفصل
النظامي)).

OR  (أو) منوذج العالقة املنطقية

ODER-Normalform (f.)

1581 order of differential 
equation

ordre (m.) d'une équation différentielle

ضي وارد يف ((رابط:  معادلة درجة تتحدد وفقاً ألعلى رتبة ملشتق ر
تفاضلية|املعادلة التفاضلية)).

درجة املعادلة التفاضلية

Ordnung (f.) einer Differentialgleichung

1582 organization module

élément d'organisation

ُمصطلح ُيستعمل يف (((رابط:  بيئة الربجمة))-STEP7)، حيُث يتمُ 
ً من قبل نظام التشغيل، لتقوم ببناء الواجهة استدعاُء وحدة التنظيم دور

مج التطبيقي))  و((رابط:  نظام مج تطبيقي|الرب بني ((رابط:  بر
خبار أداة ربمج داخل وحدة التنظيم، 

ُ
تشغيل|نظام التشغيل)).  يقوُم امل

وامر استدعاء التحّكم اخلاصة ((رابط:  جهاز أمتتة|جبهاز األمتتة))  
مج (من مثل:  ((رابط: الوحدات، اليت يتعّني على وحدات الرب

وظيفة|الوظيفة))  أو ((رابط:  كتلة وظيفية|الكتلة الوظيفية))) أن
مج، على تُعاجلها.  كما ُميكن استعماُل وحدة التنظيم يف ختزين كود الرب

سبيل املثال يف ((رابط:  قائمة تعليمات (الربجمة)))، أو يف ((رابط:
ُخمطَّط وظيفي))، أو يف ((رابط:  رسم بياين ُسّلمي))، أو يف ((رابط:

نص ُمنظَّم (ST)))، أو يف ((رابط:  لغة التحكم الربجمي))  كما يتوافر
بوحدة التنظيم حّيز ختزيين ُمتناسق.

وحدة التنظيم

OB

1583 original list

liste initiale (f.)

(انظر:  ((رابط:  ((عينة عشوائية)))

قائمة أصلية

Urliste (f.)

1584 oscillation period in 
unstable, unsteady 
regulations

niveau de remplissage (m.) comme élément de 
transfert

تتميز أجهزة الضبط الالمستمرة بطريقة عمل ُمتقطعة، حيث يتم
تشغيلها أو توقيفها كلما مت بلوغ حد أدىن أو حد أقصى.  ويف هذا

الصدد، جيري التمييز بني أجهزة الضبط ذات النقطتني وأجهزة الضبط
ذوات النقاط الثالث.  تتميز أجهزُة الضبط ذات النقطتني بعمليتني مها:
التشغيل، واإليقاف، بينما تتميز أجهزة الثالث نقاط بثالث عمليات،

لنسبة ألجهزة الضبط ذات هي التشغيل، واإليقاف، والتشغيل.  و
النقطتني وذوات النقاط الثالث فإن ُمّدة الدور =  مدة التشغيل +  مدة

مّدة الدور يف الضبط الالمستمر

Periodendauer (f.) bei unstetigen Regelungen

1585 oscillator

oscillateur (m.)

دائرٌة فّعالة ُتستخدم يف توليد مقدار ((رابط:  دوري))، يتحدَّد ((رابط:
مّيزة

ُ
تردد (ال... )|| تردده))  األساسّي من خالل القيم اخلصائصية امل

للدائرة.

ُمذبذب

Oszillator (m.)
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1586 oscillograph

oscillographe (m.)

(انظر:  ((رابط:  أوّسيلوسكوب)))

ت، جهاز تسجيل مرسام ذبذ
املوجات

Oszillograph (m.)

1587 oscilloscope

oscilloscope (m.)

ُيستخدم هذا اجلهاز لعمل متثيل ((رابط:  إشارة|اإلشارات))  الدورية،
رسال ُشعاع من ((رابط: حبيث يقوم ((رابط:  كاثود))  أنبوب بروان 

ئّي بني ال الكهر ت))، يعمل على تسريعه ا إلكرتون|اإللكرتو
كثِّف

ُ
الكاثود و((رابط:  أنود|األنود)).  عند مرور زوجني من ألواح امل

متعامدين، فإنه حييد يف اإلجتاه السيين واإلجتاه الصادي، اعتماداً على
ئية املوجودة هناك.  خيضع احليود يف االجتاه السيين إىل اجلهود الكهر

((رابط:  قاعدة زمنية)).  يتُم تقوية اإلشارات املطلوب قياسها يف ((رابط:
م))  قابل للضبط والتعديل، على تلك اجلهود املطلوبة لتوجيه احليود ُمضخِّ

إىل االجتاه الصادي.  تقوم وحدة ((رابط:  مقداح|القدح))  مبُزامنة
احملاور.  تتطلب اإلشارات ذوات القيم السعوية األعلى، استعمال

ت اجلهد.  يظهر التمثيل على الشاشة يف ُجذاذات االختبار ذوات ُجمزِّ
الوقت الفعلي.  يف حالة العمليات السريعة غري الدورية، ال تكوُن القراءة

بتة على ً، تظهر صورٌة شبه  تكررة دور
ُ
ُممكنًة، ويف حالة العملية امل

أنبوب الصورة.  (انظر:  ((رابط:  أنبوب براون)))

ت أوّسيلوسكوب، كاشف الذْبذ

Oszilloskop (n.)

1588 OSI Reference Model

modèle (m.) de référence OSI

يتيح هذا النموذج الربط بني ((رابط:  شبكة|الشبكات))  على اختالف
ُمنتجيها وتعّدد ((رابط:  طُوبُوُلوجَيا (الشبكة)|الطوبولوجيات))  اليت
تنّظم طريقة عملها.  يضع املرجع األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة

ستخدم
ُ
األساسيات التالية للنظام املفتوح:  تتخلل قناة االتصال من امل

ئية)) وحيت قناة النقل، سبع طبقات وهي:  ((رابط:  طبقة (ال... )  الفيز
ت)) =  الطبقة الثانية =  الطبقة األوىل ((رابط:  طبقة توصيل البيا
((رابط:  طبقة الشبكة)) =  الطبقة الثالثة ((رابط:  طبقة النقل)) =

الطبقة الرابعة ((رابط:  طبقة اجللسات)) =  الطبقة اخلامسة ((رابط:
ت)) =  الطبقة السادسة ((رابط:  طبقة التطبيقات)) = طبقة عرض البيا
الطبقة السابعة (انظر:  ((رابط:  مرجع (ال... )  األساسي لرتابط األنظمة
املفتوحة، تفاعل الطبقات|املرجع األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة)))

مرجع (ال... )  األساسي لرتابط
األنظمة املفتوحة

OSI-Referenzmodell (n.)

1589 outflow meter

compteur (m.) à chambre de mesure

بتة، وُتستخدم لتعيني كّميات مقياس تكوُن فيه لغرف القياس جدراٌن 
السوائل.  يف حالة العّداد ذي اإلسطوانة، يتدّفق الوسط اجلاري قياسه،

نتصف خارجاً إىل إحدى غرف القياس، وبعد عبوره حافة التدّفق،
ُ
من امل

يتّولد من خالل ُحماصرة نقطة املركز، عزُم دوران جيعل الغرفة التالية يف
وضع امتالء، أثناء تفريغ الغرفة األوىل.  ميتُد ((رابط:  مدى القياس|جمالُ 
القياس))  بني 0,002 وحىت 10 مرت< sup>3</sup> /س، إذا

كان ((رابط:  خطأ قياس|خطأ القياس))  أقل من ±  %1.

مقياس تدّفق اخلرج

Auslaufzähler (m.)

1590 output current of a 
measuring transducer

intensité (f.) de sortie d’un transducteur de 
mesure

شدة التيار الناتج عن ((رابط:  ُحموِّل قياس))، يف صورة متثيل تناظري
قاسة)).  (انظر:  ((رابط:  إشارة

ُ
((رابط:  كّمية ُمقاسة|للكّمية امل

تَناظُرية)))

تيار خرج ُحموِّل قياس

Ausgangsstromstärke (f.) eines Messumformers

1591 output level

degré (m.) de positionnement

(انظر:  ((رابط:  نسبة التشغيل)))

درجة الضبط

Stellgrad (m.)

1592 output module

module (m.) de sortie

ت ((رابط: من خالل هذه الوحدة الرتكيبية، ُجتهَّز املستو
تحكم))،

ُ
تكونة عن ((رابط:  حتّكم|امل

ُ
ثُنائي|الثُنائية))  لنتائج الربط امل

حبيُث ُميكنها تشغيل حاميات القدرة أو الصّمامات املغناطيسية أو
حرِّكات الصغرى أو مصابيح التأشري.  ومن الوظائف واملهام األخرى

ُ
امل

لوحدات اخلرج:  ((رابط:  فك التقارن اجللفاين))  من دوائر التحميل،
وتعيني التيار والوقاية من حدوث دائرة قصر، وعرض احلالة املنطقية.
وعالوًة على هذا، البُّد أن ُختزَّن احلاالت الثنائية املنقولة من الوحدة

الرتكيبية الوسطى.  وكما هي احلال يف ((رابط:  وحدة الدخل|وحدات
الدخل))  فإن وحدات اخلرج تُركب أيًضا يف جمموعات، منها:  8، أو

يت)). 16، أو 32، وكذلك 1، أو 2، أو 4  ((رابط:  

وحدة اإلخراج

Ausgabebaugruppe (f.)
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1593 output signal of a 
measuring transducer

signal (m.) de sortie d’un transducteur de 
mesure

قاسة))
ُ
التمثيل التناظري أو الرقمّي ((رابط:  كّمية ُمقاسة|للكّمية امل

الناجتة عن ((رابط:  ُحموِّل قياس)).  (انظر:  ((رابط:  إشارة تَناظُرية)))،
(انظر:  ((رابط:  إشارة رقمية)))

إشارة خرج ُحموِّل قياس

Ausgangssignal (n.) eines Messumformers

1594 Output span

intervalle de sortie (m.)

عندما يكون مقدار الدخل الواقع يف مدخل عنصر التحويل مساو
ً لقيمته  …  .  وعندما جنغري لقيمة ... ، فإن مقدار اخلرج يكون مساو

ضافة مدى الدخل ... ، فإن مقدار اخلرج يتغري تبعاً  مقدار الدخل، 
لذلك مبا يساوي مدى اخلرج .

مدى اخلرج

Ausgangsspanne (f.)

1595 output unit

élément (m.) de sortie

((رابط:  ُعنصر حتويل))، يتُم عن طريقه نقُل اإلشارات أو املعلومات من
التجهيزة املعنية إىل اخلارج.

وحدة اإلخراج، وحدة اخلرج

Ausgabeglied (n.)

1596 output variable initial 
quantity

grandeur de sortie (f.) / variable de sortie (f.)

ة زمنياً لنظام تقّين، مقاديُر اخلرج هي ((رابط:  مقدار|مقادير))  ُمتغريِّ
بتة، واليت نسعى إما أن تكون مبسار زمين نريده أو أن جنعل هلا قيمة 

ستهدفة.  (انظر:
ُ
ُيصطلح على تسميتها ((رابط:  قيمة ضبط الوضع))  امل

((رابط:  نظام تقين)))

ُمتغّري خرج

Ausgangsgröße (f.)

1597 output vector

vecteur (m.) de sortie

ُمتّجه اخلرج يتكوَّن من كل ((رابط:  مقدار اخلرج|مقادير اخلرج))
اخلاصة ((رابط:  نظام|بنظام))  خاضع للمراقبة.

ُمتجه اخلرج

Ausgangsvektor (m.)

1598 oval-gear meter

compteur (m.) volumétrique à roues ovales

يتكوَّن هذا العّداد حسب الرسم، من وحدة القياس ذات الرتوس
اد يُوضع فوقها.  وعندما تدور الرتوس البيضاوية دورةً  البيضاوية وعدَّ

كاملة، فإن أربعة أحجام جزئية من السائل، تُفصل يف غرف متساوية
احلجم وذات مقاطع عرضية على شكل املنجل.  هذه الغرف تنشأ كل
ً الجتاه مرة يدور فيها أحد الرتوس البيضاوية ليكون حموره الطويل مواز
((رابط:  تدّفق|التدفق))  داخل نصف أسطوانة ُجموَّفة.  ويكون إشارة

خرج عداد الرتوس البيضاوية، إما توتر خرج تناظري، أو إشارة ترددية يف
عالقة تناسبية مع سرعة الدوران.

عّداد الرتوس البيضوية

Ovalradzähler (m.)

1599 overpressure; excess 
pressure

surpression (f.)

قاس pM1 والضغط
ُ
الفرق بني قيمة ((رابط:  ضغط|الضغط))  امل

اجلوي احمليط patm &raquo; 1bar، وُحيسب من املعادلة
.(prel = pM1 - patm > 1)

ضغط زائد

Überdruck (m.)

1600 Override control

commande prioritaire

ضبط ُمتجاوز، ضبط سائد

Override Control

1601 overshoot

suroscillation (f.)

حالة ُتالحظ عندما ترتفع ((رابط:  قيمة حقيقية|القيمة احلقيقية))
ُمتّجهًة صوب ((رابط:  قيمة ضبط الوضع))، مث جتتازُها لفرتٍة قصرية

األجل.

جتاوز

Überschwingen (n.)
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1602 P controller

régulateur P (m.), proportionnel

يتميز الضابط التناسّيب خباصية االستجابة السريعة ولكنه ال يكون قادرا
على إزالة ((رابط:  فارق الضبط))  الذي يساوي ((رابط:  قيمة الضبط
املستهدفة))  –  قيمة الضبط احلقيقية، وبذلك تكون معادلة الضابط

لصيغة التالية:  متغري مقدار اخلرج =  معامل تناسيب *  ((رابط: التناسيب 
فارق الضبط)).

ضابط تناسيب، عنصر ضبط
تناسيب

P-Regler (m.)

1603 P network / 
Proportional network

élément (m.) P, proportionnel

يكون لدينا ((رابط:  عنصر حتويل))  تناسيب، عندما يكون مقدار اخلرج
لعنصر التحويل يف عالقة تناسبية مع مقدار الدخل، أي أن مقدار اخلرج

=  ((رابط:  ُمعامل نقل|معامل التحويل التناسيب)) * مقدار الدخل.
وبذلك يتم نظر حتويل إشارة دخل نبضية إىل إشارة خرج بدون أدىن

تشويه، األمر الذي ال ميكن حتقيقه عملياً إال بصفة تقريبية.

عنصر تناسيب

P-Glied (n.)

1604 packet switching (PS)

commutation par paquets (f.)

هي إحدى طرق نقل املعطيات الرقمية على الشبكات، حيث تُنقل
ت عرب عدة حمطات ويتم ختزينها إيل حني وجود مسار نقل فارغ. البيا

ويتم تقسيم املعطيات املراد إرساهلا إىل أجزاء يسمى كل منها طرداً،
وإرساهلا بشكٍل ُمستقٍل عن اآلخر، حيث ُميكنها أن تسلك طرقًا ُخمتلفةً 

عرب ((رابط:  شبكة|الشبكة))، إيل أن يتم جتميعها ُجمدًدا يف ترتيبها
ستقبل.

ُ
الصحيح لدي امل

تبديل حزم املعلومات

Paketvermittlung (f.)

1605 Pallaplat

Pallaplat

زدوجات احلرارية))، ترتّكب
ُ
عبارة عن زوج من ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

من ((رابط:  سبيكة))  من البالتني (Pt)  والروديوم (Rh)، وأخرى من
الذهب (Au)  والبالديوم (Pd)  والبالتني (Pt).  يرتاوح ((رابط:  مدى

القياس|مدى قياسها))  بني -100 وحىت 1.300 درجة سيليزية.
تتميز سبيكة PtRh-AuPdPt مبُقاومة عالية للتآكل.

بالتني البالديوم، بالبالت

Pallaplat

1606 panel-type meter

instrument (m.) de mesure fixe

ستمر ويف الربط مع
ُ
((رابط:  جهاز قياس))، ُيستخدم يف الرتكيب امل

ناسبة على الدوام.
ُ
النواقل امل

جهاز قياس الرتكيب

Einbaumessgerät (n.)

1607 Parabolic Interpolation

interpolation (f.) parabolique

حالة يتُم فيها استكماُل النقاط البينية املوجودة على املسار فيما بني
ه التحّكم ستهدفة من خالل ((رابط:  ُموجِّ

ُ
نقطة البداية والنقطة امل

الرقمي))  على شكل قطوع ُمكافئة، حبيُث ينشأ عن ذلك ُمنحنيات
مسارية ُمكافئية أيضاً .

استكمال ُمكافئ

Parabel-Interpolation (f.)

1608 parallel bus

fonction de transfert (f.) et équation différentielle

النواقل على التوازي تتكون من العديد من اخلطوط اليت تسمح بنقل
ت والعناوين وأوامر التحكم على لبيا اإلشارات الثنائية اخلاصة 

ت قل بيا التوازي، أي يف الوقت نفسه.  وتكون على شكل ((رابط:  
الواجهة اخللفية))  لربط الوحدات املقبوسة، كما توجد على سبيل املثال
قل PCI))، كما جندها قل VME))  أو يف ((رابط:   يف ((رابط:  

خرجات
ُ
دخالت وامل

ُ
جهزة امل أيضا كنواقل طرفية لربط احلواسيب 

اخلارجية املوجودة على مقربة من جهاز احلاسوب.

قل على التوزاي

Paralleler Bus (m.)

1609 parallel bus system

système (m.) de bus parallèles

قل على التوزاي))) (انظر:  ((رابط:  

نظام الناقل املتوازي

Paralleles Bussystem (n.)

1610 Parallel connection of 
blocks

mise (f.) en parallèle de blocs fonctionnels

تساوي ((رابط:  دالة حتويل|دالة التحويل))  اإلمجالية للوحدات الوظيفية
وصَّلة على التوازي يف ((رابط:  ُخمطَّط العمل))، جمموع دوال التحويل

ُ
امل

ناسبة ((رابط:  كتلة|ُمكوِّن
ُ
لعالمة اجلربية امل فردة، كٌل منها مسبوقة 

ُ
امل

وظيفي)).

توصيل على التوازي للوحدات
الوظيفية

Parallelschaltung (f.) von Blöcken
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1611 parallel data 
transmission; parallel 
information transfer

transmission (f.); transfert (m.) parallèle de 
données; d'informations

كٌل من اخلطوط اليت يتم مّدها بني جهازّي اإلرسال واالستقبال بشكل
يت، على سبيل املثال، متوازي، ُميثِّل ((رابط:  بت))  واحداً .  وإلرسال 

يلزم توفّر مثانية أطراف توصيل يف الدوائر، إضافًة إىل مثانية خطوط
توصيل تربط بينها.  وبذلك تتوّفر املعلومُة الكاملة يف الوقت نفسه.

نقل املعلومات على التوازي

Parallele Informationsübertragung (f.)

1612 parallel method

procédé parallèle (m.)

((رابط:  طريقة حتويل تناظري رقمي))، يتُم فيها ُمقارنة جهد الدخل
التماثلي يف الوقت نفسه مع عدد ن من اجلهود، اليت ُتشتَّق من جهدِ 

مرجعّي من خالل ُجمزّئ اجلهد.  تعمل دائرة منطقية على حتديد، خطوات
اجلهد اليت يقع جهُد الدخل بينها، وتُنتج القيمة اخلاصة به يف صيغة رقم
ثنائي.  حتتاُج هذه الطريقة إىل مرحلة ُمقارنة لكل خطوة أمتتة، مما يعين أنه

د ((رابط:  درجة االستبانة|الدقة))  ترتفُع التكاليف.  هلذا ال زد
ُتستخدم ُحمّوِالت ُمتوازية عندما يُطلب حتقيق دقة عالية جداً .  تتمّيز هذه
حّوِالت

ُ
حّوِالت بسرعتها التحويلية الكبرية، وهلذا السبب ُتستخدم امل

ُ
امل

توازية بشكٍل خاص لتحويل إشارات الفيديو.  (انظر:  ((رابط:  إشارة
ُ
امل

تَناظُرية))) (انظر: ((رابط:  إشارة ثنائية))) 

طريقة التوازي

Parallelverfahren (n.)

1613 parallel port/parallel 
Interface

interface (f.) parallèle

((رابط:  وصلة))  بني جهازين أو نظامني، تستخدم ³  8  ((رابط:
خط|خطوط))  ُموصلًة على التوازي، على سبيل املثال: ((رابط:  واجهة
ء واإللكرتونيات سنرتونيكس))، ((رابط:  معيار مجعية ُمهندسي الكهر

رقم 488)). (انظر: ((رابط:  نقل متوازي))) 

وصلة بينية ُمتوازية، منفذ
متوازي/واجهة متوازية

Parallele Schnittstelle (f.)

1614 Parallel Transmission

transmission (f.) parallèle

ل))  ((رابط: يف هذا النوع من النقل ُميثِّل كل ((رابط:  خط|ُموصِّ
يت))  واحد يلزم توفّر مثانية بت|بتاً ))  واحداً .  وإلرسال ((رابط:  

وصالت يف ((رابط:  دائرة وصل وفصل|دائرة الوصل والفصل))، إضافةً 
يت إىل مثانية خطوط توصيل تربط بينها.  ال تنتقل الثمانية بتات لكل 
على التوايل، وإمنا تنتقل يف نفس الوقت بشكل متواز.  من خالل النقل
توازي، يتُم الوصول إىل ((رابط:  ُمعّدل نقل))  عايل، البد من شرائه

ُ
امل

بتكلفٍة تقنية أعلى.  تستغرق تغيريات اإلشارة على أقل تقدير، الفرتة
الزمنية نفسها اليت حيتاجها بت واحد.

نقل متوازي، ارسال متوازي

Parallele Übertragung (f.)

1615 parallelogram 
cantilever beam

poutre (f.) en flexion; plaque (f.) en flexion en 
forme de parallélogramme

تكون عارضة التقّوس ُمناسبًة، إذا كان االحنناءُ طفيفاً واحلِمل االمسيّ 
ُمتدنياً، وهي تتمَّيز برتدد ذايت ُمرتفع، وُميكن محايتها بسهولة من فرط

اِحلمل.

عارضة تقّوس ُمتوازية األضالع

Parallelogramm-Biegebalken (m.)

1616 parameter

paramètre (m.)

هو ((رابط:  مقدار))  قابلة للتغري.

رامرت، عامل متغري

Parameter (m.)

1617 parameter

paramètre (m.)

يف حالة ((رابط:  بنية|البنية))  الثابتة ((رابط:  نظام|لنظامٍ ))  ما، ُحتدِّد
ُت النظام بعضها على بعض. رامرتاته إىل أّي مدى ُتؤثِّر ُمكوِّ

رامرت، َمعلم

Parameter (m.)

1618 parameter 
optimization of 
controllers controllers 
parameter optimization

intersection (f.) d'ensembles / ensemble (m.) 
d'intersection

ُتشكل املوازنة بني ُمتطلبات الضبط املتعاكسة، حتديدا املسألة اليت يهتم
ا استمثال حلقات الضبط.  حل مسألة استمثال ضابط ما، يعطينا قيم
لقيم اليت مت احلصول عليها، التعيري اخلاصة به.  إذا قمنا بتعيري الضابط 
فسيعمل الضابط على الوجه األمثل حسب املقياس الذي مت اختياره.

استمثال َمعلمات الضوابط،
حتسني معلمات احلاكمات

Parameteroptimierung (f.) bei Reglern
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1619 Parameters ( pl. + f ) 
of measuring 
instrument

caractéristiques (pl. + f.) des instruments de 
mesure

ميِّزة اجلوهرية هي:  ((رابط:  مدى القياس))، و((رابط:  فئة
ُ
القيم امل

اجلودة))، وحتديد أدوات القياس، وزمن االستقرار. (انظر: ((رابط:
ذبذبة)))

قيم ُمميِّزة ألجهزة القياس،
َمعلمات أجهزة القياس/
رامرتات أجهزة القياس

Kenngrößen (pl.+f.) von Messgeräten

1620 parent population

population (f.)

تدعى جمموعة من العناصر اليت يتم فحصها على أساس خاصية معينة،
مثل مجيع ((رابط:قيم قياس))  من ((رابط:  سلسلة من القياسات))  اليت

موعة ميكن أن حتدث عند تكرار نفس التجربة.  عدد عناصر ا
ائي. األساسية ميكن أن يكون كبريا جدا، حىت ال 

كامل العينة

Grundgesamtheit (f.)

1621 parity bit/parity check 
bit

bit de parité (m.)

(انظر:  ((رابط:  اختبار التكافؤ)))، (انظر:  ((رابط:  بت اختبار)))

بت التكافؤ، تكافؤ البت، تناظر
البت

Paritätsbit (n.)

1622 parity check

contrôle de parité (m.)

عملية بسيطة ُجتري للتعّرف على ((رابط:  خطأ يف النقل|أخطاء
النقل)).  وفيها ُتستكمل جمموعة من ((رابط:  بت|البتات)) (مبا حتويه

من عدد الواحدات)  بعدد زوجي أو فردي من ((رابط:  بت
التكافؤ|بتات التكافؤ))  اإلضافية.  وتبلغ ((رابط:  مسافة هامينج))
(HD)  هلذه العملية 2.  (انظر:  ((رابط:  تكافؤ زوجي)))  (انظر:

((رابط:  تكافؤ فردي))).

اختبار التكافؤ

Paritätsprüfung (f.)

1623 partial-radiation 
pyrometer

pyromètre (m.) à rayonnement de particules

يستخدم بريومرت اإلشعاع اجلزئّي مقطًعا حمدوًدا جًدا من كامل طيف
األطوال املوجية.  هنا يُرشَّح طوٌل موجيِّ ُحمدَّد من اإلشعاع الساقط من

مسار األشعة.  ُتوجد يف األجهزة البسيطة الرتكيب، فتيلة تعمل كمصدر
ضوء معياري، تُوائم شدُة ضوئه مع شدة اإلشعاع الساقط، من خالل

ضبط تيار الفتيل.  من مث ُميثِّل تيار الفتيل املطلوب لبلوغ هذه الشدة من
التيار، مقياساً لدرجة احلرارة.  يف عملياٍت أخرى، يُركَّز اإلشعاع على
جسم ما ويتُم توجيهه الحقاً من خالل فتحة إىل ساق من األلياف

الناقلة للضوء، لكى يتم خلطه من خالل عدة انكسارات ُمتضاعفة.
ل الضوء ((رابط:  ُعنصر ضوئي))  من السيليكون يوجد خلف لف ُموصِّ

يعمل ُمستقبالً لإلشعاع، وُيصدر جهداً ُمتناسباً مع طاقة اإلشعاع.
ُيستخدم البريومرت يف جمال درجة احلرارة الذي يرتواح بني 400 وحىت

2500 سيليزيوس.

بريومرت اإلشعاع اجلزئيّ 

Teilstrahlungspyrometer (n.)

1624 Parts per million (ppm)

ppm : parties (f., pl.) par million

داللة يف القياس على وجود ((رابط:  خطأ قياس نسيب))  أو ((رابط:
.sup>6-</sup>10 > عدم دقة القياس))  يف القياس، وتعادل

جزء من مليون، جزء يف املليون

Parts per million (ppm)
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1625 passiv bus

bus passif (m.)

هي إحدى ((رابط:  طوبولوجيا الشبكة|طوبولوجيات الشبكات))، اليت
قل تنتشُر فيها ((رابط:  إشارة|اإلشارة))  يف كال اجتاهّي ((رابط:  

شرتكني أن يتّوىل مهمة
ُ
(معلومات)|الناقل)).  حيُق لواحد فقط من امل

اإلرسال.  تضمن عملية التحكم يف الناقل عدَم حدوِث ((رابط:  تضارب
شرتكني

ُ
ت يف الوصول))  إليه.  تُرسل الرسالة إىل كل امل الوصول|تضار

يف الوقت نفسه، يف حني تكوُن بقية ((رابط:  عقدة|العقد))  األخرى
ُمستقبالٍت سلبية؛ لذا ال يتطلب األمُر إحداث عملية ((رابط:  توجيه)).

ومن الضروري أن حتتوي الرسالُة على الوجهة اليت هي بصددها.
لغة املرونة، حيُث ينبغي إدخاُل ُمشرتكني جدد وشبكاُت الناقل 

توازي، الذي يتسبب يف تعّقد عملية
ُ
ببساطٍة من خالل التوصيل امل

شرتكني، سيقوم
ُ
تشخيص األعطال.  لذلك يصعب جداً حتديُد أّي من امل

زاوجة السلبية للُمشرتكني ىف عملية
ُ
دوماً بقصر دائرة الناقل.  تضمن امل

ا من األمان لدى عملية التشغيل.  يتعّني  س  االتصال، وجود حالة ال 
شرتكني وطول الناقل، وذلك

ُ
لتوازي مع عدد امل تنامي قدرة اإلرسال 

بغية إدارة كل األمحال املوجودة.

قل سليب

Passiver Bus (m.)

1626 passive element

élément passif (m.)

يّة طاقة إضافية إىل الطاقة ((رابط:  ُعنصر حتويل))  ال يتم تزويده 
املوجودة يف اإلشارات اجلاري معاجلتها.

عنصر غري نشط، عنصر غري
فعّال/عنصر سليب

Passives Glied (n.)

1627 path of action, signal 
flow path

circuit (m.) d'action

((رابط:  خط الفعل (التأثري)))

مسار فعل، مسار القوى

Wirkungsweg (m.)

1628 payload

données utiles (f.)

الستخدام والتحّكم والربوتوكوالت أثناء ت اخلاصة  تُنقل حزم البيا
ت الفعلية على احملتوي الصايف االتصال بني طرفني.  وتشتمل البيا
لتحّكم أو ((رابط: للرسائل، والتشتمل على أية معلومات تتعلق 

ت الفعلية عبارًة عن لغة، أو نص، لربوتوكول)).  تكون البيا بروتوكول|
أو ((رابط:  رمز|رموز))، أو صور، أو نغمات.

ت فعلية، محولة صافية بيا

Nutzdaten (f.)

1629 PC

PC (m.)

PC هي خمتصر العبارة االجنليزية 'Personal Computer' واليت
.تعين حاسب شخصي

حاسب شخصي، كمبيوتر
شخصي

PC (m.)

1630 P-canonical structure

structure canonique p (f.)

تتطلب ((رابط:  منظومة مضبوطة|املنظومة املضبوطة))  ذات التقارن
تبادل

ُ
تغّريات))، وإال تسبَّب التأثُري امل

ُ
القوّي، ((رابط:  ضبط ُمتعدد امل

ات اإلشارات يف حدوث فعل ضبط غري ُمرٍض لكامل النظام.  يف تغريِّ
ُ
مل

احلالة البسيطة من تقارن ((رابط:  منظومة مضبوطة))  ذات دخلني
p تماثلة يف شكل هيكلة منطية

ُ
وخرجني، تظهر أكثُر أنواع التقارن امل

وv.  ويف اهليلكة النمطية p املرسومة ((رابط:  ُخمطَّط العمل|مبُخطَّط
العمل))، يُؤثّر دخل املنظومة، عرب عنصر تقارن (عضو تقارن)  على

اخلرج غري اخلاص به من املنظومة.  ُميكن أن يكون لعناصر التقارن سلوك
بت أو دينامي أو كالمها معاً .  تعتمد كُل الطرق التقنية الضبطية احلديثة
تقريباً على اهليكلة النمطية p.  وإذا كان منوذج املنظومة املضبوطة ُمصمَّماً 

،((v للهيكلة النمطية من نوع|v رابط:  هيكلة منطية من نوع)) ًتبعا
فإن حتويله إىل اهليكلة النمطية P ُممكناً .

p هيكلة منطية من النوع

p-kanonische Struktur (f.)
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1631 P-controller with a 
dead- time system

impilsion unitaire (f.) / impulsion d'unité (f.)

يكون ضبط األنظمة ((رابط:  وقت ميت|بوقت ميت))  صعباً حيث أن
ثري ((رابط:  مقدار الضبط|مقدار التحكم))  على ((رابط:  مقدار
يت إال ُمتأخراً .  وبسبب هذا التأخري مضبوط|املقدار املضبوط))  ال 

ت إهتزازية.  وعلى فسريعا ما يرتافق ضبط أنظمة ذات وقت ميت بذبذ
ستعمال ضابط تناسيب سبيل املثال، نسوق ضبط نظام ذي وقت ميت 

ثري مقدار تشويش على مدخل املنظومة والذي يضاف إىل فعله، 
لصيغة التالية: املضبوطة.  وتكون املعادلة اخلصائصية حللقة الضبط 

متغري الدخل (متغري زمين) +  معامل كسب تناسيب *  متغري دخل (متغري
زمين –  وقت ميت) =  معامل الكسب التناسيب * ((رابط:  قيمة ضبط

الوضع)) (متغري زمين –  وقت ميت) + ((رابط:  ُمتغريِّ التشويش))
(متغري زمين –  وقت ميت).  وُميكن إثبات أن حلقة الضبط قد اصبحت

مستقرة إذا كان معامل الكسب التناسيب أصغر من واحد وإذا كانت
اية. قيمة املتغري الزمين مرتفعة وتقارب الال

ضابط تناسيب مع نظام مضبوط
بوقت ميت

P-Regler (m.) mit Totzeit-Strecke

1632 P-controller with I-
control system

régulateur (m.) P avec boucle intégrale

ضابط تناسيب مبنظومة تكاُملية

P-Regler (m.) mit I-Strecke

1633 PD controller 
(proportional plus 
derivative controller)

régulateur (m.) PD, à action proportionnelle et 
dérivée

((رابط:  ضابط تناسيب))  يكون ُمرفقاَ ((رابط:  عنصر تفاضلي|بعنصر
تفاضلي))، مما يعين أن هناك عنصراً تفاضلياً، ُيضاف على التوازي

عادًة، لعنصر تناسيب.

ضابط تناسيب تفاضلي

PD-Regler (m.)

1634 PD system in the 
frequency domain

Système – PD (m), proportionnel dérivé, dans le 
domaine fréquentiel

يتكّون الضابط التناسيب التفاضلي من تركيبة تضم عنصراً تناسبياً وعنصراً 
تفاضلياً، ُميكن وصلهما على التوازي أو على التوايل.  ُيشّكل العنصر
التناسيب حصر فعال تناسبيا مبُعامل كسب (تضخيم)، وهذا يعين أن

شارة الدخل، حيث يكون معامل إشارة اخلرج مرتبطة إرتباطا تناسبيا 
الكسب فيه هو املعامل التناسيب.  أما العنصر التفاضلي، الذي ال ميكن

استعماله إال مع عنصر تناسيب أو عنصر تكاملي أو كليهما، فإنه ال
يستجيب إىل قيمة فارق الضبط وإمنا إىل سرعة تغريه.  وبذلك يكون

ال الرتددي:  متغري إشارة اخلرج =  معامل حتويل املعادلة التفاضلية يف ا
الكسب التناسيب *  متغري إشارة الدخل *  (1 +  معامل البالس *  وقت

الفعل التفاضلي)، مع العلم ان معامل الفعل التفاضلي =  معامل
الكسب التناسيب *  وقت الفعل التفاضلي.  أما دالة التحويل =  معامل
الكسب التناسيب *  (1 +  معامل البالس *  وقت الفعل التفاضلي).

ال نظام تناسيب تفاضلي يف ا
الرتددي

PD-System (n.) im Bildbereich

1635 PD system with 1st 
order lag in the 
frequency domain

système PDT1 (m.), proportionnel différentiel 
avec retard de 1er ordre dans le domaine 
fréquentiel

ال الرتددي عادلة التفاضلية))  يف ا
ُ
حتويل ((رابط:  ُمعادلة تفاضلية|امل

بت زمين) * لصيغة التالية:  (  1+  ُمعامل البالس *   لالبالس تكون 
متغري إشارة اخلرج =  معامل الكسب التناسيب *  (1 +  معامل البالس *

زمن الفعل التفاضلي) * متغري إشارة الدخل.  وبذلك يكون حتويل
البالس لدالة التحويل =  معامل الكسب التناسيب *  (  1 +  معامل

بت زمين). البالس *  زمن الفعل التفاضلي) / ( 1 +  معامل البالس *  

نظام تناسيب تفاضلي بتأخري من
ال الرتددي الدرجة األوىل يف ا

PDT1-System (n.) im Bildbereich
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1636 PD system with 2nd 
order lag in the 
frequency domain

Système PDT2 (m), proportionnel dérivé avec 
retard du second ordre, dans le domaine 
fréquentiel

عادلة التفاضلية))
ُ
يف هذا النظام يكون حتويل ((رابط:  ُمعادلة تفاضلية|امل

بت أول *  عامل ين *  مربع عامل البالس +   بت  على شكل :  (
البالس +  1  ) . متغري اخلرج =  معامل الكسب التناسيب * (  1 +

ن عامل البالس *  زمن الفعل التفاضلي) * متغري الدخل، مع العلم 
بت أول = ين، كما أن  بت زمين  بت زمين أول *   ين =   بت 

ين.  وبذلك تكون دالة التحويل =  معامل بت زمين  بت زمين أول +  
الكسب التناسيب *  (  1 +  عامل البالس *  زمن الفعل التفاضلي) /
بت زمين أول) * (1 +  عامل البالس * ((1 +  عامل البالس *  

ين)) بت زمين 

نظام تناسيب تفاضلي بتأخري من
ال الرتددي الدرجة الثانية يف ا

PDT2-System (n.) im Bildbereich

1637 peak value

valeur de crête (f.)

شارة)) أعلى قيمة تصل إليها القيم اللحظية اخلاصة ((رابط:  إشارة|
ة، حسبما تُعرِّفها ((رابط:  املواصفة القياسية األملانية DIN رقم ُمتغريِّ

1-40110، اجلزء األول)).  وهذه اإلشارة دوريٌة، ومتوسطها احلسايبّ 
رتدد على سبيل املثال.  والقيمة

ُ
صفر، وذلك كما هو احلال لدى اجلهد امل

ة اجليبية ُتسمَّى 'السعة'.  (انظر:  ((رابط: تغريِّ
ُ
القصوى يف حالة اإلشارة امل

توسط احلسايبّ )))
ُ
ُمتوسط حسايبّ |امل

قيمة (ال... )  القصوى

Scheitelwert (m.)

1638 peak voltmeter

testeur de tension de pointe (m.)

((رابط:  جهاز قياس))  للجهد، ُيستخدم لقياس قيم الُذروة جلهد
ئّي ُمتغريِّ . كهر

مقياس ُذروة اجلهد، فلطمرت الذروة

Spitzenspannungsmessgerät (n.)

1639 peak-to-valley depth

profondeur de rugosité (f.)

يف جمال قياس ((رابط:  حيودات الشكل))  السطحية، مقداٌر ينتج
كحاصل طرح أعلى نقطة وأقل نقطة ُمقاسة على السطح.

مقدار اخلشونة، مقدار التشوه
السطحى

Rauhtiefe (f.)

1640 peer-to-peer network/ 
P2P network

réseau pair à pair (m.)

نظام ((رابط:  شبكة))  ال يوجد به إدارة مركزية، أي أن كل األجهزة
املتصلة به تكون متساوية.  وفيه يستطيع كل حاسوب سواء أن يوفر

((رابط:  َمورِد|َموارِد))  لباقي األجهزة –  أي أنه يقوم بوظيفة ((رابط:
تاحة، بوصفه

ُ
خادم (الشبكة)|اخلادم))  أو أن يستخدم املوارد امل

يت هذا النوع من الشبكات للحواسيب ((رابط:  عميل|عميالً )).  
الشخصية اليت تعمل ((رابط:  نظام التشغيل ويندوز|بنظام التشغيل

ويندوز))  دون أن يكون معه ((رابط:  نظام تشغيل الشبكة))، حيث أن
لفعل وظائف هذه الشبكة يف نظام شركة ميكروسوفت قد أدجمت 

التشغيل ويندوز.

شبكة الند للند، شبكة النظري
للنظري، شبكة القرين للقرين

Peer to Peer Netzwerk (n.)

1641 Peltier element

élément (m.) Peltier

ُحموِّل كهُرحراري، يعتمد على ظاهرة 'بلتييه'  يف توليد فرق يف درجة احلرارة
ن التيار، أو يُوّلد تيارًا عند وجود فرق يف درجة احلرارة ُحمّدد عند سر

ثري سيبك))). سلفاً (انظر:  ((رابط:  

عنصر بلتييه

Peltier-Element (n.)

1642 peripheral bus

bus périphérique (m.)

قل يعمل على تفعيل أجهزة دخل/خرج ذات ((رابط:  ُمعدَّل نقل
ت))  ُمنخفضة، أو ُيستخدم لتنفيذ أنظمة ت|ُمعّدالت نقل بيا البيا

((رابط:  ميكروبروسيسور|معاجلة دقيقة))  ُمتخصصة ومنخفضة
األسعار.  وعادًة، ال تصل األنظمة عالية األداء وصوالً مباشًرا إىل هذا

قل (معلومات)|النواقل)).  ومن أنواع نواقل األجهزة النوع من ((رابط:  
EISA 32  ((قل قل ISA 16 بت، و((رابط:   الطرفية التقليدية 

بت.

قل طرّيف، خط اتصاالت
قل حميطي ملحق، قناه حميطة، 

Peripheriebus (m.)
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1643 Peripheral Component 
Interconnect Bus

bus PCI (m.)

قل))  حملي طّورته شركُة انتل قل (معلومات)| هو ((رابط:  
قل ُمتزامن وُمتوازي. نه  INTEL للحواسيب الشخصية.  وميتاز 

ولكي تتم عملية ((رابط:  تزامن|التزامن))  فيه، ُتستخدم الساعة الرئيسة
املوجودة يف ((رابط:  وحدة املعاجلة املركزية (CPU))).  وال يرتبط هذا

الناقل بنوع ((رابط:  ميكروبروسيسور|امليكروبروسيسور))، حيث أنه
عاجلات الدقيقة 32 بت و64 بت كما أنه يدعم

ُ
يتوافق مع نوعّي امل

.V  5 و V  3,3 األجهزة والكروت من فئيت

قل ربط امللحقات  ،PCI قل
ت)  االضافية (املكو

(PCI-bus)

PCI-Bus (m.)

1644 permanent magnet

aimant (m.) permanent

لت أو النيكل مغناطيس من مادة قابلة للمغنطة، مثل احلديد أو الكو
بت، دون أو الفريت.  تلك املادة يكوُن هلا ((رابط:  جمال مغناطيسي))  
ئّي، كما يف حالة املغناطيسات ن تيار كهر أن تكون هناك حاجة لسر
ئية.  يكوُن على سطح املغناطيسات الدائمة واحٌد من األقطاب الكهر

اجلنوبية والشمالية أو أكثر.  جيذب املغناطيس الدائم كل املواد
ما الفرومغناطيسية، ويتجاذب مغناطيسان دائمان إذا ما اقرتبت أقطا

ا. ة عند تقار تشا
ُ
ة، فيما تتنافر األقطاُب امل تشا

ُ
غري امل

مغناطيس دائم

Dauermagnet (m.)

1645 permanent magnet

aimant permanent

(انظر:  ((رابط:  مغناطيس دائم)))

مغناطيس دائم

Permanentmagnet (m.)

1646 permeability

perméabilité (f.)

ال املغناطيسّي، وتُعترب مقياساً  نسبة كثافة التدّفق املغناطيسّي إىل قوة ا
ا كحاصل ضرب (النفاذية للخصائص املادية للوسط.  وُميكن حسا

بت املادة بت طبيعي يف (النفاذية النسبية)  وهي  طلقة)  وهي 
ُ
امل

ستعملة.
ُ
امل

نـََفاِذيّة

Permeabilität (f.)

1647 permeameter

appareil de mesure de perméabilité (m.)

((رابط:  جهاز قياس))  لتعيني اخلواص املغناطيسية للمواد.

جهاز قياس النفاذية

Permeabilitätsmessgerät (n.)

1648 Personal Computer 
Memory Card 
International 
Association

PCMCIA

ت يف الصناعات اليت تدعم اخرتاع رابطة دولية من مصنعي املكو
ت والبطاقات األخرى املستخدمة يف وتطوير معايري لبطاقات ختزين البيا
احلاسب الشخصي.  وُحتدد معايري هذه الرابطة التفاصيل الواجب توافرها
ا من القدرة وتوجيه اإلشارة يف هذه البطاقات مثل حجمها واحتياجا
ا وطريقة برجمتها.  وأبعاد البطاقة عادة ما تكون صغرية (على شكل
شرحية البطاقة املوجودة يف الكارت البنكي، حيث يبلغ مسكها 3.3

ملليمرت أو 5 ملليمرت أو 10.5 ملليمرت)  كما أن احتياجها من القدرة
ا معدة للتناسب مع أنظمة السوفت وير.  ويعد استخدام صغرياً، كما أ

تقنيات هذه الرابطة هو األنسب يف كافة نظم القياس والتحليل واالختبار
احملمولة، املزودة يف أجهزة احلاسب احملمولة، أو أجهزة الالب توب أو

النوت بوك.

رابطة (ال... )  الدولية لبطاقة
ذاكرة احلاسب الشخصى

(PCMCIA)

PCMCIA

1649 perturbing action / 
cross interference

facteur de perturbation (m.)

(انظر:  ((رابط:  ُمتغريِّ التشويش)))

ثري تشويش، ثري التشويش، 
اضطراب

Störeinfluss (m.)

1650 phase

phase (f.)

(انظر:  ((رابط:  زاوية الطور)))

طور

Phase (f.)

1651 phase angle meter

appareil de mesure déphasage (m.)

((رابط:  جهاز قياس))  ُيستخدم لقياس ((رابط:  إزاحة الطور))  فيما بني
ئيتني ُمرتددين هلما ((رابط:  تردد (ال... )|الرتدد))  نفسه. كّميتني كهر

جهاز قياس زاوية الطور

Phasenwinkelmessgerät (n.)

1652 phase gain crossover 
frequency

fréquence (f.) de transition de phase

((رابط:  تردد زاوي))، يقطع عنده ((رابط:  ُمنحىن املكان))  احملور
احلقيقي السالب.  (انظر:  ((رابط:  تردد زاوي حرج))).

كسب تردد تعدية الطور

Phasendurchtrittsfrequenz (f.)
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1653 phase line

ligne de phase (f.)

(انظر:  ((رابط:  منحىن خصائصي للرتدد/للطور)))

خط الطور

Phasenlinie (f.)

1654 Phase locked loop

circuit (f.) de régulation de phase

دائرة ضبط ُتستخدم لغرض ((رابط:  ُمزامنة))  ((رابط:  ُمذبذب))  مع
شارة الدخل. ((رابط:  زاوية الطور))  اخلاصة 

دائرة ضبط ُمغلقة الطور

Phasenregelkreis (m.)

1655 Phase locked loop

PLL

Phase ختصرة للُمسمَّى اإلجنليزّي
ُ
ُمتثل 'PLL'  األحرف امل

Locked Loop.  (انظر:  ((رابط:  دائرة ضبط ُمغلقة الطور)))

دائرة ضبط ُمغلقة الطور، دائرة
ضبط الطور

PLL

1656 phase margin

bord de phase (m.)

(انظر ((رابط:  هامش الطور)))

هامش الطور

Phasenrand (m.)

1657 phase margin

réserve de phase (f.)

الزاوية بني احملور احلقيقي السالب واخلط املستقيم مروراً بنقطة تقاطع
(jr = [j(ωD)]  .((رابط:  دائرة وحدة)) ((رابط:  منحىن املكان))  مع

-  (-°180، حيث w<sub>D</sub> هي ((رابط:  تردد
انتقايل)).  يتحدد هامش الطور حبيث يتّخذ قيماً موجبة يف األنظمة

ستقرة.
ُ
امل

هامش الطور

Phasenreserve (f.)

1658 Phase margin in the 
Bode diagram

réserve de phase (f.) et diagramme de Bode

هذا اهلامش هو بُعد ((رابط:  اجابة طورية|اإلجابة الطورية))  j(ω) عن
اخلط j = -180° عند موضع ((رابط:  إجابة سعة|اجابة

.L(ω) = 0 dB: jr = [j(ω) - (-180°)]L = 0((السعة
(انظر ((رابط:  هامش الطور)))، (انظر:  ((رابط:  ُخمطط بود))).

هامش الطور وخمطط بود

Phasenreserve (f.) und Bodediagramm

1659 phase modulation (PM)

modulation de phase (f.)

عملية تغري فيها ((رابط:  زاوية الطور))  ((رابط:  إشارة تردد
ذه الكيفية حاملة|إلشارة تردد حاملة))  يف بداية االشارة املرغوبة.  و
ُميكن االستفادة من ((رابط:  عرض النطاق|عرض نطاقات))  ُخمتلف
وسائط النقل بشكٍل أفضل.  ويف التقنيات ((رابط:  رقمي|الرقمية))،
ُتستخدم إشاريت تردد حاملتني هلما نفُس الرتدد ومتأخرتني يف طورمها

النسيب.  (انظر:  ((رابط:  تضمني)))

تضمني طوري

Phasenmodulation (f.)

1660 phase position/phasing

position de phase (f.)

املسافة بني نقاط التقاطع عند الصفر فيما بني ((رابط:  مقدار
ين)). ُمتغريِّ |مقدارين ُمتغريِّ

زاوية الطور

Phasenlage (f.)

1661 Phase shift

déphasage (m.)

تنزاُح ((رابط:  دالة جيبية|دالتان جيبيتان))  أو ((رابط:
ً عندما يتوافق تذبذب|ذبذبتان))  جيبيتان يف اجتاه بعضهما البعض طور

((رابط:  زمن الدورة))  لكٍل منهما، لكن ال ُيشرتط تزامن نقاُط الصفر
بينهما.  ُميكن أن تظهر اإلزاحاُت الطورية يف املواضع اليت تؤدي فيها

التخّلفاُت الزمنية أو حلظاُت القصور الذايتّ دوراً، على سبيل املثال يف
ئية منها بشكلٍ  ئية، أو الصوتيات بشكٍل عام، والكهر اهلندسة الكهر

خاص، أو ميكانيكا اإلهتزازات.

إزاحة الطور

Phasenverschiebung (f.)

1662 phase shifting; phase 
shift

rotation de phase (f.)

(انظر:  ((رابط:  إزاحة الطور)))

إزاحة الطور

Phasendrehung (f.)

1663 phase velocity

vitesse de phase (f.)

سرعة قمة ((رابط:  موجة))  أو قاعها.

سرعة الطور

Phasengeschwindigkeit (f.)
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1664 phase-angle operation

mode découpage de phase (m.)

ئية اليت تعمل ستهِلكات الكهر
ُ
مل طريقة ((رابط:  حتّكم|للتحّكم))  

رتدد.  وُتستخدم يف ((رابط:  ضابط الثايرستور|ضوابط
ُ
جلُهد امل

الثايرستورات))  على سبيل املثال كُمخفت أو لضبط سرعة ((رابط:
رتدد.  يف هذا النوع من التشغيل يتُم التحّكم يف

ُ
ُحمّرِك|ُحمرِّكات))  التيار امل

ك)).  عقب نقطة الصفر للجهد ن التيار من خالل ((رابط:  ترا سر
ك إىل التحّكم يف التيار إىل أن يتلّقى رتدد (وللتيار)، ال يعوُد الرتا

ُ
امل

ستهلك
ُ
نبضة إشعال؛ وانطالًقا من هذه اللحظة الزمنية يبدأ تزويُد امل

ّخر إشعالُ  لطاقة (إىل أن حتني حلظة نقطة الصفر الالحقة).  كلما 
توسطة.

ُ
ك، قّلت القدرة امل الرتا

تشغيل التحّكم بزاوية الطور

Phasenanschnittbetrieb (m.)

1665 phase-frequency 
characteristic; phase-
frequency response; 
phase characteristic; 
phase response

réponse phase (f.)

(انظر:  ((رابط:  منحىن خصائصي للرتدد/للطور)))

استجابة طور

Phasengang (m.)

1666 phase-sensitive 
rectifier

redresseur sensible à la phase (m.)

قوِّم يُعطي جهد خرج دوري، بسعة وقطبية ال ترتبطان فقط بسعة
ُ
هذا امل

قارنة جبهد
ُ
مل جهد الدخل الدوري، وإمنا أيضاً بزاوية طور جهد الدخل 

حتكم مستطيلي له الرتدد نفسه.  ُيشغل جهد التحكم مفتاحاً إلكرتونياً،
يسمح إيقاع فتحه وغلقه مبقارنة الطور.  ومقدار اخلرج هو جهد اخلرج
قَوم واملصقول.  وهذه املنظومة ُمتّكن من قياس سعة جهد ُمتغريِّ ذي

ُ
امل

قي ترددات الطيف. تردد ُمعنيِّ واستهدافه من بني 

ُمقوِّم حسَّاس للطور، يُعطي هذا
املُقوِّم يُعطي جهد خرج دوري،
بسعة وقطبية ال ترتبطان فقط

بسعة جهد الدخل الدوري، وإمنا
أيضاً بزاوية طور جهد الدخل

ملُقارنة جبهد حتكم مستطيلي له
الرتدد نفسه.  ُيشغل جهد التحكم

مفتاح  إلكرتوين ًا، يسمح إيقاع
فتحه وغلقه مبقارنة الطور.

ومقدار اخلرج

phasenempfindlicher Gleichrichter (m.)

1667 Phase-transition graph

graphique de réponse phase (f.)

قسَّم لوغاريثمياً ((رابط:  ُمنحىن خصائصي
ُ
على حمور الرتدد w امل

للرتدد|للمنحىن اخلصائصي للرتدد))، يتم اختيار نقاط تتباعد مبسافاتٍ 
قصريٍة كافية.  حنصل على قيمة ((رابط:  طور|الطور))  اإلمجاّيل للنقاط
نفردة.  ُميكن اختياُر كيفية تقسيم

ُ
ختارة من خالل مجع قيم األطوار امل

ُ
امل

حمور الطور j(ω)، بشكٍل عشوائي، وُمستقٍل عن خط الصفر للمحور
L(ω).  البد من اختيار حمور الرتدد نفسه لكل من ((رابط:  إجابة
سعة|إجابة السعة))  و((رابط:  استجابة طور|استجابة الطور)). 

رسم بياين الستجابة الطور

Phasengang-Grafik (f.)

1668 photo cell

photocellule (f.)

ستعمال طوٍل موجّي ُمناسب. خلية ُميكُن بواسطتها قياس شدة الضوء 
ئيني))  يف دورق ئي|قطبني كهر تتكوَّن اخللية من ((رابط:  قطب كهر
بيب اإللكرتونية.  من زجاجّي ُمفرَّغ، وُحتسب يف نطاٍق أمشل ضمن األ
تٍ )) خالل الضوء الساقط، يتُم تسريُع خروج ((ربط:  إلكرتون|إلكرتو

ثري من ((رابط:  كاثود|الكاثود))  الضوئّي، بسبب ((رابط:  
كهُرضوئي|التأثري الكهُرضوئي))  اخلارجيّ .  ويف حالة التقاء هذه

ت مع ((رابط:  أنود|األنود))، يتُم وصلهما معاً ويصبحوا اإللكرتو
قابلني للقياس كتيار ضوئيّ .

خلية ضوئية

Fotozelle (f.)

1669 photodiode

Photodiode (f.)

ثري كهرضوئي|ظاهرة يعمل هذا الصمام الثنائي الضوئي وفق ((رابط:  
عداد كبرية يف أجهزة التأثري الكهرضوئي))  الداخلي وجيري استعماله 

ت استقبال احلواجز الضوئية.  تكون ((رابط:  حساسية))  ُمكوِّ
السيلكون األكرب مع ترددات الضوء اليت ترتاوح بني 0,8 و 0,9 مم،

لنسبة للحواجز الضوئية حتت احلمراء. ا تُفضَّل  وهلذا السبب فإ

صمام ثنائي ضوئي

Photodiode (f.)

208



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Pمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

1670 photodiode

photodiode (f.)

تعمل   الصمامات الثنائية الضوئية تبعاً ((رابط:  ظاهرة
عداٍد كبرية يف كهُرضوئية|للظاهرة الكهُرضوئية))  الداخلّية وُتستخدم 
ستقِبل.  تبلغ ((رابط:  حساسية))

ُ
احلواجز الكهروضوئية على جانب امل

العناصر السليكونية أكرب قدٍر هلا عندما يرتاوح الطول املوجّي للضوء
0,8 و0,9 ملم، وهلذا يُفضَّل استخدامها يف احلواجز الضوئية لألشعة

حتت احلمراء.  (((رابط:  ظاهرة كهُرضوئية|للظاهرة الكهُرضوئية))
الداخليّ )

صمام ثنائي ضوئي

Fotodiode (f.)

1671 photoelectric effect

effet photoélectrique (m.)

يتُم التمييُز هنا بني ((رابط:  ظاهرة (ال... )  الكهرضوئية
اخلارجية|الظاهرة الكهُرضوئية اخلارجية))، و((رابط:  ظاهرة (ال...)

الكهرضوئّية الداخلّية|  الظاهرة الكهرضوئّية الداخلّية)).

ثري كهُرضوئي

Fotoeffekt (m.)

1672 photometer

photomètre (m.)

جهاٌز ُيستخدم يف قياس الكّميات الضوئية، مثل ((رابط:  كثافة
ضوئية|الكثافة الضوئية))  L أو ((رابط:  شدة الضوء))  F.  ويُفضَّل

استخدامه عند فحص مصدر ضوئي أو سطح عاكس.

فوتومرت، مقياس الشدة الضوئية

Fotometer (n.)

1673 photometric 
characteristic

caractéristiques (f. + pl.) photométriques

تُعنيَّ هذه اخلواص، من ضمن ما تُعنيَّ به، عرب مقادير القياس التالية:
ر|اإلمخاد))  (كأن يتم القياس لدى أطوال موجية ُخمتلفة، ((رابط:  اند

ملطيافية)؛ ((رابط:  امتصاص|االمتصاص)) وهو ما ُميكن تسميته أيضاً 
واللون (لسائل أو جسم صلب شفاف على سبيل املثال، ومنها ُميكن

حتديُد الرتكيز)؛ ((رابط:  انعكاس|االنعكاس)) (مثًال لتأمني اجلودة لدى
توّقف على الطول املوجّي (مثل

ُ
شتَّت امل

ُ
عملية الدهان)؛ االنعكاس امل

حتديد بنية السطح)؛ ((رابط:  شدة الضوء))  و((رابط:  تدّفق ضوئي))
و((رابط:  شدة اإلضاءة))  و((رابط:  كثافة ضوئية))  و((رابط:  دليل
ترجيع اللون))  و((رابط:  درجة حرارة اللون))  و((رابط:  لون الضوء))

و((رابط:  ُمنحىن اإلشعاع))  (من أجل التقييم القياسّي الضوئّي ملصادر
ضوئية).

خواص قياس ضوئية، خواص
فوتومرتية

Fotometrische Eigenschaften (pl.+f.)

1674 photon; quantum of 
light; light quantum; 
light quant

photon (m.)

الفوتون هو حامل ((رابط:  طاقة (ال... )|طاقة))  املوجة الضوئية، ويُعرب
لعالقة:  E = h × n، حيث:  n  ((رابط:  تردد عنه 

ئي بت بالنك الفيز  h ،(((ال... )|الرتدد

فوتون، وحدة الكم الضوئي

Photon (n.)

1675 phototransistor

Phototransistor (m.)

ثري تعمل ((رابط:  ترانزستور|الرتانزستورات))  الضوئية وفق ((رابط:  
عداد كبرية يف كهرضوئي|ظاهرة التأثري الكهرضوئي))  وُتستعمل 

احلواجز الضوئية على جهة االستقبال.  تكون لعناصر السيليكون أكرب
قدر من ((رابط:  حساسية|احلساسية))، عندما يرتاوح الطول املوجيّ 

لنسبة فّضلة 
ُ
ا تكون امل للضوء بني 0,8 و 0,9 مم، وهلذا السبب فإ

للحواجز الضوئية حتت احلمراء.

ترانزستور ضوئي

Phototransistor (m.)

1676 phototransistor

phototransistor (m.)

تعمل ((رابط:  ترانزُِستور|الرتانزستورات))  الضوئية الثنائية تبعاً ((رابط:
عدادٍ  ظاهرة كهُرضوئية|للظاهرة الكهُرضوئية))  الداخلّي وُتستخدم 

ستقِبل.  تصل ((رابط:
ُ
كبرية يف احلواجز الضوئية على جانب امل

حساسية|حساسيتها))  عناصر السيليكون إىل أكرب قدٍر هلا عندما يبلغ
الطول املوجّي للضوء 0,8 وحىت 0,9 ملم، وهلذا يُفضَّل استخدامها يف

احلواجز الضوئية لألشعة حتت احلمراء.

ترانزستور ضوئي

Fototransistor (m.)

1677 photovoltaic cell

cellules photovoltaïques (m.)

ئياً بطريقة كهُرضوئية. ((رابط:  ُمستشعر))  حّساس للضوء يـُّوِلد تياراً كهر
لة))  وُميكن له أن يُنتج ل|شبه ُموصِّ ويرتكَّب من مادة ((رابط:  شبه ُموصِّ
ستهلك، مثله يف

ُ
ئية وينقلها إىل امل ((رابط:  قدرة (ال... )|قدرةَ ))  كهر

همة على اخلال
ُ
ّوِلد.  وتُعترب اخللية الشمسية من األمثلة امل

ُ
ذلك مثل امل

الضوئية.

خلية ضوئية جهدية

Fotoelement (n.)
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1678 Physical Layer

couche (f.) physique / couche de transmission 
de bits

طبقة من طبقات ((رابط:  مرجع (ال... )  األساسي لرتابط األنظمة
املفتوحة|  املرجع األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة)).  يف الطبقة

ت ئية، يتم إرسال ((رابط:  تيار بتات|تيار بت))  لتبادل البيا الفيز
على إحدى قنوات االتصال.  ال ميكن االستغناء عن هذه الطبقة يف كل

أنواع االتصاالت.  من أهم النقاط، اليت يقع الرتكيز عليها يف هذه
لنسبة ئي لتبادل املعلومات، ومستوى اإلشارة  الطبقة:  الوسط الفيز

للقيمة املنطقية 0 و1  (حتويل ((رابط:  بت|البت))  إىل إشارات
ئية)، و((رابط:  سرعة النقل))، و((رابط:  تعدد إرسال ُمفَرد))، أم كهر

((رابط:  تعدد إرسال مزدوج))، أم ((رابط:  تعدد إرسال نصف
مزدوج))، وكيفية القيام بربط ((رابط:  وصلة بني نقطتني))  وكيف يتم

قطعها، وعدد الوصالت يف قوابس التوصيل وجمال استعماهلا.

ئية طبقة (ال... )  الفيز

Bitübertragungsschicht (f.)

1679 PI controller 
(proportional plus 
integral controller)

régulateur (m.) PI, à action proportionnelle et 
intégrale

((رابط:  ضابط))  (جهاز ضبط)  ذو فعل تناسيب وتكاملي.  ويكون
((رابط:  مقدار الضبط))  يف عالقة تناسبية مع ((رابط:  فرق الضبط))

ويف ((رابط:  تكامل))  مع السياق الزمينّ .

ضابط تناسيب تكاملي

PI-Regler (m.)

1680 Pick up value

seuil de réponse (m.)

َمبدى االستجابة ((رابط:  عنصر حتويل|لُعنصر حتويل))، هو قيمة
((رابط:  مقدار الدخل))  األخذة يف االرتفاع، واليت جتعل قيمة ((رابط:

مقدار اخلرج))  تتغري ألول مرة بصفة ملحوظة. (انظر: ((رابط:
ختّلف)))، (انظر: ((رابط:  حساسية االستجابة))) 

َمبدى االستجابة

Ansprechwert (m.)

1681 Pick-and-Place 

appareil pick and place (m.)

بتة، ُيستعمل ألداء املهام نفسها من جهاز ُمناولة ُمربَمج بطريقة 
ملواد أو التتابعات احلركية الىت ال تتغري مبرور الوقت، مثل تعبئة احملطات 

توالية.
ُ
يف مهام عمليات التجميع امل

جهاز التقاط ووضع

Pick-and-Place-Gerät (n.)

1682 picture element (Pixel)

pixel (m.)

(انظر:  ((رابط:  بكسل)))

ُعنصورة، عنصر صورة/  بكسل

Bildelement (n.)

1683 picture element (Pixel)

pixel (m.)

(انظر:  ((رابط:  بكسل)))

ُعنصورة، عنصر صورة/  بكسل

Bildpunkt (m.)

1684 picture element (Pixel)

pixel (m.)

(انظر:  ((رابط:  بكسل)))

ُعنصورة، عنصر صورة/  بكسل

Bildzelle (f.)

1685 PID algorithm

algorithme PID (m.)

(انظر:  ((رابط:  ضابط تناسيب تكاملي تفاضلي)))

خوارزمية تناسبية تفاضلية
PID تكاملية، خوارزمية

PID-Algorithmus (m.)

1686 PID controller 
(proportional plus 
integral plus derivative 
controller)

régulateur (m.) PID / régulateur (m.) à action 
proportionnelle, intégrale et dérivée

هو ((رابط:  ضابط تناسيب تكاملي))  مع وظيفة تفاضلية، مما يعين توفّر
ت كوِّ

ُ
((رابط:  عنصر تفاضلي))  إضايف.  وعادًة ما يكون كل من امل

الثالثة (التناسيب والتكاملي والتفاضلي)  ُمرَكَّباً على التوازي.

ضابط تناسيب تكاملي تفاضلي

PID-Regler (m.)

1687 PID controller in action 
diagram/ functional 
diagram

régulateur (m.) PID dans le plan d'action

ت الثالثة اخلاصة ((رابط:  ضابط تناسيب عادًة ما يتم توصيل املكّو
لضابط التناسّيب التفاضلّي التكامليّ ))، (ُمتمثلًة يف تفاضلي تكاملي|
العنصر التناسّيب والعنصر التكاملّي والعنصر التفاضليّ )، على التوازي.

هذا يعين أن ((رابط:  فرق الضبط))  يتفرع إىل ثالثة ُكتل، ومقادير
الضبط اجلزئية تتم إضافتها إىل ((رابط:  مقدار الضبط|  مقدار ضبط))

الضابط التناسيب التكاُملي التفاُضلي.

ضابط تناسيب تفاضلي تكاملي يف
ُخمطَّط العمل

PID-Regler (m.) im Wirkungsplan
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1688 PID Parameter

paramètres PID (pl.+m.)

/ >T<sub>nو <K<sub>P</sub علمات
َ
ُميكن تغيري امل

sub> وT<sub>V</sub> يف ((رابط:  ضابط|أجهزة
الضبط))  عرب جماٍل أكرب من غريها يف الغالب.  وُميكن من اجلدول

استخالص قيم عملية من هندسة العمليات للضابط التناسّيب، والتناسيب
التكاملّي، والتناسيب التكاملي التفاضلي.

َمعلم تناسيب تكاملي تفاضلي،
رامرت تناسيب تكاملي تفاضلي

PID-Parameter (pl.+m.)

1689 piezo force sensor; 
piezo force transducer

Capteur (m.) de force piézoélectrique

ثري قوة يف عنصر من اخلزفيات (السرياميك)  الكهرضغطية، وحتت 
ضاغطة، جتري إعادة توزيع للشحنات يف عالقة تناسبية مع ((رابط:
ستعمال ((رابط: سبِّبة هلا.  وإذا قيست هذه الشحنة 

ُ
قوة|القوة))  امل

م شحنات))، فإنه ال حيدث تعرُّض ملشكالٍت يف العزل، نظراً  ُمضخِّ
ستشعر يف ِقصر الدائرة.

ُ
لتشغيل امل

ُمستشعر قوة كهرضغطي

Piezo-Kraftaufnehmer (m.)

1690 piezoelectric constant

constante (f.) piézoélectrique

ثري كهرضغطي|لظاهرة التأثري الكهرضغطي))، فإنه يتمُ  وفقاً ((رابط:  
ْرو))

َ
ئية على سطح ((رابط:  بلورة َمْرو|بلورة امل احتساب الشحنة الكهر

بت كهرضغطي *  القوة (الكوارتز)  طبقاً للُمعادلة التالية:  الشحنة =  
الضاغطة على بلورة املرو؛ الثابت الكهرضغطي =  2,3 ×  10

.sup>-12</sup> [As/N] >

بت بت كهرضغطي، 
كهرإجهادي

Piezoelektrische Konstante (f.)

1691 piezoelectric effect; 
piezo-electric effect

effet (m.) piézoélectrique

ثري كهرضغطي))). (انظر:  ((رابط:  

ثري ثري  كهرضغطي، 
كهرإجهادي

Piezoeffekt (m.)

1692 piezoelectric force 
transducer

transducteur piézoélectrique (m.)

،(piezoceramic element) يف خلية السرياميك الضغطّي
ثري القوة، توزّع يف الشحنة يكوُن متناسباً مع ((رابط: ينشأ من خالل 

م قوة|القوة)).  وإذا قيست هذه الشحنة بواسطة ((رابط:  ُمضخِّ
شحنات))، فإنه ال ينشأ عن ذلك ُمشكالٌت عزل، بسبب تشغيل دائرة

ستشعر.
ُ
القصر خللية امل

حمول قوة كهروضغطي

Piezoelektrischer Kraftaufnehmer (m.)

1693 piezoelectric modulus

module piézoélectrique (m.)

بت كهرضغطي))) (انظر:  ((رابط:  

وحدة قياس كهُرضغطية، وحدة
قياس كهُرإجهادية

Piezomodul (m.)

1694 piezoelectric pressure 
sensor

capteur (m.) de pression piézoélectrique

ثري كهرضغطي|ظاهرة التأثري ستشعر ((رابط:  
ُ
ُيستعمل هذا امل

ئية على سطح الكهرضغطي))  والذي يتُم بناًء عليها توليد شحنات كهر
ْرو))  (الكوارتز)  تكون يف عالقة تناسبية مع

َ
((رابط:  بلورة َمْرو|بلورة امل

لتايل مع ((رابط: (((رابط:  قوة|القوة))  الضاغطة، و
ئي تناسيب ضغط|الضغط)).  جيري حتويل الشحنة إىل جهد كهر

م شحنات)). بواسطة ((رابط:  ُمضخِّ

حساس ضغط كهرضغطي،
حساس ضغط كهُرإجهادي

Piezoelektrischer Druckaufnehmer (m.)

1695 piezoelectric principle

principe piézoélectrique  (m.)

ئية يف بلورة َمْرو يتمّثل هذا املبدأ يف ظهور فصل بني الشحنات الكهر
م شحنات ُمَعدّ  ثري قوة ضاغطة.  وبواسطة ُمضخِّ (كوارتز)  حتت 

خصيصاً هلذا الغرض، يتم حتويل الفصل بني الشحنات إىل إشارة جهد
ئي. كهر

مبدأ كهرضغطي، مبدأ (ال... )
الكهرإجهادي

Piezoelektrisches Prinzip (n.)

1696 piezoelectricity

piézoélectricité (f.)

ثري كهرضغطي))). (انظر:  ((رابط:  

ء ء انضغاطية، كهر كهر
(ال... )  اإلجهادية

Piezoelektrizität (f.)
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1697 piezo-resistive effect

Effet piézorésistif (m.)

ئية ملادة قاومة))  الكهر
ُ
ثري (ظاهرة)  يتمثل يف تغّري ((رابط:  ُمقاومة|امل

قاومة حيدث يف كل
ُ
ثري الضغط أو الشد.  وهذا التغّري يف امل ُمَعيَّنة حتت 

ل|أشباه املواد، ولكنه ُيالحظ بصفٍة أوضح يف ((رابط:  شبه ُموصِّ
وصِّالت))  وبصورٍة أقوى بكثري يف املعادن.  والذي ال يكاد يُذكر

ُ
امل

تأيت من تغيري الشكل.
ُ
لقياس إىل تغري املقاومة امل

ثري املُقاومة الضغطية، مقاومة
بيزو

Piezoresistiver Effekt (m.)

1698 piezoresistive pressure 
sensor

capteur (m.) piézorésistif de pression

قاومة الضغطية))، حيُث أنه
ُ
ثري امل ستشعر على ((رابط:  

ُ
يعتمد هذا امل

ئية، وهو غالباً  حيتوي على ((رابط:  غشاء))  تـُثـَبَّت عليه ُمقاومات كهر
ُمستشعر ضغط ُمدمج من الِسليكون.  ويّؤدي متدد وتقلص الغشاء،

َسَلط عليه، إىل
ُ
لضغط امل رتِبطة 

ُ
وزَّعة فوقه وامل

ُ
قاومات امل

ُ
لتايل تغّري امل و

ئيّ . تّولد جهد كهر

ملُقاومة الضغطية ُمستشعر ضغط 

Piezoresistiver Druckaufnehmer (m.)

1699 Piping and 
Instrumentation 
Diagram

schéma (m.) de processus et d'instrumentation

(انظر:  ((رابط:  رسم بياين وظيفي للعمليات الصناعية)))

ُخمطَّط التوصيالت واملُعدِّات

Rohrleitungs- und Instrumentenfließbild (n.)

1700 Pitot tube; impact tube

tube de Pitot (m.)

أنبوب يتكوَّن من ترتيبة قياس، ُحتدِّد ((رابط:  ضغط|الضغط))  احلراكي
(الدينامي)  p<sub>dyn</sub> كفرق بني الضغط اإلمجايل

والضغط الساكن (االستايت)  p<sub>1</sub> .  تنطبق املعادلة
فرتاض أن املقطع العرضي هو رَفقة على ((رابط:  تدّفق|التدفق))، 

ُ
امل

. <A<sub>1</sub

أنبوب بيتو

Staurohr (n.)

1701 Pixel

pixel (m.)

فردة لرسم تساميت ((رابط:  رقمي))،
ُ
البكسل يرمز إىل القيم اللونية امل

واملعيار املساحي الالزم لعرض قيمة لونية، لدى ((رابط:  ُمستشعر))
ُمعاجلة الصورة أو شاشة صورية ذات إمكانية التحّكم يف خطوط املسح

التساميت.

بكسل، ُعنصر من صورة/ُعنصورة

Pixel (n.)

1702 Planckian radiator

émetteur de Planck (m.)

ع أسود))) (انظر:  ((رابط:  ُمشِّ

ع بالنك ُمشِّ

Planck'scher Strahler (m.)

1703 platinum/rhodium10-
platinum

platine/rhodium10-platine

زدوجات احلرارية))، ترتّكب
ُ
عبارة عن زوج من ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

من ((رابط:  سبيكة))  من البالتني (Pt)  والروديوم (Rh)، وأخرى من
البالتني (Pt).  يرتاوح ((رابط:  مدى القياس|مدى قياسها))  بني 0
،PtRh10-Pt وحىت 1.600 درجة سيليزية.  يُرمز هلذه السبيكة

زدوجة احلرارية، وال تتعرض أبداً للتآكل أو
ُ
لرمز S متييزاً لنوع امل وكذلك 

التأكسد.

بالتني/روديوم10- بالتني

Platin/Rhodium10-Platin

1704 platinum/rhodium13-
platinum

platine/rhodium13-platine

زدوجات احلرارية))، ترتكب
ُ
عبارة عن زوج من ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

من ((رابط:  سبيكة))  من البالتني (Pt)  والروديوم (Rh)، وأخرى من
البالتني (Pt).  يرتاوح ((رابط:  مدى القياس|مدى قياسها))  بني 0
،PtRh13-Pt وحىت 1.600 درجة سيليزية.  يُرمز هلذه السبيكة

زدوجة احلرارية، وال تتعرض أبداً للتآكل أو
ُ
لرمز R متييزاً لنوع امل وكذلك 

التأكسد.

بالتني/روديوم13- بالتني

Platin/Rhodium13-Platin

1705 platinum70/rhodium30
-platinum94/rhodium6

platine70/rhodium30-platine94/rhodium6

زدوجات احلرارية))، ترتّكب
ُ
عبارة عن زوج من ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

زدوجات
ُ
من ((رابط:  سبيكة|سبيكتني))  ُخمتلفتني، عبارة عن زوج من امل

احلرارية، ترتكب كل واحدة منهما من سبيكتني خمتلفتني البالتني  و
الروديوم .  يرتاوح ((رابط:  مدى القياس|مدى قياسها))  بني -200

وحىت 1.700 درجة سيليزية.  يُرمز هلذه السبيكة
لرمز لرمز B أو  PtRh70/30-PtRh94/6، وكذلك 

.EL18

بالتني7
0/روديوم30- بالتني94/روديوم6

Platin70/Rhodium30-Platin94/Rhodium6
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1706 Playback Programing

programmation (f.) play-back

ديتها ُمباشرًة وبشكلٍ  راد 
ُ
يف هذا النوع من الربجمة يتُم إظهاُر احلركة امل

يدوّي، من خالل توجيه يد ((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|الروبوت))
ً إىل املسار واإلجتاه املنوط به السُري فيها.  يقوُم ((رابط: يدو

ه))  أثناء عملية التوجيه تلك، بتخزين قيم مواضع ((رابط: وجِّ
ُ
حتّكم|امل

حماور الروبوت))  كٌل على حدة، يف داخل وحدات التخزين.  ويف أثناء
مج))، يتُم من ّمث تكراُر تلك احلركة. مج|الرب سري عمل ((رابط:  بر

برجمة اإلرجاع، إعادة برجمة بعد
تسجيلها مباشرةً 

Play-Back-Programmierung (f.)

1707 PLC

CPE

speicherprogrammierbare) اختصار املصطلح األملاين
Steuerung) (انظر: ((رابط:  جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة))) ،
صطلح إىل حاسوب معياري، ُمزوَّد مبجموعات إدخال وإخراج،

ُ
ُيشري امل

مج تطبيقي|برامج تطبيقية))، اليت ُحتدَّد وظيفتها بواسطة ((رابط:  بر
من السهل إعدادها مبُساعدة ((رابط:  لغات الربجمة))  القياسية (مثل:

((رابط:  لغة قائمة التعليمات ILL))، و((رابط:  ُخمطط
خطط الوظيفي))، و((رابط:  ُخمطط بياين ُسّلمي))، و((رابط:

ُ
وظيفي|امل

،((ST رابط:  نص ُمنظَّم))و ،((AS خطط الوظيفي التتابعي
ُ
لغة امل

ويتُم حتميلها يف جهاز التحكِّم املنطقي، لتتم ُمعاجلتها هناك توالياً .

جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة

SPS

1708 PLC CPU

CPE-processeur

كوِّن املركزّي يف ((رابط:  جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة|جهاز
ُ
إن امل

التحّكم املنطقي القابل للربجمة))  هو ((رابط:  وحدة املعاجلة املركزية
(CPU)))، وحتتوي على ((رابط:  ُمعاجل))، وذاكرة حتميل، وذاكرة

تشغيل، وذاكرة للقراءة فقط.  وإذا ُوجد ُمفتاح منط التشغيل على الوضع
مج|الربامج))  فيما بني جهاز STOP، فإنه ُميكن نقُل ((رابط:  بر

عاجلة املركزية جلهاز التحّكم املنطقي القابل للربجمة، عرب
ُ
الربجمة، ووحدة امل

((رابط:  واجهة ُمتعددة النقاط)).  وعند التحويل للوضع RUN يبدأ
مج وهو يف وضع مج، وعند الوضع RUN-P ُميكن تعديُل بر الرب

التشغيل.  الوضع MRES يهدف إىل العودة إىل حالة االنطفاء
األصلية.  ُميكن قراءُة الربامج أيضاً عرب 'بطاقة ذاكرة'  (انظر:  ((رابط:

ستخدام ئياً ))). كما ُميكن  ذاكرة قراءة فقط قابلة للمحو وُمربجمة كهر
((رابط:  واجهة بينية|واجهاٍت بينية أخرى))، حتويُل توصيالٍت عامة إىل
ت احلالة واألعطال، توّضح احلالة التشغيلية جمموعاٍت تركيبيٍة أبعد.  بيا

وتسمح بتشخيص األعطال ُمستقبالً .

وحدة املُعاجلة املركزية جلهاز حتّكم
منطقي قابل للربجمة

SPS-CPU

1709 PLC Hardware

matériel CPE (m.)

يشيُع استخداُم أنظمة ((رابط:  جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة|حتّكم
منطقي قابلة للربجمة))  ُمركبَّة بطريقة منطية.  ُتوضع الوحدات النمطية

فردة جلهاز التحّكم املنطقي القابل للربجمة، والالزمة ((رابط:
ُ
امل

حتّكم|للتحّكم))  يف التجهيزة، على سياٍج حامل ُمزوَّد ((رابط:  نظام
ت)).  خيتلف تشكيل اهلارد وير بشكل قل للبيا ت|بنظاٍم  قل البيا
حّر تبعاً للُمربمج، من حيُث عدد جمموعات الرتكيب الرقمية والتماثلية

للدخل واخلرج املطلوبة.  ُميكن اضافة جمموعات تركيبية أخرى ذات
وظائف اتصالية أو غريها.  كما تسّهل توسعة اهلارد وير ليشمل وحداتٍ 

منطية وجمموعات تركيبية.  تتم عملية إمداد الكابالت إىل ((رابط:
شّغالت))  عرب القوابس

ُ
ستشعرات))  و((رابط:  ُمشغل|امل

ُ
ُمستشعر|امل

األمامية اليت تُركَّب على جمموعة الدخل واخلرج.  كل الوحدات النمطية
تكون غالباً جبهد تيار ُمستمر مقداره 24، وتعمل بطارية ُموازنة احلمل

ت مج التحّكم))  وختزين البيا مج حتّكم|بر على محاية ((رابط:  بر
حلمايتها يف حالة قصور الشبكة.

هارد وير جهاز حتّكم منطقي قابل
للربجمة

SPS-Hardware (f.)
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1710 PLC hardware 
configuration

configuration (f.) de matériel CPE

عند عملية تشكيل اهلارد وير، يقوُم السوفت وير مبُحاكاة ((رابط:  حامل
موعات الرتكيبية . فردة 

ُ
موعات الرتكيبية))، وإمداد الفتحات امل ا

يت 1)  جبهاز يت))  0 و يُظهر اجلدول، توّفر 16 مدخالً (((رابط:  
األمتتة من خالل وحدة الدخل الرقمّية، تندرج حتت هذه املداخل

طلقة 0.0 ...  0.7، 1.0 ...  1.7.
ُ
((رابط:  عنوان|العناوينُ ))  امل

الرقم األول ُميّثل عنوان البايت، والثاين ُميّثل عنوان البت.  وعلى هذا ُميكن
يت 4 و5)، إضافَة إىل 4 مداخل متاثلية، استخداُم 16 خمرجاً رقمياً (

مج مج حتّكم|بر وخمرجني متاثليني لكل 8 بت من ((رابط:  بر
التحّكم)).

تضبيط هارد وير جهاز التحّكم
املنطقي القابل للربجمة

SPS-Hardwarekonfiguration (f.)

1711 PLC memory element

composant mémoire CPE (m.)

مج التحّكم))  الفعلّي داخل ذاكرة مج حتّكم|بر يتُم ختزيُن ((رابط:  بر
التحميل اخلاصة ((رابط:  وحدة املعاجلة املركزية (CPU)|بوحدة
ت الالزمة لسري ((رابط: املعاجلة املركزية (CPU))).  تُنسخ البيا

مج التطبيقي))  يف ذاكرة التشغيل السريعة.  حتوي مج تطبيقي|الرب بر
مج.  تتصل تغّريات))  اليت خترج عن الرب

ُ
ذاكرُة النظام ((رابط:  ُمتغّري |امل

عاجل))، ووحداُت اإلدخال
ُ
كُل وسائط الذاكرة، و((رابط:  ُمعاجل|امل

قل)). قل (معلومات)| واإلخراج، بعضها مع بعض عرب ((رابط:  
(انظر:  ((رابط:  ذاكرة الوصول العشوائي (RAM))))، (انظر:

((رابط:  ُمعامل جهاز التحّكم املنطقي القابل للربجمة)))

عنصر الذاكرة يف جهاز التحّكم
املنطقي القابل للربجمة

SPS-Speicherbaugruppe (f.)

1712 PLC Operand

opérande (m.) CPE

تنقسم ُمعامالت ((رابط:  جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة|أجهزة
I خذ الرمز دخالت (

ُ
التحّكم املنطقي القابلة للربجمة))  إىل اآليت:  امل

اختصاراً للكلمة اإلجنليزية Input، والرمز E اختصاراً للكلمة األملانية
Eingang)  وهي ((رابط:  رسم عمليايت))  لوحدات اإلدخال الرقمية

خذ الرمز O من اإلجنليزية Output، وعن خرجات (
ُ
DI، وامل

عاجلة
ُ
األملانية الرمز A، اختصاراً لكلمة Ausgang)  وتكون صورة امل

خذ الرمز لوحدات اإلخراج الرقمية DO، ووحدة التخزين الداخلية (
M من الكلمة اإلجنليزية Memory)  وتكوُن وحدة لتخزين

خذ الرمز T من الكلمة اإلجنليزية املعلومات، والوظائف الزمنية (
Timer)  ُمتّثل ((رابط:  عنصر الوقت|عناصر الوقت))، ومن أمثلتها

((رابط:  إرجاء التشغيل))، و((رابط:  إرجاء اإليقاف))، و((رابط:
خذ الرمز نبضة|النبضة))/((رابط:  زمن التشغيل))، والوظائف العّدية (

C من الكلمة اإلجنليزية Counter، الرمز األملاين Z من الكلمة
األملانية Zähler  ((رابط:  عّداد)))  وتكون عّدادات سوفت وير

كالعّدادات التصاعدية والتنازلية.

ُمعامل جهاز التحّكم املنطقي
القابل للربجمة

SPS-Operand (m.)

1713 PLC program structure

structure (f.) de programme CPE

يتُم طبقاً ((رابط:  مواصفة (ال... )  القياسية للجنة الدولية للتقانة
ئية IEC رقم 61131|للُمواصفة القياسية للجنة الدولية الكهر
ئية IEC رقم 61131))، إدارُة كل مهمة أمتتة يف للتقانة الكهر

ا مشروع قائٌم بذاته.  عقب تصميم مشروعٍ  مٍج ما، وكأ سوفت وير بر
ما، يقوُم ((رابط:  ُحمّرر))  املشروع بتحديد ماهية التشبيك املطلوب

تنفيذها.  بعد ذلك يتُم تنسيق اهلارد وير حمل االستخدام.  لذلك يتمُ 
(((CPU) عاجلة املركزية

ُ
تكوين جزء من الشبكة، هو ((رابط:  وحدة امل

ووحدة اإلدخال واإلخراج.  حبيث ُحتّدد ((رابط:  ُمعامل جهاز التحّكم
املنطقي القابل للربجمة|ُمعامالت جهاز التحّكم املنطقي القابل للربجمة))

و((رابط:  عنوان|عناوينها)).  بعد ذلك ُميكن كتابة وحدات ((رابط:
مج التطبيقي)). مج تطبيقي|الرب بر

مج جهاز التحّكم املنطقي بنية بر
مج القابل للربجمة، هيكل بر
جهاز التحّكم املنطقي القابل

للربجمة

SPS-Programmstruktur (f.)
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1714 PLC programming 
language

langage de programmation (m.) CPE

حققت برجمة ((رابط:  جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة|أجهزة التحّكم
ا شركة الستعانة بلغات الربجمة اليت طّور املنطقي القابلة للربجمة))  

سيمنز SIEMENS مثل STEP5 وSTEP7، انتشاراً واسعاً .
وبعُض هذه اللغات نصّية، والبعض اآلخر بيانّية.  تتمتع لغاُت الربجمة:

((رابط:  قائمة تعليمات (الربجمة)))، و((رابط:  رسم بياين ُسّلمي))،
نتشارٍ  ت الوظيفية))   ُكوِّ

و((رابط:  ُخمطَّط وظيفي))، أو ((رابط:  لغة امل
ستخدام ا ُتّسهل عملية متثيل وظائف التحّكم والتوجيه  واسع، حيُث أ
رموز وحروف بسيطة، ويف النوعني املذكورين أخراً، ُتستعمل رموٌز وظيفيةٌ 

لنسبة للُمتحّكمات التتابعية فهناك لغة التحّكم التتابعي بيانية.  أما 
ا.  وتُعترب قائمة التعليمات (الربجمة)  هي لغة الربجمة الربجمي اخلاصة 
األشهر عاملياً، إال أن الربامج كبرية احلجم تصبح غري واضحة فيها.

لغة برجمة جهاز حتّكم منطقي قابل
للربجمة

SPS-Programmiersprache (f.)

1715 PLCopen

PLCopen

رابطة مكوَّنة من ُمصنّعي وُمستخدمي أنظمة ((رابط:  حتّكم|التحّكم))
دف إيل تشجيع نشر ((رابط:  مواصفة (ال... )  رقم والربجمة، 

61131 طبقاً للمواصفات القياسية األملانية (DIN)  واملواصفات
األوروبية|املواصفة رقم 61131 طبقاً للمواصفات القياسية األملانية
جهزة التحكم املنطقي (DIN)  واملواصفات األوروبية))، اخلاصة 

عتدة عليه، من ذلك،
ُ
َربِجمَة، وكذلك ((رابط:  اعتماد))  أنظمة الربجمة امل

ُ
امل

على سبيل املثال، تطوير أساليب االختبار ومنح االعتمادات من خالل
ُمنظمات ُمستقلة.  (انظر:  ((رابط:  حصول (ال... )  على شهادة

اجلودة))). 

PLCopen رابطة

PLCopen

1716 plug-in bus

bus (m.) enfichable

ت الواجهة اخللفية))) قل بيا (انظر:  ((رابط:  

ت مقبوس قل بيا

Einsteckbus (m.)

1717 Pneumatic gripper

grappin pneumatique (m.)

تعمل القوابض البنيوماتية يف هندسة ((رابط:  إنسان آيل
ت))  مببدأ الشفط على األجزاء ُمستوية السطح، ومببدأ (روبوت)|الروبو
الضغط يف قمط قطعة الشغل.  عند استخدام شفاٍط ما، البُّد أن يكون
سطح قطعة الشغل أَْمَلس، ونظيفاً، وجافاً، وال يسمح بدخول اهلواء.

قابض بنيومايت

Pneumatischer Greifer (m.)

1718 pneumatic incentives

entraînement pneumatique (m.)

ُحمفِّز يرتبُط عملُه بشبكة ضغط اهلواء، وتكوُن له ميزة تقصري أزمنة
الضبط.  يتُم من خالله توليد طاقاٍت كبرية، وذلك مبُساعدة أغشية كبرية

حّفزات البنيوماتية بسرعتها وعدم قابليتها
ُ
بشكٍل ُمناسب.  تتمّري امل

لإلنفجار.  (انظر:  ((رابط:  محاية ضد اإلنفجار)))

ُحمفِّز بنيومايت

Pneumatischer Antrieb (m.)

1719 pneumatic servo valve

vanne de positionnement (f.)

رفق، من خمروط الصمام (4)، الذي
ُ
يتكوَّن، كما هو ُمبنيَّ يف الرسم امل

ثَّبت يف
ُ
جتاه مقعد الصمام (6)  امل ؤازر (1)+(2)+(3)  

ُ
شغِّل امل

ُ
ُحيرَّكه امل

خرتق يف
ُ
مبيت الصمام.  ينتج عن هذا مقطع عرضّي ُمتغّري للوسط امل

عكس اجتاه الغلق.  ُيضغط على الغشاء املطاطّي (1)  من جانب واحد
من خالل ضغط التشغيل، فيحّرِك قضيب الصمام (3)، يف عكس اجتاه

بض إعادة الضبط (2).  على قضيب الصمام، ويُوجد ُخمروط قوة 
الصمام (4)، الذي يُفتح على جلبتني دليليتني (5).  يتواجد مقعد

الصمام (4)  داخل مبيت الصمام (7).  ُحتدَّد األبعاد األساسية ملبيت
الصمام يف املواصفات القياسية ذات الصلة.

صّمام ُمؤازر

Stellventil (n.)

1720 Point of the 
disturbance

point (m.) d’attaque de la variable de 
perturbation

هو املوضع من ((رابط:  دائرة حتّكم|دائرة التحّكم))، الذي يتماس فيه
مقدار التشويش مع الدائرة، أى يتم دجمه فيها.

نقطة متّاس مقدار التشويش

Angriffspunkt (m.) der Störgröße
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1721 Point to point

mode PTP du robot (m.)

نوٌع من التشغيل فيه يتحّرك ((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|الروبوت))
ستَهدفة حبيُث تبدأ كُل احملاور يف احلركة يف الوقت نفسه،

ُ
إىل النقطة امل

ا تتوقف يف الوقت ذاته.  يف حالة ((رابط:  روبوت كما أ
تعامد))، تنتج مسارات حركية ُمستقيمة، وكذلك

ُ
ُمتعامد|الروبوت امل

ُمنحنيات ُمعقّدة يف حّيز احلركة، حيُث ال يتبع ذلك حدوُث ((رابط:
حتويل اإلحداثيات|حتويل لإلحداثيات))  للنقاط البينية املوجودة على

املسار.  هذا النوُع من التشغيل يُتيح إمكانية جعل أزمنة التنّقل بني
نقطتني ُمربجمَتني أقصر ما ُميكن.

تشغيل الروبوت من نقطة إىل نقطة

Roboter-PTP-Betrieb (m.)

1722 point-to-point circuit

ligne fixe (f.)

(انظر:  ((رابط:  اتصال بني نقطتني)))

خط دائم

Standleitung (f.)

1723 point-to-point 
connection

connexion point à point (f.)

(انظر:  ((رابط:  وصلة بني جهازين)))

وصلة بني نقطتني، ربط بني نقطتني

Zweipunktverbindung (f.)

1724 point-to-point control/ 
point-to-point 
positioning control

commande (f.) par point

تحّكمات بني نقطتني إمكانية وضع ((رابط:  أداة|اآلالت))
ُ
تُتيح امل

على نقاط ُمربَجمة ُمسبًقا.  يتُم تشغيل احملاور الفردية حلركة ((رابط:  ماكينة
تشغيل ميكانيكي|معدات آلية))، إّما يف الوقت نفسه أو بشكلٍ 

ُمتعاقب يف ((رابط:  عملية حركة انتقال سريعة)).  وُمبجّرد بلوغ النقطة
تحكمات بني

ُ
ستَهدفة، تبدأ األلة يف العمل.  وتتمثل مهام استخدام امل

ُ
امل

نقطتني يف ماكينات احلفر والربمشة والتثقيب أو التخرمي (للبطاقات)
واللحام، وما أشبه.

ُمتحكِّم بني نقطتني

Punktsteuerung (f.)

1725 point-to-point link/ 
point-to-point 
connection

liaison point à point (f.)

وصلة بني ((رابط:  ُمشرتك|ُمشرتكني))  اثنني.

وصلة بني جهازين

Punkt-zu-Punkt-Verbindung (f.)

1726 point-to-point 
transmission

liaison continue (f.)

شرتكني يف االتصال عرب شبكة
ُ
هو اتصاٌل دائم (ُمستمر)  بني اثنني من امل

التصال اهلاتفي، ويتُم إنشاؤه لفرتٍة زمنية ُحمددة، من خالل عملية ربط 
ت اؤه بعد ذلك.  وعرب هذا االتصال، ُميكن نقل البيا انتقائية، مث يُتم ا
ئي، على سبيل بكافة أنواعها.  وُميكن إنشاء االتصال نفسه بشكٍل فيز
املثال عندما ُمتّد ((رابط:  خط|وصلة))  من النحاس من ((رابط:  جهاز
ت))  إىل جهاز آخر، أو يكون بشكٍل افرتاضّي، كجزء من طريف للبيا

البنية التحتية يف املستوى األعلى.

اتصال بني نقطتني

Standverbindung (f.)

1727 Poisson ratio/ 
Poisson's ratio

coefficient de Poisson (m.)

ُمعامل ُميّثل النسبة بني تغّري املقطع العرضّي وتغّري طول ((رابط:  جسم
بض|اجلسم النابض))، الذي ُميكن أن يكون، مثًال، يف شكل أسطوانة

ئي:  ُمعامل بواسون =  (تغّري الشعاع/الشعاع) / (تغّري  ل كهر من ُموصِّ
الطول/الطول).

نسبة بواسون

Poisson-Zahl (f.)

1728 Polar coordinate 
system

système (m.) de coordonnées polaires

((رابط:  نظام إحداثيات))  ثنائي األبعاد، ُميكُن فيه تعريُف كل نقطة
موجودة على مستوًى ما، من خالل زاوية وبُعد (مسافة).  هذا ويكونُ 
النظاُم اإلحداثّي القطّيب ذا جدوى، من الناحية احلسابية، عندما يكونُ 

لزوا واألبعاد أسهل من توصيُف العالقة بني نقطتني من خالل التعبري 
.X, Y التوصيف القائم على احملورين اإلحداثيني

نظام اإلحداثيات القطبية

Polarkoordinatensystem (n.)

1729 pole

pôle (m.)

(انظر:  ((رابط:  موضع قطيب)))

قطب

Pol (m.)
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1730 pole shoe

épanouissement polaire

ُمكوِّن مصنوع من مادة ذات ((رابط:  نـََفاِذيّة))  عالية، ولتكن احلديد
ال املغناطيسّي ملغناطيس على سبيل املثال، وُيستخدم إلظهار خطوط ا

دائم أو ملف، يف شكٍل ُمعنيَّ من املادة إىل اهلواء، ومن َمث تشتيتها.
ال املغناطيسيّ )))، (انظر:  ((رابط:  فجوة (انظر:  ((رابط:  خط ا

هوائية)))

حذاء الُقطب

Polschuh (m.)

1731 pole, pole location

régulateur (m.) à trois plages pas-à-pas

اية. يف املوضع القطيب، فإن قيمة دالة التحويل تقارب الال

موضع قطيب، موضع قطيب

Polstelle (f.)

1732 Polling

polling (m.)

ت)).  ينبغي أن طريقة ((رابط:  تزامن|للُمزامنة))  عند ((رابط:  نقل البيا
يتحقق ((رابط:  رئيس|الرئيس))  بشكل دوري من رغبة ((رابط:

ت أو إذا توفرت لديهم إمكانية استقبال بع|التابعني))  يف إرسال بيا
ت.  وحده الرئيس يستطيُع بدء االتصال.  يف حني ال يستطيع بيا

بع|التابعون))  بدئه، بل أقصي ما ُميكنهم فعله هو حجب ((رابط:  
االتصال.

استطالع (ال... )

Polling (n.)

1733 Polling

polling (m.)

(انظر:  ((رابط:  توزيع مركزي)))

استطالع (ال... )، طلب اإلرسال

Polling (n.)

1734 polymorphism

polymorphie (f.)

مفهوم يف لغات الربجمة، لتوصيف مقدرة ((رابط:  ُمعرِّف))  على تقّبل
عرِّف.  (انظر:  ((رابط:

ُ
ت، وفقاً الستخدام هذا امل أنواع ُخمتلفة من البيا

توجيه الكائنات)))

تعددية األشكال، تعدد األشكال

Polymorphie (f.)

1735 polynom

polynôme (m.)

ضيات، ويعين جمموع (ُمتناهي)  ُمضاعفات ُمصطلح ُمستخدم يف الر
أسس وأدلّة ((رابط:  ُمتغّري ))  ما، حيُث تكوُن األدلّة أعداداً طبيعية.

ُمتعدِّد احلدود، ُمتعدد املخارج

Polynom (n.)

1736 polynomial

polynôme (m.)

ائي من ُمضاعفات قوى ضيات، رقم  ُمصطلح يُقّصد به، يف جمال الر
سس ُمتغريِّ ما، حيُث تكون هذه األسس أعداداً طبيعية.

ُمتعدِّد احلدود

Polynom (n.)

1737 polynomial generator, 
generator polynomial

polynôme (m.) générateur

(انظر:  ((رابط:  ُمتعدِّد احلدود لالختبار)))

ُمولد ُمتعدِّد احلدود

Generatorpolynom (n.)

1738 port

port

(انظر:  ((رابط:  واجهة بينية)))

منفذ

Port

1739 Portable Document 
Format

PDF

ئق النصية. هو منط معياري للو

PDF، صيغة وثيقة قابلة للنقل

PDF

1740 pose

pose (f.)

هو وضعية واجتاه ((رابط:  نقطة مركز األداة))  اخلاصة ((رابط:  إنسان
آيل (روبوت)|بروبوت))  ما.

وضعية، اختاذ وضعية (وضٍع معنيٍ )

Pose (f.)

1741 position algorithm

algorithme de positionnement (m.)

((رابط:  خوارزمية ضبط))  رقمية، يتُم فيها تكويُن إشارة الدخل يف كل
مرٍة مع ((رابط:  موعد أخذ العّينة)).

خوارزمية املوضعة، خوارزمية
وضعية ضبط

Stellungsalgorithmus (m.)

1742 position determination

positionnement (m.)

وَضَعة، يف ضبط دقة وضعية جزٍء ما، استناداً 
َ
يُفيد حتديد املوضع، أو امل

وَضَعة يف إجتاٍه أحادّي، أو
َ
إىل مكاٍن ُمعرَّف.  ُميكن أن إجراء عمليُة امل

ثنائّي، أو ثالثّي، كما ُميكُن التمييُز بني عملياٍت بصرية، وأخرى ال
بصرية.  (انظر:  ((رابط:  حساس اإلزاحة)))، (انظر:  ((رابط:  حساس

الدوران الزاوي)))

حتديد املوضع

Positionsbestimmung (f.)
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1743 position feedback

rétroaction de positionnement (f.)

هي تغذية ترتد إىل املوضع الذي ّمت الوصول إليه واخلاص ((رابط:  عنصر
ضبط))، وذلك مبُساعدة ُمستشعر اإلزاحة أو ُمستشعر الدوران الزاوي

يف ((رابط:  ضابط خطويّ )).

تغذية راجعة للموضع

Stellungsrückführung (f.)

1744 positional notation

notation (f.) positionnelle / numération (f.) 
positionnelle

لنسبة للتمثيل (الرتميز) ُتكتب األعداد على شكل أرقام ُمتحاذية.  و
املوضعّي العددي، فإن موضع كل رقم يف العدد يكون من األمهية مبكان.
عتمد يف األس املوافق

ُ
وقيمة وزن كل موضع تساوي أساس نظام العد امل

لنسبة للنظام العشري، فإن 10 هو األساس ملوضع الرقم يف العدد.  و
واألرقام ترتاوح بني 1 و9.  ويكون أس وزن املواضع قبل الفاصل يكون
موجباً، بينما يكون أس املواضع بعد الفاصل يكون سالباً .  وعلى سبيل
لتمثيل العددي املوضعي 1 * املثال:  فإن العدد 152,34 يساوي 

.10-2 * 4  + 10-1 * 3  + 100 * 2  + 101 * 5  + 102

متثيل عددي موضعي، ترميز
عددي موضعي

Stellenschreibweise (f.)

1745 Positional notation

systèmes de calcul polyadique (pl.+m.)

نظام رقمي ُمتعدد االحتماالت

Polyadische Zahlensysteme (pl.+n.)

1746 positional notation

réponse fréquentielle (f.) et fonction de transfert 
(f.)

لنسبة للتمثيل (الرتميز) ُتكتب األعداد على شكل أرقام ُمتحاذية.  و
املوضعّي العددي، فإن موضع كل رقم يف العدد يكون من األمهية مبكان.
عتمد يف األس املوافق

ُ
وقيمة وزن كل موضع تساوي أساس نظام العد امل

لنسبة للنظام العشري، فإن 10 هو األساس ملوضع الرقم يف العدد.  و
واألرقام ترتاوح بني 1 و9.  ويكون أس وزن املواضع قبل الفاصل يكون
موجباً، بينما يكون أس املواضع بعد الفاصل يكون سالباً .  وعلى سبيل
لتمثيل العددي املوضعي 1 * املثال:  فإن العدد 152,34 يساوي 

.10-2 * 4  + 10-1 * 3  + 100 * 2  + 101 * 5  + 102

متثيل عددي موضعي، ترميز
عددي موضعي

Stellenschreibweise (f.)

1747 Positioner

positionneur (m.)

(انظر:  ((رابط:  ضابط خطوي ثالثّي النقاط)))

ِمْيَضَعة، مناور

Positioner (m.)

1748 positioner

dispositif de réglage de positionnement (m.)

نّظم))  ورافع
ُ
ترتيبة ُحتدث متوضًعا أحادً بني إشارة خرج ((رابط:  امل

((رابط:  صّمام|الصّمام)).

ِمْيَضَعة

Stellungsregler (m.)

1749 positioning command

commande de positionnement (f.)

مج التحّكم الرقميّ ))، حيتوي على هو ((رابط:  أمر))  داخل ((رابط:  بر
.X30 معلومات مسار الروبوت، مثل األمر

أمر موضعة، أمر حتديد املوضع

Positionierbefehl (m.)

1750 Positioning sentence

phrase de positionnement (f.)

((رابط:  مجلة التحّكم الرقمي|مجلة حتّكم رقميّ ))، حتوي يف داخلها
N2 G00 X8  :ستهَدف، مثالً اجلملة

ُ
معلوماٍت بشأن املوضع امل

Y37  (رقم اجلملة N2، اإلشارة إىل املسار G00:  يف املسار السريع
.(Y احلركة يف اجتاه ،X السلوك النقطي، احلركة يف اجتاه حمور  +

مجلة متوضع، مجلة حتديد الوضع

Positioniersatz (m.)

1751 positive displacement 
meter

compteur à déplacement

مقياس اإلزاحة

Verdrängungszähler (m.)

1752 Positive feedback

réaction (f.) / rétroaction (f.) positive

يف هذه التغذية، يتم توجيه جمموع إشارة الدخل وإشارة خرج العنصر
الراجع، إىل الوصلة األمامية (1).  تـُّوِلد إشارة خرج العنصر األمامي،

إشارة اخلرج الراجعة عرب الوصلة الراجعة (2).  وبذلك تكون اإلشارة يف
مدخل العنصر األمامي (1) =  إشارة الدخل +  إشارة خرج الوصلة

الراجعة (2)، كما تكون إشارة خرج مدخل العنصر األمامي =  إشارة
اخلرج =  إشارة دخل العنصر الراجع 2.

تغذية  راجعة  موجبة  ، تغذية مرتدة
موجبة

Positive Rückführung (f.)
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1753 positive temperature 
coefficient

PTC

(انظر:  ((رابط:  ثريمستور PTC  (ُمقاوم ذو ُمعامل حراري موجب -
(((PTC

معامل حراري موجب

PTC

1754 Positive Temperature 
Coefficient Resistor

PTC (m.)

PTC ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Positive :هو الرمز امل

Temperature Coefficient، ((رابط:  مقاومة)) وهي
ئية ذات ((رابط:  ُمعامل درجة احلرارة|ُمعامل درجة حرارة)) كهر

قاومة مع ارتفاع درجة احلرارة.  وهي ُتستخدم
ُ
ُموجب.  وتتزايد قيمة امل

.((رابط:  ُمستشعر|كُمستشعر))  لقياس درجة احلرارة

ُمقاومة ذات ُمعامل حراري
(PTC) ُموجب

PTC (m.)

1755 positive temperature 
coefficient resistor

thermistance (f.) à coefficient de température 
positif; thermistance (f.) CTP

الت يكون ُمعامل درجة احلرارة اخلاص وصِّ
ُ
هي ُمقاومة قياس من أشباه امل

ئي ُمتعدِّد البلورات.  ُتظهر عند ا ُموجب.  وتتكوَّن من خزف فروكهر
تسخينها ارتفاعاً ُمفاجئاً وسريعاً يف ُمقاومتها مبقدار الرفع لألس 10

مرتني ويكوُن هلا ((رابط:  منحىن خصائصيّ ))  غري خّطي متاماً .  حيدث
قاومة عند درجة حرارة إمسية ترتاوح بني -

ُ
هذا االرتفاع الرهيب يف امل

30، و+180 °س، وذلك تبعاً لرتكيب الثريمستور.  (انظر:  ((رابط:
مقاومة قياس شبه ُموصِّل)))

ثريمستور PTC  (ُمقاوم ذو
ُمعامل حراري موجب - 

PTC)، ُمقاوم حراري ُموجب
املُعامل

Kaltleiter (m.)

1756 positive temperature 
coefficient resistor; 
PTC thermistor

thermistance (f.) à coefficient de température 
positif / thermistance (f.) CTP

ُمقاومة قياس شبه املوصل ذات املعامل احلراري املوجب ُتسمَّى 'مقاوم
حراري موجب املعامل'، وتتكون هذه املقاومة من اخلزف/الفخار

ئي متعدد البلورات، وعند التسخني تزداد قيمة هذه املقاومة الفروكهر
لرفع لألساس 10 مرتني، وميكن التعبري عنها من دة كبرية تقدر  ز

خالل ((رابط:  منحىن خصائصي))  الخطي.  وحيدث تغري يف املقاومة
عندما ترتاوح درجة احلرارة اإلمسية بني -30 و+C° 180 طبقاً 

لرتكيب املقاوم احلراري موجب املعامل.  (انظر:  ((رابط:  مقاومة قياس
شبه ُموصِّل)))

ثريمستور PTC  (ُمقاوم ذو
(PTC - ُمعامل حراري موجب

Kaltleiter (m.)

1757 post-optimization

Système (m.) à action dérivée dans le domaine 
fréquentiel

لنسبة لكل طرائق ((رابط:  استمثال|االستمثال))  التقريبية، فإنه من
ا ُمتكننا، يف أحسن احلاالت، من ُجمرَّد اإلقرتاب من املنطقّي أن نفرتض أ

ستمثاٍل الحق.  وللحد من ثلى.  وهلذا فمن الضروري القيام 
ُ
القيمة امل

نجز، فإن
ُ
((رابط:  ظاهرة حئولية|مرحلة التذبذب اإلنتقايل))  للتطبيق امل

فاجئ ((رابط:  قيمة ضبط
ُ
على الضابط التفاعل بقوة أكرب مع التغريُّ امل

الوضع|لقيمة ضبط الوضع))، وهلذا الغرض فعلينا إتباع الطريقة التالية:
ملائة تقريباً من معامل الكسب التناسيب، والتخفيض الرتفيع بنسبة 10 

ملائة تقريباً من زمن الفعل التكاملي مع ترك قيمة زمن الفعل بنسبة 10 
بتة.  وُجترى العملية العكسية إذا كان اهلدف هو أن يتفاعل التفاضلي 

الضابط بصفة أضعف.

استمثال الحق، حتسني بَعدي

Nachoptimierung (f.)

1758 pot capacitor

condensateur (m.) en pot

ئي يتكَّون من أسطوانتني معدنيتني متمحورتني، حبيُث ُميكن ُمكّثف كهر
لنسبة لألخرى وُيستعمل ((رابط:  قطب  ً حتريك إحدامها حمور

كثِّف)). واملساحة
ُ
ئي)) ((رابط:  ُمكثِّف|مل ئي|كقطب كهر كهر

C  ((ئية لتايل ((رابط:  سََّعة (ال... )|السعة الكهر الفعالة A للوحة و
للُمكثِّف ترتبطان بعالقة تناسبية مع عمق اجلزء املغمور من القطب

ئّي املقابل واليت تكون مقرتنة مبوضع ((رابط:  كّمية الكهر
قاسة)).

ُ
ُمقاسة|الكّمية امل

ُمكثِّف وعائي

Topfkondensator (m.)
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1759 potential circuit/ 
voltage path

chemin de tension (m.)

(انظر:  ((رابط:  دائرة ذات ثالثة أسالك)))؛ (انظر:  ((رابط:  دائرة ذات
أربعة أسالك)))

مسار اجلهد، دائرة اجلهد

Spannungspfad (m.)

1760 potentiometer

potentiomètre (m.)

((رابط:  مقاومة))  قابلة للتعديل وهلا ثالثة أطراف توصيل.  وُحيصل على
قاومة القصوى بني طريف توصيل، أما الطرُف الثالث فيكوُن ُمتصالً 

ُ
امل

قاومة املطلوبة من ((رابط:
ُ
تحرك.  وُميكن احلصول على قيمة امل

ُ
لَمس امل

َ
مل

ن مسار الدالة الوظيفية للجهاز، ة))، علماً  تغريِّ
ُ
قاومة امل

ُ
طرف قبس امل

قد يكون خطياً أو لوغاريتمياً أو ُأسياً .  وُيستعمل اجلهاز ((رابط:  جمزئ
ستمرار. الفلطية|كمجزئ للفلطية))  قابل للضبط 

جهاز قياس فرق اجلهد - 
الفولت، بوتنشيومرت

Potentiometer (n.)

1761 potentiometric chart 
recorder

traceur (m.) de courbes de compensation

ل خّطي))، ُحيرَّك فيه القلم من خالل ((رابط:  ُحمّرِك ((رابط:  ُمسجِّ
م)). ويُقرن فيه قلم التسجيل مع ((رابط: ُمؤازر))  يُوجَّهه ((رابط:  ُمضخِّ

مقياس اجلهد))  من أجل حتديد مقدار اإلزاحة، فيتوَّلد جهد يُوصَّل
راد قياسه.  ويف حالة عدم التساوي بني

ُ
عكسياً مع مقدار الدخل امل

إشارة التغذية الراجعة للمسار وإشارة الدخل، فإنه يسري يف دائرة القياس
حّرِك إىل أن يصل التياُر يف دائرة

ُ
تياٌر يتُم تضخيمه فيقوم بتدوير امل

ل سجِّ
ُ
القياس إىل الصفر وتصري أداُة التسجيل ساِكنة.  وُمتثل إزاحة امل

صورة نسبيٌة ُمباشرة ملقدار الدخل.

ل خّطي تعويضي، مقياس ُمسجِّ
ل/  بوتنشيومرت فرق جهد ُمبسجِّ

ل ُمبسجِّ

Kompensationslinienschreiber (m.)

1762 potentiometry

potentiométrie (f.)

تعتمد طرق قياس الكمون على قياس ((رابط:  جهد الدائرة املفتوحة))
ذا ُميكن حتديُد املقادير التالية على سبيل املثال: للخال اجللفانية.  و
((رابط:  األس اهليدروجيين))، ونوع ((رابط:  أيون|األيون))، وقدرة

األكسدة حمللول ما.  (انظر:  ((رابط:  خلية جلفانية)))

قياس الكمون، قياس فرق اجلهد

Potentiometrie (f.)

1763 power

puissance (f.)

ُحوَّلة
ئّي إىل ((رابط:  طاقة (ال... )|الطاقة))  امل ُتشُري القدرة كمقداٍر فيز

ذه ة عنها ارتباطاً  عربِّ
ُ
عادلة امل

ُ
W∆  يف مدة زمنية ُمعينة t∆، لتكون امل

تعارف عليها يف نظام القياس الدويلّ 
ُ
ا امل املدة P = ∆W/∆t، ووحد

صطلح تعريفاتٍ 
ُ
لرمز W.  وهلذا امل هي 'وات'  Watt، ويُرمز هلا 

ربجمة أو أقصى قدرة ُممكنة
ُ
ُخمتلفة يف السياق التقّين، ومنها:  1)  القدرة امل

لقدرة االمسية).  2) (مقدار ُمميِّز جلهاز أو حمطة ما، وُتسمَّى أيضاً 
درجة الستخداٍم ما أو االستهالك اللحظيّ 

ُ
القدرة الفعلية (القدرة امل

جلهاٍز ما).  3)  القدرة الناجتة عن استخداٍم ما. (انظر: ((رابط:  وحدات
(ال... )  األساسية للنظام الدويل للوحدات)))

قدرة (ال... )

Leistung (f.)

1764 power mode

mode puissance (m.)

هو رقم موزون من األسس ((رابط:  أساس|لألساس))  B، حيث يتم
, ...  ,bn-1, ... 0 التعبري عن هذه األوزان من خالل األرقام

b-m.  حيث أن nهو العدد ما قبل العالمة العشرية، و m هو العدد
بعد العالمة العشرية.

طريقة كتابة األس

Potenzschreibweise (f.)

1765 power transistor

transistor (m.) de puissance

ئي أو ((رابط: ((رابط:  ترانزُِستور))  يعمل على توصيل التيار الكهر
حتّكم|التحكم))  يف كّميات اجلهد أو التيار أو القدرة العالية.

ترانزستور قدرة

Leistungstransistor (m.)

1766 precision gauge block; 
slip gauge; slip block

cale (f.) étalon

هي كتل ُمكعَّبة الشكل بطوٍل دقيق، ال حتتمل إال إزاحًة طفيفة.  وُميكن
وضعها جنباً إىل جنب للحصول على أطواٍل ُخمتلفة.  ونظراً للجودة
ثري ا تظل ُمتالمحة بعضها مع بعض حتت  العالية ألسطحها، فإ

((رابط:  قوة التالصق)).

قالب قياس متوازي األسطح

Parallelendmaß (n.)
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1767 preconditioning time

délai de préparation de mesure (m.)

الفاصل الزمّين بني النقطة الزمنية اليت يتُم فيه وضُع قيمٍة ُحمدَّدة ((رابط:
قاسة))  على دائرة القياس، وبني النقطة الزمنية

ُ
كّمية ُمقاسة|للكّمية امل

اليت يفي فيها ((رابط:  جهاز قياس|جهاُز القياس))  مبُتطلبات الدقة يف
القياس.

مدة التحضري للقياس

Messvorbereitungszeit (f.)

1768 predictor causal 
variable

prédicateur (m.)

منوذج أو ((رابط:  خوارزمية))  ميكن بواسطته احلصول على معلومات عن
.f(t) حتمل لدالة زمنية

ُ
ستقبلّي امل

ُ
املسار امل

منوذج التوّقع، أداة التوقع عنصر
التنبؤ

Prädiktor (m.)

1769 premise

prémisse (f.)

ُمصطلٌح ُيستخدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).  وهو
شتمل على الشرط (ُمقدَّم)  يف ((رابط:  شرطية

ُ
اجلزء امل

(ال... )|الشرطية))

َمٌة َمْنِطِقيَّة، ِاْفِرتاض ُمَقدِّ

Antezedenz (f.)

1770 preparatory function

condition d'itinéraire (f.)

G يُكوِّن حرُف العنوان ،(((NC) رابط:  هندسة التحّكم الرقمّي)) يف
وإىل جانبه رقم مرجعّي يتشكَّل من خانتني، الكلمة اليت ُتشُري إىل

مج املسار، وحتدد بذلك وبشكٍل أساس اجلزء اهلندسّي من ((رابط:  بر
التحّكم الرقميّ ))، مثل G00 =  التوجيه إىل وضع السرعة العالية،

= G02 ،تغذية، استكمال ُمستقيم  = G01 ،سلوك التحّكم النقطي
استكمال دائري يف اجتاه عقارب الساعة، إخل.)

إشارة إىل املسار، دالة حتضريية
للمسار

Wegbedingung (f.)

1771 Presentation Layer

couche (f.) présentation

طبقة من طبقات ((رابط:  املرجع األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة)).
وحيث ُميكن حلواسيب خمتلفة االتصال بعضها مع بعض يف نظام مفتوح،

ت))  يف مثل ت|حتويالت للبيا فمن املفيد إجراء ((رابط:  حتويل البيا
هذه الطبقة، حىت ال يلزم يف كل مرة حل مشاكل التحويل نفسها لكل

ت، ((رابط:  ضغط تطبيق جديد.  النقاط األساسية:  حتويل البيا
ت))، ((رابط:  علُم التشفري|التشفري)).  البيا

ت طبقة عرض البيا

Darstellungsschicht (f.)

1772 pressure

pression (f.)

يتم حسابه من خالل قسمة ((رابط:  قوة (ال... )|القوة))  على
sup>2 >املساحة:  الضغط =  القوة/  املساحة، ويقاس بــ نيوتن/مرت

. <sup/ >

ضغط

Druck (m.)

1773 pressure control 
system as P element

système (m.) régulé en pression comme 
élément à action proportionnelle

يف ((رابط:  منظومة مضبوطة))  الضغط، يؤدي تغيري وضعية صمَّام
التعديل (بتقريب جيد)  إىل حدوث تغّري فوري يف الضغط.

منظومة مضبوطة الضغط كعنصر
تناسيب

Druck-Regelstrecke (f.) als P-Glied

1774 pressure difference

différence (f.) de pression

فرق الضغط

Druckdifferenz (f.)

1775 pressure drop in the 
flowing medium

perte de pression dans un milieu en écoulement 
(f.)

(Dp) إن إصدار النبضة يف ((رابط:  طريقة الرتبينات))  ينتج عنه فقد
تدّفق.  هذا الفقد يتناسب مع سرعة التدّفق

ُ
يف ((رابط:  ضغط))  السيل امل

(v).  يف حالة تدّفق حموري مائي تكون قيمة (Dp)  من 5 إىل 10 م
ر (mbar)، عندما تكون السرعة (v = 2 m/s)؛ ويف حالة تدفق
ر، عندما تكون السرعة متاس مائي تبلغ قيمة (Dp)  من 2 إىل 5 م 
(P) ينتج عن اخنفاض الضغط هبوط يف القدرة  .(v = 0,2 m/s)

.(P = Dp × A × v) حبيث

فقد الضغط يف وسط ُمتدفق

Druckverlust (m.) im strömenden Medium

221



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Pمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

1776 pressure gauge, 
pressure gage

manomètre (m.)

ئي جهاز ُيستخدم لتعيني وعرض ((رابط:  ضغط|الضغط))  الفيز
لوسط (سائل أو غازي).  أغلب أجهزة قياس الضغط تستخدم ضغط
اهلواء اخلارجي كضغط مرجعي.  فقط يف حاالٍت خاصة من تصاميم

طلق، يتم استخدام الفراغ كمرجع.  تُقسَّم أجهزة قياس
ُ
قياس الضغط امل

الضغط إىل ((رابط:  أجهزة قياس الضغط بطريقة ُمباشرة))، (قياس
((رابط:  قوة (ال... )|القوة))  يف وحدة املساحة)  و((رابط:  أجهزة قياس

الضغط بطريقة غري ُمباشرة))، أي (قياس الضغط عرب كثافة عدد
اجلسيمات، والتوصيل احلراري، وما إىل ذلك).

مقياس الضغط، مانومرت

Druckmessgerät (n.)

1777 pressure loss of 
orifices and nozzles

perte de pression des caches et buses (f.)

يظهر يف الرسم تغّري الضغط مع تغّري نسبة قطر الفوهة (d)  إىل قطر
.(D) األنبوب

فقد الضغط عند الفوهة واملنفث،
هبوط الضغط عند الفوهة واملنفث

Druckverlust (m.) von Blenden und Düsen

1778 pressure measurement 
according to strain 
gage principle

mesure (f.) de la pression par déformation

يف هذه الطريقة ُحيوَّل ((رابط:  ضغط|الضغط))  إىل ((رابط:  قوة))،
ِبض مرن أو غشاء.  يُنقل التغّري احلادث يف تؤدي إىل انفعال جسم 
هيئة اجلسم، إىل ((رابط:  مقياس االنفعال|مقياس انفعال))  ُمتّصل،

ئية. ومن ُمث ُحيوَّل عرب ((رابط:  دائرة قنطرية))  إىل ((رابط:  إشارة))  كهر

قياس الضغط وفقاً ملبدأ عمل
مقياس االنفعال

Druckmessung (f.) nach dem DMS-Prinzip

1779 pressure measurement 
by deflection of a 
membrane

mesure (f.) de la pression par déformation d’une 
membrane

ُميكن قياس الضغط عرب احنناءة ((رابط:  غشاء))  من خالل قياس
((رابط:  انفعال|االنفعال))  أو من خالل تقييم احلد األقصى لالحنناء
عند مركز الغشاء.  عند القياس املباشر الحنراف غشاء، ميكن أن يكون

((رابط:  حساس اإلزاحة))  مقاوم أو حثي أو سعوي.

حنناءة الغشاء قياس الضغط 

Druckmessung (f.) über Auslenkung einer Membran

1780 Pressure Sensor

capteur (m.) de pression

قاسة (الضغط)، وُحيّوِله إىل إشارة قياس، تكّون
ُ
جهاز يستشعر الكّمية امل

معيارًا ُميكن من خالله حساب قياس الضغط.

ُمستشعر الضغط، ِجمّس الضغط

Druckaufnehmer (m.)

1781 prism

prisme (m.)

ستقيم الشفاف،
ُ
عنصر تركييب بصرّي، يتخُذ الشكل اهلندسّي للمنشور امل

والذي يكوُن سطحه األساسّي ثالثّي األبعاد.  ُيستخدم يف وظائف
ألساس على زوا املثلث، وعلى بصرية ُخمتلفة.  تتوّقف خواصه البصرية 

ً جتاه بعضها البعض، وعلى دليل ؤثرة بصر
ُ
وضعية أسطح املنشور امل

االنكسار ملادة املنشور.  تعتمُد االستخداماُت األساسية للمنشور على
خاصيته يف كسر الضوء تبعاً ((رابط:  طول املوجة|للطول املوجيّ ))، أو

يف حتريف أشعة الضوء من خالل ((رابط:  انعكاس|عكسها))  على
سطٍح واحد أو على أسطٍح عديدة.  ويف هذه احلالة، ُيستخدم سواءٌ 

غطاة
ُ
وجَّه، مع أسطح املنشور امل

ُ
االنعكاس الكلّي أو االنعكاس امل

ملعدن.

منشور، موشور

Prisma (n.)

1782 probability

probabilité (f.)

أعلى قيمة ممكنة تعرب عن ((رابط:  التواتر النسيب))  للحدث عند تكرار
ائي (نظرً )  من املرات. ((رابط:  جتربة عشوائية))  لعدد ال 

احتمال

Wahrscheinlichkeit (f.)

1783 probability calculus

calcul de probabilité (m.)

ضيات التطبيقية، يُعىن بدراسة القواعد احلاكمة هو جمال يف الر
لألحداث العشوائية.  وتُفهم هذه األحداث العشوائية، من قبيل إلقاء

ا الرقم 6 يف لعبة النرد، وفقاً لعملية حساب االحتماالت غالباً على أ
قيم ملقدار عشوائي، ُميكن توصيُف خواصه من خالل توزيع ُحمدَّد

لإلحتماالت؛ ففي حالة إلقاء حجر النرد يكوُن على سبيل املثال العدد
املرئي الظاهر حنو األعلى مقداراً عشوائياً، ُميكن أن يّتخذ قيمًة من بني

ً عشوائياً . 1، 2، 3، 4، 5، 6؛ وكٌل من هذه القيم ُمتثِّل حد

حساب االحتماالت، تفاضل
وتكامل االحتماالت

Wahrscheinlichkeitsrechnung (f.)
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1784 probability density

densité (f.) de probabilité

إذا وّسعنا من حجم ((رابط:  سلسلة القياس))  بطريقٍة ُمستمرة مع
حافظة على ظروف القياس نفسها، وإذا قلّصنا يف الوقت ذاته من

ُ
امل

عرض ((رابط:  فئة|الفئة))، فإن ((رابط:  دالة التواتر))  تقرتب حينئذ من
ُمنَحىن حّدي، واليت ُميثل يف حد ذاته ((رابط:  توزيع التواتر))  ((رابط:

لكثافة االحتمالية.  يف كامل العينة|لكامل العينة)).  يُعرف هذا التوزيع 
نحىن احلدي يف شكل ((رابط:  ُمْنَحَىن 

ُ
أغلب املسائل التقنية، يكون امل

غاوس (للتوزّع اإلحصائي))).  وميكن استنتاج معلمات خصائصية من
خالل دالة التواتر ((رابط:  عينة عشوائية|للعينة العشوائية)).

كثافة احتمالية

Wahrscheinlichkeitsdichte (f.)

1785 probability function

fonction de probabilité (f.)

(انظر:  ((رابط:  كثافة احتمالية)))

دالة االحتمال

Wahrscheinlichkeitsfunktion (f.)

1786 probability paper

papier (m.) de probabilité

ميكن التحقق بكل سهولة مما إذا كان توزيع ((رابط:  عينة
ستعمال ورقة االحتماالت. عشوائية|العينة العشوائية))  طبيعياً، وذلك 

 ً توضع نقاط ((رابط:  تواتر تراكمي|التواتر الرتاكمي))  النسيب عمود
لنسبة للنقطة النهائية اليمىن لفاصل الصنف (وليس يف وسط الفاصل)

يف الشبكة االحتمالية، مث يُرسم حسب التقريب، خط يكون أقرب ما
ُميكن هلذه النقاط.

ورقة االحتماالت

Wahrscheinlichkeitspapier (n.)

1787 Procedural flow chart

organigramme (m.) fonctionnel

رسم بياين يوضح مسار منظومة قائمة على هندسة العمليات، وبناءها
ووظيفتها.  حيُث يتّم فيه حتديد ما يلي:  1-  ما هي املقادير حمل

عاجلة؟ 2-  كيف تتم ُمعاجلة هذه املقادير (على سبيل املثال:  هل من
ُ
امل

فرتض أن يتّم عرض قيمة املقدار أم تسجيلها أم اإلشارة إليها فقط،
ُ
امل

وهل يتُم إخضاع هذا املقدار ((رابط:  ضبط|للضبط))  أم ((رابط:  ُمراقبة
راقبة القيم احلّدية)).  3-  ما هو ((رابط:  موضع خرج

ُ
القيم احلّدية|مل

القياس))  وما هو ((رابط:  موضع التشغيل))؟ 4-  ما هو ((رابط:
موضع قياس|موضع القياس))  وما هو ((رابط:  موضع ضبط|موضع
الضبط))؟ يُرسم مسار ((رابط:  تدفق املواد))  و((رابط:  تدّفق الطاقة))
بشكٍل مزدوج مع ((رابط:  آلتية|اآللتية)).  هذا وُتوجد القائمة الكاملة
للحروف الكودية يف املواصفة رقم 19227 الصادرة من املعهد األملاين
للتوحيد القياسي، واملواصفة رقم 10628 الصادرة من املنظمة الدولية

لتوحيد املقاييس (األيزو)  حسب املعيار األورويب، أو املواصفة رقم
10628 الصادرة من املعهد األملاين للتوحيد القياسي واملنظمة الدولية

لتوحيد املقاييس (األيزو)  حسب املعيار األورويب.

رسم بياين وظيفي للعمليات
الصناعية

Verfahrenstechnisches Fließbild (n.)

1788 Procedural flow chart 
example

organigramme (m.) fonctionnel, exemple

يُظهر املثال موضعني للقياس على مضخَّة:  ُيشُري الرقم 108 إىل
((رابط:  ُمستشعر الضغط))  ُمزوَّداً ((رابط:  تسجيل|بتسجيل))  يف

((رابط:  غرفة|الغرفة))  املركزية، أما الرقم 109 فيبنيِّ ((رابط:  ُمستشعر
درجة احلرارة))  ُمزوَّداً بوظيفة ((رابط:  بيان|العرض))  يف ((رابط:  غرفة

راقبة الفرعية))  وبوظيفة ((رابط:  تسجيل))  يف الغرفة
ُ
ُمراقبة فرعية|غرفة امل

املركزية.

مثال على الرسم البياين الوظيفي
للعمليات الصناعية

Verfahrenstechnisches Fließbild (n.), Beispiel

1789 Procedural flow chart, 
letter coding

organigramme (m.) fonctionnel, codage par 
lettres

لة، وأحرف حرف سابقة، وأحرف ُمكمِّ ُسوَّدة تكويد الرموز، 
ُتظهر امل
الحقة.

تكويد الرموز يف الرسم البياين
الوظيفي للعمليات الصناعية

Verfahrenstechnisches Fließbild (n.), 
Buchstabencodierung
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1790 Procedural flow chart, 
underlining

organigramme (m.) fonctionnel, soulignements

هذا املخطط يوضح أمهية التخطيط يف ((رابط:  دائرة الوضع يف هندسة
القياس والضبط والتحّكم)). (انظر: ((رابط:  غرفة))) 

ختطيط (ال... )  يف الرسم البياين
ندسة العمليات اخلاص 

Verfahrenstechnisches Fließbild (n.), 
Unterstreichungen

1791 Procedure of the 
regulations design

conception (f.) de régulations, procédure

جتري خطوات هذه الطريقة على النحو التايل:  1) ((رابط:  اختيار
ضية لالستجابة العابرة)) ((رابط: ركَّبات)).  2) ((رابط:  صياغة ر

ُ
امل

دائرة ضبط|لدائرة الضبط))  ومتثيل دائرة الضبط يف ((رابط:  ُخمطَّط
العمل)).  3) ((رابط:  حتليل االستقرار)). 4) ((رابط:  ُحماكاة))

((رابط:  ضبط|عملية الضبط)).

خطوات تصميم الضوابط

Entwurf (m.) von Regelungen, Vorgehensweise

1792 process

processus (m.)

العملية التقنية هي 'جمموع العمليات يف وحدة تقنية'، وتنقسم إىل:
عمليات التصنيع، وعمليات اإلنتاج، وعمليات التوزيع، وعمليات أخرى

إلضافة إىل عمليات لقياس أو االختبار، وعمليات الربجمة،  خاصة 
ُمستمرة وغري ُمستمرة.

عملية

Prozess (m.)

1793 process

processus (m.)

إمجايل األحداث املؤثرة بعضها على بعض يف ((رابط:  نظام))  ما، واليت
تتسبب يف تغيري أو نقل أو ختزين املادة أو الطاقة أو املعلومة أيضاً .

عملية، طريقة، إجراء

Prozess (m.)

1794 Process Automation 
(PA)

PA

(((PA ص ألمتتة العمليات (انظر:  ((رابط:  برويف 

أمتتة العمليات

PA

1795 process control 
computer

calculateur de processus (m.)

(انظر:  ((رابط:  حاسوب مضيف)))

حاسوب عمليات

Prozessrechner (m.)

1796 process control 
engineering

PLT

،Prozessleittechnik ختصرة للُمسمَّى األملاين
ُ
األحرف امل

(انظر:  ((رابط:  حاسوب مضيف)))

هندسة ُمراقبة العمليات

PLT

1797 Process control level

niveau (m.) de supervision de l’entreprise

ستوى من ((رابط:  هرمية األمتتة))  الوظائف التالية:
ُ
يشمل هذا امل

ت اإلنتاج، وتوفري األرقام فصَّل لعملية اإلنتاج، وجتهيز بيا
ُ
التخطيط امل

نتجات، وإدارة اجلودة.
ُ
التشغيلية اخلصائصية؛ وهو ُيستخدم يف إدارة امل

ُمستوى التحكُّم يف التشغيل

Betriebsleitebene (f.)

1798 process control level

niveau de commande de processus (f.)

ستوى من ((رابط:  هرمية األمتتة))  يشمل الوظائف التالية، وهى:
ُ
هذا امل

راقبة، وإعداد طريقة العمل وتنفيذها، وأرشفة قيم القياس.
ُ
التشغيل وامل

ُمستوى التحّكم يف العمليات

Prozessleitebene (f.)

1799 process control system 
(PCS)

PLS

ختصرة للُمسمَّى األملاين Prozessleitsystem، (انظر:
ُ
األحرف امل

((رابط:  حاسوب مضيف)))

نظام ُمراقبة العمليات

PLS

1800 Process Field Bus

Profibus (m.)

قل نطاقي (نطاق ُيستخدم اليوم على نطاٍق واسٍع ((رابط:  
قالت نطاقية))  ُمركبة على التوايل، كأنظمٍة لإلتصاالت من األمتتة)|

أجل تبادل املعلومات داخلًيا فيما بني ((رابط:  نظام أمتتة|أنظمة
ا من ((رابط:  جهاز األمتتة))  وبعضها البعض، أو مع من يتصل 

ص هو ت النطاقية))  غري املركزية.  وبرويف  ت نطاقي|  أجهزة البيا بيا
.  يُوجد منه ثالثة نظام نقل نطاقي ُمستعمل عاملًيا ومفتوح يف أورو

ص-  دي يب (2 (((DP) ((رابط: أنواٌع، وهم:  1) ((رابط:  برويف 
ص ألمتتة العمليات 3 ((PA) ((رابط:  مواصفات رسالة برويف برويف 
ص DP هو أكثرها استخداًما. ص (FMS)))  ويُعد النوع برويف 

عتاد
ُ
وتصل ((رابط:  سرعة النقل))  حيت 12 ميجابت/الثانية، ويف امل

ُتستخدم السرعة من 0.5 حىت 4 ميجابت/الثانية.

ص قل برويف 

Profibus (m.)
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1801 Process Field Bus for 
Decentralized 
Periphery

Profibus DP (m.)

Dp هي اختصار لـ 'dezentrale Peripherie'. قل ُيستعمل 
ص-  دى ىب :يف تشغيل ((رابط (DP) بروىف 

ُمستشعر|ُمستشعرات))  و((رابط:  ُمشغل|ُمشّغالتٍ ))  غُري مركزيٍة من
.خالل ((رابط:  حتّكم))  مركزي، يف اهلندسة التصنيعية على سبيل املثال

االت اآلخرى الستخدام هذا النوع، ربط ((رابط:  الذكاء ومن ا
وزّع))، أى تشبيك عدة ُمتحّكمات مع بعضها البعض.  السمات

ُ
امل

:((رابط:  طُوبُوُلوجَيا (الشبكة))) ،EN 50170 :األساسية:  املعايري
،((رابط:  خط|اخلط))  أو ((رابط:  شبكة شجرية|الشبكة الشجرية))

شرتكني:  127، ((رابط:  وصول (ال... )  إىل الناقل|الوصول إىل
ُ
عدُد امل

بع))، ((رابط:  ُمعّدل نقل|ُمعدَّالت النقل :((الناقل)): ((رابط:  رئيس/
اعتماداً ) (MBd) حيت 12 ميجا بود (kBd) من 9.6 كيلو بود

،على االمتداد)؛ ((رابط:  برقية|الربقيات)): يدعم الصيغ املختلفة
((رابط:  نسخ احتياطي)):  ((رابط:  اختبار التكرار الدوري))  بسرعة 16

(...بت، ((رابط:  مسافة هامينج =  4))، ((رابط:  طبقة (ال
ئية)):  آر إس 485 ئية|طبقة فيز :أو ((رابط (RS-485) الفيز

.(((OWG) دليل موجي بصري

،(DP) ص- دى ىب بروىف 
ص ملُحيط غري قل برويف 

ص مبوزع قل برويف  مركزي، 
ألجهزة خارجية (طرفية)

Profibus DP (m.)

1802 Process Field Bus for 
Process Automation

Profibus PA (m.)

ص. هو نوٌع ((رابط:  آمن ذاتياً |آمن االستعمال))  من نواقل برويف 
ص-  دى ىب (DP)))  يف الوسط قل ((رابط:  بروىف  خيتلُف عن 

ئي فقط.  ُيستخدم بشكٍل ُموّسع ألمتتة ((رابط: الفيز
عملية|العمليات))  يف هندسة العمليات.

ص ألمتتة العمليات برويف 
ص ألمتتة قل برويف   ،PA

العمليات

Profibus PA (m.)

1803 Process Field Bus 
Message Specification

Profibus FMS (m.)

ص (FMS)  على مستوى نقل تستخدم مواصفات رسالة برويف 
العمليات عندما تكون متطلبات الزمن احلقيقي منخفضة، ولكن تفقد

أمهيتها، عند استعمال ((رابط:  إيثرنت|اإليثرنت)).  السمات األساسية:
املعايري:  EN 50170، ((رابط:  طُوبُوُلوجَيا (الشبكة))):  ((رابط:

ت ((رابط: شرتكني:  124؛ عملية دخول البيا
ُ
خط|اخلط))  وعدد امل

شرية مرور اإلشارة (االتصال)))  مدعومة ((رابط:
لرئيس/التابع))  ، ((رابط:  ُمعّدل نقل|معدالت نقل)):  بع| رئيس/

نية (اعتماداً على االمتداد)، نية إىل 500 كيلوبت/   9.6 كيلوبت/  
((رابط:  برقية|الربقيات)):  يدعم الصيغ املختلفة؛ ((رابط:  نسخ

احتياطي)): ((رابط:  اختبار التكرار الدوري))  بسرعة 16 بت، ((رابط:
ئية|الطبقة مسافة هامينج =  4))، ((رابط:  طبقة (ال...) الفيز

ئية)):  آر إس 485 (RS-485)، وصلة ذات سلكني أو الفيز
.(((OWG) رابط:  دليل موجي بصري))

ص مواصفات رسالة برويف 
قل (FMS)، مواصفة رسالة 

جمال العمليات

Profibus FMS (m.)

1804 Process Field Network

Profinet (m.)

ص)) قل برويف  هو ((رابط:  إيثرنت))  مفتوح، ومعياري من ((رابط:  
لتكنولوجيا التشغيل اآليل.  يستخدم بروفينت ((رابط:  بروتوكول التحّكم
لنقل/  حزمة بروتوكوالت اإلنرتنت (TCP/IP)))  يف حدود إيثرنت

قل يف ((رابط:  زمن حقيقي))  ليساعد على الدمج بني أنظمة ((رابط:  
نطاقي (نطاق األمتتة)|الناقل النطاقي (نطاق األمتتة))).  ويتكون

بروفينت من هيكل يعتمد على اللوحات حبيث ُميكن للمستخدمني
ت نفسهم.، وهذا خيتلف حسب نوع تبادل البيا اختيار الوظائف 

لتلبية متطلبات ((رابط:  سرعة النقل)).  وهناك إصداران له ومها:
((رابط:  أمتتة قائمة على الوحدات 'Profinet CBA'))  و((رابط
ال العمليايت'Profinet IO')).  وُميكن لكالً  دخل وخرج شبكة ا
من بروفينت CBA وبروفينت IO التواصل يف نفس الوقت داخل

نظام النقل ذاته.  وُميكن تشغيل كال اإلصدارين، كال على حدة أو معاً،
ا حيث أن جزء من الوحدة ذات اإلصدار بروفينت IO تظهر وكأ

. CBA وحدة بروفينت

شبكة جمال العمليات (بروفينت)

Profinet (n.)
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1805 Process flow diagram

PFD

(انظر:  ((رابط:  رسم بياين وظيفي للعمليات الصناعية)))

ت، ُخمّطط خطوات ُمعاجلة البيا
ُخمّطط سري العمليات/الرسم

ت التخطيطي إلنسياب البيا

PFD

1806 process flow diagram; 
flow schematic

schéma fonctionnel (m.)

(انظر:  ((رابط:  رسم بياين وظيفي للعمليات الصناعية)))

رسم بياين وظيفي للعمليات
الصناعية

Verfahrensfließbild (n.)

1807 process image

image de processus (f.)

صورة أمناط إشارات الدخل واخلرج ((رابط:  رقمي|الرقمية))  يف ((رابط:
وحدة املعاجلة املركزية (CPU))) ((رابط:  جهاز حتّكم منطقي قابل

للربجمة|جلهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة))، وهنا يلزم أن نفرق بني
((رابط:  رسم عمليايت للدخول))  وبني ((رابط:  رسم عمليايت

للُمخرجات)).

رسم عمليايت

Prozessabbild (n.)

1808 process image of 
outputs

PAA

Prozessabbild der' ُيشري االختصار يف اللغة األملانية إىل
Ausgänge'، وهو ُمصطلح ُيشار به إىل صورة ((رابط:

عملية|عمليات))  ُخمرجات ((رابط:  جهاز حتّكم منطقي قابل
للربجمة|جهاز التحّكم املنطقي القابل للربجمة (SPS))).  تتّم معاجلة

اية كل ((رابط:  تطبيقات أجهزة التحّكم القابلة للربجمة))  دورً .  ويف 
دورة ينقل ((رابط:  نظام تشغيل|نظاُم التشغيل))  أحوال إشارة اخلرج

خزّنة يف صورة معاجلة للُمخرجات (PAA)  إىل ((رابط:  وحدة
ُ
امل

اإلخراج|وحدات اإلخراج)).

رسم عمليايت للُمخرجات، صورة
(PAA) معاجلة للُمخرجات

PAA

1809 process planning 
programming

programmation (f.) de planification de processus

ُمصطلح شائٌع يف ((رابط:  هندسة التحّكم الرقمّي (NC))).  ففي
مج التحّكم الرقميّ ))  ُمباشرةً  عملية الربجمة هذه، يتُم إعداُد ((رابط:  بر

ستخدام احلاسب|التصميم ت ((رابط:  تصميم  من خالل بيا
وشك على اإلنتهاء، وجيري ذلك غالباً 

ُ
ستخدام احلاسوب))  للجزء امل

زاوجة بني
ُ
إلستعانة بربجمية التصميم مبُساعدة احلاسوب ((رابط:  امل

التصميم والتصنيع مبُساعدة احلاسوب)).  هنا ُميكن أيضاً عمل ُحماكاة
مج إىل داخل ((رابط: عاجلة، قبل نقل الرب

ُ
بيانية استباقية ملسار عملية امل

ه التحّكم الرقميّ )). ُموجِّ

برجمة التخطيط للعمليات

AV-Programmierung (f.)

1810 Process points circle

cercle de points MCR (m.)

الدائرة اليت نرمز إىل موضع القياس يف الرسم البياين الوظيفي للعمليات
الصناعية.  وهذه الدائرة حتتوي على أحرف كودية ورقم موضع القياس.

(انظر:  ((رابط:  رسم بياين وظيفي للعمليات الصناعية))).

دائرة الوضع يف هندسة القياس
والضبط والتحّكم

MSR-Stellenkreis (m.)

1811 process control system
/central process 
management system 
<PMSX>

PLS

اختصار حلروف كلمة 'Prozessleitsystem'  األملانية واليت تعين
((رابط:  نظام التحكم يف عملية ما))

PLS نظام

PLS
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1812 Process-dependent 
control flow

commande (f.) séquentielle dépendante des 
processus

تحّكمات، تقوم ((رابط:  عملية|العملية))  نفسها
ُ
يف هذا النوع من امل

لية، وأثناء ذلك تقومُ  بعمل املواصلة التشغيلية من خطوٍة إىل خطوٍة 
ا نفسها، بنقل ((رابط:  إشارة|اإلشارات))  من تحكَّم 

ُ
التجهيزة امل

خالل ((رابط:  هندسة االستشعار))  ُمناسبة، من أجل استجابة خطوة
لية، بغية االنتقال اىل اخلطوة التالية.  على سبيل املثال:  عند التحّكم يف
ستشعر))  حلالة التشغيل

ُ
غّسالة، تكوُن هناك حاجة ((رابط:  ُمستشعر|مل

'بلوغ درجة احلرارة'، إذ ال يتُم حتويُل الغسل األوّيل إىل غسل أساسي،
قبل بلوغ درجة حرارة الغسل.  ويف حالة التطبيق الصناعي، يتُم ربطُ 
لعملية. وظائف التحّكم التسلسلي التتابعية منها مع تلك املرتبطة 

لعملية ُمتحكِّم تتابعي مرتبط 

Prozessabhängige Ablaufsteuerung (f.)

1813 Process-dependent 
control flow

schéma de structure de programme (m.)

مج))) (انظر:  ((رابط:  ُخمطَّط سري الرب

مج، ُخمطَّط ُخمطَّط بناء الرب
مج هيكلي للرب

Programmstrukturplan (m.)

1814 processing of control 
engineering problems

traitement (m.) d’un problème de régulation

يشمل ثالث مراحل:  1) ((رابط:  منذجة))، 2) ((رابط:  حتليل
النظم))، 3) ((رابط:  ختليق)). 

حل مسألة يف تقنية الضبط

Bearbeitung (f.) eines regelungstechnischen 
Problems

1815 processor

processeur (m.)

(انظر:  ((رابط:  ميكروبروسيسور)))

ُمعاجل

Prozessor (m.)

1816 processor command

commande processeur (m.)

تعليمة تصدر إىل ((رابط:  ُمعاجل|للُمعاجل))  بغرض تنفيذ ((رابط:
عملية))  ُمعينة، مثل عمليات اجلمع وُمقارنة القيم.  ويُطلق على ُمجلة
التوجيهات واألوامر الصادرة للُمعاجل ُمسّمى ((رابط:  كود آلة|كود
عاجل نتيجة لتنفيذ ((رابط:

ُ
اآللة)).  ويُعد كل أداء وظيفي يقوُم به امل

َشْفَرة|كود اآللة)).

أمر للُمعاجل

Prozessorbefehl (m.)

1817 Product certification, 
product qualification, 
approval mark, quality 
mark

caractère (m.) de contrôle

مني هو ((رابط:  رمز))  مكوَّن من مثانية ((بت |بتات))  اختبار أثناء 
ت)). عملية ((رابط:  نقل البيا

رمز االختبار، شهادة املطابقة
للمنتجات

Prüfzeichen (n.)

1818 Product Method

méthode par produit (f.)

ُمصطلح ُيستخدم يف جمال ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).
تنشأ ((رابط:  دالة عضوية|الدالة العضوية))  ((رابط:  شرطية

(ال... )|لقاعدة الشرطية))  من خالل عملية ضرب الدالة العضوية جلزء
قدَّم)  يف القيمة املنطقية اللحظية جلزء (التايل).

ُ
(امل

طريقة حاصل الضرب

Produkt-Methode (f.)

1819 Production Planning 
System

PPS

PPS ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Production :هو الرمز امل

Planning System، وهو نظام لتخطيط عمليات اإلنتاج
والتحكم فيها، وهو يشمل على سبيل املثال الوظائف التالية:  وضع

العتماد على احلاسب ،اجلداول الزمنية وحتديد األحجام والكميات 
ت، استهالل عمليات اإلنتاج وُمراقبتها.  ونظام ختطيط وضع املواز
االت التقنية التنظيمية للشركات، إيل جانب جماالت اإلنتاج من ا

.التطوير والتشييد والتصنيع وضمان اجلودة والتجميع واملبيعات

نظام ختطيط االنتاج

PPS

1820 profile

profil (m.)

فيما خيص ((رابط:  نظام نقل نطاقي|أنظمة النقل النطاقية))، تصف
ميزات مع إعطاء تعريف بكيفية االستخدام،

ُ
الربوفايالت الوظائف وامل

على سبيل املثال:  الربوفايل 'PROFIdrive'  ُحيدد فعل األجهزة
ت للُمشّغالت ُمتغرية السرعة يف ((رابط: وطريقة الدخول علي البيا

ص)).  يف حني يصف بروفايل 'Fluid Power'  كيفية قل برويف 
ص. قل برويف  شغالت اهليدرولية علي 

ُ
تشغيل امل

بروفايل

Profil (n.)

1821 profile method

procédé de coupe tactile (m.)

طريقة مسح قطاعي

Tastschnittverfahren (n.)
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1822 program

programme (m.)

هو تتابع من ((رابط:  أمر|األوامر))، متتثل لقواعد ((رابط:  لغة برجمة))
إلمكان تنفيذها على جهاز كمبيوتر لتوفري وظيفة ُحمدَّدة. معنية، و

مج بر

Programm (n.)

1823 program control time-
schedule control time 
control time program 
control

régulation de programme (f.)

نوٌع من أنواع من ((رابط:  ضبط|الضبط))، يتم فيه تغيري ((رابط:  متغري
مٍج ُمعنيَّ . مرجعى (نقطة التضبيط)|املتغري املرجعي))  وفًقا لرب

مج ضبط براجمّي، حتكم تبًعا للرب

Programmregelung (f.)

1824 program flow chart

schéma de programmation

مج))) اختصار للعبارة األملانية اليت تعين (انظر:  ((رابط:  ُخمطَّط سري الرب

مج ُخمطَّط سري الرب

PAP

1825 programmable 
controller

dispositif (m.) d’automatisation

AG ختصرة للكلمة األملانية
ُ
هي األحرف امل

Automatisierungsgerät.

جهاز أمتتة، ُمتحّكم ُمربَمج/  وحدة
حتّكم ُمربجمة

AG

1826 programmable logic 
control

CPE

speicherprogrammierbare) اختصار املصطلح األملاين
Steuerung) (انظر: ((رابط:  جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة))) ،
صطلح إىل حاسوب معياري، ُمزوَّد مبجموعات إدخال وإخراج،

ُ
ُيشري امل

مج تطبيقي|برامج تطبيقية))، اليت ُحتدَّد وظيفتها بواسطة ((رابط:  بر
من السهل إعدادها مبُساعدة ((رابط:  لغات الربجمة))  القياسية (مثل:

((رابط:  لغة قائمة التعليمات ILL))، و((رابط:  قائمة تعليمات
(الربجمة)))، و((رابط:  ُخمطط بياين ُسّلمي))، و((رابط:  لغة التحكم

الربجمي))، و((رابط:  نص (ال...) املركب (ST))) ، ويتُم حتميلها يف
جهاز التحكِّم املنطقي، لتتم ُمعاجلتها هناك توالياً .

جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة

SPS

1827 Programmable Logic 
Control applications

programme (m.) d’utilisateur CPE

يتُم تنفيُذ برامج التطبيقات يف ((رابط:  جهاز حتّكم منطقي قابل
للربجمة))  على حنٍو دوريّ .  يف البداية، تتُم قراءة احلالة اللحظية ((رابط:

إشارة|اإلشارية))  إلشارات الدخل، ومن ّمث تُنقل إىل ((رابط:  رسم
عمليايت للدخول|الرسم العمليايت لدخول))  ذاكرة النظام.  يعقب دخول
مج األساسي. حاالت اإلشارة إىل الرسم العمليايت للدخول، ُمعاجلة الرب

مج، تُنقل حاالت اإلشارات الناجتة عن ذلك، إىل وبعد إعداد الرب
((رابط:  رسم عمليايت للُمخرجات|الرسم العمليايت للُمخرجات))، ومن

مث يتُم ختصيصها للُمخرجات.  وهنا جيري حتديُث الرسم العمليايت
مج، ال مج األساسّي ُجمدداً .  ويف أثناء عمل الرب للدخول، وتنفيُذ الرب
يلفُت التغّريُ يف حاالت إشارات الدخل اإلنتباه.  ُميكن عمل تفريعاتٍ 

مج األساسّي للوصول إىل برامج فرعية.  يتعلق زمُن الدورة من الرب
لقدرة التنفيذية جلهاز مج، و مج ما، بطول الرب لنسبة لعمل بر

التحّكم القابل للربجمة، اليت قد تبلُغ أجزاء من الثانية.

تطبيقات أجهزة التحّكم القابلة
للربجمة

SPS-Anwenderprogramm (n.)

1828 Programmable Logic 
Control applications

programme (m.) d’utilisateur CPE

يتُم تنفيُذ برامج التطبيقات يف ((رابط:  جهاز حتّكم قابل للربجمة))  على
حنٍو دوريّ .  يف البداية، تتُم قراءة احلالة اللحظية ((رابط:

إشارة|اإلشارية))  إلشارات الدخل، ومن ّمث نقلها إىل ((رابط:  رسم
عمليايت للدخول|الرسم العمليايت لدخول))  ذاكرة النظام.  يعقب دخول
مج األساسي. حاالت اإلشارة إىل الرسم العمليايت للدخول، ُمعاجلة الرب

مج، تُنقل حاالت اإلشارات الناجتة عن ذلك، إىل بعد عمل الرب
((رابط:  رسم عمليايت للُمخرجات|الرسم العمليايت للُمخرجات))، ومن

مث يتُم ختصيصها للُمخرجات.  هنا جيري حتديُث الرسم العمليايت
مج، ال يلفتُ  مج األساسي ُجمدداً .  أثناء عمل الرب للدخول، وتنفيُذ الرب

التغّريُ يف حاالت إشارات الدخل اإلنتباه.  ُميكن عمل تفريعاٍت من
لنسبة مج األساسية للوصول إىل برامج فرعية.  يتعلق زمُن الدورة  الرب

مج، والقدرة التنفيذية جلهاز التحّكم القابل مج ما، بطول الرب لعمل بر
للربجمة، وتبلُغ أجزاء من الثانية.

تطبيقات أجهزة التحّكم القابلة
للربجمة

SPS-Anwenderprogramm (n.)
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1829 Programmable Logic 
Controller

PLC

اختصار من اللغة االجنليزية ُيشار به إىل املصطلح
'Programmable Logic Controller'، والذي يعين

((رابط:  جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة)).

جهاز التحكم املنطقي املَُربِمج
(PLC)

PLC

1830 Programmable logic 
controller

commande (f.) par programme enregistré

ال تتوقف التوصيالت السلكية والبنية الرتكيبية جلهاز األمتتة على الوظيفة
التحكمية جلهاز التحّكم املنطقي القابل للربجمة.  تتصل أجهزة إصدار
((رابط:  اشارة|اإلشارة))، و((رابط:  جهاز حتّكم|أجهزة التحّكم))
املوجودة داخل التجهيزة، مع مداخل وخمارج جهاز األمتتة.  ال ُتضمَّن
تعليمات الربط بني املداخل واملخارج، يف التوصيالت السلكية، وإمنا
مج))، ُحيّدد ماهية التتابع الذي يتعنيَّ إدراجها يف شكل ((رابط:  بر

دخالت، وتنفيذ عمليات الربط، وُمعاجلة
ُ
سيتُم على أساسه استدعاءُ امل

خرجات.  ُميكن إنتاُج الربامج وتعديلها على حاسوب شخصي مثًال،
ُ
امل

ومن مثّ نقلها إىل ((رابط:  حتّكم|جهاز التحّكم)).

جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة

Speicherprogrammierbare Steuerung (f.)

1831 Programmable Read 
Only Memory

PROM

PROM ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
:هو الرمز امل

Programmable Read Only Memory وهي ((رابط:
ا فقط.  ُصمِّمت حبيث حتافظ على كلُ  ذاكرة شبه موصل))  ُميكن قراء
ستخدم على الدوام.  (انظر:  ((رابط:  ذاكرة

ُ
ربّجمة من قبل امل

ُ
املعلومات امل

قراءة فقط قابلة للربجمة واحملو|ذاكرة قراءة فقط قابلة للربجمة واحملو
(EPROM)))، (رابط:  ذاكرة قراءة فقط قابلة للمحو)) :انظر

ئًيا ئياً |ذاكرة قراءة فقط قابلة للمحو والربجمة كهر وُمربجمة كهر
(EEPROM)))).

ذاكرة قراءة فقط قابلة للربجمة
(PROM)

PROM

1832 programming

programmation (f.)

مج|برامج))  الكمبيوتر، وتتضمن يف عملية تتمثل يف كتابة ((رابط:  بر
مج يف ((رابط:  كود املصدر)) املقام األول تنفيذ (تطبيق)  تصميم الرب

ستخدمة.
ُ
وترمجته إىل لغة اآللة، تبًعا للغة الربجمة امل

برجمة

Programmierung (f.)

1833 programming 
environment

environnement de programmation (m.)

ُمصطلح يرمز إىل بيئة تطوير برامج السوفت وير وصيانتها، أي كل
ت اهلارد وير والسوفت وير اليت ُمتّكن ُمطّوِر السوفت وير من ُمكوِّ

عاجل)).  وهذه البيئة
ُ
مل حلاسوب أو ((رابط:  ُمعاجل| االتصال ُمباشرًة 

تُتيُح أدوات السوفت وير يف شكٍل ُمدمج وُمرتاكب بكيفيٍة ُمعيَّنة، من
مج.  حتتوي هذه البيئة على فردة عند عملية تطوير الرب

ُ
أجل أداء املهام امل

((رابط:  ُحمّرر))، و((رابط:  ُمرتجم))، و((رابط:  رابط))، إضافًة إىل
((رابط:  أداة حتميل)).

بيئة الربجمة

Programmierumgebung (f.)

1834 programming language

langage de programmation (m.)

ت وخوارزميات، أي لغة اصطالحية، الغرض منها صياغة ُبىن بيا
صياغة قواعد احلساب، يقوم احلاسوب بتطبيقها.  تتكّون هذه القواعد

من تعليماٍت، تسري على نسق ُحمدَّد ُمسبَّقاً، يُعرف ((رابط:
لبناء)). (انظر: ((رابط:  خوارزمية))). بناء|

لغة برجمة

Programmiersprache (f.)

1835 programming of a 
control program

programmation (f.) d'un programme de 
commande

مج حتّكم))، ُميكن التمييز، تبعاً لطريق أثناء عملية برجمة ((رابط:  بر
لتوصيالت السلكية|ُمتحّكمات التنفيذ، بني ((رابط:  ُمتحّكم ُمربَمج 

مج لتوصيالت السلكية))، و((رابط:  ُمتحّكم برب ُمربَجمة 
مج ُخمزَّن)). ُخمزَّن|ُمتحكِّمات برب

مج حتّكم برجمة بر

Programmierung (m.) eines Steuerungsprogramms

1836 programming of 
Numerical Control 
machines

programmation (f.) de machine CN

يف عملية ((رابط:  برجمة))  ((رابط:  ماكينة التحّكم الرقميّ |ماكينات
التحّكم الرقميّ ))، ُميكُن التمييز من الناحية التنظيمية بني برجمة التخطيط

للعمليات (AV)  وبرجمة ورشة التصنيع.

برجمة ماكينات التحّكم الرقميّ 

Programmierung (f.) von NC-Maschinen

1837 programming system

système de programmation (m.)

(انظر:  ((رابط:  بيئة الربجمة)))

نظام برجمة

Programmiersystem (n.)
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1838 proportional action

comportement P

(انظر:  ((عنصر تناسيب)))

سلوك تناسيب، فعل تناسيب

P-Verhalten

1839 proportional coefficient

valeur P (f.)

(انظر:  ((رابط:  ُمعامل نقل)))

معامل تناسيب

P-Beiwert (m.)

1840 proportional coefficient

coefficient de proportionnalité (m.)

(انظر:  ((رابط:  ُمعامل نقل)))

معامل تناسيب، معامل التناسب

Proportionalbeiwert (m.)

1841 proportional 
component/portion

par P

(انظر:  ((رابط:  عنصر تناسيب)))

ُمكوِّن تناسيب، جزء تناسيب

P-Anteil

1842 proportional Controller

système DT1 (m.), dérivée avec retard de 
premier ordre dans le domaine fréquentiel

يتميز الضابط التناسّيب خباصية االستجابة السريعة ولكنه ال يكون قادرا
على إزالة ((رابط:  فرق الضبط))  الذي يساوي ((رابط:  قيمة الضبط
املستهدفة))  –  قيمة الضبط احلقيقية، وبذلك تكون معادلة الضابط

لصيغة التالية:  متغري مقدار اخلرج =  معامل تناسيب *  ((رابط: التناسيب 
فارق الضبط)).

ضابط تناسيب، عنصر ضبط
تناسيب

P-Regler (m.)

1843 proportional element

élément piézoélectrique (m.)

(انظر:  ((رابط:  عنصر تناسيب)))

عنصر له فعل تناسيب

Proportional-Glied (n.)

1844 proportional region

région proportionnelle (f.)

ال اخلطي للتحميل يف الرسم البياين للجهد والتمدد. ا

جمال تناسيب، منطقة تناسبية

Proportionalbereich (m.)

1845 proportional zone 
proportional band

réponse fréquentielle (f.) d’un système PT1, 
proportionnel avec retard de premier ordre

ال التناسيب|جمال تناسيب ))XP، وهو خارج قسمة هو ((رابط:  ا
ال التناسيب Xh على جمال القياس يف صيغة النسبة املئوية، وميكن ا

معرفة النسبة املئوية لتغري ((رابط:  فرق الضبط))  يف مدخل الضابط
حداث تغيري 100 % منسو على ((رابط:  جمال القياس))، والكفيلة 

من إشارة التحكم الصادرة عن خرج الضابط .  النطاق التناسيب =  (
1/معامل تناسيب) * جمال التحكم /  جمال القياس.

نطاق تناسيب

Proportionalband (n.)

1846 proportional-integral 
element, PI element

élément (m.) PI

يتم احلصول عليه داخل ((رابط:  ُخمطَّط العمل))  عن طريق التوصيل على
التوازي بني ((رابط:  عنصر تناسيب))  و((رابط:  عنصر تكاملي)).

عنصر حتكم ذو فعل تناسيب
تكاملي

PI-Glied (n.)

1847 proportionality 
coefficient

coefficient de proportionnalité (m.)

(انظر:  ((رابط:  معامل تناسيب)))

ُمعامل التناسبية، معامل التناسب،
معامل حتكم تناسيب

Proportionalitätsbeiwert (m.)

1848 proportionality range

plage de proportionnalité (f.)

(انظر:  ((رابط:  جمال تناسيب)))

جمال التناسبية، نطاق التناسب

Proportionalitätsbereich (m.)

1849 protecting tube

tuyau protecteur (m.)

ستشعر))  (مثل ُمستشعر درجة احلرارة
ُ
يُوضع ((رابط:  ُمستشعر|امل

احلّساس)  داخل صندوق محاية أو داخل أنبوب واٍق حلمايته من اإلجهاد
امليكانيكي أو الكيميائي.  وُيستخّدم األنبوب عند احلاجة ((رابط:
وليجة مقياس حرارة بالتيين 100|كوليجة مقياس حرارة بالتيين

.((100

أنبوب محاية، أنبوب واقِ 

Schutzrohr (n.)
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1850 protection class; 
protection grade; 
protection rating; 
degree of protection; 
sealing grade

classe de protection (f.)

ئية (األجهزة واملصابيح وموادّ  يُوّضح ُمالئمة عناصر التشغيل الكهر
ختلفة.  وتُقسَّم أساليبُ 

ُ
ئية مثالً )  للظروف البيئية امل الرتكيبات الكهر

احلماية تبعاً للُمواصفة األملانية القياسية (DIN)  رقم 40050، ويتمُ 
IP = International) ًمتييزها حبروٍف ُخمتصرٍة معروفٍة عامليا

Protection =  محاية دولية)، إذ يتبع اإلختصار IP دوماً رقمان:
ُيشُري األول منهما إىل احلماية ضد دخول األجسام الصلبة، أما الثاين

عطيات على املبايت
ُ
فيعطي درجة احلماية ضد دخول املاء.  وتعوُد تلك امل

اخلام دون ُمراعاة عوامل مثل التقاُدم، وتبّدل درجات احلرارة، وعوامل
ة. أخرى مشا

أسلوب احلماية، درجة احلماية

Schutzart (f.)

1851 protective armature

robinetterie de protection (f.)

(انظر:  ((رابط:  أنبوب محاية)))

عضو انتاج للحماية، عضو انتاج
واقٍ 

Schutzarmatur (f.)

1852 protective casing

boîtier protecteur (m.)

(انظر:  ((رابط:  أنبوب محاية))

صندوق محاية، علبة محاية

Schutzgehäuse (n.)

1853 protective earthing

mise à la terre (f.)

لة الغري داخلة يف دائرة تيار التشغيل أو وصِّ
ُ
باشر لألجزاء امل

ُ
التأريض امل

ئية دف محايتها من الصدمات الكهر عدِّة، وذلك 
ُ
باشر مل

ُ
التأريض امل

العالية جداً .

ريض محاية ريض وقائي، 

Schutzerdung (f.)

1854 protocol

protocole (m.)

ت بني احلواسيب أو ((رابط:  عملية|العمليات)) اتفاٌق لتبادل البيا
املرتبطة بعضها ببعض يف ((رابط:  شبكة حواسيب)).  يتكون االتفاق

ت)) ت|صيغ البيا من جمموعة من القواعد و((رابط:  صيغة بيا
و((رابط:  بناء))  و ((رابط:  ِعلُم الّدالََلة|الداللة))، اليت ُحتِدد سلوك
االتصال بني ((رابط:  ُمشرتك|املشرتكني))  املتصلني.  (انظر:  ((رابط:

بروتوكول اإلتصاالت)).

بروتوكول

Protokoll (n.)

1855 proximity switch

interrupteur de proximité

دئ))) انظر:  ((رابط:  

ُمستْشِعر االقرتاب

Näherungsschalter (m.)

1856 Pt100 measuring insert

élément de mesure Pt100 (m.)

  يتم لّف سلك القياس يف ((رابط:  ُمستقِبل املقاومة|ُمستشعر
املقاومة))، على شكل حلزوين (لوليب)  حول جسم حامل/دعامة من

امليكا أو الزجاج أو السرياميك، فتنشأ وليجة قياس داخل ((رابط:  أنبوب
محاية|أنبوب احلماية)).  يرتاوح قطر وليجة القياس ما بني 2 و8 مليمرت
قاومات

ُ
وطوهلا بني 10 و100 مليمرت.  حديثاً تتزايُد االستعاضة عن امل

السلكية، مبُقاوماٍت طبقية يف تقنيات امليكروفيلم.  يتُم وضع طبقة رفيعة
من البالتني بشكٍل ُمنعزل على حامل خزيف (سرياميكي)  وتشكيلها من
خالل الكيّ .  ُميكن استخدام شعاع ليزر لعمل ُموازنة، وذلك من أجل

ُقاومة املعيَّنة.
حتقيق ضبط بسيط للوصول إىل قيمة امل

وليجة قياس ملقياس حرارة بالتيين
100، وليجة قياس ملقاومة قياس

بالتينية مقدارها 100 أوم

Pt100-Messeinsatz (m.)
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1857 Pt1000

Pt1000

R = 1000 تُعرف ُمقاومات القياس البالتينية، الىت تبلغ ُمقاومتها
.Pt1000 لرمز W، عند درجة حرارة J = 0° سليزيوس، اختصاراً 

والبالتني (Pt)  هو مادة ((رابط:  مقاومة|مقاِومة))، ُتستخَدم يف
((رابط:  قياس درجة احلرارة))  يف املدى احلرارّي بني -220 وحىت +

°850 سليزيوس.  ّمت حتديد القيم األساسية للُمقاومات احلرارية املعيارية
يف ((رابط:  مواصفة (ال... )  القياسية األملانية (DIN)  رقم 60751

طبقاً للمعيار األورويب|املواصفة القياسية األملانية (DIN)  رقم
60751 طبقاً للمعيار األورويب))، ويف املواصفة القياسية األملانية

ئية.  (انظر: (DIN)  رقم 751 املوافقة للجنة الدولية للتقانة الكهر
((رابط:  مقاومة قياس)))

مقياس حرارة بالتيين 1000

Pt1000

1858 PTC thermistor; PTC 
resistor

arête (f.)

.V1 und V2  ((رابط:  عقدة|عقدتني)) وصلة بني

حافة

Kante (f.)

1859 pulse

pulsation (f.)

((رابط:  نبضة))  يف قاموس هندسة التحّكم.

نبضة

Impuls (m.)

1860 pulse

pulsation (f.)

ئيٍة، وفيه يكوُن الرجوُع إىل قيمة اخلرج، هو التغّري احلادث يف كّميٍة فيز
إما ُمباشرًة عقب اإلنتقال التدرجيي من قيمٍة إىل أخرى، أو بُعيد فرتة
زمنيٍة ُحمّددٍة منه.  ويف بعض التطبيقات، تستغرُق النبضُة زمناً قصرياً،
قارنة بفرتاٍت زمنيٍة أخرى ُممّيزة.  (انظر:  ((رابط:  نبضة وحدية)))

ُ
مل

نبضة

Impuls (m.)

1861 Pulse Code Modulation

PCM

PCM ختصرة للُمصطلح االجنليزي
ُ
Pulse' هي األحرف امل

Code Modulation' ((رابط:  تضمني|التضمني)) والذي يعين
لرتميز النبضي .

PCM، لرتميز تعديل (ال... )  
النبضي

PCM

1862 Pulse duration 
modulation

modulation d'impulsion en durée (f.)

طريقة للتضمني يتّم خالهلا تبديُل مقدار تقين (مثل:  التيار الكهريب)  بني
قيمتني.  كما يتّم فيها تضمني ((رابط:  دورة تشغيل))  ((رابط:  نبضة
ُمربَّعة))  عند ثبات ((رابط:  تردد (ال...)|الرتدد))، كما يتّم تضمني

كّونة له.
ُ
إتساع النبضات امل

تضمني أمد النبضة، تضمني مدة
النبضة

Pulsdauermodulation (f.)

1863 pulse response in the 
frequency domain

réponse à une impulsion unitaire (f.) dans le 
domaine fréquentiel

حتويل البالس هو حتويل تكاملي أحادي اجلانب، ُميكّننا من حتويل دالة
ال ال الطيفي العقدي (ا ال الزمين احلقيقي إىل دالة يف ا يف ا

ال الصوري).  وبذلك نتحصل على ُحمّولة البالس، اليت الرتددي ، ا
لدالة الطيفية واليت ُتستعمل حلل املعادالت التفاضلية ُتسمى أيضاً 
بتة.  ومن خالل عادالت التفاضلية مبُعامالت 

ُ
اخلطية أو أنظمة امل

ت السعة اإلجابة الطيفية العقدية ُميكننا اشتقاُق الدوال احلقيقية إلجا
ملقارنة بدالة ويل اإلجابة الرتددية أسهل  ذا يكوُن  والطور، و

ال التحويل.  وعلى سبيل املثال فإن اإلجابة على إشارة نبضية يف ا
ال الرتددي *  حتويل البالس لإلشارة الرتددي =  دالة التحويل يف ا

النبضية الوحدية.  حسب قائمة التحويل، فإن حتويل البالس لإلشارة
النبضية الوحدية يساوي 1 وعليه فان اإلجابة على إشارة نبضية يف

ال الرتددي، تساوي دالة التحويل. ا

ال إجابة على إشارة نبضية يف ا
الرتددي

Impulsantwort (f.) im Bildbereich

1864 Pulse Width Modulation

modulation d'impulsion en amplitude

PWM هي اختصار للعبارة اإلجنليزية Pluse width
modulation. (((رابط:  تضمني إتساع النبضة))  :انظر)

تضمني إتساع النبضة

PWM

1865 pulse width modulation

modulation de largeur d'impulsion

PBM اختصار للعبارة اإلجنليزية Pulse width
modulation، اليت تعين تضمني إتساع النبضة.  (انظر:  ((تضمني

(((أمد النبضة

تضمني إتساع النبضة

PBM
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1866 pulse width modulation

modulation d'impulsion en largeur (f.)

(انظر:  ((رابط:  تضمني أمد النبضة))).

تضمني إتساع النبضة

Pulsbreitenmodulation (f.)

1867 pulse width modulator

modulateur d'impulsion en largeur (m.)

اجلهاز الذي يُؤدِّي عملية ((رابط:  تضمني اتساع النبضة)).

ُمضمِّن اتساع النبضة، ُمضمِّن
عرض النبضة

Pulsbreitenmodulator (m.)

1868 pulse-duration 
modulation

PDM

PDM هي اختصار للعبارة اإلجنليزية Pulse duration
modulation، اليت تعين تضمني أمد النبضة.  (انظر:  ((تضمني أمد

(((النبضة

تضمني أمد النبضة، تضمني مدة
النبضة

PDM

1869 pulse-length 
modulation

PLM

PLM اختصار للعبارة اإلجنليزية Pulse length
modulation، ((رابط:  تضمني طول النبضة)) اليت تعين.

تضمني طول النبضة

PLM

1870 pulse-length 
modulation

modulation d'impulsion en longueur (f.)

(انظر:  ((رابط:  تضمني أمد النبضة)))

تضمني طول النبضة

Pulslängenmodulation (f.)

1871 pulse-width 
modulation (PWM)

modulation d'impulsion en amplitude

'Pulse With Modulation' اختصار للمصطلح االجنليزي
واليت تعين ((رابط:  تضمني))  إتساع النبضة.

(PWM) تضمني عرض النبضة

PWM

1872 pulse-width 
modulation (PWM)

modulation d'impulsion en amplitude (f.)

(انظر:  ((رابط:  تضمني أمد النبضة)))

تضمني إتساع النبضة

Pulsweitenmodulation (f.)

1873 pulse-wire sensor

capteur d'impulsions à fil

(انظر:  ((رابط:  ُمستشعر فيجاند)))

ُمستشعر سلك النبض

Impulsdrahtsensor (m.)

1874 Purpose of the draft 
rules

conception (f.) d’une régulation, objectif

يتمحور تصميم عملية ((رابط:  ضبط))  معيارية يف اختيار نوع ((رابط:
ناسب (تناسيب P، تناسيب تكاملي PI، تناسيب

ُ
ضابط|الضابط))  امل

تفاضلي PD، تناسيب تفاضلي تكاملي PID)، وتعيني ((رابط:  َمعلم
ضبط|َمعلمات الضبط))  وفقاً للُمتطلبات املوضوعة سلفاً يف ((رابط:

دائرة ضبط|دائرة الضبط)).

غرض (ال... )  من تصميم عملية
ضبط

Entwurf (m.) einer Regelung, Zweck

1875 pyroelectric 
temperature sensor

capteur (m.) de température piézoélectrique

ئي|عازلة يّتخذ ((رابط:  استقطاب))  أجسام ُحمدَّدة ((رابط:  عازِل كهر
ئًيا))، عند حدوث تغّريات يف درجة احلرارة، قيًما أخرى.  هنا كهر

تتحّرر شحناٌت على السطح، ُميكن أن تُتخذ مقياساً لتغّري درجة احلرارة.
فردة

ُ
يظهر هذا التأثري الكهُرحراري، على سبيل املثال، يف البلورات امل

نتالوم الليثيوم)، ويف األجسام اخلزفية متعددة البلورات، ويف (مثل 
البوليمرات العضوية.

ُمستشعر كهرحراري لدرجة احلرارة

pyroelektrischer Temperatursensor (m.)

1876 pyrometer

pyromètre (m.)

(انظر:  ((بريومرت إشعاعي)))

بريومرت

Pyrometer (n.)
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1877 quadratic control area

surface réglée carrée (f.)

× e2(t)  ¥ ∫0  :هو معيار لقياس االهتزاز، يتعّني من العالقة التالية
dt ®  احلد األدىن.  وهذه احلالة تُقّيم احليودات الكبرية خاصًة بشكلٍ 

((((ISE) رابط:  تكاُمل اخلطأ الرتبيعي))  :انظر)  . ّقوي

منطقة ضبط تربيعية، حتكم من
الدرجة الثانية

Quadratische Regelfläche (f.)

1878 quadratic PI controller

régulateur (m.) PI carré

إذا كان من املفرتض أن فعل التحّكم سيكون ضعيفاً عندما يبلغ ((رابط:
موع، وسيكون هذا الفعل قوً  لنسبة إىل ا فرق الضبط))  قيمة صغرية 

توسط حينما يكون فرق التحّكم كبريًا، فإنه يُفضَّل هنا
ُ
مبا يفوق امل

استخدام ((رابط:  خوارزمية))  ((رابط:  ُمتحكِّم تناسيب))  تربيعي.

ُمتحّكم تناسيب تكاملي تربيعي،
جهاز حتكم تناسىب تكاملى من

الدرجة الثانية

Quadratischer PI-Regler (m.)

1879 quality grade of a 
measuring device

classe (f.) de précision d’un appareil de mesure

هي قيمة اخلطأ النسيب (عدد صحيح)  على أساس ((رابط:  مدى
اخلرج))  دون عالمة نسبة مئوية (%).

مرتبة (درجة)  جودة جهاز قياس،
درجة جودة جهاز قياس

Güteklasse (f.) eines Messgerätes (m.)

1880 quality level quality 
criterion

critère (m.) de qualité

ت جودة ُخمتلفة للداللة على سلوك تذبذب ُتوجد معايري أو مستو
مرغوب الوصول إليه، تقوم على أساس إجراء تقييم للمسار الزمين لفارق

الضبط، عند حدوث إضطراب خطوّي، مثل:  ((رابط:  تكاُمل اخلطأ
طلق (IAE))) ، ((رابط:

ُ
الرتبيعي (ISE)))، ((رابط:  تكاُمل اخلطأ امل

ً يف اخلطأ الرتبيعي (ITSE))))، ((رابط:  تكامل تكاُمل الزمن مضرو
طلق (ISTAE)))، ((رابط:  معيار

ُ
ً يف اخلطأ امل الزمن الرتبيعي مضرو

.(((ITAE) طلقة للخطأ
ُ
تكامل جمموع الزمن والقيمة امل

معيار اجلودة، مستوى اجلودة

Gütemaß (n.)

1881 quantity

grandeur (f.)

ميِّزة لشيٍء ما (=
ُ
ذا املصطلح السمة امل يف األنظمة التقنية، يُقصد 

جسم ، حالة، عملية).  ُيستخدم ُمصطلح ((رابط:  مقدار))  لوصف
ميِّزة (مثل:  الطول، الوزن، الزمن).  ُحتسب قيمة املقدار من

ُ
هذه السمة امل

خالل حاصل ضرب القيمة العددية و((رابط:  وحدة|وحدة القياس))).
ئية ومقادير ضبط تقنية، وكّمياتٌ  إىل هذا يُوجد أيضاً مقاديٌر فيز

ُمقاسة.

مقدار

Größe (f.)

1882 quantity

régulateur (m.) à trois points / régulateur (m.) à 
trois plages

عاش (الفعلي)، فأن املنطق الغامض (الالُحمََدد)  يكون
ُ
لتوصيف الواقع امل

جد مالئم وخاصة يف التعبري عن عدم دقة وغموض املفاهيم اإلنسانية،
وهذا ما يصادف يف النماذج الوصفية اليت متثل توصيفا لغو للنماذج،

ضي املبين على املعادالت.  وبناًء على وذلك متييزًل له عن التوصيف الر
ذلك، يتم إسناد العناصر إىل جمموعات غامضة غري ُحمَددة.  وخبالف

موعة أو خارجها، موعات الثنائية حيث يكون العنصر إما داخل ا ا
فإن عنصراً ما قد يكون يف الوقت نفسه داخل جمموعة غامضة حلد معني
العتماد على وخارجها حلد آخر.  وميكن بسهولة، تصميم نظام ضبط 
املنطق الغامض، حبيث يكون متينا يف مواجهة احلاالت املختلفة، حيث

ال يشرتط استعمال إشارات دخل دقيقة وخالية من كل تشويش حىت
دة على ذلك، فباإلمكان برجمته لينتقل إىل وضع يعمل بصفة مرضية.  وز

مستقر بعد حصول عطل حلساس.

جمموعة، جمموعة غامضة /
جمموعة ال ُحمَددة

Menge (f.)

1883 quantity of radiant 
energy

quantité de rayonnement (f.)

(انظر:  ((رابط:  طاقة (ال... )  اإلشعاعية|طاقة إشعاعية)))

كّمية اإلشعاع، كّمية الطاقة املُشعَّة

Strahlungsmenge (f.)

1884 quantization error; 
quantizing error; 
rounding error

erreur (f.) de quantification

وصف ((رابط:  عرض اخلطوة األساسي))  وُيسمَّى أيضاً ((رابط:  درجة
االستبانة)).

خطأ التحويل الكميّ 

Quantisierungsfehler (m.)
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1885 quantum

quantas (pl.+m.)

صطلح إىل مادة تتوَّلد من خالل تبّدل
ُ
ء، ُيشُري هذا امل يف علم الفيز

ئية، هي ((رابط: احلالة داخل نظام ُمعنيَّ من قيم ُمتّقطعة لكّمية فيز
طاقة (ال... )|الطاقة))  غالباً .  وال ُميكن أن تظهر الكّمات إال يف نسبٍ 

لتايل (تكمية)  لتلك الكّميات. ئية، وهي  ُحمدَّدة لتلك الكّمية الفيز
ء كّماة يف ميكانيكا الكّم ويف جماالٍت من الفيز

ُ
ُتوصَّف الكّميات امل

النظرية.

كّم، كوانتا

Quant (n.)

1886 quartz crystal

cristal (m.) de quartz

بلورة تتكوَّن من جزيئات ذات هيكلة دورية ثالثية األبعاد، ُتسمَّى
الشبكة البلورية أو الشبكة ثالثية األبعاد.  حتتُل كل ((رابط:  ذرة))  أو

((رابط:  أيون))  أو ((رابط:  جزيء))  موضعاً ُمعينَّا يف الشبكة، وتتكّفل
قوى الشبكة بضمها بعضها إىل بعض واحلفاظ على متاسكها.  وتكونُ 

اجلزيئات متالمسة، واحليز بينها متناهي الصغر.  واعتماداً على نوع شبكة
البلورة، فإن اخلواص، مثل القابلية للتشقق، والصالبة، واملتانة،

والكهرضغطية، وانكسار الضوء، تكون ُمَوزَّعة يف ُخمتلف االجتاهات
بكيفية متفاوتة.

بلورة َمْرو

Quarzkristall (m.)

1887 Quine-McCluskey

propagation rapide (f.)

طريقةٌ حسابيٌة ُتستخدم لتبسيط ((رابط:  دالة بوليانية|الدوال البوليانية))
إىل أبسط وجه.  وهذا التبسيط من األمهية مبكان، حيُث أنه جيعل التنفيذ
ن التقّين أكثر خضوعاً للسيطرة وأقل تكلفة مادية.  تتميز هذه العملية 

تنفيذها سهٌل نسبياً إذا ما متت االستعانة حباسوب.  وتنجح هذه العملية
مكن أيضاً أن تكون هناك حلولٍ 

ُ
دائماً يف إجياد حل بسيط، ومن امل

أخرى (ُمتساوية القيمة)، إال أنه مل ُميكن الوصول إليها.  تنسحُب العملية
مبدئياً على متثيالت الدوال يف ((رابط:  منوذج فصل نظامي|منوذج

الفصل النظاميّ )).  ويعتمُد املبدأ األساس لطريقة كواين ماكلوسكي على
السمة التالية لتعبريات ((رابط:  عطف|االقرتان)):  إذا ما اختلف تعبريا
اقرتان ُمرتبطان من خالل ((رابط:  فصل|الفصل))، بعضهما عن بعض

بسبب ((رابط:  نفي))  ((رابط:  ُمتغّري ))  وحيد فقط، فإنه ُميكن نتيجةً 
تغّري املقصود.

ُ
لذلك خلُط هذين احلدين، وإبعاُد امل

طريقة كواين ماكلوسكي

Quine-McCluskey

235



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Rمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

1888 rack

rack (m.)

((رابط:  رف))  يف قاموس هندسة التحّكم.

رف

Rack (n.)

1889 Rack

rack

كوِّنة لنظاٍم ما.
ُ
سياج حامل لتثبيت الوحدات النمطية، والعناصر امل

ت|نظاًما قل البيا ويتّضمن هذا السياج يف الغالب ((رابط:  نظام 
لتيار، وربط الوحدات النمطية بعضها مع قًال ))  من أجل اإلمداد 

بعض.

رف، حامل

Rack

1890 radiance

densité du rayonnement (f.)

كثافة (ال... )  اإلشعاعية، كثافة
الدفق الضوئيّ 

Strahldichte (f.)
1891 radiant emittance

rayonnement (m.) spécifique

إشعاع نوعي، االنبعاث
اإلشعاعيّ /  االنبعاثية اإلشعاعية

Spezifische Ausstrahlung (f.)
1892 radiant energy

énergie de rayonnement (f.)

تكامل الكثافة الطيفية ((رابط:  طاقة (ال... )|للطاقة))  اإلشعاعية من
0 وحىت l.  وحدة القياس الدولية للطاقة اإلشعاعية Q  (أو W)  هي

نية. وات ×  

طاقة (ال... )  اإلشعاعية

Strahlungsenergie (f.)

1893 radiant flux, flux of 
radiation

flux de rayonnement (m.)

(انظر:  ((رابط:  قدرة (ال... )  اإلشعاعية)))

تدّفق إشعاعي، دفق إشعاعي

Strahlungsfluss (m.)

1894 radiant intensity

importance du rayonnement (f.)

شدة اإلشعاع

Strahlstärke (f.)

1895 radiated power; 
radiant power

puissance de rayonnement (f.)

Q  ((رابط:  طاقة (ال... )  اإلشعاعية|الطاقة اإلشعاعية)) خارج قسمة
.W هي الوات F على الزمن.  وحدة القياس الدولية للُقْدَرة إْشعاِعية

ُقْدرَة إْشعاِعية، قدرة مشعة، قدرة
اإلشعاع

Strahlungsleistung (m.)

1896 radiation

rayonnement (m.)

(انظر:  ((رابط:  ُقْدَرة إْشعاِعية))

إشعاع

Strahlung (f.)

1897 radiation characteristic

caractéristique (f.) de rayonnement

ارتباط ((رابط:  حساسّية (ال... )|حساسية))  مستقِبل ما أو القدرة
الجتاهات. اإلشعاعية الصادرة من جهاز إرسال 

منط اإلشعاع، خاصية اإلشعاع

Strahlungscharakteristik (f.)

1898 radiation diagram

caractéristique (f.) de rayonnement

ا ُمنحىن اإلشعاع ملصادر ضوئية، هو ُخمطِّط ((رابط:  شدة الضوء|لشد
الضوئية))  بناًء على الزاوية.

ُمنحىن اإلشعاع

Abstrahlcharakteristik (f.)

1899 radiation pyrometer

pyromètre (m.) à rayonnement

بريومرت إشعاعي، حمرار إشعاعي

Strahlungspyrometer (n.)

1900 radiation receiver; 
radiation detector; 
radiation receptor

récepteur de rayonnement (m.)

جتهيزة تستقبل ((رابط:  ُقْدَرة إْشعاِعية|الُقْدَرة اإلْشعاِعية))، ويوجد منه
نوعان:  مستقبالت حرارية وأخرى إلكرتُضوئية.  (انظر:  ((رابط:  ُمستقِبل

حراري)))، (انظر: ((رابط:  مستقِبل كهُرضوئي))).

ُمستقبل اإلشعاع

Strahlungsempfänger (m.)

1901 Radio Detecting and 
Ranging

radar (m.)

نعكسة.
ُ
ستخدام املوجات الراديوية امل جهاز لتحديد املواقع 

رادار، راصد، جهاز راداري

Radar (n.)
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1902 Radio Frequency 
Identification Detector

RFID

RFID ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Radio :هو الرمز امل

Frequency Identification Detector، وهو نظام
نتجات أثناء

ُ
كشف للتعّرف على املواد واألجسام، كما ُيستخدم لتتبع امل

ستخدام الرتددات العالية تشغيلها، وللتأمني ضد السرقة وما إىل ذلك، 
.(املوجات الراديوية)

ستخدام موجات كاشف اهلَويِّة 
الراديو

RFID

1903 radioactive

radioactif

ستّقرة، اليت تتحّول
ُ
صفة ُتطلق على النوى ((رابط:  ذرة|الذّرية))  غري امل

تلقائياً إىل نوى ذراٍت أخرى، ُمرسلًة أثناء ذلك ((رابط:  إشعاع
ع شِّ

ُ
النشطار امل ُمؤيِّن|إشعاعاً ُمؤيِّناً )).  وُيشار إىل عملية التحوُّل هذه، 
أو االنشطار النووي حيث تنبعث ((رابط:  طاقة (ال... )|الطاقة))

ررة عنها يف الغالب، على شكل ((رابط:  إشعاع))  ألفا α أو بيتا تحِّ
ُ
امل

.γ أو جاما β

ع، إشعاعي ُمشِّ

radioaktiv

1904 radioactivity meter

appareil de mesure de rayonnement (m.)

ؤيِّن.
ُ
صطلح غالباً لإلشارة إىل أجهزة قياس اإلشعاع امل

ُ
ُيستخدم هذا امل

(انظر:  ((رابط:  إشعاع ُمؤيِّن)))

جهاز قياس اإلشعاع، جهاز قياس
النشاط اإلشعاعي

Strahlungsmessgerät (n.)

1905 radiometric level 
measurement

mesure de niveau radiométrique (f.)

ستعمال ((رابط:  نظري|نظائر))  ((رابط: أساُس قياس املنسوب 
عة))  صناعية، هو ((رابط:  امتصاص))  اإلشعاع النشط من ع|ُمشِّ ُمشِّ

ع نشط خالل مادة ملء ُمناسبة.  ينطلق ((رابط:  إشعاع جاما))  من ُمشِّ
إشعاعياً، وخيرتق اخلزّان احلامل، ليتم إضعافه من خالل جدار اخلزَّان

ستخدمة.  وعلى اجلانب األخر من اخلزّان،
ُ
وكتلة أو كثافة مادة امللء امل

ستقَبل إىل
ُ
يُعيُد كاشف إشعاع حتويَل ((رابط:  إشعاع|اإلشعاع))  امل

ئية مرًة أخرى. ((رابط:  إشارة))  كهر

لقياس اإلشعاعيّ  قياس املنسوب 

Füllstandsmessung (f.) radiometrisch

1906 ramp

rampe (f.)

خط مستقيم دالته (y = m . x)  مير عرب نقطة األصل وصعوده
.(m)

إشارة تصاعدية

Rampe (f.)

1907 ramp function

fonction de rampe (f.) / rampe (f.)

(انظر:  ((رابط:  إشارة تصاعدية)))

دالة متصاعدة

Anstiegsfunktion (f.)

1908 ramp response

réponse de rampe (f.)

= (y(t)  :عندما توضع ((رابط:  دالة تصاعدية))  تستجيب لِلمعادلة
0)  ِلُكلِّ (t)  أصغر من (0)  و (y(t) = m × t)  ِلُكلِّ (t)  أكرب أو

تساوي (0)  يف مدخل ((رابط:  ُعنصر حتويل))، فإن احلصيلة عند اخلرج
.(xR(t)) هي استجابة تصاعدية

استجابة تصاعدية

Rampenantwort (f.)

1909 Ramp response of a D-
element

réponse de rampe (f.) d'un élément D

((رابط:  استجابة تصاعدية|االستجابة التصاعدية))  ((رابط:  عنصر
تفاضلي|لُعنصر تفاضلي))  هي ((رابط:  دالة درجية)). 

استجابة تصاعدية لُعنصر
تفاضلي، استجابة تصاعدية

لُعنصر تفاضلي

Rampenantwort (f.) eines D-Gliedes

1910 R-and I-flowsheet

schéma (m.) de processus et d'instrumentation

(انظر:  ((رابط:  رسم بياين وظيفي للعمليات الصناعية)))

ُخمطَّط التوصيالت واملُعدِّات

R- und I-Fließbild (n.)
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1911 Random Access 
Memory

RAM (f.)

RAM ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Random Access :هو الرمز امل

Memory، وهي ((رابط:  ذاكرة شبه موصل))  ُمؤقتة، ذات خاصية
ا عدد من الوصول (الولوج)  العشوائى.  وُميكن الكتابة عليها وقراء

ء)  التشغيل، وذلك املرات.  وتفقد الذاكرة ُحمتواها ُمبجرد فصل تيار (كهر
يف حالة عدم توافر ((رابط:  بطارية احتياطية))  دعم خارجية.  جيب

،التمييز هنا بني النوعني:  ((رابط:  ذاكرة استاتية|الذاكرة االستاتية))
رابط:  ذاكرة ديناميكية ذات وصول عشوائي|  الذاكرة الديناميكية))

.((ذات الوصول العشوائي

ذاكرة الوصول العشوائي
(RAM)، ذاكرة الولوج

العشوائى (رام)

RAM (n.)

1912 random access to bus

accès (m.) au bus aléatoire

يتُم هنا التمييُز بني االسرتاتيجيات العشوائية للوصول إىل الناقل دون
مراقبة وسائط النقل، وبني االسرتاتيجيات العشوائية للوصول إىل الناقل

مبراقبة وسائط النقل.

وصول عشوائي إىل الناقل

Zufälliger Buszugriff (m.)

1913 random measuring 
error

erreur (f.) de mesure accidentelle; aléatoire; 
fortuite

أخطاء القياس العشوائية ال ُميكن تالفيها، وهي اليت تتسبب يف حدوثها
تغّريات يف ((رابط:  جهاز قياس|أجهزة القياس))، ال ُميكن التعّرف

عليها أو التأثري فيها، كالِبلى واالحتكاك والتشويش.  عند إعادة عملية
القياس يف الظروف نفسها، فإن األخطاء تتذبذب بطريقة غري ُمنتظمة

ستعمال توزيعات ً، واليت ُميكن حتديُدها  يف قيمتها وسلباً أو إجيا
وُمعامالت إحصائية بطريقة تكون أفضل، كلما زاد عدد قيم القياس

توفرة.
ُ
امل

خطأ قياس عشوائي

Zufälliger Messfehler (m.)

1914 random sample; 
sample; grab sample; 
off-hand sample

échantillon (m.)

يف حالة عدم احلاجة إىل إجراء فحص ((رابط:  كامل العينة))  الختبار
خاصية معينة فيها، يتم سحب ((رابط:  عينة عشوائية))  منها، يشار

لرمز (n)  (حيث:  (n <=N)).  ويف هندسة القياس تدوَّن قيم إليها 
القياس ومالحظة العينة العشوائية اليت تكوِّن ((رابط:  سلسلة

لقياسات. القياس|سلسلة من القياسات))  يف سجل خاص 

عينة عشوائية

Stichprobe (f.)

1915 random variable

variable aléatoire (f.)

ُمتغريِّ عشوائيّ 

Zufallsvariable (f.)

1916 random experiment

expérience (f.) aléatoire

تكافئة
ُ
جتربة بنتائج عشوائية، واليت بدورها تسمح بسلسلة من التجارب امل

ا ُمسبقاً، كإلقاء ستقلة بنتائج قابلة للتسجيل واليت ال ُميكن التكّهن 
ُ
وامل

النرد على سبيل املثال.

جتربة عشوائية

Zufallsexperiment (n.)

1917 range switch

inverseur de plage de mesure (m.)

مفتاح يف ((رابط:  جهاز قياس))، ُميكن من خالله رفع ((رابط:  مدى
القياس|جمال القياس))  مبقدار ُمعامل ُمناسب، وليكن 0,1 مثالً .

مفتاح مدى القياس

Messbereichsumschalter (m.)

1918 ratio control

régulation proportionnelle (f.)

بتًة، مثل يتعّني يف بعض املهام التقنية، اإلبقاء على النسبة بني مقدارين 
ما حيدث أثناء عملية ((رابط:  ضبط))  خليط الغاز مع اهلواء يف موقد

غازي.  والبّد من احلفاظ على بقاء فائض اهلواء عند قيمة ُمناسبة، لكي
حيدث اإلحرتاق الكامل، وإذا تطّلب األمُر رفع نسبة الغاز، فالبّد أيًضا

هلواء، مبا يتوافق مع ذلك. من تغيري نسبة اإلمداد 

ضبط النسبة

Verhältnisregelung (f.)
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1919 rational quantity

valeur (f.) rationnelle; rapport (m.); ratio (m.)

ن البسط واملقام يف الكسر هلما الوحدة نفسها، على سبيل تتميز 
إلمكان اختزال مثل هذه الكسور املثال، مرت/مرت.  وبناًء على ذلك 
ضية صحيحة، مما يعطينا رقماً دون وحدة، الشيء الذي بطريقة ر

ه. يُفقده املعلومة اليت ختص مأ

قيمة منسوبة

Verhältnisgröße (f.)

1920 reactive power

puissance réactive (f.)

ئية، لطاقة الكهر ئية.  يف شبكات اإلمداد  ُمصطلٌح من اهلندسة الكهر
ينبغي نقُل ((رابط:  طاقة (ال... )|الطاقة))  من موّلد الطاقة إىل

ستهلك.  ويف أثناء ذلك، تتدّفق غالباً طاقٌة أكرب من طرف موّلد
ُ
امل

ئي، آلةً  ستهلك الكهر
ُ
ئية، إىل امل الطاقة، وليكن حمطة توليد طاقة كهر

ستهلك يف
ُ
ئية مثًال، أكثر من تلك الطاقة اليت تتحّول داخل امل كهر

لنسبة للزمن، واليت ال ُتسهم الفرتة الزمنية نفسها.  وهذه الطاقة الزائدة 
لتايل فهي غري مرغوٍب فيها)، هي اليت ستخدمة فعلياً '  (و

ُ
يف 'القدرة امل

فاعلة.
ُ
ُتسمَّى القدرة امل

قدرة ُمفاعلة

Blindleistung (f.)

1921 reactive power 
measurement device

instrument (m.) de mesure de la puissance 
réactive

((رابط:  جهاز قياس))، ُيستخدم لقياس ((رابط:  قدرة ُمفاعلة|القدرة
فاعلة)).

ُ
امل

جهاز قياس القدرة املُفاعلة،
مقياس القدرة املُفاعلة

Blindleistungsmessgerät (n.)

1922 Read Only Memory

mémoire morte

ROM ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Read Only :هو الرمز امل

Memory، ا فقط، ممّا يعين ويُقصد به ((رابط:  ذاكرة))، ُميكن قراء
خزّنة فيها.  وُيصاغ ُحمتوي الذاكرة لدى

ُ
ت امل أنه ال ُميكن تغيري البيا

،صانع ((رابط:  رُقاقة|الرُقاقة))  يف ((رابط:  خطوة التصنيع))  األخرية
حتوى على نفس الشكل دائماً 

ُ
.ويظل هذا امل

(ROM) ذاكرة القراءة فقط

ROM

1923 Read-Only Memory

mémoire (f.) morte

ا فقط، ويف حالة التشغيل العادي ت، ال ُميكن إال قراء ذاكرة ختزين بيا
ا حتتفظ ال ُميكن الكتابة عليها، وهي ذاكرة غري ُمتالشية.  يعىن هذا أ
ت املوجودة عليها حىت يف حالة انعدام التيار، ولذلك فإنه ُميكن لبيا

مج قفلة مثل ((رابط:  بر
ُ
ستخدامها ختزين برامج احلاسوب امل
مج ذاكرة القراءة))  بيوس. بت|بر

ذاكرة القراءة فقط

Festwertspeicher (m.)

1924 Real Time

temps (m.) réel

ملتغريات))  الزمنية يف النماذج.  ويف ً ((رابط:  ُمتغّري | الزمن الفعلي مقار
نظم تكنولوجيا املعلومات فإن سلوك الزمن احلقيقي يُقصد به االستجابة

للطلب يف الوقت احملدد.

زمن حقيقي

Echtzeit (f.)

1925 real time bus

bus (m.) temps réel

ت))  بني اثنني دَّة نقل البيا
ُ
يضمن حداً أقصى ((رابط:  زمن التحويل|مل

بتة بني عمليات شرتكني يف الشبكة، كما يضمن فواصل زمنية 
ُ
من امل

قل قل (معلومات)| ت اخلاصة بكل ُمشرتك يف ((رابط:   نقل البيا
ت وفق قل البيا ذا يكون االتصال بني املشرتكني يف  ت))، و البيا

((رابط:  وقت فعلي|الوقت الفعلي)).

ت الوقت الفعلي قل بيا

Echtzeitbus (m.)

1926 real-time capability

aptitude (f.) temps réel

مقدرة نظاٍم ما على الوفاء مبُتطلبات ((رابط:  زمن حقيقي|الزمن
احلقيقي)).

نظام الوقت الفعليّ 

Echtzeitfähigkeit (f.)

1927 Real-Time Operating 
System

RTOS

هو ((رابط:  نظام تشغيل))، ميكنه الرّد على األوامر يف ((رابط:  زمن
حقيقي|الزمن احلقيقي)).

نظام التشغيل يف الوقت الفعليّ 
(RTOS)

RTOS

239



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Rمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

1928 recombination

recombinaison (f.)

العملية اليت يتم على إثرها التقاط ((رابط:  إلكرتون))  من ((رابط:  ذرة))
أو ((رابط:  جزيء))  مشحون بشحنة موجبة.

إعادة االندماج، إعادة الرتكيب

Rekombination (f.)

1929 Recommended 
Standard Number 232

RS 232C

((رابط:  واجهة بينية تسلسلية))  ثنائية االجتاه، ُوضعت طبًقا ملعيار
املعهد األملاين للمواصفات القياسية DIN رقم 66020  ((رابط:

وصلة بني نقطتني|كوصلة بني نقطتني)). (انظر: ((رابط:  خصائص آر
 .((((RS 232)  232 إس

(RS 232)  232 آر إس

RS 232C

1930 Recommended 
Standard Number 232

RS 232C, caractéristiques (pl.+f.)

ّميزات األساسية:  يُوجد لكل ُمرسل ®  وُمستقبل خط توصيل ضد
ُ
امل

اجلهد الراجع (ال ُمتماثل)، أقصى طول خلط التوصيل:  15 -  20 مرت،
أقصى ((رابط:  ُمعدَّل نقل|ُمعّدالت نقل))  تصل حىت 38.400

V < U < -3  15-) بت/ث، ُمستوى اإلشارة:  الرقم 1 يوافق
V)، والرقم 0 يُوافق +V < U < +15 V  3، يُنظر إىل قيم اجلهد
ا حاالٍت غُري ُمعرّفة.  ُيستخدم نحصرة بني -V  3 و+V  3 على أ

ُ
امل

ستعمال ((رابط:  بت بدء))  واحد، هنا ((رابط:  نقل ُمتزامن))  
و((رابط:  بت وقف))  واحد أو اثنني.  يضع املعيار تصميًما لقابس

خبمسٍة وعشرين قطًبا، مع توظيفات ُحمددة، لدى التطبيق ال ُتستخدم
كل خطوط املعيار، إىل حٍد بعيد يُكتفى بستة خطوط على التقريب،

ت يف كال االجتاهني وخط أرضي. ُيستخدم منهم خطان فقط لنقل البيا

RS)  232 خصائص آر إس
232)، خصائص املعيار املُوَصى

به رقم 232

RS 232C, Eigenschaften (pl.+f.)

1931 Recommended 
Standard Number 422

RS 422, caractéristiques (pl.+f.)

امليزات الرئيسية:  لكل مرسل -  متلقي ((رابط:  خط توصيل بسلكني))
(متقلب وغري متقلب)  مع جهد مرجعي (متماثل)، احلد األقصى لطول

املوصل هو 1200 مرت، واحلد األقصى ِل ((رابط:  سرعة نقل))  هي من
نية، مستوى اإلشارة: نية إىل 10 ميجابت /   19.2 كيلوبت /  
مستوى اجلهد (UAB = UA - UB)  يستخدم للكشف عن

UA) ،متثل الصفر  (UB أكرب من UA)  :لشكل التايل اإلشارة 
أصغر من UB)  تعين 1

خصائص آر إس 422
(RS-422)

RS 422, Eigenschaften (pl.+f.)

1932 Recommended 
Standard Number 422

RS 422

((رابط:  واجهة بينية تسلسلية))، ُوضعت طبًقا ملعيار مجعية الصناعات
اإللكرتونية EIA  ((رابط:  وصلة بني نقطتني|كوصلة بني نقطتني))،

وتستطيع خدمة ُمرسل واحد و16 ُمستقبل.  البد من التزام االشرتاطات
ئية. الكهربية والفيز

(RS-422)  422 آر إس

RS 422

1933 Recommended 
Standard Number 423

RS 423

هو ((رابط:  وصلة بينية تسلسلية|واجهة بينية تسلسلية))  أحادية
االجتاه، والذي يتم تركيبه وفقا ل ((رابط:  احتاد الصناعات اإللكرتونية

لنسبة للمواصفة ((رابط:  آر إس (EIA)))  تقريبا كما هو احلال 
232  (RS 232)))، وميكن لِباعث واحد اإلرسال إىل 10

مستقبلني.  التوصيل هو على عكس حالة املواصفة ((رابط:  آر إس
422  (RS-422)))  ليس له متاثل تفاضلي كامل (حقيقي).  لذلك،

مل جتد هذه املواصفة انتشارا واسعا، ذلك أن ((رابط:  آر إس 422
(RS-422)))  هلا مناعة أكرب بكثري مع نفس جهد التدخل.

،(RS-423)  423 آر إس
واجهة بينية تسلسلية معيارية

RS 423
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1934 Recommended 
Standard Number 485

RS 485

ت ئية الضرورية لنقل متماثل للبيا ئية والفيز حيدد املتطلبات الكهر
ثنائي االجتاه (بشكل يشبه املواصفة ((رابط:  آر إس 422

(RS-422))))  بني أجهزة متعددة.  ميكن ربط ما يصل إىل 32
مشارك (مرسل ومتلقي)  إىل سكة التوصيل.  اإلرسال واالستجابة لألوامر

ا رقم 485 ثالث تقوم به الربجميات.  تستخدم املواصفة املوصى 
ت'، وهذا األخري ميكن أن يستخدم ت منطقية 0، 1 و 'ال بيا مستو

ت. لتوجيه وملزامنة تبادل البيا

(RS-485)  485 آر إس

RS 485

1935 Recommended 
Standard Number 485

RS 485, caractéristiques (pl.+f.)

امليزات الرئيسية:  لكل مرسل ®  متلقي ((رابط:  خط توصيل بسلكني))
(A غري متقلب وB-  متقلب)  مع جهد مرجعي، القيم القصوى لطول
املوصل و((رابط:  سرعة نقل))  هي:  ((حوايل :  ≈)  12 مرتا)  يف حالة
(≈  MBd  10)، و 120 مرتا يف حالة (MBd  1)، و 200 مرتا

،(kBd  100) و 1200 مرتا يف حالة ،(kBd  500) يف حالة
ومستوى إشارة:  يف اجلانب املتلقي، يستعمل الفرق يف مستوى اجلهد
لشكل التايل: (UAB = UA - UB)  للكشف عن اإلشارة 

(UA أكرب من UB)  متثل الصفر، (UA أصغر من UB)  تعين 1

خصائص آر إس 485
(RS-485)

RS 485, Eigenschaften (pl.+f.)

1936 recorder

traceur (m.) de ligne

جهاز يقوم بتسجيل املسار الزمّين ملقدار ((رابط:  عملية))  واحد أو عّدة
مقادير.

ل، جهاز تسجيل ُمسجِّ

Schreiber (m.)

1937 Recording

enregistrement (m.)

تغريِّ ((رابط:  عملية))  ما.
ُ
توقيع املسار الزمين مل

تسجيل

Registrierung (f.)

1938 recording instrument

appareils (pl. + m.) de à enregistrement

((رابط:  جهاز قياس|أجهزة قياس))  تعرض ((رابط:  قيمة القياس|قيم
ئًيا على حمور الزمن وُتسّجلها.  ُيستخدم يف حالة تاحة كهر

ُ
القياس))  امل

تغّرية، ((رابط:  أوّسيلوسكوب|األوّسيلوسكوب))
ُ
العمليات السريعة امل

لتسجيل الدائم حىت وهو يف شكل ((رابط: الذي يسمح 
أوّسيلوسكوب بذاكرة|األوّسيلوسكوب بذاكرة))، ولتصوير العمليات

ناسب استخدام
ُ
احلادثة يف جمال تردد يصل إىل كيلو هرتز، فمن امل

لنسبة لتصوير حلرب؛ أما  الت اإلشعاع الضوئي أو اليت تعمل  ُمسجِّ
ل اخلّطي))  أو سجِّ

ُ
ل خّطي|امل العمليات األبطأ فُيستخدم ((رابط:  ُمسجِّ

ل عددي الطابعة النقطية.  هذا وقد حّلت ((رابط:  ُمسجِّ
الت سجِّ

ُ
الت العددية األوتوماتية))  إىل حٍد بعيد حمل امل سجِّ

ُ
أوتومايت|امل

الكهُرميكانيكية.

لة، أجهزة أجهزة قياس ُمسجِّ
قياس وتسجيل

registrierendes Messgerät (n.)

1939 rectangular 
distribution; uniform 
distribution

distribution (f.) rectangulaire

((رابط:  دالة التوزيع|دالة توزيع))  F(x) ُمنتظمة، وهلا ((رابط:  كثافة
االت اجلزئية اليت بتة يف جمال ُمعنيَّ .  وهذا يعين أن كل ا احتمالية))  

يكون هلا الطول نفسه، يكوُن هلا أيضاً ((رابط:  احتمال (ال... )  |
االحتمال))  نفسه.

توزيع ُمستطيلي

Rechteckverteilung (f.)

1940 rectification

redressement (m.)

ئية لتحويل اجلهد املرتدد إىل جهدمستمر. تستخدم يف اهلندسة الكهر
ئية على سبيل املثال، هذه العملية مطلوبة لتزويد األمحال الكهر

ئي املرتدد، كما لطاقة من شبكة التيار الكهر املستعملة للتيار املستمر 
ا مطلوبة ألغراض القياس أو عند تطبيقات يف تكنولوجيا االتصاالت أ

تقومي، تقومي التيار

Gleichrichtung (f.)
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1941 rectified value

valeur redressée (f.)

ً للصفر، فإنه يُعترب توسط احلساّيب ملقدار ُمتغريِّ مساو
ُ
عندما يكون امل

، وأبسط إمكانيٍة يف هندسة تغريِّ
ُ
غري ُمناسٍب لتوصيف هذا املقدار امل

القياس للحصول على توصيف كّمي ملقدار ُمتغريِّ u(t)، هي قيمته
ئية، ُيشُري إىل ستخَدم يف اهلندسة الكهر

ُ
صطلح امل

ُ
ُقوَّمة.  هذا امل

امل
توسط احلساّيب ((رابط:  مقدار|ملقدار))  هذه الكّمية، خالل فرتة زمنية

ُ
امل

ُقوَّمة جلهد ُمرتدد جييب 0,64 ضعف القيمة
T.  وتبلغ القيمة امل

توسط احلسايبّ )))
ُ
القصوى.  (انظر:  ((رابط:  ُمتوسط حسايبّ |امل

قيمة ُمقوَّمة

Gleichrichtwert (m.)

1942 rectifier instrument

instrument (m.) de mesure à redresseur

((رابط:  جهاز قياس))  جرت العادة على أن يكون ((رابط:  جهاز قياس
رتددة.

ُ
ئي مبلف ُمتحرك))  ُمزوَّد مبُقوِّم، وُيستخدم لقياس املقادير امل كهر

(انظر:  ((رابط:  تقومي)))

جهاز قياس - ُمقوِّم

Gleichrichter-Messgerät (n.)

1943 Recursive parameter 
estimation

estimation récursive de paramètres (f.)

((رابط:  خوارزمية ضبط عالية))، يتُم فيها ُمواءمة ((رابط:
رامرت|َمعلمات)) ((رابط:  منوذج)) ((رابط:  ُمتقطِّع زمنياً )) ((رابط:
عملية|لعمليٍة ما))، بشكل تكراري، حبيث يتُم تقليُل ((رابط:  معيار

اجلودة))  األساس إىل احلد األدىن، من خالل ((رابط:  طريقة أصغر
ُربَّعات))  على سبيل املثال.  االشرتاطات املطلوبة:  تقدير هليكلة

امل
بت النموذج، و((رابط:  زمن ميت|الزمن امليت))، و((رابط:  
سيِطرة، ووجود استثارة كافية ((رابط:

ُ
زمين|الثوابت الزمنية))  امل

منظومة|للمنظومة)).  ُتستخدم هذه اخلوارزمية يف أنظمة الضبط
التَـَواُءمية مثالً .  (انظر:  ((رابط:  ضبط تـَْوأَِمي)))

تقدير تكراري للَمعلمات

Rekursive Parameterschätzung (f.)

1944 redox (oxidation-
reduction) reaction

réaction rédox (f.)

تفاعٌل كيميائّي يُعطي فيه أحد طرّيف التفاعل، ((رابط:
تٍ ))  إىل الطرف اآلخر.  ويف مثل هذا التفاعل، حيدث إلكرتون|إلكرتو

ت (أكسدة)  من قبل مادة ما، على حني حيدث على منح لإللكرتو
ت (إختزال).  ُيستخدم هذا الطرف اآلخر استقباٌل لتلك اإللكرتو
التفاعل عملياً للحصول على الفلزات مثًال، أو النتاج مواٍد يكونُ 

احلصوُل عليها من خالل عمليات كيميائية صرفة أعلى تكلفًة أو غري
ُممكٍن من الناحية العملية.

تفاعل أكسدة وإختزال

Redoxreaktion (f.)

1945 Reduced Instruction 
Set Computer

RISC

RISC ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Reduced :هو الرمز امل

Instruction Set Computer، ويُقصد به بنية ((رابط:
ميكروبروسيسور|للُمعاِجل الدقيق))، َيستخدم فيها كل ((رابط:  أمر

للُمعاجل))  دورة زمنية فقط من ((رابط:  وحدة املعاجلة املركزية
(CPU))).

جمموعة األوامر املُخَتصَرة
للحاسب (RISC)، جمموعة

(RISC) تعليمات بنية احلاسب

RISC

1946 redundant code

code redondant (m.)

تاحة، ((رابط:  كلمة
ُ
يوجد داخل ((رابط:  حزمة رموز|حزمة الرموز))  امل

ُمَشفََّرة|كلمات ُمشفرة))  أيضاَ ولكن غُري ُمستعملٍة يف حالة ((رابط:
ُطوَّلة، ولكن تتضح أمهيتها يف حالة ((رابط:  نقل

كود|األكواد))  امل
ت))، وذلك للتعّرف على ((رابط:  خطأ يف نقل البيا

ت))  وتصحيحها. ت|األخطاء يف نقل البيا البيا

كود ُمطوَّل

Redundanter Code (m.)

1947 reference conditions

conditions de référence (pl.+f.)

ّؤثرة، تكونُ 
ُ
االت القيمية للكّميات امل حدَّدة أو ا

ُ
جمموعة من القيم امل

فيها قيم ((رابط:  عدم دقة القياس))  أو القيم احلّدية ((رابط:  حيود
ا ((رابط:  جهاز قياس|جلهاز القياس|حليود القياس))  املسموح 

قياس))، يف أقل مستوًى هلا.

شروط مرجعية

Referenzbedingungen (pl.+f.)
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1948 reference length

longueur (f.) de référence

الطوُل األصلّي ملسافٍة ما، قبل متديدها أو تقليصها.

طول مرجعّي، طول إسنادي،
طول مميِّز

Bezugslänge (f.)

1949 Reference model

modèle (m.) de référence

هو ((رابط:  ضبط تـَْوأَِمي))، يتُم فيه حتديُد الفعل الدينامي ((رابط:  دائرة
كملها، يف شكل ((رابط:  منوذج))  مرجعي، ضبط|لدائرة الضبط))  
والذي يُدمج أيًضا مع ((رابط:  متغري مرجعى (نقطة التضبيط)|املتغري
املرجعي)).  عند حدوث حيودات بني ((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار

املضبوط))  ومقدار اخلرج املرجعي، يتُم ضبط ((رابط:  َمعلم
ضبط|َمعلمات الضبط))  من خالل ((رابط:  خوارزمية))  ُموائمة.  تصلح

هذه اآللية مع ((رابط:  عملية|العمليات))  اليت حيدث فيها تغّيريات
pH علمات، مثل عملية التحّكم يف قيمة الرقم اهليدروجيين

َ
سريعة يف امل

مبُعادلة مياه الصرف.

منوذج مرجعي

Referenzmodell (n.)

1950 reference point

point de référence (m.)

(انظر:  ((رابط:  نقطة (ال... )  املرجعية للماكينة|النقطة املرجعية
للماكينة)))

نقطة مرجعية

Referenzpunkt (m.)

1951 Reference points of NC 
machines

points (pl. + m.) de référence de machines à 
commande numérique

من أجل تبسيط عملية تشغيل املاكينة و((رابط:  برجمة التحّكم
الرقميّ ))، فإنه يُوجد إىل جانب نقاط التعادل، نقاٌط إسناد أخرى.

فمثًال، ُميكُن التمييز بني:  ((رابط:  نقطة (ال... )  املرجعية
للماكينة|النقطة املرجعية للماكينة))، و((رابط:  نقطة اإلحلاق))،

و((رابط:  نقطة التبادل يف األداة))، و((رابط:  نقطة ضبط األداة))،
و((رابط:  نقطة محل األداة))، و((رابط:  نقطة القطع يف األداة))
و((رابط:  نقطة إسناد اإلنزالق))، و((رابط:  نقطة رفع األداة)).

نقاط إسناد ماكينات التحّكم
الرقمّي، نقاط مرجعية التحّكم

الرقمّي ملاكينة

Bezugspunkte (pl.+m.) von NC-Maschinen

1952 reference surface

surface (f.) de référence

سطٌح ُميكن االعتماد عليه يف تعيني قيٍم ُمّعينة ((رابط:  شدة
ختاذه مرجعاً . اإلضاءة|لشدة اإلضاءة))، أو قياسها 

سطح مرجعي

Bezugsfläche (f)

1953 reference temprature 
(negative temperature 
coefficient)

température (f.) de référence pour thermistance 
CTN

درجة احلرارة املرجعية يف املعامل
احلراري السالب

Bezugstemperatur (f.) (NTC)
1954 Reference variable 

feedforward control

régulation (f.) prédictive

عملية ((رابط:  ضبط))، يتُم فيها تعليق ((رابط:  مقدار الضبط))  على
مقدار خرج ((رابط:  ضابط|الضابط))، و((رابط:  متغري مرجعى (نقطة

التضبيط)|املتغري املرجعي)). 

ضبط تغذية أمامية مبقدار مرجعيّ 

Regelung (f.) mit Führungsgrößenaufschaltung

1955 reflected 
light technique

technique (f.) de mesure par réflexion de lumière

(انظر:  ((رابط:  حاجز ضوئي انعكاسي)))

لضوء الساقط طريقة القياس 

Auflichtverfahren (n.)

1956 reflection

réflexion (f.)

ء، هو عملية ارتداد ((رابط:  موجة|املوجات))  من خالل يف الفيز
عاوقة

ُ
سطح حدّي، تتغّري عنده ((رابط:  ُمعاوقة (ال... )  املوجية|امل

املوجية))  أو ((رابط:  دليل االنكسار))  للوسط.  يف حالة األسطح
امللساء (أي تلك البىن الرتكيبية اليت ُتظهر مقداراً ضئيالً من ((رابط:
ُخُشونَة|اخلشونة))  جتاه الطول املوجيّ )، يُعمل بقانون االنعكاس،

ويكوُن احلديُث هنا عن إنعكاٍس ُموجَّه.  تتشتت املوجات أو اإلشعاع
على األسطح اخلشنة عشوائياً، وختضع يف ذلك على سبيل التقريب

لقانون المربت لإلشعاع.  يُعترب االنعكاس الكّلي حالًة خاصة من
االنعكاس، وفيه تنعكس املوجة الساقطة على وسط ذي معاوقة موجية

ُمنخفضة، كليًة عن السطح البيين.  (انظر:  ((رابط:  قانون المربت جليب
متام اإلشعاع)))

انعكاس

Reflexion (f.)
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1957 Reflective code

code symétrique (m.)

تماثل
ُ
سّمى بسبب قانون بنائه، أي بسبب بنائه امل

ُ
أطلق عليه هذا امل

ً على ذلك، انعكاساً .  فإذا ما أخذ ((رابط:  ترميز جراي))  مثاالً تقليد
فإننا نتثبت من أن اخلط األفقي بني الرقمني 7 و8، ُميّثل حمور التماثل

َشفََّرة))  اخلاصة به.
ُ
اخلاص ((رابط:  كلمة ُمَشفََّرة|الكلمات امل

كود عاكس

Reflektierender Code (m.)

1958 reflectometer

appareil de mesure de réflexion (m.)

جهاٌز، ُصنع خصيصاً لقياس ((رابط:  إنعكاس))  ((رابط:
فردة كدالة للُبعد

ُ
موجة|موجات))  الضوء، حيُث تُقاُس االنعكاساُت امل

أو للوضعية، ومن مثّ يتُم عرضها يف اجلهاز.

جهاز قياس االنعكاس، مقياس
االنعكاس

Reflexionsmessgerät (n.)

1959 refraction index

indice (m.) de réfraction

ُيسّمى أيضاً ُمعامل االنكسار، وهو عبارة عن خصيصة بصرية من
وجَّهة n، مقدار

ُ
ئية غري امل خصائص املادة.  تُبنيِّ هذه الكّمية الفيز

عامل الذي ينقص به ((رابط:  طول املوجة))  وسرعة االنتشار للضوء يف
ُ
امل

املادة، عنهما يف الفراغ.  ينكسر الضوء وينعكس عند السطح الفاصل
بني وسطني خيتلفان ىف دليل االنكسار لكٍل منهما.  هنا ُيسمَّى الوسط
األعلى يف ُمعدَّل االنكسار، الوسط األعلى كثافًة بصرية.  والنسبة بني

c وسرعة انتشار <c<sub>0</sub سرعة الضوء يف الفراغ
= n  :الضوء يف الوسط تُعربِّ عنها العالقة <sub>M</sub >

. <c<sub>0</sub>/c<sub>M</sub

دليل االنكسار، ُمعامل
االنكسار، قرينة االنكسار

Brechungsindex (m.)

1960 Refraction index

indice (m.) de réfraction

دليل االنكسار هو خصيصة بصرية من خصائص املادة.  وهذه الكّمية
عامل الذي ينقص به ((رابط:

ُ
وجَّهة n، تُبنيِّ مقدار امل

ُ
ئية غري امل الفيز

طول املوجة))  و((رابط:  سرعة الطور))  للضوء يف املادة، عنهما يف
الفراغ.  ينكسر الضوء وينعكس عند السطح الفاصل بني وسطني،
خيتلف دليُل االنكسار لكٍل منهما عن األخر، وهنا ُيسمَّى الوسط

لوسط األعلى كثافًة بصرية. األعلى يف ُمعدَّل االنكسار، 

دليل االنكسار، ُمعامل
االنكسار/  قرينة االنكسار

Brechungsindex (m.)

1961 refraction index

indice (m.) de réfraction

(انظر:  ((رابط:  دليل االنكسار)))

ُمعامل االنكسار

Brechzahl (f.)

1962 refractometry

réfractométrie (f.)

عمليُة يُعتمد فيها على مقياس االنكسار لتعيني ((رابط:  دليل
االنكسار))  ملواد شفافة.  يتُم االستناد أثناء ذلك على سلوك الضوء عند

انتقاله بني ((رابط:  منشور))  له ُمعامل انكسار معلوم واملادة حمل
القياس.  يف حالة ما إذا كان معلوماً تركيُب سائٍل ما، فإنه ُميكن

استخدام مقياس االنكسار يف قياس ((رابط:  تركيز|الرتكيز))، مثل قياس
ت.  ُميكُن هنا التمييز بني ثالثة ((رابط:  مبدأ احملتوى السكرّي يف النبا

قياس|مبادئ للقياس)):  الضوء النافذ، والسقوط العابر، و((رابط:
انعكاس|االنعكاس))  الكليّ .  هنا يتُم االستفادة من انكسار الضوء أو

االنعكاس الكلّي له.  ينتشُر الضوءُ عند االنتقال بني منشور القياس
راد قياسه، بسرعاٍت ُمتباينة.  يتُم تعيُني دليل االنكسار

ُ
ووسط العينة امل

راد قياسه، عرب احنراف الضوء.  وفقاً ملبدأ الضوء
ُ
غري املعلوم للوسط امل

النافذ، تنكسُر حزمة إشعاعية متوازية على السطح احلدّي لكال
الوسطني.  ويف طريقّيت السقوط العابر واالنعكاس الكلّي، تُقاًس الزاوية

احلرجة حلزمة االشعاع بواسطة زوا سقوط ُخمتلفة على السطح احلديّ .

قياس االنكسار

Refraktometrie (f.)

1963 register

registre (m.)

هي وحدات ذاكرة، توجد داخل ((رابط:  ُمعاجل))، وترتبط ُمباشرةً 
عامالت))

ُ
لوحدة احلاسوبية الفعلية، وتستقبل ((رابط:  ُمعامل|امل

الت سجِّ
ُ
باشرة لكل العمليات احلسابية.  وعادًة ما تكوُن امل

ُ
والنتائج امل

عاجل (8 أو
ُ
على أقصى تقدير كبريًة مثل ((رابط:  عرض الكلمة))  يف امل

ّسجالت اخلاّصة
ُ
16 أو 32 أو 64  ((رابط:  بت))).  تُعرف كُل امل

عاجل.  ُتستخدم
ُ
سّجالت اخلاصة بذلك امل

ُ
ا جمموعة امل مبُعاجل ما، 

عاجل ما.
ُ
ُمّسجالت من نوٍع خاص، ألجل اختيار أمناط التشغيل مل

ُتستخدم ُمّسجالت ُخمتلفة األنواع لغرض التخزين البيّين ((رابط:
عاِمالت احلسابية، ويكونُ 

ُ
أمر|لألوامر))، وعناوين التخزين، وامل

استخدامها داخل الوحدات الطرفية لغرض التخزين البيّين لقيم الدخل
لبت، ويكوُن يف العادة أس (قوة)  الرقم ل  سجِّ

ُ
واخلرج ُمعّرباً عن عرض امل

.2

ل ُمسجِّ

Register (n.)
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1964 regulate

régulation (f.)

عملية، يتُم فيها تعيُني مقداٍر ما، وهو املقدار املطلوب ضبطه أي
((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار املضبوط))، بشكٍل ُمستمر، وُمقارنته

مع مقدار آخر هو ((رابط:  متغري مرجعى (نقطة التضبيط)|املتغري
قارنة يف ضوء ُمواءمته

ُ
املرجعي))، والتأثري عليه اعتماًدا على نتيجة هذه امل

مع مقدار الضبط املرجعيّ .  حيدث تسلسل الفعل الناتج عن هذه العملية
داخل دائرة ُمغلقة هي ((رابط:  دائرة الضبط)).  وهلذا السبب، تتمّيز

غلق، والذي يؤثّر فيه املقدار املضبوط يف
ُ
عملية الضبط بتسلسل الفعل امل

ملواَءمة مع مقدار ستمرار، و مسار فعل دائرة الضبط، على نفسه 
الضبط املرجعيّ .

ضبط

Regeln (n.)

1965 regulating unit, control 
equipment

dispositif de réglage (m.)

(انظر:  ((رابط:  جهاز حتّكم)))

جتهيزة تعديل

Stelleinrichtung (f.)

1966 related proportional 
band related 
proportional control 
zone

bande (f.) proportionnelle relative / plage (f.) 
proportionnelle relative

(انظر:  ((رابط:  نطاق تناسيب)))

جمال تناسيب ُخمتَّص، جمال تناسيب
ُمرتبط

Bezogener Proportionalbereich (m.)

1967 relative change of 
length

variation relative de longueur (f.)

. <L<sub>0</sub إىل الطول املعياري DL نسبة تغّري الطول
وتكون هذه النسبة موجبة عندما يكون تغّري الطول ُموجباً وتكون سالبةً 

عندما يكون تغّري الطول سالباً .

تغّري نسّيب للطول، تشوه طويل
نسيب

Relative Längenänderung (f.)

1968 relative error

erreur (f.) relative

ينشأ َخطَأٌ كنسبة ((رابط:  خطأ ُمطلق|للخطأ املطلق))  إىل ((رابط:
مدى اخلرج|مدى خرج))  جهاز القياس.  واخلطأ النسيب ال وحدة له،

وُحيسب وفق املعادلة التالية:  اخلطأ النسيب =  ((قيمة نتيجة القياس
الفعلية –  قيمة القياس احلقيقية)/مدى اخلرج)). اخلطأ النسيب يتم تنسيبه
حلد األقصى من جمال القياس والذي يتطابق مع النقطة الصفر من سلم

املقياس لنطاق اخلرج.

خطأ نسيب

Relativer Fehler (m.)

1969 relative error

écart (m.) de mesure relative

طلق إىل قيمة ُمقاَرنة.  ُتستخدم هذه
ُ
نسبة ((رابط:  حيود القياس))  امل

قاَرنَة،
ُ
التسمية يف إطار مفهوم القيمة احلقيقية.  يتعّني أن تكوَن القيمة امل
قيمًة حقيقيًة للكّمية؛ إال أنه ال ُميكن حتديد قيمٍة حقيقية، لذلك

ُتستخدم قيمة صحيحة بشكٍل عام.  (انظر:  ((رابط:  مفهوم القيمة
احلقيقية)))

حيود نسيب يف القياس

Relative Messabweichung (f.)

1970 relative frequency; 
relative abundance

fréquence (f.) relative

ميكن تعيني التواتر النسيب h<sub>k</sub> وفق املعادلة التالية:
التواتر النسيب =  ((رابط:  تواتر ُمطلق|التواتر املطلق))/مقدار ((رابط:

عينة|العينة)).

تواتر نسيب، تردد نسيب، تكرار

Relative Häufigkeit (f.)

1971 relative humidity

hygrométrie (f.) relative

ميكن تعيني التواتر النسيب h<sub>k</sub> وفق املعادلة التالية:
التواتر النسيب =  ((رابط:  تـََواتـٌُر ُمْطَلق|التواتر املطلق))/مقدار ((رابط:

عينة عشوائية|العينة العشوائية)).

رطوبة (ال... )  النسبية

Relative Feuchte (f.)

1972 relative measurement 
uncertainty

incertitude (f.) de mesure relative

نسبة ((رابط:  عدم دقة القياس))  إىل قيمة ُمقاَرنة.  ُتستخدم هذه
التسمية يف إطار مفهوم اليقني القياس.  (انظر:  ((رابط:  مفهوم اليقني

القياس)))

اليقني (ال... )  النسّيب يف
القياسات

Relative Messunsicherheit (f.)
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1973 Relative programming

programmation relative (f.)

يف عملية الربجمة النسبية، يتُم برجمة املسافة اليت يتعّني قطعها مع اإلشارة
ستهدفة دوماً على

ُ
للمسار، مثل G91.  وتنسحُب إحداثياُت النقطة امل

املوضع السابق ((رابط:  أداة|لألداة)).  وتتُم برجمة املدى الذى يتعّني 
املسري بطوله -  استناداً إىل النقطة اآلنية، من أجل الوصول للنقطة

لياً . ستهدَفة 
ُ
امل

برجمة نسبية

Relativprogrammierung (f.)

1974 relative resistance 
change

changement relatif de résistance (m.)

خارج قسمة تغري ((رابط:  مقاومة|املقاومة))  DR على املقاومة
ملوجب عندما تكون DR موجبة، املرجعية R0، ويكون الناتج 

لسالب عندما تكون DR سالبة. و

تغّري نسّيب للُمقاومة

Relative Widerstandsänderung (f.)

1975 remote data 
transmission

DFÜ : Télétransmission

D' ُيشري االختصار يف اللغة األملانية إىل
.'atenfernübertragung

(DFÜ) ت عن بعد نقل البيا

DFÜ (f.)

1976 Repeater

répéteur (m.)

جتهيزة لتقوية وإعادة توليد ((رابط:  إشارة|اإلشارات))  داخل ((رابط:
لربوتوكوالت شبكة))  ما.  ويعمل على ربط الشبكات بعضها البعض 
لطبقة األوىل، فيعمل على نسخ ((رابط:  بت|البتات)) ة هلا  املشا

املوجودة على ((رابط:  خط|اخلط))  ويقويها هناك، وبذلك تكون
الشبكة قد ُقسمت إىل جزئني أو عدة أجزاء.  (انظر:  ((رابط:

ت بواسطة مقوي الشبكة فقط عن مقطع|مقاطع)))  وتتم معاجلة البيا
طريق األجزاء األساسية املكونة له.  ومن أجل ذلك الغرض جيب أن

تكون الشبكات اجلزئية من نفس هذا النوع (على سبيل املثال:  إثرينت-
مقوي الشبكة -  إثرينت).

ُمكرِّر

Repeater (m.)

1977 Repeaters for fiber 
optic

répéteur (m.) pour fibre optique

كّرِرات))  املعروفة،
ُ
كّرِرات تتشابه وظيفُتها مع ((رابط:  ُمكّرِر|امل

ُ
هذه امل

ئية (دايود ا حتوِّل اإلشارة البصريّة الداِخلة إىل إشارٍة كهر وتزيُد عليها 
ضوئي ثنائي)، وتقوِّيها، مث تُعيد إرساهلا ُجمدَّداً كإشارٍة ضوئية (بواسطة

صّمام ثنائي ُمّشع للضوء (LED))  إىل منظومة التوصيل.

ُمكرِّر لكابالت األلياف الضوئية،
ُمعيد لكابالت األلياف الضوئية

Repeater (m.) für Lichtwellenleiter

1978 repeating hub

concentrateur - répéteur (m.)

جهاز يعمل لتضخيم اإلشارات على مستوى طبقة نقل اإلشارات الثنائية
–  بت، التابعة((رابط:  النموذج املرجعّي لنظم الربط املفتوح|للنموذج
املرجعي لنظم الربط املفتوح)).  ال جيري حتليل اإلشارات الصادرة عن

الشبكة اخلاصة وإمنا ُجمرَّد تضخيمها على مستوى طبقة اإلشارات الثنائية
أوعلى مستوى طبقة الرموز.  كما يساهم اجلهاز يف أغلب األحيان يف

التعّرف على حاالت التصادم بني حزم املعلومات.

م اإلشارات ُجممِّع - وُمضخِّ

Repeating Hub (n.)

1979 Repeating Hub

représentation graphique (f.) de la réponse 
fréquentielle en amplitude / diagramme de 
Bode(m.) en amplitude

جهاز يعمل ((رابط:  ُمكّرِر|كُمكّرِر))  لتضخيم اإلشارات على مستوى
ئية، التابعة ((رابط:  مرجع (ال... )  األساسي لرتابط الطبقة الفيز

األنظمة املفتوحة|للمرجع األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة)).  ال جيري
حتليل اإلشارات الصادرة عن الشبكة اخلاصة وإمنا ُجمرَّد تضخيمها على

مستوى طبقة اإلشارات الثنائية أوعلى مستوى طبقة الرموز.  كما يساهم
اجلهاز يف أغلب األحيان يف ((رابط:  كشف التصادم))  بني حزم

املعلومات.

م اإلشارات ُجممِّع - وُمضخِّ

Repeating Hub (n.)

1980 requency 
characteristic 
(frequency curve)

procédé (m.) par courbe de fréquence

يُقصد به ((رابط:  تصميم الضابط))  بواسطة ((رابط:  ُخمطط بود)).

طريقة املُنحىن اخلصائصي للرتدد

FKL-Verfahren (n.)

1981 Reset wind up

bande (f.) d’enroulement au redémarrage

(انظر:  ((رابط:  تشبُّع تكاملي)))

اء قابل لإلعادة إ

Reset Wind Up
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1982 Reset-Set-Flipflop

bascule RS (f.)

جتري عملية ختزين ((رابط:  إشارة|إشارات))  التشغيل وحاالت التوجيه
بواسطة ((رابط:  قّالب|القّالب)).  يُفعَّل قّالب RS من خالل تلّقي

املدخل الفّعال S إشارة 1، مما يعين وضعه يف حالة التشغيل '1'.  وُميكنُ 
إرجاُع القّالب إىل الوضع يف احلالة 0، من خالل إمرار إشارة 1 يف

ُفعَّل R.  ويظل القّالب على حالة التشغيل اآلنية، حىت
املدخل غري امل

ولو مت ابعاد اإلشارات من املداخل.  ُميكن قياُس احلالة التشغيلية للقّالب
عند املخرج Q، وغالباً ما يُزوَّد القّالب مبخرج معكوٍس /Q.  ومن

ئية إضافية، ُميكن ضبُط سلوك الدائرة خالل توصيل أسالك كهر
الكهربية من حيُث فّعاليتها من عدمه.

RS قّالب

RS- Flipflop (n.)

1983 resistance

résistance (f.)

لرمز (R)، وتُقاس بوِحدة األوم (W).  تُعربِّ  ئية  يُرمز للمقاومة الكهر
ت.  إذا مل ئية عن مدى 'إعاقة'  مادة معينة حلركة اإللكرتو املقاومة الكهر
ا يتّم اإلشارة إىل معىن أخر لكلمة 'مقاومة'  يف هذا القاموس فإننا نعين 

املقاومة األومية.  (انظر:  ((رابط:  ُمقاومة أومية|املقاومة األومية)).

مقاومة

Widerstand (m.)

1984 resistance

résistance (f.)

ألوم، وتعين مدى قدرة لرمز R، وتُقاس  ئية  يُرمز للمقاومة الكهر
ت عربها. مادٍة ما على اعرتاض (إعاقة)  حركة اإللكرتو

مقاومة

Widerstand (m.)

1985 resistance meter

appareil de mesure de résistance (m.)

قاومة))
ُ
((رابط:  جهاز قياس))  ُيستخدم لقياس ((رابط:  مقاومة|امل

ئية. الكهر

جهاز قياس املُقاومة

Widerstandsmessgerät (n.)

1986 resistance tap

borne  du potentiomètre (f.)

طرف توصيل ((رابط:  مقياس اجلهد))  والذي يكون يف قُبالته أحد
تغرية

ُ
الطرفني اآلخرين لتوصيل ((رابط:  مقاومة|املقاومة))  امل

ة طرف قبس املُقاومة املُتغريِّ

Widerstandsabgriff (m.)

1987 Resistance 
Temperature Detector

RTD (m.)

RTD ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Resistance :هو الرمز امل

Temperature Detector، وهو ((رابط:  ُمستشعر))  لدرجة
ئية.  (انظر:  ((رابط قاومة الكهر

ُ
:احلرارة، يعتمد على التغّري احلادث يف امل

ئية (((مقاومة كهر

مقياس احلرارة ذو املُقاومة
(RTD)، مستشعر لقياس
(RTD) ملقاومة احلرارة 

RTD (m.)

1988 resistance 
thermometer

Thermomètre à résistance (m)

ئية اليت ُتستعمل لقياس درجة احلرارة، وذلك نظراً  ت الكهر أحد املكو
ثري احلرارة، تتغري ئية بدرجة احلرارة.  حتت  الرتباط املقاومة الكهر

لسبائك، مع ئية للمعادن اخلالصة بصفة كبرية مقارنة  املقاومة الكهر
بت نسبيا. ئية للمعادن،  عامل احلراري للمقاومة الكهر

ُ
العلم أن امل

رتفاع درجة احلرارة.  وُتستخدم املعادن ئية خطياً  ترتفع املقاومة الكهر
الثمينة، والبالتني يف أغلب األحيان، للقياسات الدقيقة للحرارة، حيث
بتة مع مرور الوقت لتايل خبصائصها  ا ال تتعرض للتقادم وحتتفظ  أ

امش خطأ وألنه من املمكن صنع مقاييس للحرارة من املعادن الثمينة 
منخفض.

مقياس حرارة مبقاومة، ثرمومرت
مبقاومة

Widerstandsthermometer (n.)

1989 resistive sensor

capteur (m.) résistif (m.)

قاومة))
ُ
ُميكن ملقدار قياسّي يُراُد قياسه أن يتحكَّم يف ((رابط:  مقاومة|امل
ئي أو مقطعه العرضّي أو ل كهر ئية من خالل طول ُموصِّ الكهر

((رابط:  مقاومة نوعية|ُمقاومته النوعية)).

ُمستشعر ُمقاوم

Resistiver Aufnehmer (m.)
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1990 resistor capacitor Low-
pass filter

passe-bas RC (m.)

ح ُيستخدم يف جمال اإللكرتونيات، ويسمح بتمرير عناصر اإلشارة ُمرشِّ
نخفضة دون إضعاف تقريًبا، بينما، يف املقابل، يقوم

ُ
ذات الرتددات امل

ضعاف العناصر األعلى تردًدا.  وُيصاحب إضعاف اإلشارة حدوث
إرجاء زمين، يؤدي إىل إزاحة الطور يف املسار اجلييب لإلشارة.  وهذا

ح ُيصمم يف أبسط صوره من مقاومة وُمكثِّف. رشِّ
ُ
امل

ح ُمقاومة –  ُمكثِّف لتمرير ُمرشِّ
الرتددات املنخفضة، مرشح إمرار
موجات منخفضة الرتدد مبقاومة

ومكثف

RC-Tiefpass (m.)

1991 resolution

résolution (f.)

ُمصطلح يعرب عن أصغر تغريُّ يف قيمة دخل ُميكن ((رابط:  جهاز قياس
|جلهاز قياس))  أن يكشفها، وحتسب مبعرفة ((رابط:  عرض اخلطوة

.e × ½ األساسي))  وفقاً للُمعادلة

درجة االستبانة

Auflösung (f.)

1992 resonant circuit; 
oscillating circuit; 
oscillator circuit/ 
oscillatory circuit/ 
tuned circuit

circuit oscillateur (m.)

ئية تتكون من ((رابط:  ملف))  (L)  و((رابط:  ُمكثِّف)) دائرة كهر
ئية. ت كهر رسال ذبذ (C)  وتقوم 

نة دائرة تذبذبية، دائرة رّ

Schwingkreis (m.)

1993 resource

ressource (f.)

وسيلة ُتساعد على القيام بتنفيذ عمليات ُمعينة أو ُخمتلفة.  وقد تكون
املوارد مادية أو غري مادية، وتكون يف الغالب عناصر تشغيل، أو مصادر

متويل، أو مواد خام، أو موارد طاقة، أو األشخاص أنفسهم وأوقات
ت الكرتونياً، تكون هذه املوارد هي زمن العمل.  أّما يف جمال معاجلة البيا

احلساب أو مكان التخزين، أو ما شابه.

َموِرد

Ressource (f.)

1994 response sensitivity 
responsiveness 
responsivity

sensibilité (f.) de réponse

املبدأ القائل أنه مع توّفر ((رابط:  ُعنصر حتويل))  ذي حساسية استجابة،
فإن مقدار اخلرج ال يتغريَّ إال اعتباراً من قيمة مقدار دخل ُمعينَّة.

حساسية االستجابة

Ansprechempfindlichkeit (f.)

1995 response time

temps (m.) de réaction

ستشعرات))، ُحيدَّد عادةً 
ُ
مل زمن االستجابة اخلاص ((رابط:  ُمستشعر|

 <t<sub أو <t<sub>99</sub عطيات الزمنية
ُ
من خالل امل

sub/ >95 أو t<sub>63</sub  (=  الثابت الزمّين T هو
عطيات، كم

ُ
اخلاص ((رابط:  إجابة على استثارة درجية))).  تُبّني هذه امل

ستشعر، كي يصل بعد حدوث تغّريٍ درجّي يف إشارة
ُ
من الوقت حيتاجه امل

الدخل، إىل 99% أو 95% أو 63% من القيمة النهائية املعيارية.
تتوّقف أزمنُة اإلستجابة على عوامل ُخمتلفة وال يتُم تقييمها على النحو
نفسه يف ظل كل الظروف التشغيلية!  فعلى سبيل املثال، ُتستنبط أزمنةُ 

ستشعرات درجة احلرارة أثناء االستخدام يف ظل ظروف
ُ
اإلستجابة مل

ح لدى سرعة 2 م/ث و60 اخلرج التالية:  حّساسات اهلواء يف قناة ر
درجة سيليزيوس، حّساسات الغمس والغرز يف سائل ُمتحّرِك عند 60
سيليزيوس، حّساسات السطح على سطح معدين ُمتجانس حرارً عند

100 سيليزيوس.

زمن االستجابة

Ansprechzeit (f.)

1996 response to 
disturbances in the 
frequency domain

réponse (f.) aux perturbations dans le domaine 
fréquentiel

ال الرتددي ت يف ا ((رابط:  دالة حتويل))  اإلجابة على االضطرا
(عامل البالس) =  دالة حتويل املنظومة املضبوطة (عامل البالس) / (1

+  دالة حتويل املنظومة املضبوطة(عامل البالس) * دالة حتويل
الضابط(عامل البالس)) =  دالة حتويل املنظومة املضبوطة (عامل

البالس) / ( 1 +  دالة حتويل حلقة الضبط املفتوحة(عامل البالس)). 

ال ت يف ا إجابة على االضطرا
ت الرتددي، سلوك جتاه االضطرا

ال الرتددي يف ا

Störverhalten (n.) im Bildbereich

1997 Reswick

Reswick

(انظر:  ((رابط:  تعديل الضابط وفًقا لطريقة شني وهرونس وريسفيك)))

ريسفيك

Reswick
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1998 retro-reflective 
sensor/ reflective 
mode photoelectric 
sensor

détecteur reflex

يُوجد كٌل من جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال على نفس اجلهة.  ويف
مكنة، يتم تقييم حجب الشعاع من طرف

ُ
أبسط حالة من التطبيقات امل

لنسبة ((رابط:  حاجز عاكس، كما هو ُمبنيَّ يف الشكل.  و
ضوئي|للحواجز الضوئية))  العاكسة ذات مدى التحسس القصري(يف

حدود املليمرتات)، ُميكن االستغناء غالباً عن وجود عاكس خاص
((رابط:  مدى االستشعار)).

حساس ضوئي انعكاسي، حساس
انعكاس رجوعي

Reflexlichtschranke (f.)

1999 revolution counter

compte-tours (m.)

((جهاز قياس))، ُيستخدم لقياس ((رابط:  سرعة الدوران|سرعة
دوران))  جسم دّوار.  هنا يشيُع استخداُم التايل من مبادئ الفعالية:  1)

عمليات حاسبة، مثل قياس زمن لفة، أو قياس تردد اإلهتزاز أو ضوضاء
اآللة، أو حساب النبضات لكل لفة من خالل ((رابط:  ُمشفِّر

ئية، من مثل استخدام احلّث الكهرمغناطيسيّ  ثرياٌت فيز تزايدى)).  2)  
كو))، أو ((رابط:  القط حثي))، أو ((رابط: يف شكل ((رابط:  ُموِّلد 

ُمستشعر فيجاند)).

عداد الدورات، مقياس سرعة
الدوران/  مقياس عدد اللفات

Drehzahlmesser (m.)

2000 right-hand rule

right-hand rule

طريقة إرشادية، ُتستخدم لعمل حتديد واضح وسهل الجتاه ((رابط:  جمال
ل يسري فيه تيار ال املغناطيسي))  الناشئ عن ُموصِّ مغناطيسي|ا

ل وصِّ
ُ
مل ئيّ .  ويف هذه الطريقة، يتخّيل القائم على التجربة إمساكه  كهر

وجب إىل
ُ
ام املمدود إىل اإلجتاه من القطب امل بيده، حبيُث ُيشُري اإل

ال املغناطيسيّ . القطب السالب، فتكوُن األصابع يف اجتاه خطوط ا

قاعدة اليد اليمىن

Korkenzieherregel (f.)

2001 ring

anneau (m.)

ا سلسلة من ((رابط:  وصلة هي سلسلة ُموجَّهة ُمتصلة النهايتني، أي أ
بني جهازين|وصالت بني جهازين))  ُمركبَّة بشكٍل ُموجَّه.  وعمليةُ 

شرتكني تقتضي وجوَد مدخٍل ذي اجتاٍه واحد، وخمرٍج ذي
ُ
االتصال بني امل

ذا ُميكُن التخّلي عن عملية التوجيه.  تُعتربُ  اجتاه واحد لكٍل منها، و
((رابط:  عقدة|العقد))  حمطاٍت فاعلة، تستقبل املعلومة، وتُعيُد توليدها

ومن مثّ نقلها.  وُميكن من خالل إعادة توليد اإلشارة، بناءُ شبكاتٍ 
شرتكني وذات امتداد أكرب، وعليه ال يصبُح إدراجُ 

ُ
عداٍد كبريٍة من امل

ُمستخدمني جدد أمراً إشكالياً .  ومن الضروري هنا عمل إجراءات من
نوٍع خاص عند قصور إحدى الُعقد، وال يقتضي األمُر إحداث عملية

((رابط:  توجيه))، ألنه يُرفق مع كل رسالة ((رابط:  عنوان|عنوانُ ))
حدَّدة له فقط.  ُميكن إرسال

ُ
ستقِبل على املعلومة امل

ُ
ُمستقِبلها، وحيصل امل

شرتكني معاً .  يستلزُم األمُر هنا
ُ
الرسائل إىل ُمشِرتك بعينه، أو إىل كل امل

ً الحتمال وقوع ((رابط:  تضارب ت، تفاد تنظيم تّدفق البيا
ت يف الوصول)).  وهذه البنية احللقية، السّيما مع الوصول|تضار

الشبكات احمللية، تتناسب و((رابط:  دليل موجي بصري|األدلة املوجية
البصرية)).

حلقة، شبكة حلقية/طوبولوجيا
حلقية

Ring (m.)

2002 rise time (measuring 
arrangement)

durée (f.) de montée d’un ensemble de mesure

املدة الزمنية اليت يتغريَّ فيها مقداُر اخلرج، عند حدوث تغريَّ درجي يف
مقدار الدخل، من نسبة مئوية صغرية وُحمّددة للفرق بني قيمته األولية

ستقرة، وحىت أول جتاوز لنسبة مئوية كبرية وُحمدَّدة هلذا الفرق.
ُ
والنهائية امل

القيم االعتيادية هي 5% إىل 95% أو 10% إىل %90.

زمن الصعود

Anstiegszeit (f.) (Messanordnung)

2003 rms-sensing transducer

transducteur (m.) de mesure de valeur efficace

((رابط:  ُحموِّل قياس))، ُطوِّر خّصيًصا لتوليد ((رابط:  قيمة مؤثِرة|القيمة
نتج لالستخدام يف جماٍل ُحمدَّد من

ُ
املؤثِرة))  ملقدار الدخل، ويُعّينه امل

األشكال املوجية.

ُحموِّل قياس القيمة الفَّعالة

Effektivwertmessumformer (m.)
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2004 robot

robot (m.)

(انظر:  ((رابط:  روبوت صناعي)))

إنسان آيل (روبوت)، رجل آيل،
إنسالة

Roboter (m.)

2005 robot axises

axes du robot (pl.+m.)

عدد حماور احلركة يف الروبوت ونوُعها وتنسيُقها، عامٌل ُحمدد لتصميمه،
وحّيز عمله، وقابلية استخدامه، وكّمية األسالك املسئولة عن توجيهه

تقنياً .  فإما تكوُن حماوُر احلركة تلك (حماور دّوارة)  أو تكون حماور انتقالية
(=  ُموجهِّات ُمستقيمة).  ومن الضروري تثبيُت 3 حماور لضبط متوضع

الروبوت، وذلك حىت يستطيَع بلوغ نقاط خمتلفة داخل احلّيز الذي جيري
العمل فيه.  هذه احملاور الثالثة الرئيسة ُتشّكل ذراع الروبوت.  ومن أجل
استعمال ((رابط:  قابض))  أو ((رابط:  أداة))  يف اجتاه مكاين عشوائي

(توجيه)، يلزم وجوُد ثالثة حماور أخرى، ُتسمَّى حماور اليد الدّوارة.  وُتظهرُ 
ً له ستة حماور دّوارة. سّودة روبو

ُ
امل

حماور الروبوت

Roboterachsen (pl.+f.)

2006 robot coordinate 
systems

systèmes de coordonnées de robot (pl. + m.)

يف حّيز العمل، يتُم توصيُف وضعية ((رابط:  إنسان آيل
لنسبة إىل ُحميطه وقطع الشغل بواسطة ((رابط: (روبوت)|الروبوت))  

نظام إحداثيات|نظم إحداثية))  قائمة الزوا وُمتعامدة، وهنا ُميكنُ 
التمييز بني:  ((رابط:  نظام إحداثيات عامليّ ))، و((رابط:  نظام

إحداثيات قاعدة الروبوت))، و((رابط:  نظام إحداثيات الشّفة))،
و((رابط:  نظام إحداثيات األداة))، و((رابط:  نظام إحداثيات قاعدة

الشغلة))، و((نظام إحداثيات الشغلة)). 

نُظم إحداثيات الروبوت

Roboter-Koordinatensysteme (pl. + f.)

2007 Robot degrees of 
freedom

degrés de liberté de robot (pl. + m.)

يتعّني وجود 6 حماور من أجل حتّرك ((رابط:  إنسان آيل
(روبوت)|الربوت))  من موضعه يف نطاق حّيز العمل، واليت تـََتواَءم مع

درجات التحّرر الست حلركة اجلسم يف احلّيز.  ختتُص ثالُث درجات حتّرر
إلحداثيات X, Y, Z، فيما ختتّص درجاُت التحّرر ملوضع وتتعّني 

لتوجيه وتتم عن طريق حماور الدوران.  وتُتيح حماوُر الدوران األخرى 
.P واإلنعراج ،E واإلهتزاز ،D إحداث احلركات من مثل التأرجح

درجات احلرية للروبوت

Roboter-Freiheitsgrade (pl. + f.)

2008 robot motion

déplacement du robot (m.)

تتحقق حركُة ((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|الروبوت))، كما هي احلال
يف ((رابط:  ماكينة التحّكم الرقميّ |ماكينات التحّكم الرقميّ ))  من

ايته، خالل ((رابط:  استكمال|االستكمال))  بني نقاط بداية التحّرك و
ت، مع وجود نقاط بينية حمسوبة على مسار التحّرك.  ويف حالة الروبو
وبسبب احملاور الدّوارة، يلزم عمل ((رابط:  حتويل اإلحداثيات|  حتويل

لإلحداثيات))  من احلركة احلسابية املوجودة يف ((رابط:  نظام
إحداثيات))  قائم الزاوية وُمتعامد ((رابط:  نظام إحداثي مكاين))  إىل

((رابط:  نظام إحداثيات الروبوت|نظام اإلحداثيات املسئول عن حركة
الروبوت)).  ويُناُط ((رابط:  نقطة مركز األداة|بنقطة مركز األداة)) (= 

لروبوت))، ((رابط:  نقطة إسناد ((رابط:  أداة|األداة))  اخلاصة 
حساُب حركة الروبوت.  هذا وتتوقف ((رابط:  وضعية|الوضعية))  على
الزوا املفصلية a, b, g, e, j، واألطوال اآلنية لذراع الروبوت، إىل
جانب هندسة األداة.  وإذا ما أُريد عمل إزاحة ُمستقيمة لنقطة مركز

األداة، مع اإلبقاء على اإلجتاه نفسه، فإنه يتعّني حتريُك ((رابط:  حماور
تغّرية.

ُ
الروبوت))  الستة تزامنياً، أى يف الوقت نفسه، بسرعات الدوران امل

حركة الروبوت

Roboterbewegung (f.)

2009 Robot orientation 
interpolation

interpolation (f.) d'orientation de robot

ت))، ال يكوُن مسارُ  يف هندسة ((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|الروبو
ناً وحده يف عملية ((رابط: ((رابط:  نقطة مركز األداة))  ُمضمَّ

استكمال|االستكمال))، وإمنا يتُم أيضاً تضمني توجيه ُمعرَّف ((رابط:
فردة، من مثل

ُ
أداة|لألداة)).  أما الربط فيما بني احلركات التوجيهية امل

التأرجح، واإلهتزاز، واإلنعراج، فإنه ُيسمَّى الدوران.

استكمال توجيهي للروبوت

Roboter-Orientierungsinterpolation (f.)

2010 robot programming

programmation robotique (f.)

ت))  أكثر تكلفةً  ((رابط:  برجمة))  ((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|الروبو
من برجمة ((رابط:  ماكينة التحّكم الرقميّ |ماكينات التحّكم الرقميّ ))،
حيُث يتعّني فيها -  إىل جانب برجمة النقاط املوضعية -  برجمة ُموّجهات

ت ((رابط:  أداة|األداة))  أيضاً .  والعملياُت الشائعة يف برجمة الروبو
هي:  ((رابط:  برجمة اإلرجاع))، ((رابط:  برجمة من خالل التلقني))،

((رابط:  برجمة ُمنفصلة))، ((رابط:  برجمة تفاعلية بيانية)).

برجمة الروبوت

Roboterprogrammierung (f.)
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2011 Robot-commuting

oscillation du robot (f.)

وظيفة اإلهتزاز هذه ُميكُنها عمل تراكب حلركة اهتزازية على احلركة
ربَجمة ((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|للربوت)).  ويُفضَّل

ُ
املسارية امل

استخداُمها لدى عملية حلام املسار.  تندرج حتت هذه الوظيفة:  مستوى
التأرجح، وُموزّع التأرجح، و((رابط:  تردد (ال... )|تردد))  التأرجح،

وشكل التأرجح، وهي خصائٌص قابلة للضبط.

رجح الروبوت

Roboter-Pendeln (n.)

2012 Robotic grinding

lissage du robot (f.)

تعين هذه العملية عدم حدوث حتّرك دقيق لنقاط تدعيم مسار الروبوت،
وبناًء على ذلك، ينتج انسجام يف حركة ((رابط:  إنسان آيل

(روبوت)|الروبوت)).  حتدث هذه العملية عند النقاط الزاّوية من خالل
ه))  الوضعية، أو من خالل تدوير مساري سحب ((رابط:  ُموجِّ

ُمستكَمل.

جتليخ الروبوت

Roboter-Überschleifen (n.)

2013 Robust control

régulation (f.) robuste

عملية ((رابط:  ضبط))  يُؤمَّن فيها حتقيُق وظيفٍة ُمرضية، حىت عند ظهور
تغّريات كبرية يف َمعلمات ((رابط:  عملية|العملية)).

ضبط قوي

Robuste Regelung (f.)

2014 root

racine (f.)

(انظر:  ((رابط:  ُمعامل جذري)))

جذر

Wurzel (f.)

2015 root factor

facteur de racine (m.)

هي ((رابط:  نقطة الصفر|نقاط الصفر))  و((رابط:  موضع
قطيب|املواضع القطبية))  يف ((رابط:  دالة حتويل|دوال التحويل))

النسبية.

ُمعامل جذري

Wurzelfaktor (m.)

2016 root locus

courbe (f.) du lieu des racines

يُظهر موقع ((رابط:  جذع|جذوع))  ((رابط:  ُمعادلة خصائصية|املعادلة
اخلصائصية))  يف ((رابط:  مستوى عقدي|املستوي العقدي)). 

وللحصول على سلوك الضبط األمثل، يتوجب وجود هذه اجلذوع يف
قطاع معني من نصف املستوي العقدي األيسر.  وهذا يعين أن كل حلول

املعادلة اخلصائصية:  دالة البسط (عامل البالس) +  مقام (عامل
البالس) =  0، جيب أن تكون يف هذا القطاع.  إذا كانت الدالة

علم،
َ
اخلصائصية حتتوي على َمعلم متغري، فإن حلوهلا تُعطى، بتغيري هذا امل
ما ُيسمى مبنحنيات حمل اجلذوع يف املستوي العقدي، وتكون حلقة
علمات اليت تعطي جذوعا موجودة يف نصف

َ
الضبط مستقرة لقيم امل

املستوي السالب.

ُمنحىن حمل اجلذوع

Wurzelortskurve (f.)

2017 root locus

courbe représentative de la fonction racine (f.)

(انظر:  ((رابط:  ُمنحىن حمل اجلذور)))

حمل اجلذر

WOK (f.)

2018 root locus

fonction (f.) impulsion et fonction échelon (m.)

يُظهر موقع ((رابط:  جذع|جذوع))  ((رابط:  ُمعادلة خصائصية|املعادلة
اخلصائصية))  يف ((رابط:  مستوى عقدي|املستوي العقدي)). 

وللحصول على سلوك الضبط األمثل، يتوجب وجود هذه اجلذوع يف
قطاع معني من نصف املستوي العقدي األيسر.  وهذا يعين أن كل حلول

املعادلة اخلصائصية:  دالة البسط (عامل البالس) +  مقام (عامل
البالس) =  0، جيب أن تكون يف هذا القطاع.  إذا كانت الدالة

علم،
َ
اخلصائصية حتتوي على َمعلم متغري، فإن حلوهلا تُعطى، بتغيري هذا امل
ما ُيسمى مبنحنيات حمل اجلذوع يف املستوي العقدي، وتكون حلقة
علمات اليت تعطي جذوعا موجودة يف نصف

َ
الضبط مستقرة لقيم امل

املستوي السالب.

ُمنحىن حمل اجلذور

Wurzelortskurve (f.)

2019 root mean square (rms)

moyenne (f.) quadratique

ُربَّعات)))
ط امل (انظر:  ((رابط:  قيمة جذر ُمتوسِّ

ط املُربَّعات جذر ُمتوسِّ

Quadratisches Mittel (n.)
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2020 root mean square (rms)

valeur quadratique moyenne (f.)

طة))  لسلسلة من األعداد أو طريقةٌ الستنباط ((رابط:  قيمة ُمتوسِّ
ُربَّعات هذه، يكون للقيم األكرب

القياسات.  ويف طريقة جذر ُمتوسط امل
ا الصغرى، وذلك على عكس ُمتوسط احلساب ثٌري أقوى من نظري

ُربَّعات، يتُم بدايًة مجع ُمربَّعات كل
اهلندسيّ .  وحلساب جذر ُمتوسط امل

القيم العددية ومن مثّ قسمتها على عددها.  واجلذر الرتبيعّي للنتيجة،
ُربَّعات.  ومن الناحية اهلندسية، يتم توليد ُمربَّعات

ط امل يُعطي جذر ُمتوسِّ
لقسمة على ن، على ُمربَّع املساحة سلسلة األعداد، ويتم احلصول 
ُربَّع املساحة

توسطة.  اجلذر الرتبيعّي للنتيجة، هو الطول اجلانّيب مل
ُ
امل

ط اهلندسيّ ))) توسِّ
ُ
توسطة.  (انظر:  ((رابط:  قيمة امل

ُ
امل

قيمة جذر ُمتوسط املُربَّعات

Quadratischer Mittelwert (m.)

2021 rotary encoder

codeur de rotation (m.)

(انظر:  ((رابط:  ُمستشعر تزايدي)))

ُمرمِّر دوَّار، جهاز ترميز دّوار/
ُمرمِّر دوَّار

Drehgeber (m.)

2022 rotary frequency

vitesse de rotation (f.)

(انظر:  ((رابط:  سرعة الدوران)))

تردد الدوران

Drehfrequenz (f.)

2023 rotating-vane meter

Compteur à turbine (m.)

مقياس غري ُمباشر ((رابط:  تدّفق حجمي|للتدّفق احلجميّ ))، ُيستخدم
تناسبة مع ((رابط:  تدّفق|التدّفق))،

ُ
لقياس ((رابط:  إشارة))  القياس امل

وهي السرعة، وُحتّول إىل ((رابط:  كّمية ُمقاسة))  وهي التدّفق.  يدور
مقياس التدّفق هذا بشكٍل شعاعّي، ويُناسب السوائل ذات اللزوجة

ا، ُحيّقق املقياس ُمعدَّالت نخفضة.  ويف حالة معرفة مقدار اللزوجة وثبا
ُ
امل

دقة عالية.

ن التوربيين عداد اجلر

Flügelradzähler (m.)

2024 Rotation

rotation (f.)

احلركة الدورانية جلسٍم ما حول حموره، وفيها تكوُن املقادير (الزاوية،
ا (املوضع، والسرعة، والسرعة الزاّوية، والعجلة الزاّوية))، ُمكافئًة لنظري

والعجلة)  يف حالة ((رابط:  حركة انتقالية|احلركة اإلنتقالية)). 

حركة دورانية، َدَورَان

Rotation (f.)

2025 rotational frequency

fréquence de rotation (f.)

(انظر:  ((رابط:  سرعة الدوران)))

تردد (ال... )  الدوراين

Rotationsfrequenz (f.)

2026 rotational viscometer

viscosimètre rotatif (m.)

مقياس فيه يتّوىل ُحمّرِك مسئولية إدارة جسم ما داخل سائل.  ويف أثناء
هذه احلركة الدورانية، يُقاس ((رابط:  عزم الدوران|العزم))  املطلوب.
ستخدم وللوعاء اخلارجّي،

ُ
ومبعرفة األبعاد اهلندسية للجسم الدّوار امل

وسرعة الدوران، ُميكن تعيني ((رابط:  لزوجة (ال... )|اللزوجة))  الدينامية
n للسائل.

مقياس لزوجة دّوار

Rotationsviskosimeter (n.)

2027 rotatory

rotatoire

صفة تعرب عن حركة دورانية أو حركة دائرية، مثل حركة نقطة أو جسم
حول حمور دوران.

دّوار

rotatorisch

2028 rotor

rotor (m.)

حّرِك التزاُمين))  أو يف ((رابط:
ُ
اجلزءُ الدّوار يف ((رابط:  ُحمّرِك تزاُمين|امل

حرِّكات
ُ
حّرِك الالتزاُمين)).  ُتسمَّى األعضاء الدّوارة يف امل

ُ
ُحمّرِك التزامين|امل

ا بدًال من ألعضاء الدّوارة بقفص السنجاب، حيُث أ الالتزامنية أيضاً 
ا تشتمل على قفص أن يكون هلا ملف مربوم من األسالك (بكرة)، فإ

ُقوَّى ((=  لفات ضخمة))، وهو ما
ستمرار يف كومة من الورق امل ُمقصَّر 

ُيسمَّى 'العضو الدّوار القفصيّ '.

عضو دّوار

Läufer (m.)

2029 Rotor

rotor (m.)

ئيّ . حّرِك))  الكهر
ُ
هو اجلزء الدّوار من ((رابط:  ُحمّرِك|امل

عضو دّوار

Rotor (m.)

2030 roughness

rugosité (f.)

ُخُشونَة (ال... )

Rauheit (f.)
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2031 roughness measureme
nt

mesure de rugosité (f.)

تاحة لقياس اخلشونة إىل ثالثة أصناف:  طرق
ُ
ُميكن تقسيم األجهزة امل

يدوية (انظر:  ((رابط:  اختبار اخلشونة)))، وطرق تعتمد على الربوفايل
(انظر:  ((رابط:  طريقة مسح قطاعي)))، وطرق تعتمد على السطح

(طرق قياس بصرية للسطح).

قياس اخلشونة

Rauheitsmessung (f.)

2032 Router

routeur (m.)

جهاز يتمكن من ترمجة أنواع ُخمتلفة من ((رابط:  ب
روتوكول|بروتوكوالت))  الشبكات، وربط ((رابط:  شبكة|شبكات))

ُخمتلفة بعضها مع البعض.  يعمل الراوتر على ربط ((رابط:
لطبقة الثالثة من لربوتوكوالت اخلاصة  مقطع|مقاطع))  الشبكة 

النموذج املرجعي لرتابط األنظمة املفتوحة (OSI)، ويقسم الشبكة
الكلية إىل ((رابط:  مقطع|مقاطع))  شبكية منفصلة منطقية.  وكل جزء

من الشبكة يكون له العنوان اخلاص به وكل مشرتك ((رابط:
مقطع|مبقطع))  من الشبكة يكون له عنوان املشرتك اخلاص به.  وُيشتق

لطبقة الثالثة من جمموع عنوان الشبكة وعنوان عنوان الربوتوكول اخلاص 
املشرتك، ويتم التعرف على الراوتر عن طريق كل ((رابط:  مقطع))  من
لتايل حيصل يف كل ((رابط:  مقطع))  على الشبكة على أنه مشرتك و

ت العثور على عنوان املشرتك اخلاص به، ولكي تستطيع حزم البيا
ا داخل الشبكة، جيب على الراوتر تغيريها متاماً لكي يتمكن من مسارا

التحكم يف املسار، ويعمل الراوتر على تعديل عناوين اهلدف واملصدر
لطبقة الشبكة، قبل إعادة إرساله للحزم.  (انظر:  مرجع (ال... )

األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة)))

جهاز إرسال وتوجيه احلزم
ه، اإللكرتونية (راوتر)، ُموجِّ

، راوتر ُمسريِّ

Router (m.)

2033 Routing

recherche d'itinéraire (f.)

عملية حتديد مسار الرسالة داخل النظام الشبكّي، وُتسمَّى الوحدات
ختَّصة بتحديد الطرق املسارية ((رابط:  جهاز إرسال وتوجيه احلزم

ُ
امل

جهزة إرسال وتوجيه احلزم اإللكرتونية (راوتر)))، اإللكرتونية (راوتر)|
ويعمل الراوتر على الطبقة الثالثة (طبقة الشبكة)  من ((رابط:  منوذج

االتصال لنظام الربط البيين املفتوح)).

توجيه

Wegesuche (f.)

2034 RRR kinematic

cinématique RRR (f.)

ت))  ذات احلركة املفصلية، ُتؤدي ((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|الروبو
لنظر إىل حّيز عملها، فإن هذه ا عن طريق مفاصل دّوارة.  و كل حركا

ت املفصلية َتْشَغل أقل مساحٍة ُممكنة، فلكي تتحرك بسرعة الروبو
ت حرِّكة.  وهذه الروبو

ُ
ا حتتاُج فقط ألقل قدر من القّوة امل عالية، فإ

ت األخرى اليت تتبع نُظُماً حركية ُخمتلفة، ً ومتانًة من الروبو أكثر ثبا
حرِّكة والقوى احلاملة لكٍل منها.  أغلب

ُ
وذلك عند تساوي الُسرعات امل

ت تكوُن ُمربجمًة على تلك احلركة املفصلية، لتسمح مبُناولة مواد قد الروبو
يصُل ثقلها حىت 200 كجم.

(RRR) روبوت مفصلّي احلركة

RRR-Kinematik (f.)

2035 RRT kinematics

cinématique RRT (f.)

ربَجمة تبعاً هلذا النوع من ((رابط:  علم
ُ
ت امل متتلك الروبو

احلركة|احلركية))، حمور دوران دّوار، وحمور ُمتأرجح دّوار، إضافًة إىل حمور
ذي ذراع رافع دّوار.  يكوُن حيّـُز العمل يف شكل نصف دائرة.  هنا

ه))  بشكٍل ُمستمر بعمل وجِّ
ُ
ه|امل يستلزم األمر، أن يقوم ((رابط:  ُموجِّ

تعامد إىل
ُ
حتويالت من ((رابط:  نظام إحداثيات|النظام اإلحداثي))  امل

((رابط:  نظام إحداثيات كروي|نظام اإلحداثيات الكروي)).  وُتوجد
ُزوَّدة بتلك النوعية من احلركة ليس لديها

ت امل فئٌة خاصة من الروبو
توجيٌه خّطي، كمحور انتقايل، وإمنا مفاصل يف شكل ُمتوازي أضالع.

ت غالباً يف عمليات اللحام. ُيستخدم هذا النوع من الروبو

روبوت ُقطّيب احلركة، روبوت ذو
حموري حركة دورانية وحمور حركة

انتقالية

RRT-Kinematik (f.)

2036 RTT kinematics

cinématique RTT (f.)

ت، يرتكَّب حموران انتقاليان فوق حمور دّوار.  يف يف هذا النوع من الروبو
داخل حّيز العمل اإلسطواّين الشكل الناتج عن هذا الرتكيب، حيمل
عمود دّوار، حموراً انتقالياً من أجل ضبط اإلرتفاع، أما احملور االنتقايل

اآلخر، فيّؤدي مهمة الرفع يف اجتاه قطري اتساعي (زراع التطويل).  من
حداثيات أجل برجمة ((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|الروبوت))  وحتريكه 
ستمرار عمل حتويالت من اإلحداثيات ه،  وجِّ

ُ
، يلزم داخل امل قائمة الزوا

الكارتيزية إىل القطبية.  (انظر:  ((رابط:  نظام اإلحداثيات القطبية)))

روبوت اسطواين

RTT-Kinematik (f.)
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2037 Rugotest

rugotest (m.)

اختبار اخلشونة

Rugotest (m.)

2038 rule base

base de règles (f.)

ُمصطلٌح ُيستخدم يف ((رابط:  منطق غامض|املنطق الغامض)).  (انظر:
((رابط:  قاعدة معرفة))).

قاعدة ضبط، قاعدة ُمنّظمة /
قاعدة حاكمة

Regelbasis (f.)

2039 runtime method (flow 
measurement)

méthode du temps d’exécution (m.) (mesure de 
débit)

ن، من أجل ((رابط:  قياس ُمعدَّل لدى استخدام قياس زمن اجلر
التدّفق))، يتُم االعتماد على حقيقة أن سرعة انتشار موجة صوتية يف
وسط ُمتحرك تتوقف على سرعة الوسط.  يُؤدي وظيفة ((رابط:  كّمية

ن بني موجتني قاسة))  هنا، الفرق يف زمن اجلر
ُ
ُمقاسة|الكّمية امل

عاكس
ُ
صوتيتني، تُرسل واحدٌة منهم يف اجتاه التيار واألخرى يف اإلجتاه امل

له.  هنا ُيستنُد إىل أن سرعة انتشار ((رابط:  إشارة))  صوتية داخل مادة
ُمتدفقة، تتكوَّن من ((رابط:  سرعة الصوت))  وسرعة التدّفق.  يف أبسط
ترتيٍب للعملية، ُيصدر جهاز إرسال شعاًعا ((رابط:  فوق مسعي|فوق
مسعيّ ))، يعمل وسط القياس على توجيهه، ليلتقي جبهاز االستقبال.

ويتُم احليلولة دون التأثريات اليت ُيسّببها وسُط القياس على عملية
عطاة

ُ
عادلة امل

ُ
مل نٍ .  يُعمل  القياس، من خالل تركيب ُمرسل/ُمستقبل 

عادلة
ُ
ن يف اجتاه التدّفق t<sub>1</sub> ، وامل لقياس زمن اجلر

/ >t<sub>2 ن يف عكس اجتاه التدّفق األخرى لقياس زمن اجلر
. <sub

ن (قياس ُمعدَّل طريقة زمن اجلر
التدّفق)، طريقة فرق الوقت

(قياس ُمعدَّل التدّفق)

Laufzeitverfahren (n.) (Durchflussmessung)
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2040 Sample and hold

échantillonnage et maintien

ا))) (انظر:  ((رابط:  عنصر أخذ العّينات واالحتفاظ 

ا، أخذ العينات واالحتفاظ 
سحب وإمساك

S & H

2041 sample and hold circuit

circuit d'échantillonnage et de maintien (m.)

ا))) (انظر:  ((رابط:  عنصر أخذ العّينات واالحتفاظ 

ا دائرة أخذ العينات واالحتفاظ 

Sample-and-Hold-Schaltung (f.)

2042 sample and hold 
element <S&H>

élément (m.) de maintien à la valeur 
d’échantillonnage

إلبقاء على القيم التناظرية للجهد لفرتٍة قصرية جتهيزٌة إلكرتونية تسمح 
ُميَّزة هي:  زمن االستقرار، والسرعة

عند قيمٍة معينة.  وأهُم القيم امل
القصوى للصعود، وانسياق االمساك.

عنصر أخذ العّينات واالحتفاظ
ا، عنصر سحب وإمساك

Abtasthalteglied (n.)

2043 Sampled data control

régulation (f.) numérique par échantillonage

تضم أنظمُة الضبط التحسسية، إىل جانب ((رابط:  عنصر
حتويل|عناصر حتويل))  خطية، عناصر حتسس تقوم بتحديد إشارة

بتة. الدخل يف فرتات زمنية ُمتباعدة بفواصل 

ستخدام ضبط حتسسي، ضبط 
ت عينة بيا

Abtastregelung (n.)

2044 sampler

échantillonneur (m.)

(انظر:  ((رابط:  عنصر أخذ العّينات)))

جامع العّينات، ماسح

Abtaster (m.)

2045 Sampling

échantillonner

يف جمال ُمعاجلة اإلشارات، تعين عمليةُ مجع العينات تسجيل قيم القياس
يف نقاٍط زمنية ((رابط:  ُمتقطع|ُمتقطّعة))، تكوُن غالًبا متساويًة من

ذه الكيفية ُتستخرج إشارة ((رابط:  ُمتقطِّع حيُث البعد الزمينّ .  و
زمنياً |ُمتقطِّعة زمنياً ))  من ((رابط:  إشارة)) ((رابط:  ُمستمِّر

رٍة زمنياً )).  وعدد عمليات املسح يف الثانية ُيسمَّى ((رابط: زمنياً |ُمستمِّ
ُمعدَّل أخذ العّينات)).

أخذ العّينات، مسح

abtasten

2046 sampling element/ 
sampler

échantilloneur (m.)

ستمرة إىل إشارة رقمية متقطعة
ُ
تتُم عملية حتويل اإلشارة التناظرية امل

ُمتمثلة يف تتابع من القيم، عن طريق عنصر أخذ العّينات (أو جامع
العّينات)، الذي يقوم بصفة دورية بنقل القيمة اآلنية لإلشارة إىل

الضابط.  (انظر:  ((رابط:  ضبط حتسسي)))

عنصر أخذ العّينات، خمترب
العينات/  أداة استخراج العينات

Abtastglied (n.)

2047 sampling frequency

fréquence (f.) d’échantillonnage

(انظر:  ((رابط:  ُمعدَّل أخذ العّينات)))

تواتر أخذ العّينات، تردد اإلعتيان

Abtastfrequenz (f.)

2048 sampling point

temps (m.) d’échantillonnage / instant (m.) 
d’échantillonnage

املوعد الزمّين الذي يقوُم فيه ((رابط:  جامع العّينات|جامُع العّينات))
بتعيني القيمة اآلنية إلشارة ما.

موعد أخذ الّعينة

Abtastzeitpunkt (m.)

2049 Sampling theorem

théorème (m.) d’échantillonnage

الرتباط مع ((رابط:  حموِّل لدرجة األوىل  ُتستخدم ُمَربََهنة مجع العينات 
تناظرّي رقميّ |احملّوِالت التناظريّة الرقمّية)).  وصيغت هذه النظرية على

ر يد (شانون)، وتنص على أن يتعّني مسُح إشارة ((رابط:  ُمستمِّ
رة زمنياً ))  وحمدودة النطاق، يبلغة ((رابط:  تردد زمنياً |ُمستمِّ

 <f<sub (ال... )|| ترددها))  األدىن 0 هرتز وترددها األقصى
، <f<sub>max</sub  × 2 < يكون <max</sub

تقطِّعة زمنياً ))  الناجتة،
ُ
ذا ُميكن من اإلشارة ((رابط:  ُمتقطِّع زمنياً |امل و

لدقة املرجّوة. إعادة إنتاج اإلشارة األصلية 

ُمَربََهنة أخذ العّينات، ُمَربََهنة
االستعيان

Abtasttheorem (n.)

2050 sampling time

fréquence (f.) d’échantillonnage

املدة الزمنية بني ((رابط:  موعد أخذ العّينة|موعد ألخذ العّينة واملوعد
التايل عليه)).

فرتة أخذ العّينات، فرتة املُعاينة

Abtastzeit (f.)
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2051 saturation

saturation (f.)

ُزوَّدة خباصية التشبَّع، ال
يف ((رابط:  ُعنصر حتويل|عناصر التحويل))  امل

يزداد مقدار اخلرج، عند قيمٍة ُحمدَّدة، مهما تزايد مقدار الدخل.  يتعّلق
التعريف ((رابط:  عنصر حتويل الخّطي|بعنصر التحويل الالخّطي)).

َتَشّبع، إشباع

Sättigung (f.)

2052 saturation 
concentration

concentration de saturation (f.)

(انظر:  ((رابط:  رطوبة (ال... )  القصوى|الرطوبة القصوى)))

تركيز التشّبع

Sättigungskonzentration (f.)

2053 scale

balance (f.)

عتاد، يتُم ذلك بقياس الوزن، الذي إما
ُ
جهاز قياس لتعيني الكتلة.  يف امل

ملقارنة مع وزن ُكتلة أخرى معلومة.  ويف أن يتَم قياسه ُمباشرًة، أو 
املوازين من النوع األول، تتوّقف عمليُة القياس على العامل املكاينّ .  ويف
كال النوعني، تتأثر قيمةُ الوزن من خالل الرفع.  ويتُم التغاضي عن تلك
ختاذ إجراءات ُمناسبة، وذلك حسب التأثريات أو ُحماولة التصدى هلا 
االستخدام ومقدار الدقة املطلوب.  (انظر:  ((رابط:  قياس الكتلة)))،

(انظر:  ((رابط:  خلية وزن)))

ميزان

Waage (f.)

2054 scan rate

fréquence (f.) d’échantillonnage

ستقاة خالل فرتٍة زمنية
ُ
عدد قيم املسح ((رابط:  إشارة|إلشارةٍ ))  ما وامل

ُمعيَّنة، مقسومًة على هذه الفرتة الزمنية.  (انظر:  ((رابط:  أخذ
العّينات)))

ُمعدَّل أخذ العّينات، ُمعدَّل
اإلعتيان

Abtastrate (f.)

2055 Scanning

SCAN

يعين املسح أو القراءة.

SCAN ،مسْح

SCAN

2056 scanning distance

distance; portée (f.) de détection (f.)

يعين املسافة بني جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال يف ((رابط:  حاجز
ضوئي انعكاسي|احلاجز الضوئي االنعكاسي)).

مدى االستشعار، مدى التحسس

Tastabstand (m.)

2057 Seebeck effect

effet Seebeck (m.)

ظاهرة تتمثَّل يف نشوء جهد بني موضعّي درجات حرارة ُخمتلفني يف
ل، ويتناسب هذا اجلهد تقريباً مع الفرق يف درجات احلرارة، كما ُموصِّ

ل. وصِّ
ُ
يتوّقف على مادة امل

ثري سيبك، ظاهرة سيبك

Seebeck-Effekt (m.)

2058 Selbstoptimierung

auto-optimisation (f.)

(انظر:  ((رابط:  نظام توائمي)))

استمثال ذايت

Selbstoptimierung (f.)

2059 selection a kind of 
controller for the 
controlled variables

sélection (f.) du type de contrôleur pour les 
variables commandées

انظر جدول أنواع ((رابط:  منظومة|املنظومات))  (منظومات تناسبية،
وتناسبية بتأخري درجة أوىل، وتناسبية بتأخري درجة نونية، وتناسبية بتأخري

نية، وتكاملية بتأخري من درجة أعلى، وتكاملية، وتكاملية من درجة 
درجة أوىل، وتكاملية بتأخري من درجة أعلى). (انظر: ((رابط:  عنصر

حتويل)))

اختيار نوع الضابط ملقادير ضبط
ُحمدَّدة

Auswahl (f.) des Reglertyps für gegebene 
Regelgrößen

2060 selection a kind of 
controller for the given 
differential equation

sélection (f.) du type de contrôleur pour les 
équations différentielles données

انظر جدول ((رابط:  مقدار مضبوط|املقادير املضبوطة))  درجات
احلرارة، والضغط، والتدفق، ومستوى امللء، والتحليل.

اختيار نوع الضابط ملُعادلة
تفاضلية ُحمّددة

Auswahl (f.) des Reglertyps für gegebene DGL

2061 selection control

commande (f.) de sélection

يف هذه العملية، يتُم اختياُر ((رابط:  نوع الضابط|أنواع الضوابط))  أو
ختلفة للضوابط، أو تنشيطها، وذلك تبعاً حلالة التشغيل.

ُ
الُبىن امل

ضبط االختيار

Auswahlregelung (f.)
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2062 Selective Compliance 
Assembly Robot Arm 
kinematics

cinématique (f.) SCARA

هو تنسيق شائع حملاور احلركة يف ((رابط:  روبوت ُقطّيب احلركة|الروبوت
الُقطيب))، َأي ((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|روبوت))  له ذراع أفقية،

وُيستخدم غالباً يف عمليات التجميع، ويكوُن حيـُّز عمله اسطوانياً .  من
تحّرك يف اجتاه أفقي، يلزم وجود حمورين دّوارين، يتبعهما

ُ
أجل الذراع امل

سمَّى
ُ
حموٌر انتقاٌيل لتأدية حركة الرفع الرأسية.  يُتيُح هذا النسق الرتكييب (امل

حبركية روبوت ذي ذراع آلية جتميعية انتقائية SCARA)، قوى دمج
عالية يف االجتاه الرأسي، ألن تلك القوى ال يتُم استقباُهلا عرب مفاصل.
ت أن تكوَن مرنة يف االجتاه األفقّي، وغالباً ما تكونُ  ُميكن هلذه الروبو

ُمزوَّدة مبحور يد واحد فقط من أجل إدارة الشغلة.

حركية روبوت ذي ذراع آلية
جتميعية انتقائية

SCARA- Kinematik (f.)

2063 Selective Compliance 
Assembly Robot Arm 
Robot

SCARA

SCARA هو الرمز املختصر للعبارة االجنليزية: Selective
Compliance Assembly Robot Arm Robot،

:ويُقصد به ذراع ((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|روبوت)).  (انظر
.(((رابط:  حركية روبوت ذي ذراع آلية جتميعية انتقائية))

،(SCARA) ذراع آلية
سكارا، ذراع آلية جتميعية انتقائية

SCARA

2064 selective voltmeter

testeur de tension sélectif (m.)

جهاز قياس جهد اختياري، جهاز
فولتميرت انتقائي

Selektives Spannungsmessgerät (n.)

2065 self heating coefficient

DIN 19227, norme (f.) industrielle allemande 
N°19227

ت كوِّ
ُ
املقاومات اليت ُتستعمل لقياس درجة احلرارة، هي من امل

لتايل فليس من املمكن قياسها، إال إذا مت مترير اإللكرتونية السلبية، و
ملقاومة ئي عربها.  يوّلد تياُر القياس هذا، حرارًة عند مروره  تيار كهر

حبيث يتسبب يف حتريف احلرارة اليت نُريد قياسها.  واخلطأ يف قياس احلرارة
والناشئ عن ظاهرة التسخني الذايت يساوي طاقة التبديد احلراري *

معامل التسخني الذايت بوحدة درجة حرارة كلفن /  ملي واط، مع العلم
ن طاقة التبديد احلراري تساوي مربع تيار القياس *  معامل التسخني

الذايت.  يرتبط التسخني الذايت مبساحة الشكل اخلارجي ملقاومة القياس،
اليت ُتشكل بدورها العامل األساسي للتالمس احلرارّي بني مقاومة القياس
ا.  وتقوم الشركة املصنعة عادًة بتحديد معامل التسخني والوسط احمليط 

الذايت.

ُمعامل التسخني الذايت

Selbsterwärmungskoeffizient (m.)

2066 Self regulation, 
examples

Exemples (m, pl) sur des processus transitoire / 
exemples (m, pl) sur régimes transitoire

ُتظهر الصورة عملياٍت انتقالية ُخمتلفة ((رابط:  عنصر دائرة ضبط))
ائية ُمستقرة (1: انطالقاً من حالة بدئية ُمستقرة ووصوًال إىل حالة 

جيدة التخميد، 2:  سيئة التخميد، 3:  غري ُمستقرة). ((رابط:  حالة
ُمستقرة))

أمثلة على عملياٍت انتقالية

Ausgleichsvorgänge (pl.+m.), Beispiele

2067 self-adaptive controller

régulateur auto-adaptatif (m.)

(انظر:  ((رابط:  نظام توائمي)))

ضابط ذايتّ املواءمة

Selbsteinstellender Regler (m.)

2068 self-heating (nickel 
temperature 
measuring resistor)

auto-échauffement (m.) de l’élément Ni100

يف هذا السياق، يتشابه معىن هذا املصطلح مع ((رابط:  التسخني الذايت
ملقياس حرارة بالتيين 100))  و((رابط:  ُمعامل التسخني الذايت)). 

تسخني (ال... )  الذايت ملقياس
حرارة نيكلي 100، التسخني
الذايت لثرمومرت نيكلي 100

Eigenerwärmung (f.) (Ni100)
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2069 self-heating (NTC 
thermistor)

fonction de transfert (f.) d’un filtre RC passe-bas 
sans valeur initiale

ئية للثرمستورات ذات املعامل احلراري السالب تنخفض املقاومة الكهر
ئي بقوة كافية عرب موصل د درجة احلرارة.  وعند مترير تيار كهر زد

حراري فإن درجة حرارته ترتفع بسرعة.  ومدى إرتفاع درجة احلرارة نتيجةً 
مكانية إشعاع الطاقة احلرارية لذلك، يظل مرتبطا بتصميم املستشعر و
حيط.  وهلذا، فإن التسخني الذايت يقل تدرجييا حىت

ُ
منه إىل الوسط امل

الوصول إىل حالة مستقرة، حيث يتم تبديد الطاقة احلرارية من خالل
التوصيل واإلشعاع احلراري.  ويف هذه احلالة، فإن طاقة التبديد احلراري
تساوي مربع التيار *  املقاومة =  معامل التوصيل احلراري بوحدة درجة
حرارة كلفن /  واط *  فارق احلرارة بني املستشعر وحميطه.  وميكن تقسيم

املنحىن اخلصائصي تيار-  توتر للثرمستور إىل ثالثة أقسام:  يف القسم
األول يكون التسخني الذايت ضئيال حبيث ميكن جتاهله، بذلك تكون

بتة وفقا لقانون أوم، وميكن لنا بناًء على ذلك مقاومة الثرمستور 
استعماله لقياس درجة احلرارة.  ويبدأ التسخني الذايت يف القسم الثاين

ثري اخنفاض املقاومة املنجرة عنه، تقع حيث ترتفع درجة احلرارة ولكن 
بتة بدون تغيري.  يف رتفاع التيار وبذلك تظل طاقة التبديد  مكافئته 

د التيار، مما القسم الثالث، تنخفض املقاومة بسرعة أكرب من سرعة ازد
ستعمال الثرمستور يف تطبيقات احلماية مثل احلد من تيار يسمح لنا 

التشغيل.

تسخني (ال... )  الذايت ملقاومة
ذات ُمعامل حراري سالب

Eigenerwärmung (f.) (NTC)

2070 self-heating (NTC)

auto-échauffement (m.) d’une thermistance NTC

ئية للثرمستورات ذات املعامل احلراري السالب تنخفض املقاومة الكهر
ئي بقوة كافية عرب موصل د درجة احلرارة.  وعند مترير تيار كهر زد

حراري فإن درجة حرارته ترتفع بسرعة.  ومدى إرتفاع درجة احلرارة نتيجةً 
مكانية إشعاع الطاقة احلرارية لذلك، يظل مرتبطا بتصميم املستشعر و
حيط.  وهلذا، فإن التسخني الذايت يقل تدرجييا حىت

ُ
منه إىل الوسط امل

الوصول إىل حالة مستقرة، حيث يتم تبديد الطاقة احلرارية من خالل
التوصيل واإلشعاع احلراري.  ويف هذه احلالة، فإن طاقة التبديد احلراري
تساوي مربع التيار *  املقاومة =  معامل التوصيل احلراري بوحدة درجة
حرارة كلفن /  واط *  فارق احلرارة بني املستشعر وحميطه.  وميكن تقسيم

املنحىن اخلصائصي تيار-  توتر للثرمستور إىل ثالثة أقسام:  يف القسم
األول يكون التسخني الذايت ضئيال حبيث ميكن جتاهله، بذلك تكون

بتة وفقا لقانون أوم، وميكن لنا بناًء على ذلك مقاومة الثرمستور 
استعماله لقياس درجة احلرارة.  ويبدأ التسخني الذايت يف القسم الثاين

ثري اخنفاض املقاومة املنجرة عنه، تقع حيث ترتفع درجة احلرارة ولكن 
بتة بدون تغيري.  يف رتفاع التيار وبذلك تظل طاقة التبديد  مكافئته 

د التيار، مما القسم الثالث، تنخفض املقاومة بسرعة أكرب من سرعة ازد
ستعمال الثرمستور يف تطبيقات احلماية مثل احلد من تيار يسمح لنا 

التشغيل.

تسخني (ال... )  الذايت ملقاومة
ذات ُمعامل حراري سالب

Eigenerwärmung (f.) (NTC) 

2071 self-heating (platinum 
temperature 
measuring resistor)

auto-échauffement (m.) de l’élément Pt100

تسخني فيه يعمل تياُر القياس على رفع درجة حرارة ((رابط:  مقاومة
القياس))، لذلك ينشأ فرق يف درجات احلرارة بني ((رابط:

ا (على سبيل املثال راد قياس درجة حرار
ُ
ستشعر))  واملادة امل

ُ
ُمستشعر|امل

DJ = 1 K)، مما يؤدي إىل حدوث ((رابط:  خطأ قياس)). لذلك
كان ينبغى على سبيل املثال أن تكون قيمة تيار القياس يف حالة

((رابط:  مقياس حرارة بالتيين 100))  ُمساويًة 1 ملي أمبري.  (انظر:
((رابط:  ُمعامل التسخني الذايت)))

تسخني (ال... )  الذايت ملقياس
حرارة بالتيين 100، التسخني
الذايت لثرمومرت بالتيين 100

Eigenerwärmung (f.) (Pt100)
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2072 self-heating (PTC 
thermistor)

auto-échauffement (m.) de la thermistance CTP

(انظر:  ((رابط:  التسخني الذايت للمعامل احلراري السالب)))

تسخني (ال... )  الذايت للمعامل
احلراري املوجب

Eigenerwärmung (f.) (PTC)

2073 self-heating coefficient

coefficient (m.) d’auto-échauffement

ت كوِّ
ُ
املقاومات اليت ُتستعمل لقياس درجة احلرارة، هي من امل

لتايل فليس من املمكن قياسها، إال إذا مت مترير اإللكرتونية السلبية، و
ملقاومة ئي عربها.  يوّلد تياُر القياس هذا، حرارًة عند مروره  تيار كهر

حبيث يتسبب يف حتريف احلرارة اليت نُريد قياسها.  واخلطأ يف قياس احلرارة
والناشئ عن ظاهرة التسخني الذايت يساوي طاقة التبديد احلراري *

معامل التسخني الذايت بوحدة درجة حرارة كلفن /  ملي واط، مع العلم
ن طاقة التبديد احلراري تساوي مربع تيار القياس *  معامل التسخني

الذايت.  يرتبط التسخني الذايت مبساحة الشكل اخلارجي ملقاومة القياس،
اليت ُتشكل بدورها العامل األساسي للتالمس احلرارّي بني مقاومة القياس
ا.  وتقوم الشركة املصنعة عادًة بتحديد معامل التسخني والوسط احمليط 

الذايت.

ُمعامل التسخني الذايت

Selbsterwärmungskoeffizient (m.)

2074 self-regulating process

segment régulé (m.) avec compensation

عندما يتضح من ((رابط:  ُمعادلة ُعنصر دائرة الضبط))  أنه لكل قيمة
بتة x أيضاً، يف هذه احلالة يكون لدينا ((رابط: بتة y توجد قيمة 

منظومة مضبوطة))  بتعديل، مثل:  منظومة مضبوطة لدرجة احلرارة.
(انظر:  ((رابط:  ُعنصر حتويل بتعديل))).

منظومة مضبوطة بتعديل، عملية
ذاتية التنظيم

Regelstrecke (f.) mit Ausgleich

2075 semantics

sémantique (f.)

صطلح الذي يُطلق على علم دراسة معاين العالمات، وُميكن أن تكون
ُ
امل

العالمات يف هذه احلالة كلمات أو رموز.  خيتُص هذا الفرُع من العلم
بدراسة العالقات بني العالمات ومعانيها.

ِعلُم الّدالََلة، علم املعاين

Semantik (f.)

2076 semiconductor

semi-conducteur (m.)

أشباه املوصالت هي املواد الصلبة اليت ميكن اعتبارها من جهة خاصية
ئية موصلة وعازلة يف نفس الوقت.  تتغري ((رابط:  املوصلية))  الكهر

ثري ئية بشكل كبري مع تغري درجة احلرارة.  ميكن حتقيق  موصليتها الكهر
معني ضمن حدود واسعة على املوصلية عن طريق إدماج ((رابط:  ذرة
ئية لنسبة للهندسة الكهر (ذرات)))  خمتارة.  أشباه املوصالت مهمة 

وخباصة لإللكرتونيات

ل شبه ُموصِّ

Halbleiter (m.)

2077 semiconductor

semi-conducteur (m.)

ء وغري ُموِصلة.  وترتبط لًة للكهر أجسام صلبة ُميكن أن تكون ُموصِّ
ئية ارتباطاً وثيقاً بدرجة احلرارة، كما يتم التأثري عليها   ليتها الكهر موصِّ

الت أمهيتها يف جمال وصِّ
ُ
ضافة ذرات عناصر خارجية.  تكتسب أشباُه امل

اهلندسة اإللكرتونية والسّيما يف اإللكرتونيات بصفٍة خاصة.

ل شبه ُموصِّ

Halbleiter (m.)

2078 semiconductor diode

diode à semi-conducteur (f.)

ئي يف اجتاه واحد ئية يسمح بتدفق التيار الكهر عنصر مكون لبنية كهر
ويعمل ك ((رابط:  عازل))  يف االجتاه اآلخر.  لذا، يـَُتَحدَّْث عن اجتاه

مسموح به واجتاه ممنوع.  ميكن الصمام الثنائي بسبب هذه اخلاصية من
تصحيح التيار املرتدد، أي التحويل إىل التيار املستمر

صمام ثُنائّي (دايود)  شبه ُموصل

Halbleiterdiode (f.)

2079 semiconductor 
measuring resistor

résistance (f.) mesurée de semi-conducteur

ُميكن انتاج وتصنيع ((رابط:  شبه ُموصِّل))  ذي ُمعامل حراري سالب أو
ئية)).  ُيطلق على شبه املوصل موجب ((رابط:  مقاومة|للُمقاومة الكهر

عامل احلراري السالب اسم ((رابط:  ُمقاِوم حراري))، أّما شبه
ُ
ذي امل

عامل احلراري املوجب فُيطلق عليه اسم ((رابط:  ثريمستور
ُ
ل ذي امل وصِّ

ُ
امل

PTC  (ُمقاوم ذو ُمعامل حراري موجب -  PTC))).  يُظهر كال
قاومات

ُ
النمطني الرتكيبيني، قدراً أعلى من انعدام اخلطية، على عكس امل

نحىن
ُ
الفلزية، إال أنه عند توصيلها على التوازي والتوايل، ُيستخَّط امل

كافئ احلراريّ 
ُ
اخلصائصّي إىل حٍد بعيد يف نطاقاٍت ُمعينَّة.  يقع امل

عامل 10 تقريباً فوق ذلك اخلاص
ُ
للُمقاِومات احلرارية حول امل

قاومات الفلزية.
ُ
مل

مقاومة قياس شبه موصل

Halbleiter-Messwiderstand (m.)

259



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Sمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

2080 semiconductor relay, 
static relay

relais (m.) statique

ئية، أو ل))  تتحقق وظيفته التشغيلية من خالل وسائل كهر ((رابط:  ُمرحِّ
مغناطيسية، أو بصرية، أو أيّة وسائل أخرى، من دون حتّرك عناصر

ت حرارية. ميكانيكية أو ُمكّو

ل ل شبه ُموصِّ ُمرحِّ

Halbleiterrelais (n.)

2081 semiconductor 
resistance 
thermometer

thermomètre (m.) à résistance à semi-
conducteur

ئية اليت ُتستخدم لقياس درجة احلرارة، وتستند إىل ت الكهر كوِّ
ُ
أحد امل

ئية ((رابط:  شبه قاومة))  الكهر
ُ
اعتماد ((رابط:  مقاومة|امل

وصِّالت))  على درجة احلرارة.  تُقسَّم حّساسات درجة
ُ
ل|ألشباه امل ُموصِّ

وصِّالت إىل:  ((رابط:  ُمقاِوم حراري|ُمقاومة ذات
ُ
احلرارة من أشباه امل

ُمعامل حراري سالب (NTC)))  و((رابط:  ثريمستور PTC (ُمقاوم
 .(((PTC  - ذو ُمعامل حراري موجب

ل، مقياس حرارة مبُقاومة شبه ُموصِّ
ل ترمومرت مبُقاومة شبه ُموصِّ

Halbleiter-Widerstandsthermometer (n.)

2082 semiconductor strain 
gauge

jauge de déformation à élément semi-
conducteur (f.)

((رابط:  مقياس االنفعال|مقياس انفعال))  من مادة ((رابط:  شبه
ت اخلصائصية التالية:  طول القياس لبيا لة))  يتمّيز  ل|شبه ُموصِّ ُموصِّ

e » 5000 يبلغ عدة مّليمرتات، واالستطالة عند االنكسار
قاومة))

ُ
mm/m، وعرض القياس < mm  1، و((رابط:  مقاومة|امل

االمسية W  120، ونصف قطر الثّين املسموح به mm  3، احلمل
e  ((رابط:  انفعال|االنفعال))و ،mA  10 ئّي املسموح به الكهر

/ >F<sub>r عندما تكون ،mm/m  1000  ±  = املسموح به
.sub> ≤ 1%

ل مقياس انفعال شبه ُموصِّ

Halbleiter-DMS (m.)

2083 sensing element

capteur de mesure (m.)

ئية أو كيميائية ُمعينة، منها على ُمكوِّن تقين، ُميكنه تعيني خّواص فيز
سبيل املثال:  احلرارة أو الرطوبة أو الضغط أو الصوت أو السطوع أو

التسارع، إما نوعًيا أو كمياً يف شكل ((رابط:  كّمية ُمقاسة)).  تُعنيَّ هذه
ئية أو كيميائية وُحتوَّل إىل ((رابط: ثريات فيز الكّميات، بواسطة 

ئية قابلة للتعديل الحقاً .  يف ((رابط:  مواصفة (ال...) إشارة))  كهر
القياسية األملانية (DIN)  رقم 1319، جزء 1|املواصفة القياسية

سقِبل (= ُمستشعر
ُ
األملانية (DIN)  رقم 1319، جزء 1))، يُعرَّف امل

قاسة)  على أنه ذلك اجلزء من ((رابط:  جتهيزة قياس))،
ُ
الكّميات امل

والذي يتجاوب ُمباشرًة مع ((رابط:  كّمية ُمقاسة)).  وبذلك يُعد
ستقِبل هو العنصر األول يف ((رابط:  سلسلة قياس|سلسلة القياس)).

ُ
امل

وطبقاً ملا هو وارد يف ((رابط:  مواصفة (ال... )  القياسية األملانية
(DIN) رقم 1319، جزء 2|  املواصفة القياسية األملانية  (DIN)

ستقِبل أحد ((رابط:  ُحموِّل
ُ
رقم 1319، جزء 2))، يُعترب امل

ئية عند الدخل قياس|ُحمّوِالت القياس))، وعندما تتساوى الكّمية الفيز
واخلرج، فإنه يُعترب أيضاً واحداً من ((رابط:  حمول جهاز القياس|ُحمّوِالت

أجهزة القياس)).  تلك املنطقة الفاصلة بني التعريفات ((رابط:
قاسة، وحّساس القياس، وجهاز القياس،

ُ
ُمستشعر))، وُمستقِبل الكّمية امل

ستشعر يندرج حتته
ُ
... وما إىل ذلك، تبدو غري ُحمدَّدة املعامل، إذ أن امل

ستقبل، بشكٍل جزئّي، عناصر أخرى من سلسلة القياس.
ُ
إىل جانب امل

ُمستقِبل قياس، مستشعر، عنصر
استشعار

Messaufnehmer (m.)

2084 sensing element

capteur de valeur de mesure (m.)

ا تـُّوِلد ((رابط: ئية، فإ جتهيزة، عندما يتُم حفزها من خالل ظاهرة فيز
ئية، ُمتيِّز هذه الظاهرة. إشارة))  كهر

ُمستقِبل قيمة القياس

Messwertaufnehmer (m.)

2085 sensing element

enregistreur de valeur de mesure (m.)

((رابط:  ُمستشعر)).

مستشعر القيم املقاسة، عنصر
حتسس، عنصر استشعار

Messgrößenaufnehmer (m.)
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2086 sensing technology

capteurs (f. + pl.)

ستشعرات))  املوجودة يف آلةٍ 
ُ
تكنولوجيا تشمل كافة ((رابط:  ُمستشعر|امل

أو نظاٍم ما أو جمال تطبيقي آخر.

هندسة االستشعار، تكنولوجيا
االستشعار

Sensorik (f.)

2087 sensitivity

sensibilité (f.)

لنسبة التغري الذي حيدث يف قيمة مقدار خرج ((رابط:  جهاز قياس))  
للتغّري يف قيمة مقدار الدخل الذي أعطى هذا التغّري يف اخلرج.

استجابة

Empfindlichkeit (f.)

2088 sensor

capteur (m.) / sonde (f.)

ئية يُراد قياسها إيل ((رابط:  إشارة قياس)) جهاز يقوم بتحويل كمية فيز
ئية. كهر

ُمستقبل

Aufnehmer (m.)

2089 sensor

capteur (m.)

ئية إىل ((رابط: جتهيزة تقوم بتحويل ((رابط:  مقدار|املقادير))  الفيز
ئية أو بنيوماتية أو هيدرولية تقبل إجراء تعديل عليها إشارة))  كهر
سبقة لإلشارة، وذلك

ُ
عاجلة امل

ُ
ستشعرات بوظيفة امل

ُ
الحًقا.  وتزوَّد امل

ثريات تشويشية ُحميطة أو ((رابط:  الخطّّية)).  ومن أمثلتها: إلبطال أي 
ُمستشعرات لقياس درجة احلرارة، والضغط، وسرعة الدوران، ومنسوب

ن، واإلزاحة، والزاوية، وما إىل ذلك. االمتالء، وُمعدَّل السر

ُمستشعر، ِجمَسٌّ 

Sensor (m.)

2090 sensor

capteur (m.)

ئي إىل ((رابط:  إشارة)) جتهيزة تقوم بتحويل ((رابط:  مقدار))  فيز
ئية أو بنيوماتية أو هيدرولية تقبل إجراء تعديل عليها الحًقا.  وتزوَّد كهر
ثريات سبقة لإلشارة، وذلك إلبطال أي 

ُ
عاجلة امل

ُ
ستشعرات بوظيفة امل

ُ
امل

تشويشية ُحميطة أو ((رابط:  الخطّّية)).  ومن أمثلتها:  ُمستشعرات لقياس
درجة احلرارة، والضغط، وسرعة الدوران، ومنسوب االمتالء، وُمعدَّل

ن، واإلزاحة، والزاوية، وما إىل ذلك. السر

ُمستشعر، حّساس

Sensor (m.)

2091 sensor for geometrical 
quantities

capteur de la grandeur géométrique (m.)

ستشعرات لتعيني موقع جسم ُمعنيَّ أو وضعية أسطحه
ُ
ُتستعمل هذه امل

احلّدية، ُمقارنًة مع جسم آخر موجود يف مستوي أو يف فضاء ُمَعني.
زاحة ((رابط:  َخطِّيّ |خطية))  أو ((رابط: وغالباً ما يتعّلق األمُر 

دّوار|دّوارة))  وُميكن تعيينها بواسطة ((رابط:  ُمستقبل|ُمستقبالت))
مسافة أو حّساسات زاوية.

ُمستشعر األبعاد اهلندسية،
حّساس للقياسات اهلندسية

Sensor (m.) für geometrische Größen

2092 Sensor/Actuator level

niveau (m.) de capteur/actuateur

املستوى الذي يشتمل من ((رابط:  هرمية األمتتة))  على الوظائف التالية:
ت (بطريقة بسيطة وسريعة، ويف األغلب كإشارات ((رابط: مجع البيا

ثُنائي|ثنائية))). 

ُمستوى املُستشعرات واملُشّغالت

Sensor-/Aktorebene (f.)

2093 sequence control

commande (f.) séquentielle

تكون ((رابط:  عملية حتّكم|عملية التحّكم))  على شكل ((رابط:
مج))  تتم جتزئته إىل ((رابط:  خطوة|خطوات))  ُمنفردة، تقومُ  بر

((رابط:  جتهيزُة التحّكم))  بتنفيذها تباعاً .  وكل خطوة يقابلها ((رابط:
أمر))، يتوّقف تنفيذه على ((رابط:  عملية|العملية الصناعية))  من طرف

حلالة الَعَمِلياتية.  وهلذا جيري لعامل الزمين أو  جتهيزة التحكم، إما 
وجَّه َعَملياتيا.  (انظر:

ُ
وجَّه زمنياً وذلك امل

ُ
التمييز بني التحّكم التتابعي امل

((رابط:  حتّكم تتابعي ُموجَّه زمنياً )))، (انظر: ((رابط:  نظام التحكم
العمليايت متتابع التشغيل))). 

حتكم تتابعي، حتكم برجمي/  حتكم
تسلسلي

Ablaufsteuerung (f.)

2094 sequence controller; 
follow-up controller; 
cascade controller;

régulateur (m.) séquentiel

هو ذلك ((رابط:  ضابط|الضابط))  يف ((رابط:  ضبط ُمتتالٍ ))، الذي
يتلقَّى من ((رابط:  ضابط حتّكمّي (رئيسى)|الضابط التحّكميّ ))

ألخري، األعلى منه وعرب دخل ((رابط:  قيمة ضبط الوضع))  اخلاصة 
حدَّد له.

ُ
((رابط:  متغري مرجعى (نقطة التضبيط)|املتغري املرجعى))  امل

ضابط تتابعي

Folgeregler (m.)
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2095 sequential control

chaîne pas à pas (f.)

(انظر:  ((رابط:  حتكم تتابعي)))

ضبط تدرجيي، ضبط ُمتسلسل

Schrittkette (f.)

2096 Sequential control

régulation (f.) de correspondance

((رابط:  ضبط|الضبط))  التتابعي هو سلوك ضبط يتم فيه تغيري املسار
الزمّين ملقدار الضبط املرجعيّ .  ويكون سلوك الضبط التتابعّي جيداً، إذا
كان الفارق بني مقدار الضبط احلقيقي ومقدار الضبط املرجعّي ضئيًال،

ستقرة.
ُ
ن اخلروج من املرحلة االنتقالية والدخول يف املرحلة امل ّ إ

ضبط تتابعي

Folgeregelung (f.)

2097 Sequential Function 
Chart

SFC

Sequential Function' اختصار للمصطلح االجنليزي
Chart'  يشار به إىل ((رابط:  خمطط وظيفيّ |املخطط الوظيفيّ ))

التتابعي، وهو عبارة عن وسيلة للتمثيل البياين تستخدم يف ((رابط:  حتكم
تتابعي|التحكم التتابعي))، أو ((رابط:  لغة برجمة))  بيانية ُتستخدم يف

األنظمة اليت تستعمل ((رابط:  جهاز حتّكم منطقي قابل للربجمة
.(((SPS) أجهزة التحّكم املنطقي القابلة للربجمة|(SPS)

SFC ُخمطط

SFC

2098 sequential function 
chart

sequential function chart (SFC) (m.) (tableau de 
fonction séquentielle)

((رابط:  لغة برجمة))  ُتستخدم لتنفيذ عمليات ((رابط:  حتكم تتابعي)).
(انظر:  ((رابط:  لغة التحكم الربجمي)))

لغة التحّكم التتابعي

Ablaufsprache (f.)

2099 SERCOS, properties

caractéristiques (f. + pl.) Sercos

السمات األساسية:  املعيار IC 1491، ((رابط:  طُوبُوُلوجَيا
(الشبكة)|الطوبولوجيا)): ((رابط:  احللقة))  وعدد املشاركني:  1

((رابط:  رئيس))  و8 مشاركني لكل ((رابط:  مقطع))، 254 مشاركاً 
مع أكرب عدد ممكن من ((رابط:  مقطع|املقاطع))، ((رابط:  عملية

بع))، ((رابط:  شرحية زمنية))، الوصول إىل الناقل))، ((رابط:  رئيس/  
يت/اليوم ((رابط:  ُمعّدل نقل|معدالت النقل)):  £  4 مليون ميجا 

((رابط:  دخول ُمتعدد ُمقسم زمنياً (TDMA)))، ((رابط:  نسخ
احتياطي)):  يتم جتاهل أخطاء النقل، ((رابط:  خط|التوصيل)): 

.(((OWG) رابط:  دليل موجي بصري))

خصائص الواجهة املعيارية لنظام
االتصاالت املتتايل يف الزمن
(SERCOS) احلقيقي

Sercos, Eigenschaften (pl.+f.)

2100 serial bus

bus série (m.)

ت يف شكل ((رابط:  ُمتسلسل))  من ((رابط:  بت|البّتات)) قل للبيا
ت نظام ما، تفصُلها مسافةٌ عن بعضها البعض، عرب وسيط بني ُمكّو

ُمشرتك.  يعتمد هذا الناقل على ((رابط:  توصيلة ذات
سلكني|توصيالت ذات سلكني))  أو ((رابط:  توصيلة ذات أربعة

ل أسالك|توصيالت ذات أربعة أسالك))، أو ((رابط:  موصِّ
حموري|ُموصِّالت حمورية))  أو ((رابط:  دليل موجي بصري|أدلة موجية
قارنة

ُ
مل بصرية))، وُيساهم بذلك ُمسامهًة كربى يف تقليل عدد األسالك 
مع توصيالت الكابالت التقليدية.  من أمثلته:  ((رابط:  إثرنت))،

ص (نظام نقل تسلسل ص))، و((رابط:  إنرت قل برويف  و((رابط:  
، (((LON) رابط:  شبكة تشغيل حملية))ت لألمتتة)))، و البيا

و((رابط:  شبكةُ التحّكم النطاقّي (CAN)))، و((رابط:  واجهة
احلساس/املشغل امليكانيكي))، و((رابط:  واجهة (ال...) املعيارية لنظام
االتصاالت املتتايل يف الزمن احلقيقي (SERCOS)|الواجهة املعيارية
لنظام االتصاالت املتتايل يف الزمن احلقيقي (SERCOS)))، وما إىل

ذلك.

قل على التوايل

Serieller Bus (m.)

2101 serial bus system

système (m.) de bus série

قل على التوايل))) (انظر:  ((رابط:  

نظام الناقل التتابعي

Serielles Bussystem (n.)
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2102 serial information 
transfer /data 
transmission

transmission (f.) sérielle des informations / 
données

تُنقل املعلومة الكاملة، كأن تكون مثالً مثانية ((رابط:  بت))  وتتبع
يت|البايت))، تباعاً على خط واحد وتكون موجودة حتت ((رابط:  

الطلب يف طرف توصيل الدائرة، كما هو ُمبنيَّ يف الرسم.  يتم متثيل
((رابط:  إشارة|اإلشارات))  على شكل نبضات (املستوى 1 أو 0

قصري األمد من اجلهد أو التيار).  يتطلب إرسال أو متثيل عدد ُمعنيَّ من
البتات، مدة تساوي نفس العدد من ((رابط:  زمن البت|زمن نقل

نية). البت)) (والذي يرتاوح بني النانو واملِّلي 

نقل املعلومات على التوايل

Serielle Informationsübertragung (f.)

2103 serial interface

interface (f.) série

((رابط:  واجهة بينية))  بني جهازين أو نظامني، تستخدم ((رابط:
خط|وصلتني))  ضد ((رابط:  جهد مرجعي|اجلهد املرجعي))، من

ا ((رابط:  واجهة بينية تسلسلية معيارية V24))، و((رابط: تطبيقا
مربقة كاتبة|املربقة الكاتبة))، و((رابط:  آر إس 232))، ((رابط:  آر

إس 422  (RS-422)))، و((رابط:  آر إس 423))، و((رابط:  آر
إس 485  (RS-485))). (انظر: ((رابط:  إرسال تسلسلي))) 

وصلة بينية تسلسلية، منفذ
تسلسلي

Serielle Schnittstelle (f.)

2104 Serial realtime 
communications 
standard Interface

Sercos

قل نطاقي ((رابط:  معياري))، ُيستخدم يف ((رابط:  ُمشغل هو 
ُمؤازر|املشغالت املؤازرة))، يُتيح إمكانية اتصال الزمن احلقيقي بني

بعني))  عرب حلقة من كابالت بع| ((رابط:  رئيس))  وعدة ((رابط:  
((رابط:  دليل موجي بصري|األدلة املوجية البصرية)).  (انظر:  ((رابط:
خصائص الواجهة املعيارية لنظام االتصاالت املتتايل يف الزمن احلقيقي

((((SERCOS)

واجهة (ال... )  املعيارية لنظام
االتصاالت املتتايل يف الزمن
(SERCOS) احلقيقي

Sercos

2105 serial transmission

transmission série (f.)

يت))، هنا تـُْرَسُل كل املعلومات، مثل 8  ((رابط:  بت))  من ((رابط:  
واحدا تلو اآلخر على ((رابط:  خط))  واحد، يتواجد عند نقطة اتصال
دائرة توصيل.  تكون ((رابط:  إشارة|اإلشارات))  يف شكل نبضات، أي
ملستوى 1 أو املستوى 0.  لنقل (ن)  بت هناك حاجة نبضات قصرية 

إىل (ن)  فرتة انتقال بت.  يبدو كل بت يف وقت خمتلف.  تغري إشارة
يت على األقل.  ((رابط:  ُمعّدل نقل|سرعة النقل)) يتطلب فرتة عبور 

يف هذه احلالة منخفضة نسبيا والتكلفة هي األخرى منخفضة نسبيا.

إرسال تسلسلي، نقل تسلسلي

Serielle Übertragung (f.)

2106 Series connection of 
blocks

commutation (f.) en série de blocs

جمموع ((رابط:  دالة حتويل|دوال التحويل))  لكتل مرتبطة تسلسليا مع
بعضها يف إطار ((رابط:  ُخمطَّط العمل))  هو حصيلة مهام النقل الفردية.

(انظر:  ((رابط:  كتلة)))

توصيل (ال... )  على التوايل
للكتل

Serienschaltung (f.) von Blöcken

2107 series connection of 
transfer functions

mise en série (f.) des fonctions de transfert

توصيل يتم احلصول عليه إذا ربطنا جمموعة من العناصر على التوايل، ويف
هذه احلالة فإن دالة التحويل املكافئة تساوي جمموع دوال حتويل كل

العناصر.

توصيل على التوايل لدوال
التحويل، توصيل على التوايل

لدوال نقل/حتويل

Reihenschaltung (f.) von ÜFs
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2108 Server

serveur (m.)

حمطة ((رابط:  شبكة|شبكية))، تقوم بتقدمي ((رابط:
خدمة|خدمات))  ويُتيح ((رابط:  َمورِد|َموارِد))  للمحطات األخري.
شغّلة والطابعة و

ُ
يُطلق على حاسوب الشبكة الذي يشمل األقراص امل

((رابط:  َمورِد|املوارد))  األخرى، اليت يتّم استخدامها مع حواسيب
الشبكة األخرى، اسم خادم (الشبكة).  يف العادة يكون هذا احلاسوب
أكثر احلواسيب قدرة وأغالها يف الشبكة.  أّما أقّل احلواسيب قدرة فهي

حواسيب ((رابط:  عميل|العمالء)).  هذه احلواسيب هي احلواسيب اليت
يستطيع املستخدمني األشخاص استخدامها.  يف معظم الشبكات يقوم

أكثر من ((رابط:  عميل))  بدور خادم (الشبكة).  فعلى سبيل املثال،
شبكة واحدة ذات عشرة ((رابط:  عميل|عمالء))  تتطلب وجود خادم

واحد (للشبكة).  يتّم يف كثري من الشبكات الفصل متاماً بني العمالء
وخوادم الشبكة، أي أن احلاسوب إما أن يكون خادم للشبكة أو عميل،
ولكن ال ميكن أن يكون االثنني معاً .  يف نطاقات الشبكة احلديثة، ُميكن

لكل حاسوب يف الشبكة أن يكون خادماً للشبكة أو خادم وعميل
معاً .

خادم (الشبكة)

Server (m.)

2109 service

service (m.)

يف هندسة املعلومات، هو ُمصطلح يُطلق على وحدة تقنية تعمل على
ّتسقة معاً يف سياٍق واحٍد، وُتوفِّرها للُمستخدم عرب

ُ
ربط الوظائف امل

((رابط:  واجهة بينية))  ُمعرَّفة بوضوح.  وتُتيح هذه الوحدة على سبيل
ؤَّداة لصاحل طرف آخر عرب

ُ
املثال:  خدمات اإلنرتنت، والوظائف امل

((رابط:  إنرتنت|اإلنرتنت))  أو ((رابط:  انرتانت|اإلنرتانت))، وخدمات
الشبكات، وخدمات األنظمة بل وخدمات اإلتصاالت.

وحدة اخلدمات

Dienst (m.)

2110 servomotor

servomoteur (m.)

إلشرتاك ئيّ ))  يتغّري تركيبه حسب الرغبة، وُيكوِّن  ((رابط:  ُحمّرِك كهر
مع ((رابط:  ضابط))  ُمؤازر، ما ُيسمَّى مبُشغِّل ُمؤازر.  ُميكن ضبط

تشغيله تبعاً لعزم الدوران أو السرعة أو الوضعية.  ُميكن عمل توليفاٍت مما
سبق، من خالل تدخيل ((رابط:  دائرة ضبط|دوائر الضبط))  معاً .  يُوفّر
حّرِك عن

ُ
حّرِك مع كافة التطبيقات.  اختالف هذا امل

ُ
هذا إمكانية تواؤم امل

حّرِك، وهي
ُ
حّرِك نفسه، وإمنا فقط إىل توجيه امل

ُ
غريه ال يرجع إىل امل

العملية اليت تُدار يف دائرة ضبط ُمغلقة.  يُزوَّد كُل ُحمّرِك ُمؤازر ((رابط:
جتهيزة قياس|بتجهيزة قياس))  لتسجيل موضع الدّوارات، وتكوُن مسئولةً 
عن حتديد املوضع اآلّين، زاوية الدوران على سبيل املثال، للُمحّرِك.  يعمل
الضبط اإللكرتوينّ على ُمقارنة إشارة جتهيزة القياس تلك، مع قيمة ضبط
حّرِك طاملا كان ذلك يف اإلجتاه

ُ
ُمستهدفة وُحمدَّدة سلفاً، ومن مثّ إدارة امل

الصحيح، إىل أن تصل قيمة ((رابط:  فرق الضبط))  يف نطاق حدود
عطاة، إىل الصفر.

ُ
التسامح امل

ُحمرِّك ُمؤازر، موتور ُمؤازر/  سريفو
موتور

Servomotor (m.)

2111 servomotor

moteur de positionnement (m.)

(انظر:  ((رابط:  ُمشغِّل ُمؤازر)))

ُحمرِّك مؤازر

Stellmotor (m.)

2112 Session Layer

couche session (f.)

هي إحدى طبقات ((رابط:  مرجع (ال... )  األساسي لرتابط األنظمة
املفتوحة|املرجع األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة)).  وفيها يتُم إنشاء

((رابط:  جلسات))  من أجل هدٍف ُمعّني، وبعد إمتام املهمة، يتم
ا تُتيح ((رابط:  خدمة|خدماتٍ ))  ُحمددة للطبقة إلضافة إىل أ ائها،  إ

حة الدخول إىل نظام حاسويب آخر، اليت تعلوها.  املهام األساسية:  إ
شرتكني يف اإلتصال، ومتكني حدوث عمليات

ُ
والتحّكم يف اجتاه كال امل

ا تُعد مبثابة نقاط اسرتجاع يف حالة عمليات النقل زامنة، كما أ
ُ
امل

ملسافات طويلة.

طبقة اجللسات

Sitzungsschicht (f.)
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2113 set-point assignment

valeur de consigne par défaut (f.)

يف حالة تعيني ((رابط:  قيمة ضبط الوضع))، يتُم التمييُز بني ((رابط:
لقيمة الثابتة))  و((رابط:  ضبط لقيمة الثابتة|الضبط  ضبط 

تتابعي|الضبط التتابعي)).

تعيني قيمة ضبط الوضع

Sollwertvorgabe (f.)

2114 setting

positionnement (f.)

باشر يف ((رابط:  َدْفٌق ُكْتلي|الَدْفق الُكْتلي))  أو
ُ
عملية التّدخل امل

((رابط:  َدْفُق الطاقة))، بُغية التأثري على مقدار ما.

ضبط

Stellen (n.)

2115 Setting rules/ 
Adjustment rules/ 
tuning rules

règles (f. pl.) de réglage

هي القواعد اليت يتم اعتمادها لتحديد ((رابط:  َمعلم ضبط|َمعلمات
أجهزة الضبط))، وذلك مبُراعاة ((رابط:  َمعلمة املنظومة|َمعلمات
املنظومة املضبوطة))، من أجل احلصول على سلوك زمين مستقر

ومناسب ل((رابط:  دائرة ضبط|دائرة الضبط)).  هذا وقد مت تّبين
أساليب ُخمتلفة، تسمح إما حبساب َمعلمات جهاز الضبط أو بتقديرها.

(انظر:  ((رابط:  معايري اجلودة)))

قواعد التعديل

Einstellregeln (pl.+f.)

2116 Setting time

délai de réglage (m.)

زمُن الضبط

Stellzeit (f.)

2117 settling oscillation

transitoire (m.)

ذبذبة

Einschwingen (n.)

2118 settling time

temps (m.) d’établissement d’un ensemble de 
mesures

ؤثِّرة،
ُ
املدة الزمنية اليت تنقضي بعد حدوث تغّري تدرجيي ألحد املقادير امل

وحىت حتيد إشارة اخلرج مبقداٍر ال يزيد على نسبٍة مئويٍة ُحمدَّدة (ولتكن
عتادة

ُ
ايتها.  القيم امل ستقرة لبداية اإلشارة و

ُ
%5)  من الفرق بني القيم امل

للحيودات املقبولة هي 2% و5%.  يف حالة السلوك غري اخلطّي، البُدّ 
من تعيني قيمُة اخلرج والتغّري يف مقدار الدخل.

زمن االستقرار (لتجهيزة قياس)

Einstellzeit (einer Messanordnung) (f.)

2119 Settling time

durée (f.) d’établissement

هو الفاصل الزمين الذي يبدأ عند تغّري مقدار اخلرج، استجابًة ((رابط:
دخل وينتهي عند رجوع إشارة اخلرج إىل

ُ
دالة درجية|لدالة درجية))  يف امل

ال قد يكون ±  %5  جمال حمدد، مث ال تعاود اخلروج منه، ومدى هذا ا
من اإلشارة النهائية.

زمن االستقرار

Einschwingzeit (f.)

2120 Settling time

temps de montée de commande (m.)

هي الفاصل الزمين الذي يبدأ عند خروج ((رابط:  مقدار
عَتَمد،

ُ
مضبوط|املقدار املضبوط))  عن ((رابط:  نطاق التسامح))  امل

وذلك إثر حدوث تغّري نبضي ُمفاجئ يف ((رابط:  مقدار الضبط
املرجعيّ ))  أو يف مقدار التشويش، وينتهي عند رجوع املقدار املضبوط
إىل نطاق التسامح ألول مرة.  يتم حتديد نطاق التسامح حسب دقة

ت الضبط ونوعية التطبيقات.  فعلى سبيل املثال ±  1 %  من االضطرا
اليت ال تتجاوز نطاق التسامح ال ميكن هلا قسر ((رابط:  جتهيزة

ضبط|جتهيزة الضبط))  على االستجابة هلا.

ُمدة الصعود، زمن السكون

Anregelzeit (f.)

2121 Settling time

durée d'établissement de commande (f.)

مدة استقرار التعديل T<sub>aus</sub> ، هي الفاصل الزمين
الذي يبدأ عند خروج ((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار املضبوط))  من

تفق
ُ
((رابط:  جمال التسامح))  احمليط ((رابط:  مقدار الضبط املرجعيّ ))  وامل

عليه ُمسَبقا، وذلك على إثر حدوث تغّري ُمفاجئ يف مقدار التشويش أو
يف مقدار الضبط، وينتهي عند رجوع مقدار الضبط داخل جمال التسامح
هلدف املرسوم مث ال يعاود مغادرته.  ويكون امتداد جمال التسامح مرتبطاً 

لدقة وبقيمة استجابة ((رابط:  جتهيزة ضبط|جتهيزة لتطبيق الضبط، و
الضبط))، كأن يكون ±  %1.

مدة استقرار التعديل

Ausregelzeit (f.)

2122 seven-segment display

afficheur sept segments (m.)

عرض سباعي الشرائح

Siebensegmentanzeige (f.)

2123 shaft encoder

impulseur (m.) de rotation

(انظر:  ((رابط:  ُمستشعر تزايدي)))

ُمستشعر نبض دّوار

Drehimpulsgeber (m.)
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2124 shear beam

poutre (f.); poutrelle (f.) de cisaillement

حكام من جهة واحدة ومارسنا إذا كانت لدينا عارضة وقمنا بشدها 
عليها ((رابط:  قوة))  يف نقطة تبعد مبسافة معينة، فإننا نتحصَّل يف نقطة

الشد على قوة ُمساوية كنتيجة لرد الفعل.  تنشأ توترات قص على
مستوى كل مقطع عرضي بني هاتني النقطتني، حبيث تكون التوترات
إلمكان جتاه مستوي القص واليت  العمودية بزاوية 45 درجة مقارنة 
حتديدها بواسطة ((رابط:  متدد|التمدد))  الذي يتم قياسه حتت زاوية

ذه الطريقة ميكن لنا حتديد القوة. 45 درجة كما هو ُمَبَني يف الرسم.  و

عارضة قص

Scherbalken (m.)

2125 shift register

registre à décalage (m.)

هي ((رابط:  حمطة تشغيل|دائرة تعاقبية))  منطقية.  تعمل جمموعٌة من
ُوَّصلة على التوايل، على إزاحة ُحمتواها

ت))  امل ((رابط:  قّالب|القّال
التخزيّين (لكل 1  ((رابط:  بت)))  يف كل دورة مبقدار قّالب واحد،

وُيشبه ذلك إىل حٍد بعيد ما حيدث يف سلسلة القواديس.  عدد األماكن
بٌت ال يتغّري .  وتعمل ل اإلزاحة  التخزينية املوجودة داخل ُمسجِّ

الُت اإلزاحة طبقاً ((رابط:  طريقة الوارد أوالً صادر أوالً  ُمسجِّ
(FIFO)|ملبدأ الوارد أوالً صادر أوًال (FIFO))).  البت الداخل
أوًال، يُغادر الذاكرة أوالً .  حتدث عمليات اإلزاحة الداخلية واخلارجية،

لتزامن، أى حتدث يف الوقت نفسه يف كل وعمليات املسح واالستقراء، 
ت. القّال

ل اإلزاحة ُمسجِّ

Schieberegister (n.)

2126 shop floor 
programming

programmation en atelier de machines CN (f.)

مج (يف الورشة) يف هذا النوع من الربجمة، جتري عمليُة إدخال الرب
ُمباشرًة على ((رابط:  ماكينة التحّكم الرقميّ )).  وهلذا تكوُن املاكينةُ 
ُمزّودًة ((رابط:  نظام برجمة|بنظام برجمة))  ُمدمج، حىت يتم إدخالُ 

قياسات الشغلة ُمباشرًة دون احلاجة إىل حساب نقطة التدعيم من خالل
مج التحّكم الرقميّ |لربامج التحّكم الرقميّ )) شّغل.  البد ((رابط:  بر

ُ
امل

وّجهات، قبل أن ُميكن نقلُها إىل أى نوع آخر من
ُ
ملاكينات وامل ختّصة 

ُ
امل

مج ُمعاجلة قبلي)، إىل املاكينات، أن يتم حتويلها عرب برجمية خمصوص (بر
برامج أوامر ُحمايدة من حيُث نوعية املاكينة، وُمواءمتها مع ((رابط:

ه))  اجلديد. وجِّ
ُ
حتّكم|امل

برجمة الورشة ملاكينات التحّكم
الرقميّ 

Werkstattprogrammierung von NC-Maschinen (f.)

2127 shut-off delay; turn-off 
delay

délai (m.) de mise à l’arrêt

ينشأ يف هذه احلالة تبّدل يف ((رابط:  إشارة|اإلشارة))  من 1←0 عند
املخرج، بعد حدوث تبّدل يف اإلشارة من 1←0 عند املدخل، و يتمُ 

إرجاُء هذا التبّدل يف اإلشارة عند املخرج، عن ذلك احلادث عند
.tV املدخل، مبقدار الزمن املضبوط

إرجاء اإليقاف، إرجاء اإلغالق

Ausschaltverzögerung (f.)

2128 SI base unit

unités de base SI (pl.+f.)

((رابط:  وحدة|الوحدات))  املوجودة يف اجلدول وهي سبع وحدات
ذات ((رابط:  مقدار|مقادير))  غري مرتابطة.

وحدات (ال... )  األساسية للنظام
الدويل للوحدات

SI-Basiseinheit (f.)

2129 SI prefixes and prefix 
symbols

préfixes SI (m. pl.) et signes préfixés (m. pl.)

السوابق والرموز واألرقام العشرية ومضاعفات الوحدات اليت تستخدم مع
((رابط:  وحدة|الوحدات))  للتعبري عن قيمة ((رابط:  كّمية

قاسة)).  وتضم مجيع هذه السوابق يف قائمة تعرف
ُ
ُمقاسة|الكمية امل

سم 'قائمة السوابق يف النظام الدويل للوحدات'.  وتستخدم السوابق
والرموز فقط مع أمساء الوحدات ورموزها.  (انظر:  ((رابط:  وحدات

(ال... )  األساسية للنظام الدويل للوحدات|الوحدات األساسية لنظام
الوحدات الدويل))). 

سوابق ورموز النظام الدويل
للوحدات

SI-Vorsätze (m.) und Vorsatzzeichen (n.)

2130 signal

signal (m.)

بتة أو تتابع تغّري  اإلشارات ُمتثِّل معلومات، وهي ُجتَسَّم من خالل قيمة 
ئي، كاحلرارة، مثالً .  تُعَترب اإلشارة إذاً التمثيل الزمينّ  قيمة مقدار فيز

ئّي، عندما تكون صورة ملقدار ُخمتلف.  ويضم ُكًال من املعلومة ملقدار فيز
ئية واحلامل الذي حيتوي بدوره على ((رابط:  ُمتغريِّ املعلومات)). الفيز

رد، احلامل = ئية =  درجة احلرارة حار/ على سبيل املثال؛ املعلومة الفيز
ئي وسعته كَمعلم للمعلومة. اجلهد الكهر

إشارة

Signal (n.)
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2131 Signal

signal (m.)

عموماً :  اإلشارات ُمتّثل معلومات.  وهذا التمثيل يتحّقق من خالل القيمة
ئية:  درجة احلرارة، مثالً .  تكوُن اإلشارةُ  أو التسلسل القيمّي لكّمية فيز

ئية، عندما تكوُن األخرية صورًة لكّمية هى املسار الزمّين لكّمية فيز
ئية واحلامل أخرى.  وعلى ذلك فإن اإلشارة تتكوَّن من املعلومة الفيز
رامرت املعلومات))  IP.  على الذي يشتمل على ما ُيسمَّى ((رابط:  

رد/حار، احلامل =  اجلُهد ئية =  درجة احلرارة  سبيل املثال:  معلومة فيز
ئّي مع املدى كُمعامل معلومايت. الكهر

إشارة

Signal (n.)

2132 Signal

signal (m.)

اإلشارات ُمتّثل معلومات.  يتحقق هذا التمثيل من خالل القيمة أو
ئية، على سبيل املثال:  درجة احلرارة.  تكونُ  التسلسل القيمّي لكّمية فيز

ئية، عندما تكوُن األخرية صورةً  اإلشارُة هى املسار الزمّين لكّمية فيز
ئية واحلامل الذي يشتمل لكّمية أخرى.  تتكّون اإلشارة من املعلومة الفيز

على ما ُيسمَّى ((رابط:  ُمتغريِّ املعلومات))  IP.  على سبيل املثال:
رد/حار، احلامل =  اجلُهد الكهرّيب مع ئية =  درجة احلرارة  معلومة فيز

املدى كُمعامل معلومايت.

إشارة

Signal (n.)

2133 signal filter

filtre de signal (m.)

((رابط:  خوارزمية ضبط عالية))  يتُم فيها حتريُر إشاراُت النفع من
ح إمرار الرتددات رتاكبة، مبُساعدة فالتر خطّية (ُمرشِّ

ُ
ت التشويش امل ُمكوِّ

ح مترير النطاق، ُمرشح إمرار الرتددات العالية). نخفضة، ُمرشِّ
ُ
امل

االشرتاطات:  معرفة ((رابط:  توزيع طيفي|التوزيع الطيفي))  إلشاريت
التشويش والنفع، وضرورة اختالف أطياُف الرتّدد إلشاريت التشويش

والنفع بعضها عن بعض.  (انظر:  ((رابط:  طيف الرتّددات)))

ح إشارات، فلرت إشارات ُمرشِّ

Signalfilter (n.)

2134 signal flow plan (SFP)

plan d'action (m.)

جلهاز، يقسم ((رابط: بقطع النظر عن التفاصيل اخلاصة 
ضبط|الضبط))، على طول مسار اإلشارة، إىل وحدات ((رابط:  عنصر

دائرة ضبط))، واليت متثل على شكل لبنات.  كل لبنة حتتوي على
العالقات السببية بني املدخالت واملخرجات املتغرية يف شكل معادلة،

و((رابط:  إجابة على استثارة درجية))  أو ((رابط:  ُمنحىن خصائصي)).

ُخمطَّط العمل

Wirkungsplan (m.)

2135 signal generator

générateur de signaux (m.)

ميِّزة (نوع
ُ
ته امل ئي تكوُن بيا مصدر ((رابط:  إشارة|إشارات))  كهر

بتة املوجة، ((رابط:  تردد (ال... )|والرتدد))، واجلهد، وما إىل ذلك)  
وُميكُن اإلبقاءُ عليها داخل حدود ُمعيَّنة.

ُموِّلد إشارات

Signalgenerator (m.)

2136 signal parameter

paramètres (m.) du signal

رامرت املعلومات))) (انظر:  ((رابط:  

رامرت اإلشارة، َمعلم اإلشارة

Signalparameter (m.)

2137 signal type

groupes (f., pl.) principales des signaux

هناك أربع جمموعات رئيسية لإلشارات وهي:  جمموعة ذات َسعة ُمتواصلة
وزمن ُمتواصل، وجمموعة ذات َسعة ُمتواصلة وزمن متقطع، وجمموعة ذات
َسعة ُمتقطعة وزمن ُمتواصل، وجمموعة ذات َسعة ُمتقطعة وزمن ُمتقطِّع.
(انظر:  ((رابط:  إشارة ُمستمرة السعة)))  (انظر:((رابط:  إشارة مستمرة
زمنياً ))) (انظر:(( رابط:  إشارة ُمتقطعة زمنياً ))) (انظر:(( رابط:  إشارة

ُمتقطّعة السعة))). 

جمموعات (ال... )  الرئيسية
لإلشارات

Signalhauptgruppe (f.)

2138 signal-flow diagram

diagramme de blocs (m.)

(انظر:  ((رابط:  ُخمطَّط العمل)))

خمطط تدفق اإلشارات

Signalflussplan (m.)

2139 Silicon Controlled 
Rectifier

SCR

يرستور))) (انظر:  ((رابط:  

ُمقوِّم سليكوين التحكم (حمكوم)
ل (SCR)، ُمقوِّم شبه ُموصِّ

SCR
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2140 silicon temperature 
sensor

capteur (m.) de température au silicium

((رابط:  ُمستشعر))  من مادة سليكونية يف شكل دائرة إلكرتونية ُمدجمة،
وجبة السالبة (=  طبقة

ُ
يعتمد تشغيله على االستقاللية احلرارية للوصلة امل

حاجزة يف الدايودات أو ((رابط:  ترانزُِستور|الرتانزستورات))).  يعمل
ئي ُمستمر ُحمدَّد.  إذا ما مت توصيل جهٍد خارجيِّ  ستشعر بتيار كهر

ُ
امل

بتة، تكوُن يف جمال درجة احلرارة بني - به، فإنه يُبقي التيار عند قيمٍة 
طلقة.

ُ
50 و+150 سيليزيوس يف عالقٍة خطية مع درجة احلرارة امل

ويكوُن اجلهد الذي يضمّحل يف ((رابط:  مقاومة))  خطية ُمركبَّة على
ستشعر حبيث يبلغ عند

ُ
التوايل، ُمتناسباً مع درجة احلرارة.  ُيضبط تياُر امل

صفر سيليزيوس مثالً 273,2 ميكرو أمبري ويتغّري مبقدار 1 ميكرو
مات))  ُمناسبة جهد اخلرج م|ُمضخِّ أمبري/كلفن.  ُحتوِّل ((رابط:  ُمضخِّ

ستخَدم.
ُ
ال امل لتناسب مع ا

ُمستشعر درجة احلرارة السيليكوين

Silizium-Temperatursensor (m.)

2141 Simple Mail Transfer 
Protocol

SMTP

Simple Mail' املختصر األملاين هو ذاته اختصار العبارة اإلجنليزية
Transfer Protocol'  ويعين برتوكول إرسال الربيد البسيط، وهو

املعيار األساسي إلرسال الربيد اإللكرتوين عرب شبكة اإلنرتنت، وفيه
ُيستخدم ((رابط:  بروتوكول))  أون الين يشرتط وجود اتصاٍل مباشٍر بني
((رابط:  خادم (الشبكة)|خوادمي))  الربيد اإللكرتوين املعين.  وميكن هلذا

النوع من الربوتوكوالت نقل الرموز اخلاصة ((رابط:  نظام (ال... )
لنظام األمريكيّ  |(ASCII) األمريكي املعياري لتبادل املعلومات
املعيارّي لتبادل املعلومات (ASCII)))  فقط، وعند إنشاء اتصال
ت يعمل بروتوكول SMTP مع بروتوكول ((رابط: وعند نقل البيا

. ً لنقل (TCP)))  سو بروتوكول التحّكم 

بروتوكول إرسال الربيد البسيط
(SMTP)، بروتوكول نقل
(SMTP) الربيد البسيط

SMTP

2142 simplex operation/ 
half-duplex operation

mode alternatif (m.)

(انظر:  ((رابط:  اتصاالت أحادية االجتاه)))

تشغيل مزدوج أحادي االجتاه،
تشغيل مزدوج يف اجتاه واحد /

َتْشِغيٌل تِِلْغَراِيفٌّ ِنْصُف ُمْزَدوِجٍ 

Wechselbetrieb (m.)

2143 Simplex transmission

transfert (m.) simplex

نوع من أنواع اإلرسال تكون فيه إمكانية النقل متاحة لطرف واحد فقط
ت، من طريف الوصلة، حيث يعمل هذا الطرف الواحد على إرسال البيا
يف حني يكون الطرف األخر مستقبالً هلا، أي أن عملية النقل تتم دائماً 

يف اجتاٍه واحٍد فقط.

إرسال (ال... )  يف اجتاه واحد

Simplex-Übertragung (n.)

2144 Simulation

simulation (f.)

ضية ((رابط:  دائرة ضبط|لدائرة ضبط))  إىل حاسوب، نقل الصيغ الر
وذلك حملاكاة ((رابط:  ضبط|الضبط))  على احلاسوب.  حيث ُميكن

ثريات التغّريات احلادثة يف َمعلمات الضبط مبساعدة احلاسوب، دراسة 
ت ((رابط: (انظر:  ((رابط:  تعديل الضابط))، وتغّيريات بيا

منظومة|املنظومة)))  على مسار ((رابط:  مقدار مضبوط|املقدار
ملطالب املوضوعة.  أحدث الوسائل لتايل على الوفاء  املضبوط))، و
ساعدة يف هذا اإلطار، هي برامج 'مطلب Matlab'  و'مسيولينك

ُ
امل

Simulink'.  املهام األساسية (النقاط احملورية):  إنشاء ((رابط:  وصلة
تعدد))

ُ
بني جهازين))  على الشبكة. ((رابط:  مسارات اإلرسال امل

ت اليت سيتُم نقلها. ((رابط:  العنونة املنطقية للحزم))  تنسيق حزم البيا
ت استغالل مسارات النقل. الوظائف املتعلقة حبسا

ُحماكاة

Simulation (f.)

2145 single-block operation

mode (m.) bloc à bloc / mode (m.) pas à pas

مج))  اخلاص مج|الرب نوٌع من التشغيل يتُم فيه التعامل مع ((رابط:  بر
((رابط:  ماكينة التحّكم الرقميّ |مباكينة التحّكم الرقميّ ))  مجلًة مجلة من
خالل الضغط على األزرار.  وُميكُن فيه تغيُري كل ((رابط:  مجلة متوضع))

ت اجلُمل)) أو ((رابط:  مجلة حتريك))  ُمسبقاً .  وتعمل ((رابط:  قائمة بيا
يف التشغيل اآليل دون أّي تدخٍُّل خارجيّ .

تشغيل تعليمة واحدة، تشغيل
مج واحدة مجلة بر

Einzelsatzbetrieb (m.)

2146 single-component 
force measurement

mesure (f.) de force à une composante

قياس ((رابط:  قوة (ال... )|القوة))  يف إجتاٍه واحد فقط.

قياس القوة أحادي االجتاه، قياس
القوة يف أجتاه واحد

Einkomponenten-Kraftmessung (f.)
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2147 Single-ended signaling

ligne (f.) coaxiale

خط ُيستخدم يف ((رابط:  نقل اإلشارات))  المتاثلًيا، حيُث حيدث النقل
ئّي لإلشارة من خالل جهد، يتغّري تبعاً جلهد مرجعي وهو الكتلة الكهر

ئية.  وُيستخدم عادًة يف هذا اخلط ((رابط:  خط))  ُحمجَّب. الكهر
(انظر:  ((رابط:  خط حموري)))

خط المتاثلي

Asymmetrische Leitung (f.)

2148 single-loop feedback 
system

régulation (f.) à une boucle

عملية ضبط تتكوَّن من ((رابط:  دائرة ضبط))  فقط.

ضبط أحادي الدائرة، نظام تغذية
لتغذية مرتدة مفتوح/  نظام حتكم 

املرتدة أحادي الدائرة

Einschleifige Regelung (f.)

2149 Single-Master-System

système à maître unique

يف هذا النظام يقوُم ((رابط:  رئيس|الرئيس))  بسؤال كل ((رابط:
بع|التابعني))  املوجودين بشكٍل دوري، ويتبادل املعلومات معهم.
شرتكني ُمعتمداُ على ((رابط:  بروتوكول))  نقل

ُ
يتّصل الرئيس مع امل

ُمتسلسل.

نظام أحادي الرئيس

Single-Master-System (S/M)

2150 single-seat valve

vanne (f.) à simple siège

الصمام هو ُمكوِّن ُيستخَدم لتقليل أو منع تدفق السوائل والغازات.  يف
الصمامات، يتحرك جزء من الغاِلق، الذي قد يكون يف صورة:  جسم

خمروطي أو كروي على سبيل املثال، ويكون حتركه تقريباً يف اجتاه موازي
الجتاه التيار.  يُقِلل الصمام التيار أو يوِقفه، عندما يتّم الضغط على جزء

من الغاِلق عند فتحة ّمت تشكيلها بطريقة ُمناسبة كجزء من احلجم
لكامل، يكون الكامل.  عندما يكون الصمام ذو املقعد الواحد مفتوحاً 

اخنفاض الضغط عليه قليًال، ويُوصد متاماً يف حالة الغلق.

صمام مبقعد واحد، صمام أحادي
اإلجتاه

Einsitzventil (n.)

2151 Slave

esclave

ت ستقبال البيا هو ُمشرتك سليب يف عملية االتصال، ُمطالب 
ستقَبلة إذا لزم األمر.

ُ
وإرساهلا، فضالً عن التوقيع على استالم امللفات امل

لرّد على طلبات الرؤساء ُيسمح للتابعني -  كُمشرتكني يف الناقل -  
قل (معلومات)|الناقل)). فقط، وذلك عرب ((رابط:  

بع

Slave

2152 Slide reference point

point de référence de rail (m.)

تنسحُب كل النقاط املوجودة على ُمنزلق ((رابط:  أداة|األداة))  اخلاصة
((رابط:  ماكينة التحّكم الرقميّ |مباكينة التحّكم الرقميّ ))، على نقطة

.F إسناد اإلنزالق

نقطة إسناد اإلنزالق، نقطة
مرجعية اإلنزالق

Schlittenbezugspunkt (m.)

2153 small measuring series

petite série (f.) de mesures

عندما يكون حجم (عدد عناصر)  ((رابط:  عينة عشوائية|العينة))  أصغر
من 25.

سلسلة صغرية من القياسات،
سلسلة قياس صغرية

kleine Messreihe (f.)

2154 Smith-predictor

prédicateur (m.) Smith

((رابط:  خوارزمية ضبط عالية))، يتُم فيها جلُب مقدار اخلرج كُمتغّري 
ُمساعد (دون ُمراعاة الزمن امليت)، وذلك يف عملية ((رابط:  ضبط))  من

((رابط:  عملية|العمليات))  ذات ((رابط:  زمن ميت|األزمنة امليتة)).
وُتصَحح األخطاء النامجة عن عدم دقة ((رابط:  منوذج|النماذج))،

والتشويشات غري القابلة للقياس، عن طريق إدخال إشارة خطأ، وُيشرتط
لذلك معرفة منوذج العملية، و((رابط:  زمن ميت|الزمن امليت))  اخلاص

ا.

ُمتنّبئ مسيث

Smith-Prädiktor (m.)
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2155 Society Measurement 
and Automatic Control 
(GMA)

GMA : Société (f.) allemande de métrologie et 
d’automatisation

GMA ختصر السم اجلمعية األملانية للقياس والتحكم
ُ
هو الرمز امل

Gesellschaft Mess- und) اآليل
Automatisierungstechnik)، وهي تتبع مجعية املهندسني

ء األملان ،(VDI) األملان .(VDE) مجعية مهندسي الكهر

مجعية القياس والتحكم اآليل
(GMA)

Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik 
(GMA)

2156 Software

logiciel (m.)

ت مج|للربامج))  القابلة للتنفيذ، والبيا ُمصطلٌح جامع ((رابط:  بر
تضمنَّة داخلها.  ُتستخدم هذه الربجمية يف أداء املهام، وذلك من خالل

ُ
امل

عاجل))  عليها، والذي يُؤثّر على الربامج وفقاً 
ُ
اعتماد ((رابط:  ُمعاجل|امل

للربجمّية املوضوعة هلا.  هذه الربجمية ال تكوُن ماديًة وتتُم صياغتها من
((رابط:  لغة برجمة|لغات الربجمة))  و((رابط:  تدوين|تدوينات)).  ُميكنُ 
ختزيُن الربجمية على وسائط ُحمّددة، كما ُميكن طباعُتها وعرضها، فضالً 
عن نقلها.  هذه الوسائط ال تُعترب برجمية، وإمنا هي حتوي الربجمية فقط.

برجمية، سوفت وير /  َبراِمجُ 
الُكمبُيوِتِر /  الَعقِل اإلِلكرتُوِينّ 

Software (f.)

2157 solid angle

angle solide

جسَّمة تصف حجم حيٍز من الفراغ ُحمدَّد بسطِح خمروطيّ .  يتمُ 
ُ
الزاوية امل

ن واحد ن sr.  تنطوي زاوية قياسها سرتاد لُبعد سرتاد التعبُري عنها 
على دائرة نصف قطرها r =  مرت واحد، على مساحة A =  مرت ُمربَّع

× A = 4 كمله تكوُن له مساحُة سطحية واحد.  وألن سطح الدائرة 
W = 4 فإن الزاوية الصلبة الكلية هلا ، <p × r<sup>2</sup

.p≈ 12,57 sr  ×

زاوية ُجمسَّمة، زاوية ُجمسَّمة

Raumwinkel

2158 Solid state disk

SSD

أقراٌص صلبة (ديسكات)  بتقنية ذاكرة ((رابط:  شبه ُموصِّل))، مع
ئياً ))  مثًال، ((رابط:  ذاكرة وميضية للقراءة فقط قابلة للمحو وُمربجمة كهر

أي من دون أجزاء ميكانيكية.

قرص حالة صلبة

SSD

2159 solid-state relay

relais à état solide (m.)

ل))) ل شبه ُموصِّ (انظر:  ((رابط:  ُمرحِّ

ل حالة صلبة ُمرحِّ

Solid State Relais (n.)

2160 sound-level meter

appareil de mesure de niveau de bruit (m.)

جهاز ُيستخدم لقياس ((رابط:  مستوى))  ضغط الصوت، بسلوك
تشغيلي ُحمدَّد، من حيُث خصائص اإلجتاه و((رابط:  تردد

نحىن اخلصائصي للتقومي وخواص دينامية ُخمتلفة.
ُ
(ال... )|الرتدد))  وامل

(انظر:  ((رابط:  تقومي)))

جهاز قياس مستوى الصوت

Schallpegelmessgerät (n.)

2161 Source code

code source (m.)

حدى ((رابط:  لغة مج))  حاسوب مكتوب  نّص ((رابط:  بر
برجمة|لغات الربجمة))  وُميكن للُمستخدم قراءته.  كما يُطلق أيًضا على

مج))  ما، ُمصطلح وثيقة مج|برب كود املصدر اخلاص ((رابط:  بر
مج رمسًيا بشكٍل كامل، حبيث ُميكن للحاسوب برجمية، تصف الرب

ترمجتها تلقائًيا إىل ((رابط:  لغة آلة)).

كود املصدر، رمز املصدر

Quellcode (m.)

2162 specific calorific value

valeur calorifique (f.) spécifique

قيمة (ال... )  احلرارية النوعية

Spezifischer Heizwert (m.)

2163 specific resistance

résistance spécifique (f.)

قرتِن بدرجة احلرارة,  وُتستعمل بصفٍة خاصة حلساب
ُ
بت املادة امل

ئي ُمتجانس بطول ل كهر وصِّ
ُ
ئية مل قاومة))  الكهر

ُ
((رابط:  مقاومة|امل

ومقطع عرضّي معلومني، وفقاً للُمعادلة.  ((رابط:  وحدة|الوحدة))
شَتقة يف نظام الوحدات الدويل هي أوم *  مرت واليت ُحيصل عليها

ُ
امل

ختزال الوحدة أوم *  مرت مربع/مرت.

ُمقاومة نوعية

Spezifischer Widerstand (m.)

2164 spectral domain; 
spectral range

plage spectrale (f.)

(انظر:  ((رابط:  طيف)))

جمال طيفي

Spektralbereich (m.)
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2165 spectral radiation 
temperature

température de rayonnement spectral (f.)

ع بالنك، ُمقاسًة بوحدة كلفن، واليت عندها تكونُ  درجة حرارة ُمشِّ
((رابط:  كثافة (ال... )  اإلشعاعية|كثافة التدّفق اإلشعاعيّ ))  الطيفية
((رابط:  طول املوجة|للطول املوجيّ ))  لإلشعاع، ُمساويًة لتلك اخلاصة

ع الدرجيّ ))  املوضوع قيد شِّ
ُ
مل ع حسب درجة احلرارة| ((رابط:  ُمشِّ
ع بالنك))) راقبة.  (انظر:  ((رابط:  ُمشِّ

ُ
امل

درجة احلرارة الطيفية لإلشعاع

Spektrale Strahlungstemperatur (f.)

2166 spectral region

domaine spectral

(انظر:  ((رابط:  طيف))).

جمال طيفي

Spektralbereich (m.)

2167 spectroscopy

spectroscopie (f.)

ستخدمة يف فحص ((رابط طيف))  الطاقة اخلاصة
ُ
جمموعةٌ من الطرق امل

بعّينة ما، من خالل تقسيم ((رابط:  إشعاع|اإلشعاع))  تبعاً ((رابط:
شاهدة العينية لألطياف البصرية،

ُ
طاقة (ال... )|طاقته)).  ولغرض امل

ل الطيف، فُتسمَّى ُتستخدم أجهزُة املطياف، أما األجهزة اليت ُتسجِّ
'املقاييس الطيفية'، وهي ُتستعمل يف جماالٍت أخرى من الطيف

ت)) الكهُرمغناطيسّي ومع جزئياٍت من قبيل ((رابط:  إلكرتون|اإللكرتو
رة العينة من خالل نوعٍ  ت)).  وهنا ُميكن إ أو ((رابط:  أيون|األيو

ُمالئم من اإلشعاع، ومن ّمث دراسة اإلشعاع الصادر عنها.

علم الطيف، املطيافية

Spektroskopie (f.)

2168 spectrum

spectre (m.)

موعة الكاملة للموجات لطيف الكهُرمغناطيسّي إىل ا ُيشاُر 
الكهُرمغناطيسية ُخمتلفة ((رابط:  طاقة (ال... )|الطاقات))، ويُقسَّم

الطيف إىل جماالٍت ُمتباينة، من أجل التمييز بينها.  يُعترب هذا التقسيم
نخفض الطاقة من

ُ
ال امل رخيية، جتاه ا ُمتعسفاً وُموجَّهاً، ألسباٍب 

الطول املوجيّ .  هنا يتُم جتميع كل جماالت األطوال املوجية بقيٍم تقريبية
ة يف تصنيفات، ومنها مثالً :  ((رابط: عديدة هلا خواٌص ُمتشا

لسطوع (=  إشعاع|اإلشعاع))  املرئي الذي ُحيِدث يف العني إحساساً 
الضوء)، واألشعة حتت احلمراء (IR)، واألشعة فوق البنفسجية

(UV)، واملوجات الراديوية، وما إىل ذلك، ُمرتبًة تبعاً الرتفاع الرتدد
لتايل اخنفاض الطول املوجيّ .  وعلى هذا، ُتوجد يف بداية الطيف و

املوجات األطول، وهي اليت تبلغ أطواهلا املوجية عدة كيلومرتات وُتوجد
ايته املوجات القصرية جداً، وهي أشعة جاما عالية الطاقة، واليت يف 
يصل طوهلا املوجّي إىل قيٍم تقريبية قد تساوي طول نصف قطر الذرة.

طيف

Spektrum (n.)

2169 speed [of rotation]

vitesse de rotation (f.)

مقدار ُيستخَدم يف حالة احلركات الدورانية امليكانيكية، ويُعطي عدد
تّوِلدة، يكوُن هلا يف اهلندسة التقنية غالباً وحدة

ُ
اللفات.  هذه النتيجة امل

.(s/1)  'نية ء 'لفات لكل  'لفات لكل دقيقة'  (min/1)، ويف الفيز
،Δt يف فرتة زمنية ΔN ا عدد اللفات تُعرَّف سرعة الدوران n على أ

ُحمالًة إىل هذه الفرتة الزمنية:  n = ΔN/Δt.  تتوافق كّمية (سرعة
الدوران)  يف حالة اللفات مع كّمية ((رابط:  تردد (ال...)|الرتدد))  يف
ت على سبيل املثال. حالة العمليات الدورية األخرى، كما يف الذبذ

سرعة الدوران

Drehzahl (f.)

2170 Speed of sound

vitesse du son (f.)

ا املوجات الصوتية خالل وسط ما وتقاس بوحدة السرعة اليت تنتقل 
نية (م/ث).  وهي ترتبط خبواص الوسط الذي تنتقل فيه وكذلك مرت/

((رابط:  تردد (ال... )|تردد))  املوجات الصوتية.  وتصل سرعة الصوت
يف وسط هوائي جاف عند درجة حرارة 20 ° س إىل 343 م/ث، أي
ما يعادل 1234.8 كم/ساعة.  وترتابط عالقة سرعة الصوت c، والرتدد

.c = l x f  :ملعادلة  l وطول املوجة الصوتية ،F

سرعة الصوت

Schallgeschwindigkeit (f.)
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2171 spherical cap

calotte (f.) sphérique

هي كّمة كروية تستخدم لتطبيق موضعي دقيق (يف نقطة)  للقوة
بِ ((رابط:  مستشعر قوة)).

كمة كروية، قطعة كروية

Kugelkalotte (f.)

2172 spherical-coordinate 
system

système (m.) de coordonnées sphérique

يتُم يف اإلحداثيات الكرويّة، أى تلك اإلحداثّيات القطبية املكانية،
تعيُني نقطٍة ما يف الفضاء اإلقليدي من خالل بُعد (مسافة)  تلك النقطة

عن نقطة األصل (=  نقطة الصفر)  ومن خالل زاويتني.

نظام إحداثيات كروي

Kugelkoordinatensystem (n.)

2173 spindle drive

entraînement à broche (m.)

ستعمال مغزل و يتغري موقع طاولة قياس (s)  على خط مستقيم، 
((رابط:  ُحمّرِك))  له سرعة دوران حمددة سلفا، انظر الرسم.

تشغيل حموري

Spindelantrieb (m.)

2174 Spindle drive

entraînement à broche (m.)

(انظر:  ((رابط:  عمود ُحمّرِك)))

ُمشغِّل حموري

Spindelantrieb (m.)

2175 s-plane

niveau s (m.)

(انظر:  ((رابط:  مستوى أعداد عقدي)))

مستوى عقدي، مستوى ُمركَّب

s-Ebene (f.)

2176 spline

spline

دالة سبالين

Spline

2177 Spline interpolation

interpolation (f.) de spline

ه التحّكم الرقمي))  بعمل استكمال للنقاط البينية هنا يقوم ((رابط:  ُموجِّ
ستهدفة، تبعاً ملا

ُ
الواقعة على املسار فيما بني نقطة البدء والنقطة امل

ُيسمَّى خبوارزمية ((رابط:  دالة سبالين))، أي أن هذا النوع من
كافئ.

ُ
االستكمال تنُتج عنه ُمنحنياٌت مسارية يف شكل القطع امل

استكمال سبالين، استكمال
مسار سبالين

Spline-Interpolation (f.)

2178 Split range

Split range

لتأثري عملية ((رابط:  ضبط))  يقوُم فيها ((رابط:  ضابط))  أو أكثر 
على أكثر من ((رابط:  عنصر سيطرة))، بواسطة ((رابط:  جمالُ 

دف تغطية ثري ُخمتلفة،  الضبط|جماالت الضبط))  ُخمتلفة أو طريقة 
كامل جمال السيطرة.  وهذا يعين أنه يتُم حتويُل ((رابط:  مقدار

الضبط|مقدار الضبط))، وحتقيقه من خالل عدة ((رابط:
ثري حمدود، ُتستخدم، مثًال، يف شكل ُمشغل|ُمشّغالت))  ذات جمال 

ئية أو ُمبادل حراري ينساب من وسط تربيد، من أجل تنظيم مدفأة كهر
درجة احلرارة داخل ُمفاعل.  ُميكن حتقيُق ((رابط:  إشارة تعديل))  ُموجبة

من خالل تشغيل املدفأة.  وعلى العكس من ذلك فإن إشارة الضبط
السالبة تعين أن هناك حاجة للتربيد، حبيُث يتُم إمخاُد املدفأة، وفتح

((رابط:  صّمام))  ما، حىت يتَم حترير وسط التربيد.

مدى ُمنفصل

Split range

2179 Split range control

régulation (f.) en cascade

(انظر:  ((رابط:  مدى ُمنفصل)))

ضبط ذو مدى ُمنفصل

Regelung (f.) mit Bereichsaufspaltung

2180 spring balance

tensiomètre

ميزان فيه يستخدم التمدد املرن اخلطي لنابض لفائفي لقياس الوزن أو
الشد.  يتم قياس التغري الطويل، الذي يتناسب وفقاً لقانون هوك، مع قوة
الشد يف منطقة التوسع اخلطي للنابض.  (انظر:  ((رابط:  قانون هوك)))

بضي ميزان زنربكي، ميزان 

Federwaage (f.)

2181 square pulse

impulsion rectangulaire (f.)

(انظر:  ((رابط:  نبضة)))

نبضة ُمربَّعة

Rechteckimpuls (m.)
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2182 square root device

module extracteur (m.) de racine carrée

جهاز يكون فيه ((رابط:  تدّفق|التدّفق))  يف عالقة تناسبية مع اجلذر
الرتبيعي ((رابط:  ضغط فعَّال|الضغط الفعَّال)).  وهلذا جيب على

منظومة القياس طبقاً ((رابط:  طريقة خنق التدّفق|لطريقة خنق التدّفق))
أن تضم وحدة الستخراج اجلذر الرتبيعي، إذا كان املطلوب هو أن تكون

لنسبة للغازات، ُيستعمل إشارة خرجها يف عالقة تناسبية مع التدفق.  
خذ بعني االعتبار توّقف الكثافة حاسوب إضايف إلجراء التصحيحات 

على الضغط واحلرارة.

جهاز استخراج اجلذر الرتبيعيّ 

Radiziergerät (n.)

2183 square wave; 
rectangular wave

oscillation rectangulaire (f.)

،ً ً وإ هي إشارٌة ((رابط:  دوري|دورية))، تنشأ بني قيمتني ذها
وتظهر يف ُخمّطط رمسها تبعاً للزمن، يف مسار ُمربَّع الشكل.  وقد يكوُن هلا

نسٌق أحادّي القطب أو ثنائي القطب.

ذبذبة ُمربَّعة، اهتزازة ُمربَّعة

Rechteckschwingung (f.)

2184 S-shaped flexure

corps ressort (m.) en S

. ً جسم شكله يشبه حرف S، ويكون فعل ((رابط:  قوة|القوة))  عمود
ويُقاُس التقّوس يف مستوى قضيب الوسط.  تتميز املستشعرات من هذا

النوع حبجمها الصغري، وموثوقيتها ودقتها وحساسيتها املتدنية للقوى
اجلانبية، ُمقارنًة ((رابط:  عارضة تقّوس|بعارضات التقّوس)).

S بض على شكل جسم 

S-förmiger Federkörper (m.)

2185 stability

stabilité (f.)

رة حمدودة نتيجة تكون ((رابط:  دائرة ضبط))  مستقرة إذا مت، بعد إ
إلشارات توجيه أو تشويش، حتقق استقرار ((رابط:  مقدار الضبط)).

رة، يضمحل متغري التحكم ويتجه حنو الصفر. عندما ختتفي اإل
((رابط:متغري مرجعى (نقطة التضبيط)))  ((رابط:  ُمتغريِّ التشويش))

استقرار

Stabilität (f.)

2186 stability (measuring 
arrangement)

stabilité (f.) d’un ensemble de mesure

بتة مقدرة ((رابط:  جتهيزة قياس))  على البقاء ُمستقرًّة حتت ظروف 
لتغّري  عتاد، 

ُ
وُحمدَّدة، طيلة فرتة زمنية ُمعيَّنة.  يُعربَّ عن االستقرار يف امل

لنسبة املئوية أثناء الفرتة الزمنية املعنية. النسّيب يف قيمة الدليل 

استقرار ترتيب قياس

Stabilität (f.) (Messanordnung)

2187 Stability and locus

stabilité (f.) et courbe de lieu

نحنيات املكانية))  للدائرة املفتوحة نظرة
ُ
تُعطي ((رابط:  ُمنحىن املكان|امل

عامة عن ظروف ((رابط:  استقرار|االستقرار))  داخل الدائرة، إال أن هلا
بعض العيوب اليت تظهر أثناء تصنيعها واستخدامها، يُذكر منها على

سبيل املثال:  إذا ما تغّري أحُد املقادير يف الدائرة املفتوحة، مثلما حيدث
عند ضبط ((رابط:  ضابط|الضابط))، فإن هذا يتطلب حساب ُمنحىن

املكان ورسم منحىن جديد.  إىل هذا ال ُميكن من ُمنحىن املكان،
استشفاُف ُمتّجهاٍت، من مثل االستقرار و((رابط:  ختميد|التخميد))
ات غلقة، واليت تـُؤِّدي إىل تغريُّ ُمتغريِّ

ُ
و((رابط:  زمن الذبذبة))  الدائرة امل

الضبط.

استقرار (ال... )  وُمنحىن املكان

Stabilität (f.) und Ortskurve

2188 Stability and step 
function

stabilité (f.) et fonction saut

يكون النظام مستقراً، عندما ال يزداد رد فعله على ((رابط:  دالة خطوة
اية. وحدة))  إىل ما ال 

استقرار (ال... )  ودالة اخلطوة

Stabilität (f.) und Sprungfunktion

2189 stability and 
transmission function

diagramme (m.) vectoriel

يكون النظام مستقرا، إذا كانت كل أقطاب دالة التحويل اخلاصة به، يف
نصف مستوي البالس األيسر، أي إذا كان اجلزء احلقيقي لكل قطب

من األقطاب سالبا.

استقرار (ال... )  ودالة التحويل

Stabilität (f.) und Übertragungsfunktion

2190 stability criterion

critère de stabilité (m.)

ضية أو هندسية متكننا من حتديد ما إذا كان النظام ((رابط: طريقة ر
استقرار|مستقراً ))  أو غري مستقر.  ويف ((رابط:  هندسة الضبط|تقنية

الضبط))  منّيز بني الطرق التالية :  أ)  دراسة دالة حتويل دائرة الضبط
لتحديد احلسايب ُمباشرة ((رابط:  قطب|لألقطاب))  أو املغلقة وذلك 

بتحليل معامالت املعادالت اخلصائصية، بتطبيق طريقة هورويتز على
سبيل املثال.  ب)  دراسة دائرة الضبط املفتوحة وذلك بتحليل املنحىن
يكست أو ((رابط:  جذع منحىن املكان)) ستعمال معيار  املكاين 

على سبيل املثال.  (انظر:  ((رابط:  املعادلة اخلصائصية)).

معياُر االستقرار

Stabilitätskriterium (n.)

273



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Sمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

2191 stability criterion

stabilité (f.) et fonction de transfert

ضية أو هندسية متكننا من حتديد ما إذا كان النظام ((رابط: طريقة ر
استقرار|مستقراً ))  أو غري مستقر.  ويف ((رابط:  هندسة الضبط|تقنية

الضبط))  منّيز بني الطرق التالية :  أ)  دراسة دالة حتويل دائرة الضبط
لتحديد احلسايب ُمباشرة ((رابط:  قطب|لألقطاب))  أو املغلقة وذلك 

بتحليل معامالت املعادالت اخلصائصية، بتطبيق طريقة هورويتز على
سبيل املثال.  ب)  دراسة دائرة الضبط املفتوحة وذلك بتحليل املنحىن

يكست أو ((رابط:  ُمنحىن حمل اجلذور))  على ستعمال معيار  املكاين 
سبيل املثال.  (انظر:  ((رابط:  ُمعادلة خصائصية)).

معياُر االستقرار

Stabilitätskriterium (n.)

2192 stability criterion and 
denominator 
polynomial

critère (m.) de stabilité et dénominateur du 
polynôme

نية، وهلا إذا كانت معلمات مقام ((رابط:  دالة حتويل))  بدرجة أوىل أو 
لنسبة ألنظمة بدرجة نفس العالمة اجلربية، فهذا يعين حالة االستقرار.  

تفوق 2، فإن قاعدة العالمات اجلربية ال حتسم مسألة االستقرار، غري أن
عدم االستقرار يكون ُمؤكداً إذا كانت العالمات اجلربية للَمعلمات

لنسبة ألنظمة مبقامات خمتلفة.  وبذلك تكون قاعدة العالمات اجلربية 
هلا درجات تفوق 2، شرطا ضرور دون أن يكون كافيا.

معيار االستقرار ومقام ُمتعّدد
احلدود

Stabilitätskriterium (n.) und Nennerpolynom

2193 stability criterion and 
denominator 
polynominal

critère de stabilité (m.)

نية، وهلا إذا كانت معلمات مقام ((رابط:  دالة حتويل))  بدرجة أوىل أو 
لنسبة ألنظمة بدرجة نفس العالمة اجلربية، فهذا يعين حالة االستقرار.  

تفوق 2، فإن قاعدة العالمات اجلربية ال حتسم مسألة االستقرار، غري أن
عدم االستقرار يكون ُمؤكداً إذا كانت العالمات اجلربية للَمعلمات

لنسبة ألنظمة مبقامات خمتلفة.  وبذلك تكون قاعدة العالمات اجلربية 
هلا درجات تفوق 2، شرطا ضرور دون أن يكون كافيا.

معيار االستقرار ومقام ُمتعّدد
احلدود

Stabilitätskriterium (n.) und Nennerpolynom

2194 stability criterion and 
pole of the transfer 
function

critère (m.) de stabilité et pôles de la fonction 
de transfert

يكون النظام مستقراً، إذا كانت كل األجزاء احلقيقية ألقطاب ((رابط:
دالة حتويل|دالة التحويل))  سالبة.  وبصفٍة عامة، إذا كان لدينا نظام

إلمكان البت يف مسألة بدالة حتويل هلا مقام بدرجة نونية، فان 
لكيفية التالية:  نقوم بتحويل املقام إىل جمموع يتكون من االستقرار 

عناصر خطية أو عناصر من الدرجة الثانية، ومن مث نقوم بتحديد
ال األقطاب واليت تعطي حلوالً للمعادلة:  مقام دالة التحويل يف ا

الرتددي =  0.

معيار االستقرار وأقطاب دالة
التحويل

Stabilitätskriterium (n.) und Pole der ÜF

2195 stability in Bode 
diagram

stabilité (f.) dans le diagramme de Bode

ال الرتددي عندما يكون الرتدد الدوار حالة االستقرار اليت توجد يف ا
أكرب من تردد السعة الصفر بطور أكرب من 180 درجة سالبة، أو عندما

يكون الرتدد الدّوار أصغر من تردد الطور 0 درجة بسعة أصغر من 0
دسيبيل.

استقرار (ال... )  يف ُخمطَّط بود

Stabilität (f.) im Bodediagramm

2196 stability in the Bode 
diagram

stabilité (f.) dans le diagramme de Bode

ال الرتددي عندما يكون الرتدد الدوار حالة االستقرار اليت توجد يف ا
أكرب من تردد السعة الصفر بطور أكرب من 180 درجة سالبة، أو عندما

يكون الرتدد الدّوار أصغر من تردد الطور 0 درجة بسعة أصغر من 0
دسيبيل.

استقرار (ال... )  يف ُخمطَّط بود

Stabilität (f.) im Bodediagramm

2197 stability limit

limite de stabilité (f.)

يكون النظام عند حّد االستقرار عندما يتذبذب ((رابط:  سَّعة
بتة. (ال... )|بسعة))  

حدُّ االستقرار

Stabilitätsgrenze (f.)
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2198 Stability of a control 
loop

stabilité (f.) d'un circuit de régulation

تكون ((رابط:  دائرة ضبط))  ُمستقرة، عندما يبقى ((رابط:  مقدار
رة ا ُمتناهًيا، وذلك بعد حدوث إ مضبوط|املقدار املضبوط))  اخلاص 

ُمتناهية ُتسّببها إشارات تشويشية أو إشارات ُمتحّكمة.  عندما تنتهي
رة متاماً، فإن التغّري احلادث يف املقدار املضبوط يتهاوى ُمقرتً  هذه اإل

من الصفر.  (انظر:  ((رابط:  متغري مرجعى (نقطة التضبيط))))، (انظر:
((رابط:  ُمتغريِّ التشويش)))

استقرار دائرة ضبط

Stabilität (f.) eines Regelkreises

2199 Stability of the closed 
loop

stabilité (f.) dans les comportements de 
perturbation et de guide

استقرار (ال... )  أثناء السلوك
التشويشي والسلوك التحّكمي

Stabilität (f.) bei Stör- und Führungsverhalten
2200 Stabinger viscometer

viscosimètre Stabinger (m.)

مقياس ستابنجر للزوجة

Stabinger-Viskosimeter (n.)

2201 staircase (step) 
function

fonction escalier (f.)

دالة درجية، دالة ُسَلمّية

Treppenfunktion (f.)

2202 standard

norme (f.)

(انظر:  ((رابط:  توحيد قياسي)))

مواصفة قياسية، معيار

Norm (f.)

2203 standard colorimetric 
observer

observateur (m.) standard photométrique

ُمراقب منوذجي، تتناسب خواصه التقنية القياسية اللونية مع ((رابط:  دالة
(ال... )  القيمية للطيف املعياريّ |الدوال القيمية للطيف املعياريّ ))، اليت

ا ((رابط:  هيئة اإلضاءة الدولية (CIE)))  عام 1964م. اعتمد

ُمراقب اعتيادي تقين لقياس
األلوان

Farbmesstechnischer Normalbeobachter (m.)

2204 standard colorimetric 
system

système colorimétrique CIE (m.)

،(((CIE) رابط:  هيئة اإلضاءة الدولية)) النظام اللوين املعيارّي وضعته
وذلك من أجل إنتاج عالقة بني اإلدراك البشرّي (((رابط:  لون|اللون)))

ئية للُمحفِّز اللوينّ (انظر:  ((رابط:  حافز لوين))). وبني األسباب الفيز
الستفادة من إحداثيات الفضاء اللوّين، فإن تسمية ((رابط:  فضاء

لوين|الفضاء اللوين))  XYZ أو فضاء ثالثّي األلوان، أصبحت هي
التسمية املألوفة.

نظام (ال... )  اللوين املعياري

Normvalenzsystem (n.)

2205 standard deviation; 
root-mean-square 
deviation/rms 
deviation

écart standard (m.)

هو قيمة خصائصية هامة ((رابط:  عينة عشوائية|لعينة عشوائية))،
لرمز (s)، وهو عبارة عن قيمة قياس التشتت اإلحصائي ويشار إليه 

طة|ملتوسطها لنسبة ((رابط:  قيمة ُمتوسِّ الذي يصف مواقع قيم القياس 
احلسايب))؛ أي احنراف Dxi القيم املفردة xi عن الوسط احلسايب،

عطاة حيث (n)  هي قيمة العينة العشوائية.
ُ
وُحيدد من املعادلة امل

احنراف معياري، احنراف قياسي،
احنراف منطي

Standardabweichung (f.)

2206 standard nozzle

buse normalisée (f.)

ملقارنة مع ((رابط:  فتحة ح الصورة مثاالً لفوهٍة قياسية.   ُتوضِّ
ٍت أكرب فيما قياسية|الفتحة القياسية))، فإن الفوهة القياسية تطرح حتد

خيص عملية التصنيع.  ال ميكن الحقاً إجراء حتويرات لتوسيع الفتحة
دف متديد جمال القياس. الداخلية، 

فوهة قياسية

Normdüse (f.)

2207 standard orifice

Orifice normalisé (m.)

ح الصورة مثاالً لفتحٍة قياسية وتتمَّيز بتصميمها البسيط مما ُيسهِّل ُتوضِّ
عملية تصنيعها.  جيب أن تكون احلافة األمامية ُمَعدَّة بعناية (حادة
بيب كبرية املقاس، فإن جتسيد لنسبة لأل وخالية من النتوءات).  و

الُفتحة القياسية يكون سهًال، بصفة خاصة، إذ ال تعدو أن تكون قرصاً 
من الصفيح املعدين جيري دفعه ليستقر بني الشفتني (الفالنشتني)

بيب. املناسبتني لقمط األ

فتحة قياسية، فوهة قياسية

Normblende (f.)
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2208 standard signal

signal (m.) normalisé / signal (m.) unitaire

ئية أو هوائية، أُتفق على حتديد جماهلا القيميّ . ((رابط:  إشارة))  كهر
ال بغض النظر عن مدى جمال ((رابط: تتغري اإلشارة يف هذا ا

مقدار|املقدار))  املطلوب قياسه، لكن تظل دائما متناسبة مع ((رابط:
قيمة القياس)).  على سبيل املثال:  من 0 إىل 20 مّلي أمبري، ومن 4 إىل

20 مّلي أمبري، ومن 0 إىل 10 فولت، ومن 1 إىل 10 فولت.

إشارة ُمَوحَّدة

Einheitssignal (n.)

2209 standard spectral 
value function

fonction de valeur spectrale normalisée (f.)

يتوَّلد االنطباع احلسّي ((رابط:  لون|للون))  عن طريق ((رابط:
إشعاع|اإلشعاع))  املرئّي، الذي يقوُم حبفز نظام االستقبال داخل العني

حفِّز اللوينّ ).  من أجل استكشاف هذا االنطباع، تندرج ضمن
ُ
(امل

ثريية ال يتعّلق بعضها ببعض، هي 'الدوال ستقِبل 'العني'  ثالُث دوال 
ُ
امل

نفصلة عن بعضها
ُ
القيمية الطيفية'.  يعتمد املبدأ اجلامع للدوال الثالثة امل

مكانه خلُط ألوان من ثالث ُحمفِّزات لونية البعض، على خربة أن املرء 
ُحمدَّدة سلفاً .  من أجل حتديد ((رابط:  قياس اللون))  يف اهلندسة التقنية،
حدَّدة من قبل ((رابط:  هيئة

ُ
ُتستخدم الدوال القيمية الطيفية املعيارية، امل

اإلضاءة الدولية (CIE)))، وهي x(l) (جمال يرتاوح حول 570
نومرت)، وz(l) (جمال يرتاوح نومرت)، وy(l) (جمال يرتاوح حول 535 
نومرت).  وعلى هذا األساس، ُميكن توليد قيم لونية ُمقاسة حول 445 
ثالثية األلوان.  يتُم تقييُم األلوان يف هندسة القياس، كما لو كان األمرُ 

حفِّزات اللونية الثالثة بواسطة ثالثة
ُ
ئية، يتُم فيها قياُس امل ُجمرَّد عمليٍة فيز

ئية، واليت تتشابه احلساسيات الطيفية هلا مع الدوال ُمستقبالت فيز
القيمية الطيفية املعيارية.  ُميكن أيضاً تكمية احلساسيات اللونية.  (انظر:

((رابط:  فضاء لوين)))

دالة (ال... )  القيمية للطيف
املعياريّ 

Normspektralwertfunktion (f.)

2210 standard Venturi nozzle

buse venturi normalisée (f.)

اً لفوهة، مث يتسَّع أنبوب ضيق العنق، يكوُن خمروطّي الشكل أو ُمشا
ت مرًة أخرى على شكل رّذاذة.  ويتوَّلد عنها نسبياً، القليُل من االضطرا

حداث هبوط طفيف يف يف انسياب التدّفق، وتتمَّيز عالوة عن ذلك 
ا ُتستعمل يف قياس السوائل شديدة التلوث.  وهي، يف الضغط.  وهلذا فإ

ا، تكون ُمسطَّحة القعر، وهلا تضييق (مؤشر 2) أبسط تصميما
لقطر العادي لألنبوب (مؤشر 1).  ويف هذا التضييق، وطبقاً  ملقارنة 
عادلة االستمرارية))، ترتفع سرعة تدفق

ُ
((رابط:  معادلة االستمرارية|مل

السائل.

ُفوهة فنتورية قياسية

Norm-Venturidüse (f.)

2211 standardization

normalisation (f.); standardisation (f.)

ئية، صطلح توحيد اإلشارات الكهر
ُ
ئية، يعين امل يف جمال اهلندسة الكهر

لُتصبح ((رابط:  إشارة ُمَوحَّدة)).  وبذلك ُميكن، على سبيل املثال، نقل
صنِّعني ومعاجلتها ((رابط:

ُ
ختلف امل

ُ
ستشعرات التابعة مل

ُ
إشارات خرج امل

إشارة ُمَوحَّدة|كإشارة ُمَوحَّدة)).

تـَْقِييس

Normierung (f.)

2212 standardization

normalisation (f.)

منهجة من أجل تفعيل
ُ
مصطلح عام يشري إىل اخلطوات والعمليات امل

ا توحيد املواصفات القياسية لألشياء املادية القواعد التنظيمية الىت يتم 
والعمليات املعنوية.  ويطبق هذا التوحيد القياسي عند استعمال مواد

ا يف سياقاٍت متباينة ويف أماكن ُخمتلفة من قبل ة  معينة أو مواد متشا
جمموعاٍت ُخمتلفة من األشخاص أو اجلهات.  وتؤدي عملية التوحيد

القياسي إىل رفع كفاءة األداء وحتسني جودة األشياء وجعلها متوائمة
ا. دة قابليتها لالستخدام ورفع درجة أما وز

توحيد (ال... )  القياسي، تقييس

Normung (f.)
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2213 Standardized 
generalized markup 
language

SGML

ستندات.
ُ
هي لغة مرتفعة يتُم بواسطتها تعريف لغات ُخمتلفة لرتميز امل

ISO' مع معيار األيزو  (SGML) تتوافق لغة الرتميز القياسي العام
Information Processing-Text and  8879:1986

Office Systems-Standard Generalized
Markup Language'.  ال ختتزن لغة الرتميز القياسّي العام

ستندات، وإمنا ختتزن البناَء املنطقّي هلا.  كان اهلدف
ُ
SGML نسق امل

هّمة تقنياً 
ُ
ستندات امل

ُ
مني امل  ،SGML من لغة الرتميز القياسّي العام

وبشكٍل ُمستمر، حيُث ال ختضع ((رابط:  صيغة امللف|لصيغ امللفات))
(ورد Word، ورد بريفكت WordPerfect)  ، أو أنظمة التشغيل
ة تغريِّ

ُ
ربجمَّة طبقاً للنظام الثنائي، وامل

ُ
(ويندوز، ماكينتوش، يونكس، إخل)  امل

ستمرار.  من أشهر تطّورات اللغات اليت اعتمدت SGML أساًسا
هلا، لغة ترميز النص الفائق (HTML)  ولغة الرقم القابلة لالمتداد

.(XML)

لغة الرتميز القياسي العام
(SGML)، لغة التوصيف

املُعمَّمة القياسية
(SGML)/لغة الرتميز املُعمَّمة

(SGML) العيارية

SGML

2214 star

étoile (f.)

ُتوجد يف الشبكة النجمية ((رابط:  عقدة|عقدةٌ ))  مركزية، حتتاُج لعدد ن
من املداخل ثُنائية االجتاه، وعلى العكس من ذلك، حيتاُج كل ُمشرتك
شرتكني يف

ُ
ُمتصل إىل مدخل واحد فقط.  وعندما يتم ربط اثنني من امل

عملية االتصال A وB، فإن الُعقدة املركزية تُقتسم، وهذا هو السبب يف
تصميمها بكيفيٍة تسمح هلا بتحّمل محل االتصال.  وعالوًة على هذا،

ارت ((رابط: البدَّ من اختاذ تدابري حتوُل دون قصور تلك العقدة، وإال ا
كملها.  ال يتطلب األمُر إحداث عملية ((رابط: شبكة|الشبكةُ ))  

توجيه))، حيُث أن العقدة املركزية تستطيُع حتقيق بنية ربط واحدة ُممكنة
بني اثنني من ُمشرتكّي عملية االتصال.  ال ينعكس قصوُر عقدٍة وحيدة
ر على الشبكة.  ُميكن اجراُء تعديالٍت على ((رابط:  طُوبُوُلوجَيا ية آ
(الشبكة)|الطوبولوجيا))، دون قطع التشغيل.  وتكوُن عمليُة التعديل

ا وصالٌت حرة. بسيطًة، طاملا أن العقدة املركزية ما زال 

جنمة، شبكة جنمية/طوبولوجيا
جنمية/البنية النجمية

Stern (m.)

2215 start bit

bit de début (m.)

لية. ت أخرى  ((رابط:  بت))  ُتوضح للمستقبل وجود بيا

بت بداية اإلرسال، بت بداية
االتصال

Start-Bit (n.)

2216 start of header

SOH

start of  :((ت ((رابط:  رمز حتّكم))  يف عملية ((رابط:  نقل البيا
header =  بداية العنوان.

بداية العنوان

SOH

2217 start of text

STX

start  :((ت ((رابط:  رمز حتّكم))  يف بداية عملية ((رابط:  نقل البيا
of text =  رمز بداية النص.

(STX) رمز بداية النص

STX

2218 start-stop operation

mode marche-arrêt (m.)

طريقة نقل تتابعية غري متزامنة.  ويف وضع السكون، يكون هناك دائًما 1
رسل نقل ((رابط:

ُ
ت.  وإذا أراد امل فقط على ((رابط:  خط))  البيا

رمز))، فإنه يرسل بدايًة 0، وهو مبثابة ((رابط:  بت بداية اإلرسال)). 
يت بتّات ٌت أخرى الحقة.  مث  ن هناك بيا ستقِبل 

ُ
وبذلك يتُم إبالغ امل

اية ت الثمانية، و((رابط:  بت التكافؤ))  وأخرياً ((رابط:  بت  البيا
اإلرسال))  واحد أو اثنني.  ميكن إجراء عملية نقل الرمز التايل، يف وقتٍ 

ما عشوائي.  والبُدَّ أن تكون ((رابط:  ساعة البت))  معروفًة لكال
الطرفني.

تشغيل الُمتزامن، تشغيل بدء
وإيقاف

Start-Stopp-Betrieb (m.)
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2219 state controller

régulateur d'état (m.)

((رابط:  خوارزمية ضبط عالية))، ُجتلب فيها كّمياٌت ُمقاسة إضافية
لعملية))، أّى ((رابط:  مقدار حالة|مقادير خاصة ((رابط:  عملية|
احلالة))، لتكوين ((رابط:  مقدار الضبط|مقادير الضبط))  بعيداً عن

((رابط:  مقدار مضبوط|املقادير املضبوطة))، وعموماً، ليست كلُ 
الستعانة ((رابط: مقادير احلالة قابلَة للقياس، ولكن ُميكن تقديرها 
ُمراقب|مبراقب))  العملية، وُيشرتط هلا معرفة توصيف احلالة للعملية.
كما ُتستخدم خوارزمية الضبط هذه يف عمليات التحّكم الالزمة يف

أعمدة التقطري، مثالً .

ضابط حالة

Zustandsregler (m.)

2220 state equation; 
equation of state

équation d'état (f.)

ستمرة من خالل
ُ
ُميكن توصيُف ((رابط:  نظام|األنظمة))  الدينامية امل

((رابط:  معادلة تفاضلية|ُمعادالت تفاضلية))  اعتيادية من الرتبة األوىل،
ومن خالل ُمعادالٍت اعتيادية هلذه املقادير، اعتماًدا على ((رابط:  مقدار

تجهية).
ُ
الدخل|مقادير الدخل)) (بطريقة الكتابة االعتيادية أو امل

ُمعادلة احلالة

Zustandsgleichung (f.)

2221 state estimation

estimation d'état (f.)

ضي ((رابط:  خوارزمية ضبط عالية))، تُوصل ((رابط:  منوذج))  ر
((رابط:  دينامية|لدينامية))  املنظومة ولعناصر القياس، ((رابط:

لعملية))  على التوايل، وعن طريق هذا النموذج ُمنَد بقيم تقديرية عملية|
تغّريات احلالة))  وقيم القياس، اعتماًدا على

ُ
((رابط:  ُمتغّري حالة|مل

((رابط:  شرط ابتدائي|الشروط األولية))  ومقادير الدخل، ويتم إرجاع
قدَّرة والقيم احلقيقة من خالل عملية تصحيح

ُ
الفرق بني قيم القياس امل

إىل منوذج العملية.  ومن خالل وضع أبعاد ُمناسبة للتصحيح، ُميكنُ 
احلصول على ((رابط:  تقارب|التقارب))  بني ((رابط:  مقدار

حالة|ُمتغّريات احلالة))  احملسوبة والقيم احلقيقية.  ُيشرتط هلذه اخلوارزمية
معرفة منوذج العملية، والتحديد الدقيق بقدر اإلمكان ملقادير الدخل،
وأن تكون العملية على مقادير اخلرج 'قابلة للُمراقبة'، وُتستخدم على
سبيل املثال يف ((رابط:  ضبط|أنظمة الضبط))  الالزمة للُمفاعالت

الكيميائية وأعمدة التقطري.

تقدير احلالة

Zustandsschätzung (f.)

2222 State feedback control

régulation (f.) à rétroaction d'états

موعة كاملة من ((رابط: عملية ((رابط:  ضبط))  بتغذية ُمرتدَّة نسبية 
قدَّرة.

ُ
قاسة أو امل

ُ
مقدار حالة|مقادير احلالة))  امل

ضبط بتغذية ُمرتّدة للحالة

Regelung (f.) mit Zustandsrückführung

2223 state of aggregation

état (m.) de la matière

هناك 3 حاالت حشد تقليدية:  1)  صلبة:  وفيها حتتفظ املادة غالًبا
بتني.  2)  سائلة:  وهنا حتتفُظ املادُة حبجمها، لكن بشكل وحجم 

حيط.  3)  غازية:  وهنا يغيبُ 
ُ
بتاً ويتكّيف مع احلّيز امل الشكل ال يكوُن 

لكامل.  ويف تاح أمامه 
ُ
حيط امل

ُ
ثباُت حجم املادة أيًضا، وميأل الغاز امل

حالة املواد الصلبة، ُميكن التمييز بني هذه احلاالت تبعاً خلواٍص أخرى:
ا، أي فالبلورة مادة صلبة ال تغريِّ من شكلها أبداً .  وُتظهر ُمكوِّ

تبلورة هي أيضاً مادة صلبة،
ُ
البلورات، ترتيباً طويل املدى.  واملادة غري امل

ا تتمّيز برتتيب قصري املدى.  املادة الصلبة غري املتبلورة، هي مادة إال إ
شبه ُمستقرة.

حالة حشد، حالة جتميع، حالة
ئية فيز

Aggregatzustand (m.)
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2224 state space

espace d'état (m.)

ُيستخدم يف هندسة الضبط الكالسيكية ((رابط:  جمال (ال... )
ال الصوري))  من أجل ((رابط: الطيفي))  أو ((رابط:  جمال صوري|ا
حتليل النظم))  و((رابط:  ختليق|  ختليقها)). مع بداية العام 1960م،

عاجلة حتليل النظم وتكوينها، أال وهي طريقة
ُ
تطّورت طريقةٌ جديدة مل

فضاء احلالة، واليت تعمل إىل حدٍّ بعيد يف ((رابط:  جمال (ال... )
ال الزمين)).  يعتمد توصيُف األنظمة يف فضاء احلالة على الزمين|ا

ضّي يف شكل نظاٍم من عدد ن من ((رابط:  ُمعادلة متثيل النموذج الر
عادالت التفاضلية))  من الرتبة األوىل، وعلى شكل منوذج

ُ
تفاضلية|امل

ضيّ .  قبل العام 1960م، جرت العادة على منذجة األنظمة احلالة الر
يف جمال الزمن يف شكل ((رابط:  معادلة تفاضلية))  ذات رتبة ن.  اتضح

تغّرية زمنياً، بشكٍل خاص، و((رابط:
ُ
وقتها أنه يسهل توصيف األنظمة امل

ستعمال تغّريات))، 
ُ
تعددة امل

ُ
تغّريات|أجهزة الضبط امل

ُ
ضبط ُمتعدد امل

هذه الطريقة.  من خالل ((رابط:  حساب املصفوفات))، تُعترب طريقة
فضاء احلالة شكليٌة جدا، ولذلك تتناسب ألقصى درجة مع حل

املشكالت على احلاسوب الرقميّ .تستخدم هندسة الضبط الكالسيكية
ال ((رابط:  جمال (ال... )  الطيفي))  أو ((رابط:  جمال صوري|ا

الصوري))  من أجل ((رابط:  حتليل النظم))  و((رابط:
تكوين|تكوينها)).  مع بداية عام 1960م، طُّورت طريقٌة جديدة

عاجلة حتليل النظم وتكوينها، أال وهي طريقة فضاء احلالة، واليت تعمل
ُ
مل

ال الزمين)).  يعتمد إىل حدٍّ بعيد يف ((رابط:  جمال (ال... )  الزمين|ا
ضّي يف شكل توصيُف األنظمة يف فضاء احلالة على متثيل النموذج الر
عادالت التفاضلية))

ُ
نظاٍم من عدد ن من ((رابط:  ُمعادلة تفاضلية|امل

ضيّ .  قبل العام من الرتبة األوىل، وعلى شكل منوذج احلالة الر
1960م، جرت العادة على منذجة األنظمة يف جمال الزمن يف شكل

ُمعادلة تفاضلية ذات رتبة ن.  اتضح وقتها أنه يسهل توصيف األنظمة
تغّريات|أجهزة

ُ
تغّرية زمنياً، بشكٍل خاص، و((رابط:  ضبط ُمتعدد امل

ُ
امل

ستعمال هذه الطريقة.  من خالل ((رابط: تغّريات))، 
ُ
الضبط ُمتعددة امل

حساب املصفوفات))، تُعترب طريقة فضاء احلالة شكليٌة جًدا، ولذلك
تتناسب ألقصى درجة مع حل املشكالت على احلاسوب الرقميّ .

فضاُء احلالة

Zustandsraum (m.)

2225 State variable

valeur d'état (f.)

ُمتغّري حالة

Zustandsgröße (f.)

2226 state variable

variable d'état (f.)

ئياً حمتوى الطاقة لعناصر التخزين املوجودة يف اُت احلالة تصف فيز ُمتغريِّ
ات تعين على سبيل املثال: تغريِّ

ُ
((رابط:  نظام نقل))  دينامي.  وهذه امل

اجلهد الداخل إىل ُمكثِّف، أو التيار الداخل إىل ُحماثة، أو كميات الطاقة
بض.  (انظر:  ((رابط:  ُمتغّري  الكامنة واحلركية داخل نظام كتلة –  

حالة|مقادير احلالة)))

ُمتغّري حالة

Zustandsvariable (f.)

2227 state vector

vecteur d'état (m.)

ُمتجه احلالة

Zustandsvektor (m.)

2228 static characteristic

courbe (f.) caractéristique, statique

ُمصطلح يُطلق على العالقة بني مقدار دخل x ومقدار خرج y  ((رابط:
عنصر القياس|لعنصر قياس)).

منحىن خصائصي استايت

statische Kennlinie (f.)

2229 static characteristic 
curve

courbe (f.) statique

((رابط:  منحىن خصائصيّ ))  يصف سلوك ((رابط:  ُعنصر حتويل))  يف
ستقرِّة.  (انظر:  ((رابط:  حالة ُمستقرّة)))

ُ
احلالة امل

بت ُمنحىن خصائصي 

Statische Kennlinie (f.)

2230 static pressure

pression statique (f.)

لتساوي يف كل ضغط ينتج بفعل حركة اجلزيئات يف وسط ما، ويؤثِّر 
االجتاهات.

ضغط ساكن

Statischer Druck (m.)
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2231 Static RAM

SRAM

بتة ذات خاصية الوصول (الولوج) ((رابط:  ذاكرة من شبه موصل))  
ُخزَّنة عليها تُفقد عند

العشوائى.  حمتواها ُمتالشي، أي أن املعلومات امل
انقطاع فلطية التشغيل.  وعلى العكس من ((رابط:  ذاكرة ديناميكية ذات
وصول عشوائي|الذاكرة ديناميكية ذات الوصول العشوائي))، ُميكن هلذه

الذاكرة ختزين حمتوى امللفات ألي فرتة حسب الرغبة وذلك عند موائمة
فلطية التشغيل.  يتّم ختزين املعلومات على طريقة ((رابط:  بت|البت))
ت)).  وهذا يسمح بقراءة من خالل تغيري حالة ((رابط:  قّالب|القّال

خلية الذاكرة بسرعة، إال أن اخللية تكون كبرية نسبياً .  يف التشغيل
ملعلومات)  تكون الطاقة اليت حتتاجها اخللية ضئيلة االستايت (االحتفاظ 

للغاية.

ذاكرة استاتية، ذاكرة ذات وصل
عشوائّي ساكنة

SRAM

2232 static relay

relais (m.) statique

ل))) ل شبه ُموصِّ (انظر:  ((رابط:  ُمرحِّ

ل ساكن ل إستايت، ُمرحِّ ُمرحِّ

Statisches Relais (n.)

2233 static signal 
transmission

transmission (f.) statique du signal

ت اإلشارات املوجودة ُمباشرةً .  جيب أن يتم التقييم أو العرض ملستو
ستمر.  تُتاُح هنا

ُ
ئّي امل جلهد الكهر تكون كل أجزاء النظام ُمتقارنة 

ستمر.
ُ
إمكانيُة العرض امل

نقل ساكن لإلشارات

Statische Signalübertragung (f.)

2234 static signal 
transmission

transmission (f.) statique du signal

يف هذا النوع من النقل، يتُم تقييم أو عرض ((رابط:
ت)) ((رابط:  إشارة|اإلشارة))  املوجودة بشكل منسوب|مستو

ئيّ  جلهد الكهر ُمباشر.  وهنا جيب أن تكون كل أجزاء النظام ُمتقارنة 
ستمر.

ُ
ستمر.  ويف هذا النظام تُتاح إمكانيُة العرض امل

ُ
امل

نقل ساكن لإلشارات

Statische Signalübertragung (f.)

2235 static transmission 
property

caractéristique (f.) / propriété (f.) de la 
transmission statique du signal

ُيشرتط يف ُمراقبة خاّصيات النقل الساكن لإلشارات، توّفر وقت كافٍ 
قاسة))، وهي اليت جيب أن

ُ
الستقرار ((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكّمية امل

بتةً . تكون 

خاصية النقل الساكن

Statische Übertragungseigenschaft (f.)

2236 stationary final value

valeur (f.) finale stationnaire / stable

ائية ُمستقرة قيمة 

Stationärer Endwert (m.)

2237 stationary final value

valeur (f.) finale stationnaire / stable

لنسبة ((رابط:  عنصر قياس|لعنصر ستقرة، 
ُ
إن بلوغ القيمة النهائية امل

بتة بعد تغّريها وتكون كل قياس))، يعين أن إشارة الدخل تكون 
العمليات االنتقالية قد اضمحلت.

ائية ائية معيارية، قيمة  قيمة 
بتة

Stationärer Endwert (m.)

2238 statistical signal 
analysis

analyse de signal (f.) statistique

((رابط:  خوارزمية ضبط عالية))، تعمل على تقييم إشارة دخل أو أكثر
إلستعانة بدّوال ساكنة.  ُتستخدم لغرض منع التداخل أو وصلها، 

(فلرتة)  إشارات النفع، على سبيل املثال.

حتليل اإلشارات اإلحصائي

Statistische Signalanalyse (f.)

2239 Stator

stator (m.)

حّرِك))  الكهرّيب،
ُ
تحّرك من ((رابط:  ُحمّرِك|امل

ُ
هو اجلزء الثابت غري امل

خاصةَّ عندما يكوُن هناك ((رابط:  عضو دّوار)).  غالباً ما يكوُن العضوّ 
ّوِلدات

ُ
حرِّكات وامل

ُ
الساكن هو يف الوقت نفسه املبيت، وُيصنَّع يف حالة امل

ئية يف أغلب األحيان من 'صلب ُمصفَّح'. الكهر

عضو ساكن

Stator (m.)

2240 status differential 
equation

équation (f.) différentielle d'état

ُميكن التعبري عن ((رابط:  معادلة تفاضلية))  من رتبٍة أعلى عن طريق
نظام من عدة ُمعادالت تفاضلية من الرتبة األوىل.  وهذه األخرية ُتسمَّى

عادالت التفاضلية للحالة'.  (انظر:  ((رابط:  ُمعادلة احلالة)))
ُ
'امل

ُمعادلة تفاضلية للحالة

Zustandsdifferentialgleichung (f.)
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2241 steady state

état (m.) stationnaire

هي احلال احلدية الديناميكية.  ويتم ذلك عندما يتحقق ما يلي:  إشارة
املدخالت توجد يف استقرار بعد التغيري، عمليات التواؤم قد هدأت

اية). (الزمن يتجه حنو ما ال 

حالة ُمستقرة

Stationärer Zustand (m.)

2242 Steady state condition

état (m.) stationnaire

(انظر:  ((رابط:  حالة ُمستقرة)))

حالة االستقرار

Beharrungszustand (m.)

2243 steady state condition

état (m.) stationnaire

(انظر:  ((رابط:  حالة ُمستقرة)))

حالة ُمستقرة

Eingeschwungener Zustand (m.)

2244 Steady state error

écart (m.) de régulation permanent

ستقرة ((رابط:  مقدار
ُ
تبقية ((رابط:  حيود الضبط))  يف احلالة امل

ُ
القيمة امل

مضبوط|للمقدار املضبوط)).

حيود الضبط الدائم

Bleibende Regelabweichung (f.)

2245 steady state in the 
frequency domain

état stationnaire (m.) dans le domaine de 
fréquentiel

حالة يرجع إليها كل نظام ُمستّقر، وميكن التعرف عليها بعد حدوث
اٍت يف ُمتغّري  تغيري طارئ على مقدار دخله، عندما ال يُنتظر حدوُث تغريُّ

الدخل واخلرج، وبذلك يصبح عامل البالس صفراً، حيث أن عامل
ال الزمين.  (انظر:  ((رابط:  استقرار))) البالس s ُميثل التغّري يف ا

ال الرتّددي، حالة سكون يف ا
حالة ثبات يف جمال البالس

Stationärer Zustand (m.) im Bildbereich

2246 steady-state behaviour 
(performance)

comportement (m.) stationnaire

خذ بعني االعتبار خواص التحويل ((رابط:  عنصر حتويل|لعنصر
ت البداية. (انظر: ((رابط: حتويل))  فقط بعد اضمحالل مجيع تذبذ

ظاهرة حئولية)))

سلوك ُمستقّر، حالة ُمستقّرة

Stationäres Verhalten (n.)

2247 steam generator

chaudière (f.) à vapeur

هي ((رابط:  عملية))  يف حمطات التوليد، وفيها يتعّني ضبُط الضغط
هلواء والوقود ((رابط:  مقدار ودرجة احلرارة، إذ تعمل التغذية 

الضبط|كمقادير ضبط)) ((رابط:  ضبط|لضبط))  الضغط، بينما
يعمل تّدُفق مياه احلقن على ضبط درجات احلرارة، إال أن مقداريّ 

ثريُمها فقط على ((رابط:  مقدار الضبط كليهما ال يقتصر 
لوقود مضبوط|املقدار املضبوط))  اخلاص بكٍل منهما، بل تُؤثِّر التغذية 

ملياه الباردة على تغيري مثًال على درجة احلرارة، يف حني يعمل احلقن 
قيمة الضغط.  فهذه العملية تُعد نوعاً من أنواع ((رابط:  ضبط ُمتعدد

تغّريات)).
ُ
تغّريات|الضبط ُمتعدد امل

ُ
امل

ُمَولُِّد ُخبار

Dampferzeuger (m.)

2248 step

pas (m.)

(انظر:  ((رابط:  ُخمّطط وظيفي)))

خطوة، درجة

Schritt (m.)

2249 Step function

échelon-unité (m.) / impulsion (f.) unitaire

هي ((رابط:  دالة درجية|الدالة الدرجية))، اليت تساوي قيمة ارتفاعها
.1

خطوة وحدة

Einheitssprung (m.)

2250 step function

fonction (f.) échelon / impulsion

هي دالة غري متواصلة، وتساوي قيمتها صفراً قبل نقطة البداية، أي قبل
النقطة الزمنية صفر، وتتحول قيمتها إىل قيمة ارتفاع الدرج بعد ذلك.

دالة درجية

Sprungfunktion (f.)

2251 Step function unit step 
function

fonction (f.) échelon

رتفاع 'واحد'  عند النقطة الزمنية هي دالة دخل تتغري مبقدار خطوة 
حدَّدة عشوائياً، ودائًما ما تبلغ قيمتها 'صفراً '  قبل اخلطوة

ُ
'صفر'  امل

ال و'واحداً '  بعدها.  وُيشار إليها يف ((رابط:  جمال (ال... )  الزمين|ا
ال الصوري))  بـ الزمين))  بـ s(t)  أو 1(t)  ويف ((رابط:  جمال صوري|ا

.s/1

دالة خطوة وحدة

Einheitssprungfunktion (f.)
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2252 step function/jump 
function/skip 
search/scene search

fonction (f.) échelon / impulsion

دالة درجية، دالة الدرج، دالة
السلم

Sprungfunktion (f.)
2253 step response

réponse de saut (f.)

هي رد الفعل الصادر عن جهة اخلرج ((رابط:  عنصر قياس|لعنصر
ستشعر))، نتيجةً 

ُ
قياس))، وليكن على سبيل املثال ((رابط:  ُمستشعر|مل

حلدوث تغريَّ درجي يف ((رابط:  إشارة|اإلشارة))  عند مدخله.

إجابة على استثارة درجية

Sprungantwort (f.)

2254 Step response (f) of 
the PID controller

réponse de saut (f.) du régulateur PID

تتكّون إجابة ((رابط:  ضابط تناسيب تكاملي تفاضلي|الضابط التناسيب
ت اخلاصة التكاملي التفاضلي))  على استثارة درجية من جمموع اإلجا
لُبىن اجلزئية التناسبية P، والتكاملية I، والتفاضلية D معاً، حيُث ال
يكوُن العنصُر التفاضلّي D قابالً للتحقيق كدفعٍة منوذجية وإمنا كدفعة

ُمؤخَّرة فقط.

إجابة على استثارة درجية لضابط
تناسيب تكاُملي تفاُضلي

Sprungantwort (f.) des PID-Reglers

2255 Step response of a D-
element

Réponse (f.) de saut d’un élément D

((رابط:  إجابة على استثارة درجية))  لعنصر تفاضلي هي ((رابط:  نبضة
ائي (∞)  وعرضها ديراك))  δ (t).  اشتقاق قفزة ينتج إبرة ارتفاعها ال 
صفر.  مثل هذه اإلبر متوفرة فقط من الناحية النظرية، ولكن ال تتحقق

يف الواقع التقين.

اجابة ُعنصر تفاضلي على استثارة
درجية

Sprungantwort (f.) eines D-Gliedes

2256 step response of a first-
order measuring 
element

réponse (f.) à un échelon / à une impulsion d'un 
élément de mesure du premier ordre

هذه اإلجابة تتمثل يف رد فعل خمرج ((رابط:  عنصر قياس))  على
((رابط:  دالة درجية))  يف مدخله، واليت ُميكن توصيفها بواسطة ((رابط:

معادلة تفاضلية))  من ((رابط:  درجة|الدرجة))  األوىل.  حل املعادلة
جابة عنصر تناسيب بتأخري من الدرجة األوىل على التفاضلية اخلاصة 
إشارة درجية يف مدخله، يكون يف شكل ((رابط:  دالة أسية))  تبدأ من

النقطة الزمنية صفر ويقل احندارها بصفة متواصلة لتقرتب من القيمة
ائية بكيفية ((رابط: النهائية املستقرة يف النقطة الزمنية الال

بتني زمنني))  و((رابط: بت زمين| الدوري|الدورية))  وهلا ((رابط :  
ائية معيارية)). قيمة 

إجابة عنصر قياس من الدرجة
األوىل على استثارة درجية

Sprungantwort (f.) eines Messglieds 1. Ordnung

2257 Step response of a gas 
pressure control 
system

réponse de saut (f.) d'un segment de régulation 
de pression de gaz

يتدفق تيار غازي يف وعاء، املطلوب حتديد التغري الزمين للضغط داخل
الوعاء (p2(t))  عند تغيري مفاجئ يف ضغط تيار الغاز (P1)، أي
(W) ((رابط:  إجابة على استثارة درجية)).  تستعمل مقاومة التدفق

ئية األخرى وفقا للجدول.  يعترب الوعاء، من وجهة نظر والثوابت الفيز
(p1(t)) هندسة التحكم، مبثابة ((رابط:  عنصر حتويل))  حيول املدخل

إىل املخرج (p2(t)).  ويعطى استجابة انتقال يف صيغة دالة أسية.

استجابة خطوة نظام التحكم يف
ضغط الغاز

Sprungantwort (f.) einer Gasdruck-Regelstrecke
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2258 step response of a 
second order 
measuring element

réponse (f.) à un échelon / à une impulsion d'un 
élément de mesure du deuxième ordre

هذه اإلجابة تتمثل يف رد فعل خمرج ((رابط:  عنصر قياس))  على
((رابط:  دالة درجية))  يف مدخله، واليت ُميكن توصيفها بواسطة ((رابط:

معادلة تفاضلية))  من ((رابط:  درجة|الدرجة))  الثانية.  وحل املعادلة
جابة عنصر تناسيب بتأخري من الدرجة الثانية على التفاضلية اخلاصة 
إشارة درجية، يكون يف شكل ((رابط:  دالة أسية))، تبدأ من النقطة

ستقرة يف النقطة الزمنية
ُ
الزمنية صفر وتقرتب من القيمة النهائية امل

ائية بكيفية ((رابط:  الدوري|الدورية))  بعد أن تتجاوز نقطة الال
ائية بتني زمنني))  و((رابط:  قيمة  بت زمين| انعطاف وهلا ((رابط :  

معيارية)).

إجابة عنصر قياس من الدرجة
الثانية على استثارة درجية

Sprungantwort (f.) eines Messgliedes 2. Ordnung

2259 Step response of the I 
element

réponse de saut (f.) de l'élément I

m) تتكون ((رابط:  إجابة على استثارة درجية))  من منحدر مع احندار
بت زمن =  DY1 × KS/Ti).  حيث متثل (Ti) ((رابط:  

التكامل))  و(KS) ((رابط:  معامل تناسيب)). 

استجابة اخلطوة للعنصر التكاملي

Sprungantwort (f.) des I-Gliedes

2260 step-by-step 
controller; step 
controller

régulateur pas à pas (m.)

(انظر:  ((رابط:  ضابط خطوّي ثالثي النقاط)))

ضابط خطويّ 

Schrittregler (m.)

2261 step-enabling condition

condition de poursuite (f.)

هو اشرتاٌط يف عملية التشغيل، ُحيّدد كيفية اإلنتقال من ((رابط:  خطوة))
إىل اخلطوة التالية عليها.  (انظر:  ((رابط:  حتكم تتابعي)))

اشرتاط التشغيل املُتتابع

Weiterschaltbedingung (f.)

2262 Stepper motor

moteur pas à pas (m.)

هو ((رابط:  ُحمّرِك تزامين))، ُميكن فيه تدويُر ((رابط:  عضو دّوار|العضو
الدّوار))  من خالل جمال كهرمغناطيسي ُموجَّه ودّوار بطريقٍة خطوية

مللفات ((رابط:  عضو ساكن|العضو الساكن))، إما مبقدار أصغر قياس
ا. للزاوية (=  خطوة)  أو ُمضاعفا

ُحمرِّك خطوي

Schrittmotor (m.)

2263 stochastic

stochastique

صفة تشري إىل عمليات حدثت مصادفًة، أي بشكٍل غري ُمنسَّق زمنياً .

تصاديف، عشوائي

stochastisch

2264 stochastic disturbance

perturbation stochastique (f.)

ثٌري على ((رابط:  ُعنصر لزمن z(t)، يكوُن له  هو تشويٌش ُمتعّلٌق 
حتويل|عنصر التحويل))، ويتسبِّب يف أن تكون قيمة الدالة غري ُمعرّفٍة يف

ستخدام طرق نظرية حساب توقيٍت ُحمّدد، وال ُميكن وصفها إال 
االحتماالت.

تشويش عشوائي

Stochastische Störung (f.)

2265 Stop bit

bit d'arrêt (m.)

اية اإلرسال))  يُوضح للمستقبل انتهاء اإلرسال، ((رابط:  بت|بت 
اية واحد أو اثنان. وعادًة ما يكون هناك بت 

اية اية اإلرسال، بت  بت 
االتصال

Stopp-Bit (n.)

2266 storage oscilloscope

oscilloscope à mémoire (m.)

ت))  التخزينية التناظرية، يف ((رابط:  أوّسيلوسكوب|األوّسيلوسكو
راد

ُ
بيب الصور التخزينية، واليت ُميكن فيها تثبيت الصورة امل ُتستخدم أ

ن ئية لعدة دقائق، وُميكن القول  عرضها يف شكل شحنة كهر
ت التخزينية الرقمية تكاد تكون قد َحّلت متاًما حمل األوّسيلوسكو

ت التخزينية اليت تعمل بطريقٍة تناظرية.  يتُم يف األوّسيلوسكو
ت األوىل، حتويل ((رابط:  إشارة|اإلشارات))  التناظرية، األوّسيلوسكو
من خالل ((رابط:  ُمغريِّ تناظري رقمي (A/D)))  إىل إشاراٍت رقمية،

ت من الذاكرة الحقاً  وتسجيلها داخل الذاكرة، ُمث يتم استقراء البيا
بت، ومن َمث إعادة إرساهلا على أنبوبة الصورة وبطريقة دورانية وبرتدد 

عرب ((رابط:  ُحموِّل رقمي تناظري)).  وُميكن بعد ذلك طباعة هذه
خذ صيغًة رقمية، بعد ذلك أو نقلها إىل حاسب اإلشارات اليت 

عاودة معاجلتها الحقاً .
ُ
شخصي مل

أوّسيلوسكوب بذاكرة، كاشف
ت ختزيين ذبذ

Speicheroszilloskop (n.)
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2267 straight-line control/ 
linear-path control 
system/ linear-path 
system/ line motion 
control system

commande de segment (f.)

ستخدام ُمصطلح من جمال ((رابط:  هندسة التحّكم))  الرقمي.  وُميكن 
تحكِّمات عن بُعد إمكانية حتديد املوقع يف عملية العبور السريع،

ُ
امل

وإحداث حركات نسبية ُموازية للمحور بني ((رابط:  أداة|اآللة))  وقطعة
التشغيل، بُسرعاٍت قابلة للربجمة.  ويف هذه العملية يكون دائًما حمور واحد

تحّكمات عن بعض يف أعمال
ُ
يف حيز التشغيل.  كما ُتوجد مهام امل

((((NC) رابط:  هندسة التحّكم الرقمي))  :انظر)  .الكشط واخلراطة

ُمتحّكم عن بُعد، حتّكم ىف مسار
حركة األداة والشغل (ماكينات

(CNC

Streckensteuerung (f.)

2268 strain gauge 
parameter (metal 
strain gauges)

valeur caractéristique de la jauge de 
déformation métallique

قيم ُمميزة ملقياس انفعال معدن،
قيم ُمميزة ملقياس انفعال الفلزات

DMS-Kenngröße (f.) (Metall-DMS)
2269 strain gauge quarter 

bridge

jauge de contrainte quart-de-pont

((رابط:  قنطرة قياس))  حتتوي على ((رابط:  مقياس االنفعال|مقياس
لنسبة ((رابط:   .(US) جلهد انفعال))  واحد فقط ويتم تغذيتها 
رفقة.

ُ
ملعادلة امل جهد الدائرة املفتوحة|جلهد الدائرة املفتوحة))  يُعمل 

مقياس انفعال ربع قنطري

DMS-Viertelbrücke (f.)

2270 strain sensitivity

sensibilité de contrainte

ُمعامل التناسب K بني التغّري النسيب يف املقاومة واالنفعال لشريط قياس
االنفعال.  وُميكن أن تكون له قيم خمتلفة، منها (K = 2)  يف حالة
سبيكة (كونستنتان Constantan)  (حتتوي على 60٪ حناس

و40٪ نيكل)، وهذه املادة مفضلة ألن تغّري مقاومتها النوعية مع تغري
(K = 100)للبالتني/  االيريديوم؛ و  (K = 6)درجة احلرارة صغري؛ و
وصِّالت (السليكون).  (انظر:  ((رابط:  تغّري نسّيب للُمقاومة)))

ُ
ألشباه امل

حساسية االنفعال، درجة التمّدد

Dehnungsempfindlichkeit (f.)

2271 strain-gauge

tensimètre

ُحموِّل مقادير قياس، أي يقوم بتحويل التمدد كمقدار ميكانيكّي إىل
ئي DR/R.  ُتوجد بني ((رابط:  تغّري نسّيب للُمقاومة))  كمقدار كهر

هذين املقدارين عالقة تناسبية (ُمعامل تناسيب =  ((رابط:  حساسية
ئي على قطعة القياس، حبيث ل كهر االنفعال))  K).  فعند لصق ُموصِّ

قابل يتبعها يف متددها، فإن املقاومة
ُ
مل ئيا ولكنه  يكون معزوالً عنها كهر

ل تتغري بتمدد قطعة القياس.  ُتطبَّق هذه الظاهرة يف ئية للُموصِّ الكهر
جمال التشكل املرن ملقياس اإلنفعال.

مقياس االنفعال

Dehnungsmess-Streifen (m.)

2272 strain-gauge design 

modèle de jauge de déformation (m.)

يتكوَّن ((رابط:  مقياس االنفعال))  املعدّين عادًة من رقائق معدنية
بسمك 4 مم تقريباً .  وهي ُمرتبة يف معظمها يف شكل شبكة.  توضع
شبكة القياس بني رقاقة محل ورقاقة تغطية، وتُلحم الرقاقتان معاً، مث

راد قياس ((رابط:  انفعال|انفعاله)).  يتُم حلامُ 
ُ
يُلصق الكل على اجلسم امل

أسالك التوصيل بشريط قياس االنفعال.  نقاط دعم اللحام بني نقاط
وصلة إىل ((رابط:  قنطرة قياس|قنطرة القياس))،

ُ
التوصيل واألسالك امل

متنع عن شريط قياس االنفعال األضرار اليت قد تنتج عن الضغوط
إلضافة إىل أشرطة قياس بسيطة امليكانيكية على أسالك التوصيل.  
تقيس متوسط استطالة شبكة قياس بسطح مستطيل، تتوفر تركيباتٌ 

تشتمل كٌل منها على عدد من أشرطة قياس االنفعال، حبيُث يتم قياس
االنفعال يف عدة اجتاهاٍت يف وقٍت واحد.

أمناط تركيب مقياس االنفعال،
تركيب مقياس االنفعال

DMS-Bauform (f.)

2273 strain-gauge full bridge

jauge de contraint pont complet

((رابط:  قنطرة قياس))  حتتوي على أربعة ((رابط:  مقياس
لنسبة   .(US) جلهد االنفعال|مقاييس لالنفعال))  ويتم تغذيتها 

ملعادلة ((رابط:  جهد الدائرة املفتوحة|جلهد الدائرة املفتوحة))  يُعمل 
رفقة.

ُ
امل

مقياس انفعال بقنطرة كاملة

DMS-Vollbrücke (f.)
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2274 strain-gauge half 
bridge

jauge de contraéinte Demi-pont

((رابط:  قنطرة قياس))  حتتوي على اثنني من ((رابط:  مقياس
لنسبة   .(US) جلهد االنفعال|مقاييس االنفعال))، ويتم تغذيتها 
((رابط:  جهد الدائرة املفتوحة|جلهد الدائرة املفتوحة))  (Ul)  ُتطبق

املعادلة املرفقة .

مقياس انفعال نصف قنطري،
نصف قنطرة مقياس االنفعال

DMS-Halbbrücke (f.)

2275 strain-gauge matching 
circuit

réseau (m.) d’adaptation pour la mesure avec 
une jauge de déformation

تستعمل ((رابط:  دائرة قنطرية))، يف العديد من احلاالت، كدائرة مواءمة
ستخدام ((رابط:  مقياس االنفعال|مقياس انفعال)).  ((رابط: للقياس 

جلهد جهد الدائرة املفتوحة)) (Ul)  لقنطرة، والذي يتُم توصيله 
،(I12 = US/(R1+R2)) يتعّني من خالل العالقات ،(US)

و(U1 = I12 × R1)، يف هذه املعادلة.

ملقاومة)  دارة (مقياس انفعال 
وصل بيين

DMS-Anpassungsschaltung (f.)

2276 strain-gauge 
temperature 
compensation

compensation de température de la jauge de 
déformation (f.)

تعويض درجة حرارة مقياس
االنفعال، ُمعادلة التغّري يف درجة

حرارة مقياس االنفعال

DMS-Temperaturkompensation (f.)
2277 stress-strain diagram; 

stress-strain-chart

diagramme contrainte-déformation

نحىن
ُ
يُظهر نتيجة جتربة الشد الساكن لعينة من مادة ُمعيَّنة.  يرتفع امل

خطياً يف البداية، مث يتحوَّل إىل مسار غري ُمنـَْتظم.  ال ُميكن التوصَّل إىل
قاس، إال داخل

ُ
استنتاجات حول اجلهد داخل املادة من خالل التمدد امل

جمال اإلجهاد اخلطي أو ما ُيسمى جمال هوك، حيث ال جيوز هذا خارج
حدود املرونة.  ميل ُمستقيم هوك يساوي ُمعامل املرونة.  (((رابط:  قانون

هوك)))

منحين االجهاد واالنفعال

Spannungs-Dehnungsdiagramm (n.)

2278 stroboscope

stroboscope (m.)

جهاز ومضات ضوئية، ُيصدُر ومضاٍت ضوئيٍة على فرتاٍت زمنية
ُمنتظمة، حبيُث تبدو احلركاُت احلادثة يف ُحميِط ُمظلم، ُمتقطعًة على

شكل تسلسٍل من الصور الثابتة.  وعند استخدام جهاز اْسرتوبُوسُكوب
راَقب بعالمٍة أو بنموذج، إذا لزم.

ُ
لقياس السرعة، يتعّني وسم الشيء امل

إذا حتركَّت العالمة أو النموذج يف الزمن الفاصل بني ومضتني مبقدار إطارٍ 
واحد أو ُمضاعف صحيح له، هنا ُميكن ُمالحظة النموذج نفسه يف
الضوء، والذي يبدو بعد ذلك ُمتوقًفا.  وإذا كانت الفرتة الزمنية بني

إلمكان حسابُ  الومضات واملسافة الفاصلة بني اإلطارات معروفًة، فإنه 
السرعة من خالل النقاط أو اخلطوط اإلطارية املارة لكل فرتٍة زمنية.  هنا

عتمدة على ذلك،
ُ
وأيًضا يف حالة قياس ((رابط:  سرعة الدوران))  امل

يكون احتماُل ظهور حاالت غموض كبرياً .

اْسرتوبُوسُكوب، كّشاف احلركة

Stroboskop (n.)

2279 Strouhal number

nombre de Strouhal (m.)

ئية بني تردد f انفصال الدوامة يف ((رابط:  طريقة رقم ُميّثل العالقة الفيز
حدث لالضطراب وسرعة v تدّفق

ُ
تردد الدوامة))، وعرض اجلسم L امل

َجدول بدون وحدة والذي ميكن
ُ
الوسط واليت ُحيدِّدها رقم شرتوهل امل

حسابه من الصيغة التالية:  رقم شرتوهل =  تردد انفصال الدوامة *  عرض
حِدث لالضطراب /  سرعة التدّفق.

ُ
اجلسم امل

رقم  شرتوهل  

Strouhal-Zahl (f.)

2280 Structural shifting

inversion de structure (f.)

هو التحويل اليدوي أو اآليل للسلوك الزمين أو هيكلية الضبط داخل
دائرة ضبط، مثل حتويل ((رابط:  ضابط تناسيب تكاملي))  إىل ((رابط:

ضابط تناسيب تكاملي تفاضلي)).

حتويل هيكلي

Strukturumschaltung (f.)

2281 structure

structure (f.)

ت داخل ((رابط:  نظام))  ما. الطريقة املناسبة والتنسيق الفّعال للُمكوِّ

بنية

Struktur (f.)
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2282 structure of a control 
system

structure de circuit de régulation (f.)

تكوين دائرة الضبط وتناسق عناصرها للعمل معاً .  من أشهر ُبين دوائر
الضبط املعروفة وأوسعها انتشاراً، مثالً :  ((رابط:  تغذية أمامية مبُتغّري 
التشويش))، و((رابط:  ضبط ُمتتالٍ ))، و((رابط:  ضبط النسبة)). 

بنية دائرة الضبط

Regelkreisstruktur (f.)

2283 structured chart, 
structogram

structogramme (m.)

ُخمطط هيكلي

Struktogramm (n.)

2284 Structured Control 
Language

SCL

Structured Control' اختصار من املصطلح االجنليزي
هّيكلة'، وهي عبارة عن

ُ
Language'  ويشار به إىل 'لغة التحّكم امل

ا شركة سيمنز، ستوى|لغات الربجمة))  طّور
ُ
لغة من ((رابط:  لغة عالية امل

سكال)).  ُتستخدم يف ((رابط:  برجمة أجهزة التحَّكم ُتشبه لغة ((رابط:  
القابلة للربجمة))  يف إطار ((رابط:  بيئة الربجمة|البيئة الربجمية)) ((رابط:

هيكلة مع اللغة املعيارية ST تبًعا
ُ
جراف7)).  تتفق لغُة التحكَّم امل

((رابط:  مواصفة (ال... )  رقم 61131 طبقاً للمواصفات القياسية
األملانية (DIN)  واملواصفات األوروبية |للمواصفة رقم 3-61131
طبقاً للمواصفات القياسية األملانية (DIN)  واملواصفات األوروبية)).

SCL لغة

SCL

2285 Structured Text

texte structuré (m.)

(((SCL رابط:  لغة))  :انظر)

،(ST) نص (ال... )  املركب
نص بنيويّ 

ST (m.)

2286 subrack

baie (f.) / rack (m.)

(انظر:  ((رابط:  رف)))

موعات الرتكيبية، حامل حامل ا
(رف)  فرعى

Baugruppenträger (m.)

2287 subscription agreement

organigramme (m.) fonctionnel, conventions de 
notation

بيب التوصيل واآلالت وما إىل ذلك، خبطٍ  ت وأ تُرسم األجهزة واخلزّا
مسيك، لُتعربِّ عن ((رابط:  عملية|العملية))، يف حني تُرسم جتهيزات
القياس والضبط والتحّكم، مبا يف ذلك ُموصِّالت اإلشارات خبط أقل
قاسة))  و((رابط:

ُ
ُمسكاً .  ولكي ُمييَّز ((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكّمية امل

مقدار الضبط|املقدار املضبوط)) ((رابط:  ضابط|لضابط))  ما، يتمُ 
ناسبة.

ُ
ختطيط (=  أى وضع خٍط حتتها)  ُموصِّالت اإلشارات امل

إتفاق (ال... )  على الرتسيم يف
ندسة الرسم البياين اخلاص 

العمليات

Verfahrenstechnisches Fließbild (n.), 
Zeichnungsvereinbarungen

2288 successive 
approximation

approximation successive (f.)

عملية حتويل تناظرية/رقمية تتوافق مع ((رابط:  تقريب ُمتعاقب|التقريب
تعاقب)).

ُ
امل

تقريب ُمتتاٍل، تقريب ُمتتابع

Sukzessive Approximation (f.)

2289 suitable liquids for 
inductive flow 
measurement

liquides (pl. + m.) adéquats pour la mesure de 
débit inductive

يتعّني استعماُل سوائل ذات ((رابط:  موصلية (ال... )|موصلية))  كافية:
ل:  500 - وصِّ

ُ
كأن تكون املوصلية > mS/cm  1، مثل املاء امل

.mS/cm  800

سوائل (ال... )  املُناسبة للقياس
احلّثي للتدّفق

Geeignete Flüssigkeiten (pl.+f.) für die induktive 
Durchflussmessung

2290 sum notation

repésentation (f.) 'des nombres par somme’ 
polynomiale

للحصول على التمثيل اجلمعي لألعداد، فإننا نضرب كل رقم من األرقام
اليت يتألف منها العدد يف الوزن الذي يقابله، ومن َمث جنمع كل

موعات اليت حتصلنا عليها.  مع العلم أن األوزان هي أس أساس نظام ا
تاحة من صفر

ُ
التعداد الذي ُيستعمل بدرجات خمتلفة.  وترتاوح األرقام امل

قص واحد . عتمد 
ُ
إىل أساس نظام العد امل

متثيل عددي مجعي، متثيل عددي
مبجموع ُمتعدد احلدود

Summenschreibweise (f.)
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2291 summation frame

cadre de somme (m.)

ت ُحمدَّد سلفاً، وفيه تكونُ  إطار ((رابط:  برقية))  له عدد من البيا
معلومُة التحّكم هي املسئولة عن حتديد طول الربقية.

موع، إطار برقية كامل إطار ا

Summenrahmen (m.)

2292 summing point 
addition point counting 
stage

sommateur (m.)

عنصر يقوم بعملية اجلمع اجلربية إلشارات الدخل.  ويكون رمزها يف
((رابط:  ُخمطَّط العمل))  حللقة الضبط على شكل دائرة توضع يف النقطة

اليت يتم فيها مجع أو طرح اإلشارات الواردة حسب عالمتها اجلربية.

نقطة مجع

Additionsstelle (f.)

2293 Supervisory Control 
and Data Acquisition

SCADA

أنظمة تعمل على ((رابط:  حتّكم|التحّكم))  ومراقبة وإظهار وجتسيد
ستخدام وسائل مساعدة بيانية، ((رابط:  عملية|العمليات))  الصناعية 

ختلفة.
ُ
ت التشكيل، تُتيح التواءم مع العمليات امل كبري من امكا

سكادا، نظام مراقبة وحتّكم
(SCADA) ت وحتصيل البيا

SCADA

2294 Supervisory Control 
and Data Acquisition

SCADA

Supervisory' ختصرة للعبارة اإلجنليزية
ُ
هي األحرف امل

Control and Data Acquisition”، ومنها يُفهم نظام
ستخدام نظام حاسويب.  (انظر: راقبة العلميات التقنية والتحّكم فيها 

ُ
مل

((رابط:  حاسوب مضيف)))

سكادا، نظام مراقبة وحتّكم
(SCADA) ت وحتصيل البيا

SCADA

2295 suspension

suspension (f.)

سائل

تعليق

Suspension (f.)

2296 switching algebra

algèbre de relais (f.)

اجلرب التحويلي (اجلرب البولياين)  هو توصيٌف حساّيب للعالقات بني
الكّميات ((رابط:  ثُنائي|الثنائية)).  وقوانُني هذا النوع من اجلرب، تُتيحُ 
دف عادالت الدالية))  

ُ
عمل إعادة صياغة ((رابط:  ُمعادلة دالية|امل

ئية وكذلك استخدام عناصر تركيبية منطقية ُحمدَّدة. تبسيط الدوائر الكهر

جرب تشغيلي

Schaltalgebra (f.)

2297 switching circuit

circuit de commutation (m.)

ت اليت يتّم جتميعها على قاعدة تتكون من جمموعة ُمرتّبة من املكو
مشرتكة (مثل:  ((رابط:  رُقاقة)))  فتصبح ِوحدة غري قابلة للفصل بعد
موعة املرتبة مبَبيتٍ  ذلك، كما يتّم توصيلها كهربياً .  يتّم إحاطة هذه ا

ت املفردة، مصنوع من مادة لدائنية أو خزف أو معدن.  وبدالً من املكو
ت الدائرة يف صورة دائرة وصل وفصل، واليت ُميكن ُميكن حتقيق مكو

اعتبارها مرًة أخرى كعنصر تركييب.  جيب التمييز هنا بني الدوائر املتكاملة
والدوائر املهجنة السميكة والدوائر املهجنة الرقيقة.  يتّم تصنيع الدوائر

املتكاملة يف اهلندسة ثنائية القطب وأحادية القطب.

دائرة وصل وفصل، دائرة قطع
ووصل

Schaltkreis (m.)

2298 switching distance 
(initiator)

distance de détection de l'initiateur (f.)

دئ|ُمستشعر االقرتاب))، عندما يقرتب منه اجلسم يستجيب ((رابط:  
راد رصده إىل مسافة معينة.  وهذه املسافة تتغري بتغّري مادة اجلسم.

ُ
امل

مسافة استشعار، حتويل البادئ

Schaltabstand (m.) (Initiator)

2299 switching frequency; 
operating frequency

fréquence de commutation (f.)

= fS  :هو عدد مرات الوصل والفصل يف وحدة الزمن fS تردد التشغيل
T/1، حيُث T هي ((رابط:  مدة الدورة)).

تردد التشغيل، تردد الوصل
والقطع

Schaltfrequenz (f.)
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2300 switching options 
(inductive proximity 
switch)

circuits (m., pl.) possible pour un capteur; 
détecteur inductif de proximité

تُتاُح ((رابط:  ُمستْشِعر اإلقرتاب|ُمستْشِعرات اإلقرتاب))  احلثّية بطرفني
أو ثالثة أو أربعة أطراف توصيل:  وُمستشعرات االقرتاب بطريف توصيل
تناوب، بينما تكون ُمستشعرات االقرتاب بثالثة

ُ
ُمصمَّمة لدوائر التيار امل

ستمر.
ُ
أو أربعة أطراف توصيل ُمصمَّمة لالستعمال يف دوائر التيار امل

ربعة أطراف توصيل هلا فاتح وُمغِلق يف الوقت ُمستشعرات االقرتاب 
نفسه.

ُمستشعر االقرتاب احلّثي

(Schaltungsmöglichkeiten (f.) für induktive 
Näherungsschalter)

2301 switching period 
(initiator)

temps (m.) de commutation (m.); réponse (f.) 
de l'initiateur (f.)

ستشعر
ُ
دئ|مل يرتبط سلوك قطع التيار لوحدة اخلرج ((رابط:  

االقرتاب))  بتحميل املخرج.  ويف أغلب األحيان، يكون زمن االستجابة
نية. ستشعر االقرتاب أصغر من 1 ِمّلي 

ُ
مل

فرتة التحويل، مدة التشغيل لبادئ

Schaltzeit (f.) (Initiator)

2302 switching ratio

rapport de commutation (m.)

نسبة التشغيل

Schaltverhältnis (n.)

2303 switching station

système de contrôle (m.)

((رابط:  ُمتحّكم|ُمتحّكمات))  ال تظهر فيها دوال ((رابط:  دائرة
توافقية|دوائر توافقية))  فقط وإمنا يتُم فيها أيضاً ختزيُن حاالت ((رابط:

إشارة|اإلشارات))، وحساُب اخلطوات اليت اُختذت، أو تقدمي
لفرتات الزمنية أو إشارات الساعة.  هنا تصميمات أخرى غري ُمتعلقة 
تتضُح احلاجة إىل دوال تشغيلية من نوٍع خاص، واليت يتُم حتقيقها من

ت)). خالل ((رابط:  قّالب|القّال

حمطة تشغيل، حمطة مفاتيح

Schaltwerk (n.)

2304 switching property, 
shifting characteristics

propriété de commutation (f.)

ّدة الزمنية اليت حيتاجها ((رابط:  ُعنصر حتويل))
ُ
خاصيٌة تنسحب على امل

أو ُمكوِّن تشغيلي، لتحويل إشارة توجيه خطّوية إىل غلق أو بدء ُمالمس
ئٍي ما. كهر

خاصية التبديل، خاصية التشغيل

Schalteigenschaft (f.)

2305 switch-on delay, turn-
on delay

délai (m.) de commutation

يتُم إرجاءُ ((رابط:  إشارة))  اخلرج، عن إشارة 1 عند املدخل، مبقدار
.tV الزمن املضبوط

إرجاء التشغيل

Einschaltverzögerung (f.)

2306 symbol table

table des symboles (f.)

من أجل مقروئيٍة أفضل ((رابط:  تطبيقات أجهزة التحّكم القابلة
جهزة التحّكم املنطقي القابل للربجمة|  للربامج التطبيقية اخلاصة 

طلق، استخداُم اسٍم ُمرمَّز،
ُ
للربجمة))، ُميكن، بدًال من استعمال العنوان امل

أى ((رابط:  ُمتغّري ))، يف عمليات التعريف.  وحيوي جدوُل الرموز اخلاص
ملشروع، هذه التنسيقات يف شكل ((رابط:  رمز عاملي|رموز عاملية))،

أو ((رابط:  رمز حمليّ |رموز حملية)).  (انظر:  ((رابط:  عنوان ُمطلق)))

جدول رموز

Symboltabelle (f.)

2307 Symbols for NC 
machine functions

symboles des fonctions des machines à CN (pl. 
+ f.)

َترُد معايُري وظائف ((رابط:  ماكينة التحّكم الرقميّ |ماكينات التحّكم
الرقميّ ))  يف ((رابط:  مواصفة (ال...) القياسية األملانية DIN رقم

24900|املواصفة القياسية األملانية DIN رقم 24900))،
و((رابط:  مواصفة (ال... )  القياسية األملانية DIN رقم

30600|املواصفة القياسية األملانية DIN رقم 30600))، وهي
ا. ُممّيزة برموز تبعاً ألجزاء املاكينة ومسار

رموز وظائف ماكينات التحّكم
الرقميّ 

Symbole für NC-Maschinenfunktionen (pl. + f.)

2308 symmetry diagram

diagramme de symétrie (m.)

(انظر:  ((رابط:  خمطط كارنوف وفايتش)))

ُخمطط التماثل

Symmetriediagramm (n.)
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2309 synchro

capteur (m.) inductif de déplacement angulaire

بت يتُم فيه توليد جمال جهاز تزامين مزوَّد ((رابط:  ملف|مبلف))  
ستقبل يف أبسط

ُ
مغناطيسي متناوب ومتجانس (B(t)).  ُميثِّل امل

، كما يف الرسم.  يتكوَّن يف احلاالت، ملف قابل للدوران حول حمور ُمعنيَّ
هذه امللف، تبعاً ((رابط:  قانون فاراداي للحثّ |لقانون احلثّ 

لفاراداي))  جهٌد حثّي، يتناسب مع املساحة الفّعالة (A)  للملف، أي
(F) والتدّفق املغناطيسي  .(a) يف تناسب مع جيب التمام لزاوية القياس

.(B(t) × A(a))  :يكون هو

جهاز تزامين (إرسال أو استقبال)

Drehspulaufnehmer (m.)

2310 synchron

synchrone

صفة تشري إىل توازي حدثني أو أكثر يف الوقت نفسه.

تزاُمينّ 

synchron

2311 Synchronisation

synchronisation (f.)

ن زامنة أيضاً، 
ُ
وافقة الزمنية للعمليات.  وتُعىن عملية امل

ُ
صطلح امل

ُ
يعين امل

ُجترى العمليات يف تتابع زمين ُحمّدد أو يف الوقت نفسه، مبعىن أن تكون
زامنة أن جهازين،

ُ
ُمتزامنة.  ويف اهلندسة ((رابط:  رقمي|الرقمية))، تعين امل

ن ُمتزامنني، عندما يعمُل كالمها ُمرسل وُمستقبل على سبيل املثال يكو
((رابط:  تردد (ال... )|| برتدد))  زمين، يكوُن ُمنتظماً داخل النطاق

تزامنة ((رابط:  زاوية
ُ
ُعرَّف لقيم التسامح.  وتكوُن إلشاراُت األجهزة امل

امل
بٌت حيال بعضها البعض. الطور|طورٌ ))  

ُمزامنة

Synchronisation (f.)

2312 synchronization bit

bit de synchronisation (m.)

ت))  إىل ((رابط: بت يعمل على ُمزامنة ((رابط:  نقل البيا
ت))، ت|نظم نقل البيا قل البيا شبكة|الشبكات))  و((رابط:  نظام 
تزامن لألحداث والرسومات.  (انظر:  ((رابط:  نقل

ُ
إىل جانب اإلطالق امل

متزامن))) (انظر: ((رابط:  ُمزامنة))) 

بت التزامن

Synchronisationsbit (n.)

2313 synchronizing

synchronisation (f.)

(انظر:  ((رابط:  تزامن)))

ُمزامنة

Synchronisierung (f.)

2314 synchronizing

synchronisation (f.)

زامنة تُعىن أيضاً إجراء العمليات يف
ُ
التوافق الزمين للعمليات.  وعملية امل

تتابع زمين ُحمّدد أو إجراؤها مًعا يف الوقت نفسه، وهذا معىن أن تكون
زامنة أن جهازين -  ُمرسل وُمستقبل

ُ
ُمتزامنة.  ويف اهلندسة التقنية تعين امل

ن ُمتزامنني عندما يعمُل كالمها ((رابط:  تردد على سبيل املثال -  يكو
ُعرَّف لقيم السماح.

(ال... )|برتدد))  زمين ُمنتظم داخل النطاق امل
تزامنة ((رابط:  زاوية الطور|طوٌر نسيبٌّ ))

ُ
ويكوُن إلشاراُت األجهزة امل
بٌت حيال بعضها البعض.

ُمزامنة

Synchronisierung (f.)

2315 synchronous counter

compteur (m.) synchrone

تزامن، يتُم توصيل كل الدوائر
ُ
يف حالة ((رابط:  عّداد|العّداد))  امل

((رابط:  قّالب|القالّبة))  عرب ((إشارة|نبضة))  تزامن ُمشرتكة يف الوقت
نفسه.

عّداد ُمتزامن

Synchronzähler (m.)

2316 Synchronous Data Link 
Control

SDLC

ت متزامن يدور هذا املصطلح حول ((رابط:  بروتوكول))  تبادل البيا
ت ((رابط: البت اخلاص بشركة IBM، والذي ُيستخدم لنقل البيا

إرسال تتابعى للبتات|ذات اإلرسال التتابعى للبتات)).  ُميكن أن حيدث
ت عرب ((رابط:  خط|اخلطوط))  املوّصلة بثبات، أو عرب تبادل البيا
نواع التشغيل.  (انظر:  ((رابط:  اتصاالت أحادية اخلطوط املوصلة 

االجتاه)))  أو (انظر: ((رابط:  نقل مزدوج ذو طرفني))). ُميكن تركيب ممر
تراسلي ((رابط:  وصلة بني جهازين|كوصلة بني جهازين))  أو ((رابط:
وصلة بني عدة أجهزة|كوصلة بني عدة أجهزة))  أو كحلقة.  يعد ضبط

تزامنة أساس لربوتوكول أخر وهو ((رابط:  برتوكول
ُ
ت امل وصلة البيا

ت عالية املستوى (HDLC))).  يف ضبط للتحكم ىف ربط البيا
ت املتزامنة، يتّم تقسيم ونقل الرسائل يف ((رابط: وصلة البيا

إطار|أُطر))  صغرية بصيغة موحدة. (انظر: ((رابط:  نقل متزامن|النقل
تزامن))). 

ُ
امل

ت ُمتزامنة ضبط وصلة بيا
(SDLC)، ضبط وصلة

ت ُمتزامنة بيا

SDLC
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2317 synchronous flip-flop

interrupteur (m.) à bascule synchrone

ستخدام توقيت زمين، وتكونُ  وجَّهة 
ُ
هي ((رابط:  قّالب|القالّت))  امل

ُمزّودًة مبدخل ُمؤقت.

قّالب تزامين، قّالب ساعايت

Synchrones Flipflop (n.)

2318 synchronous idle 
character

SYN

ت))  حيُث يعمل ((رابط:  رمز حتّكم))  يف عملية ((رابط:  نقل البيا
ت.  (انظر: ت إىل الشبكات ونظم نقل البيا على ُمزامنة نقل البيا
((رابط:  نقل متزامن))) (انظر: ((رابط:  تزامن))) (انظر: ((رابط:

ُمزامنة)))

(SYN) رمز املُزامنة

SYN

2319 synchronous motor

moteur (m.) synchrone

ئية، يكوُن هلا ((رابط:  جمال دّوار))  يف ((رابط:  عضو آلة كهر
ساكن|حالة السكون))، وتكّون حوهلا جماالً مغناطيسياً يف ((رابط:

ال الدّوار من خالل ملفات عضو دّوار|حالة الدوران)).  ينشأ هذا ا
رتدد أو ملفات التيار ثالثّي األطوار اليت ُتوجد على العضو

ُ
التيار امل

الساكن.  وعلى العكس من ((رابط:  ُحمّرِك تيار ُمستمر|ُحمّرِك التيار
رتدد املوجود، أن يكون

ُ
ال امل ستمر))، ُميكن للعضو الدّوار وبسبب ا

ُ
امل

ذه الكيفية يكونُ  بت أو مغناطيس دائم.  و جتاه جمال  مغناطيساً 
شغِّل بسيطاً جداً وُمستّقراً .  بعد بدء احلركة، يدور العضو الدّوار

ُ
تركيُب امل

ال الدّوار، بشكٍل ُمتزامن.  إذا ما غّري التأثُري املغناطيسّي يف تبعاً لسرعة ا
رتدد، فإن العضو الدّوار يـُّتم دورة

ُ
حالة السكون من اجتاهه بتغّري اجلهد امل

تبادلتني يف كل
ُ
كاملة من خالل عمليّيت اجلذب والتنافر املغناطيسيتني امل

فرتة شبكة.

ُحمرِّك تزامين

Synchronmotor (m.)

2320 synchronous 
transmission

transmission synchrone (f.)

نقل يكون فيه كال طريف اإلتصال عرب النمٍط نفسه على صلة طوال
الوقت (وليس فقط عند انتهاء اإلرسال).  (انظر:  ((رابط:  إرسال

المتزامن)))، (انظر: ((رابط:  تزامن))).

نقل متزامن

Synchrone Übertragung (f.)

2321 syntax

syntaxe (f.)

علم البناء الصحيح للجملة (العبارة).  وهو جزءٌ من النحو وخيّتص
مبُعاجلة النماذج والقواعد اليت تُركَّب على أساسها الكلمات، بُغية تشكيل

كوِّنة
ُ
وحدات وظيفية أكرب، وصياغة عالقات بني هذه األجزاء امل

للجملة.

بناء

Syntax (f.)

2322 synthesis

synthèse (f.)

هو تركيب عنصرين أو أكثر مع بعضها لتكوين وحدة جديدة.  مقابل
الرتكيب هو ((رابط:  حتليل النظم)).

ختليق، تركيب، توليف

Synthese (f.)

2323 system

système (m.)

ت، يرتبُط بعضها مع بعٍض يف عالقة كوِّ
ُ
موعة من امل ترتيب حمدود 

ُمعيَّنة.

نظام

System (n.)

2324 system analysis

analyse systémique (f.)

هي طريقة تندرج حتت ((رابط:  نظرية األنظمة)).  يف هذا التحليل يتمُ 
عمل منوذج ُمبّسط لنظاٍم ما، مث يتُم إدخاُل حتسيناٍت عليه أثناء عمله.

صنَّع صورًة حمدودًة وُجمرَّدًة من الواقع، يتُم مبُساعدته
ُ
يكوُن هذا النموذج امل

ستقبلي للنظام، يف ظل اشرتاطات
ُ
عمُل مقوالٍت عن السلوك السابق وامل

إطاريٍة ُحمدَّدة.  وُميكن تطبيُق هذه العملية على كل األنظمة تقريباً .

حتليل النظم

Systemanalyse (f.)

2325 System controller

régulateur de système (m.)

صطلح تنفيُذ مهام ((رابط:  ضبط|الضبط))  كوصفاتٍ 
ُ
ذا امل يُقصد 

حسابية يف احلواسيب وأنظمة ((رابط:  جهاز حتّكم منطقي قابل
للربجمة|أجهزة التحّكم املنطقي القابلة للربجمة))  وما إىل ذلك.

ضابط نظام

Systemregler (m.)
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2326 system software

logiciel système (m.)

((رابط:  برجمية))  ُتستخدم لضبط الوظائفية التقنية للنظام أو دعمها.
مج|الربامج))  اليت يكوُن وجوُدها ضرورً  ويشتمل على ((رابط:  بر

لكي يعمل احلاسوب بطريقٍة صحيحة، وأيضاً الربامج اليت تدعم عملية
رتجم))

ُ
إنتاج برامج أخرى، ومنها على سبيل املثال ((رابط:  ُمرتجم|امل

وأدوات إجراء اإلختبارات.  يندرج حتت برجمية النظام أيضاً، الربامج اليت
تُقّدم اخلدمات العاّمة، وال جتلب نفعاً للُمستخدم، ومنها على سبيل

ت. املثال ((رابط:  نظام تشغيل|نُظم التشغيل))  أو برامج محاية البيا

برجمية النظام، برامج النظام

Systemsoftware (f.)

2327 system theory

théorie des systèmes (f.)

ستخدم يف دراسة جماالت األمتتة وهندسة
ُ
هي جزءٌ ُمهم من العلم امل

القياس والضبط، وهندسة العمليات، وهندسة املعلومات واهلندسة
لنظر ئية وأجهزة التحّكم.  ختتُص هذه النظرية بتحليل األنظمة  الكهر
إىل سلوكها الدينامي، واخلّطي، والالخّطي، إىل جانب السلوك الزمين.

عادالت
ُ
وتعتمد نظريةُ األنظمة على ((رابط:  معادلة تفاضلية|امل

التفاضلية))، و((رابط:  دالة حتويل|دوال التحويل))، واألوضاع يف حالة
الثبات، و((رابط:  ُمعادلة فوارق|ُمعادالت الفوارق))، وتكويُن النماذج،
وإشاراُت اإلختبار، وُحتّلل البىن النظامية، وتعّرف األنظمة من استجابة

تعددة اإلجتاهات، إضافًة إىل ((رابط:
ُ
النظام، وتُعّرف األنظمة امل

استقرار))  النظام.

نظرية األنظمة

Systemtheorie (f.)

2328 systematic error of 
measurement

écart de mesure (m.) systématique

يُقدَّر ((رابط:  حيود القياس))  املنهجّي ((رابط:  جهاز قياس|جلهاز
طة))  لقيم حيود قياس))، عادًة، من خالل استنباط ((رابط:  قيمة ُمتوسِّ
القياس الناجتة يف الدليل عن طريق عدد ُمناسب من قياساٍت ُمتكرَّرة.

حيود منهجّي يف القياس، حيود
نظامي يف القياس

Systematische Messabweichung (f.)

2329 systematic error; bias

erreur (f.) systématique; biais (m.)

تنشأ األخطاء املنهجية بسبب عيوب أو مآخذ يف ((رابط:  جهاز
حيطة من

ُ
ثريات البيئة امل حية، وجراء  قياس|أجهزة القياس))  من 

حية أخرى.  وهذه النوعية من األخطاء ال ُميكن تالفيها بصفٍة دائمة،
ا تتكَّرر بصفة ُمنتظمة، ُكلما أُعيدت القياسات مع االحتفاظ حيث أ
ً .  وإذا أمكن حتديد األخطاء بطريقة أخرى، فمن بقيمتها سلباً أو إجيا

مكن تصحيحها حسابياً .
ُ
امل

خطأ منهجي

Systematischer Fehler (m.)

2330 Systems Overview

systèmes (pl. + m.) de bus, vue d’ensemble

ت|نظم قل البيا رفقة نظرًة عامة على ((رابط:  نظام 
ُ
ُسوَّدات امل

تُلقي امل
تداولة يف األسواق.

ُ
النقل))  امل

نظرة عامة على نُظم النقل

Bussysteme (pl.+n.), Überblick
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2331 t90 time

temps (m.) de montée à 90 %

ال الزمين)))، (انظر:  ((رابط:  إجابة مقياس حرارة بالتيين 100 يف ا
ال الزمين)))، (انظر:  ((رابط:  إجابة مقياس حرارة نيكلي 100 يف ا

ال (انظر:  ((رابط:  إجابة ُمقاومة ذات ُمعامل حراري سالب يف ا
الزمينّ )))، (انظر: ((رابط:  إجابة ُمقاومة ذات ُمعامل حراري ُموجب يف

ال الزمينّ ))) ا

بت الوقت %90

90 %-Zeit (f.)

2332 Tab

forme (f.) normale disjonctive

ات))  الدخل، جدول يتُم فيه وصل كل تشكيالت ((رابط:  ُمتغّري |ُمتغريِّ
اليت تكوُن ((رابط:  إشارة))  اخلرج الناجتة عنها ذات قيمة 1، عن طريق

((رابط:  العالقة املنطقية (و)  AND)).  عندما يكوُن ملتغّري الدخل
القيمة 0، فإنه يتُم عكسها قبل ذلك.  يتُم ربُط ((رابط:  تعبري (ال... )

األبسط|التعبريات البسيطة))  الناجتة معاً عن طريق ((رابط:  العالقة
.((OR  (أو) املنطقية

منوذج فصل نظامي، جدول نظم

Disjunktive Normalform (f.)

2333 Tab

interrupteur (m.) à bascule

ت عدٌد كبري من أنواع الدّوال:  حيُث تشتمل على يَتوافر يف القّال
بتة تتجاوب مع حاالت الدخل، وُمدخالٍت دينامية ُمدخالٍت 
تتجاوب مع أى تغّري يف حالة الدخل من خالل تبّدل ((رابط:

إشارة|اإلشارة))  من 1  →  0 (حافة صاعدة)  أو من 0  →  1
ن منطقيتان ت حاال (حافة هابطة).  وتبعاً هلذا املبدأ، تنتج عن القّال
لقّالب زّودة 

ُ
ستخدام الدوائر امل لنسبة للُمخرجات.  ُميكن  ن  ُمستقر

الت ل اإلزاحة|ُمسجِّ حتقيق وظائف الذاكرة، و((رابط:  ُمسجِّ
ادات))، و((رابط:  ُجمّزِئ اإلزاحة))، و((رابط:  عّداد|العدَّ

ت يف اهلندسة التقنية على شكل ت)).  تظهر القّال جزِّ
ُ
الرتدد|امل

((رابط:  دائرة وصل وفصل|  دوائر وصل وفصل))  ُمدجمة، ويتُم تنفيذها
ت تركيبية أساسية منطقية. أيضاً من خالل ُمكوِّ

قّالب، عاكس ُمرتد

Flipflop (n.)

2334 Tab

tableau (m.) de fonction

تبادلة بني ((رابط:  إشارة|إشارات))  الدخل
ُ
جدول يُظهر االعتمادية امل

واخلرج من خالل جتميع كل اإلمكانيات اليت ُميكن أن تكون عليها
احلالة.  فإذا كان لدينا عدد n من إشارات الدخل، فسيكون هناك عدد

مكنة هلذه اإلشارات، حيُث أن ((رابط:
ُ
2n من التوفيقات امل

خذ قيمّيت 0 أو 1 فقط يف الدّوال املنطقية. تغّريات))  
ُ
ُمتغّري |امل

جدول احلقيقة

Funktionstabelle (f.)

2335 Tab

bascule (f.) JK

فَّعل جببهة الدفع زمنًيا، من
ُ
يرتّكب هذا ((رابط:  قّالب|القّالب))  امل

K وقتل J (= Jump)بتتني قفز نبضة تزامن ُمتحرِّكة، ونبضيت تزامن 
(=  Kill)، إىل جانب خرجني اثنني Q و/Q.  ويعىن الرمز /Q هنا
((رابط:  عكس))  ما ستكوُن عليه حالة اخلرج Q.  عند التقاء احلافة

ؤقتة بنبضة التزامن (وخيتلف ذلك تبعاً للطراز من 0 إىل 1 أو
ُ
اإلشارية امل

من 1 إىل 0)  يتعّني القّالب بقيمة املدخل الثابت J أو املدخل الثابت
K، عندما تكوُن قيمُة أحدمها 1.

قّالب (ال... )  J-K املُتزامن

JK- Flipflop (n.)

2336 tachogenerator

dynamo tachymétrique (f.)

ُموَّلد يُنتج جهداً يتناسب مع ((رابط:  سرعة (ال... )  الزاوِّية|السرعة
الزاّوية))  للعضو الدوَّار.

كو ُموَّلد 

Tachogenerator (m.)

2337 Tagged Image File 
Format

TIFF

TIFF هي خمتصر للعبارة االجنليزية 'Tagged Image File
Format' وهي ((رابط:  صيغة ملفات|صيغة))  ُتستخدم لتخزين
ملفات الصور ذات العمق اللوين العايل (والذي يصل حىت 32 بت
لكل ُمكوِّن لوين).  ُتستعمل هذه الصيغة على شبكة االنرتنت لتوفر

للمستخدمني صوراً عالية الدقة، وميكن طباعتها جبودة دون فقد أي جزء
ذه الصيغة، تبلغ أضعاف من دقتها.  وهنا ال بد من تقّبل أن امللفات 
(((JPEG) رابط:  جي يب إيه جي)) حجم الصورة املضغوطة بصيغة

ا، حيث أن صيغة تيف صممت لتكون املعيار اليت تفقد جزءاً من جود
.الفعلي للصور عالية اجلودة

(TIFF) صيغة تيف

TIFF
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2338 Talker

talker (m.)

تعىن وظيفة الطرف املتكلم لدي ((رابط:  جلنة (ال... )  الدولية للتقانة
.(((IEC) ئية ئية (IEC)|اللجنة الدولية للهندسة الكهر الكهر

ُمتكّلم، ُمتحّدث

Talker (m.)

2339 Target

cible (f.)

يّتُم التحّكم يف ((رابط:  وصول (ال... )  إىل الناقل|الوصول إىل
الناقل))، من خالل ُمكوِّن خمصوص يُطلق عليه ((رابط:  وسيط))

قل الناقل، وذلك يف حالة التوصيل املركزي ((رابط:  
(معلومات)|للناقل)).  ُتسمَّى ((رابط:  عقدة|العقد))  اليت تبدأ عملية

لبادئ، فيما يُطلق على وجهة الوصول (سواء لغرض لناقل،  الربط 
القراءة أو الكتابة)  هدفاً .

هدف

Target (m.)

2340 Task

tâche (f.)

مج، ويعطى هلا ((رابط:  نظام تشغيل مصطلح يُقصد به وحدة بر
مة، كما تطبيقات الوقت احلقيقي))  أولوية خاصة.  ولكل مهمة عملية 

ا قد تتكون من أكثر من منوذج. أ

ُمهمَّة

Task (f.)

2341 t-distribution

distribution (f.) t / distribution (f.) de Student

توزيع احتمايل، يسمح حبساب توزيع الفارق بني ُمعَّدل ((رابط:  عينة
عدَّل ((رابط:  كامل

ُ
عشوائية|العينة العشوائية))  وبني القيمة احلقيقية مل

العينة)).  يتميَّز توزيع ستودانت بعرض أكرب وبرتكيز على احلواف
ملقارنة مع ((رابط:  توزيع للُمعامالت ذات القيم املنخفضة وذلك 

طبيعي|التوزيع الطبيعي)).

توزيع ستيودنت االحتمايل

t-Verteilung (f.)

2342 Teach in Programming

programmation (f.) par apprentissage

مصطلٌح ُيشري إىل ((رابط:  برجمة|الربجمة))  من خالل التلقني.  ُتستخدم
هذه التقنية على نطاٍق واسع لدى ((رابط:  االنسان اآليل

ت))، حيُث ُتوجَّه نقطة ذراع الروبوت خطًيا بشكلٍ  (الروبوت))|الروبو
ُمباشر (=  تلقني ُمباشر)  أو غري ُمباشر عرب وحدات اإلدارة النهائية (=

فردة اليت ُميكن الوصول إليها تبًعا للربجمة.
ُ
تلقني غري ُمباشر)  يف املواضع امل

نتمية للنظام عرب نظم قياس احملاور وجيري ختزينها
ُ
تُلتقط القيم املكانية امل

ت التحكَّم، حتت رقم عنوان مجلة احلركة.  وعلى هذه الشاكلة، مع بيا
مج الكامل لعمل الروبوت.  ويف عملية التشغيل اآليل، ُميكنُ  يتكوَّن الرب

ُمغادرة تلك املواضع بواسطة أرقام ُمتصاعدة للجمل.

برجمة من خالل التلقني

Teach-In-Programmierung (f.)

2343 Technical Inspection 
Association

TÜV

Technischer ّاختصار للُمسمَّى األملاين
ا منح شهادات ُ Überwachungsverein، وتشمل خدما

إلضافة إىل فحص اإلعتماد لُنظم إدارة اجلودة، والبيئة، واألمان، 
ا. نتجات وضمان جود

ُ
امل

هيئة الفحص الفّين األملانية
TÜV

TÜV

2344 Technical process flow 
diagram, process 
computer

organigramme (m.) fonctionnel, calculateur de 
processus

ُسوَّدة رموزاً من املواصفة القياسية رقم 19227 الصادرة من
ُتظهر امل

املعهد األملاين للتوحيد القياسي، واملواصفة رقم 10628 الصادرة من
نظمة الدولية للمعايري (أيزو ISO)  حسب املعيار األورويب، واملواصفة

ُ
امل

رقم 10628 الصادرة من املعهد األملاين للتوحيد القياسي واملنظمة
الدولية للمعايري (أيزو ISO)  وُموافقًة للمعيار األورويبّ .

حاسوب العمليات يف الرسم
البياين الوظيفي للعمليات

الصناعية

Verfahrenstechnisches Fließbild (n.), Prozessrechner
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2345 Technical system

système (m.) technique

هو، وفقا للرسم، نظام حيتوي ((رابط:  مقدار|قيم))  متغرية يف الزمان،
ويـُْهَتمُّ بسلوكها ويراد هلا أن ختضع ملسار معني يف الزمان.  مييز بني

((رابط:  مقدار الضبط|مقادير الضبط))، ((رابط:  ُمتغريِّ 
ات تشويش))  و((رابط:  مقدار اخلرج|مقادير اخلرج)).  تشويش|ُمتغريِّ

نظام تقين

Technisches System (n.)

2346 telegram

télégramme (m.)

يقوُم اإلتصال بني ((رابط:  ُمشرتك|ُمشرتكني))  داخل ((رابط:
شبكة|الشبكة))  على تباُدل الربقيات.  ويتُم إعداُد هذه الربقيات من ِقبل

ستقِبل الذي يقوم بتفسري ُحمتوى الربقية.
ُ
رسل، ومن مثُّ إرساُهلا إىل امل

ُ
امل

ت ت فعلية وبيا ت ُمغلقة، تتكّون من بيا تعترب أّي برقية ِوحدة بيا
حتكُّم، ويكوُن لكٍل منها صيغة حتويل ُحمّددة.  ترتكب هذه الصيغة، على

سبيل املثال، من ((رابط:  بت بداية اإلرسال))  واحد، وعدد سبعة أو
مثانية بّتات ((رابط:  َشْفَرة|كشفرة))، و((رابط:  بت تكاُفؤ))  ويكونُ 
ً، إضافًة إىل عدد ُخمتلف (من 1 حىت 2)  من ((رابط: وجوده اختيار
اية اإلرسال)).  ُجترى عمليُة تبادل كامل اية اإلرسال|بّتات  بت 

ت، ومرحلة الربقية على مراحل ثالث:  مرحلة الطلب، ومرحلة نقل البيا
ت|أخطاء يف اخلتام.  ويتعّني جتّنب حدوث ((رابط:  خطأ نقل البيا

ت))  من خالل آليات ُمناسبة لكشف األخطاء. نقل البيا

برقية، تليغراف

Telegramm (n.)

2347 telegram length

longueur du télégramme (f.)

ت، ويتُم التعبُري عنه عادَة بوحدة البت أو طول ((رابط:  برقية))  البيا
البايت.

طول الربقية

Telegrammlänge (f.)

2348 telemetering device 
(equipment), telemeter

équipement (m.) de télémesure

توليفة من أجهزة تعرض قيمة ((رابط:  كّمية ُمقاسة))  أو ُتسجلها، من
مكاٍن بعيٍد عن موضع القياس، وتستخدم يف ذلك عملية لالتصال عن

بُعد.

جتهيزة قياس عن بُعد، تليمرت

Fernmesseinrichtung (f.)

2349 Teletype

TTY

(انظر:  ((انظر:  حلقة تيار 20 مّلي أمبري))).

مربقة كاتبة، تليتيب

TTY

2350 temperature 
classification

classe de température (f.)

ئية تبعاً لدرجة احلرارة القصوى لسطحها، عدِّات الكهر
ُ
نظام لتصنيف امل

حدَّد هلا.
ُ
مع ُمراعاة جمال القابلية لالنفجار امل

تصنيف (ال... )  حسب درجات
احلرارة

Temperaturklasse (f.)

2351 temperature coefficient

indice de température (m.)

ُمعاِمل  درجة  احلرارة

Temperaturbeiwert (m.)

2352 temperature controller

contrôle de température (m.)

ل وصِّ
ُ
ئياً، تتجاوب مع درجة حرارة ملف اآللة امل جتهيزٌة معزولٌة كهر

للتيار، وتكوُن هلا املقدرة على فصل اآللة ُمباشرَة عند وصول درجة
ا إىل قيمة ُمعيَّنة. حرار

ثرموستات

Temperaturwächter (m.)

2353 temperature detector

signal de température (m.)

جهاٌز ترجُع أمهيته إىل إطالق إشارة حتذير عند جتاوز درجة حرارة
حدَّد.

ُ
ال درجة احلرارة امل ((رابط:  حّساس|احلّساس))  

جهاز إنذار لدرجة احلرارة، كاشف
لدرجة احلرارة

Temperaturmelder (m.)

2354 temperature difference 
(thermal flow meter)

différence de température (f.) (débitmètre 
thermique)

عادلة من احتساب فارق درجات احلرارة يف ((رابط:
ُ
ُميكن بتطبيق امل

: c ،املقياس احلراري للتدّفق))، مع استعمال احلروف التالية كرموز
تدّفق.

ُ
تدّفق، وr : كثافة السائل امل

ُ
السعة احلرارية اخلصائصية للسائل امل

َزَودة يف البسط.
ُ
ُتوضع القدرة احلرارية امل

فارق حراري يف املقياس احلراري
للتدّفق

Temperaturdifferenz (f.) (thermischer 
Durchflussmesser)

2355 temperature field

champ de température (m.)

نطاق ُميكن فيه إدراج درجة حرارة لكل نقطة.

نطاق درجات احلرارة

Temperaturfeld (n.)

294



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Tمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

2356 temperature gradient

degré de température (m.)

ً على سطح خارج قسمة اختالف درجات احلرارة واملسافة عمود
ا. تتساوى مجيع نقاطه يف درجة حرار

تدرُّج درجات احلرارة

Temperaturgradient (m.)

2357 temperature limiting 
device

dispositif de limitation de température (m.)

ئي لعنصر تسخني، من أجل إعاقة جتهيزٌة ُتستخدم لقطع التيار الكهر
ا لسطح املادة، وذلك جتاوز احلرارة احلّدية ألقصى درجة حرارة مسموٍح 

يف حالة حدوث خلل مثالً .

جتهيزة حتديد درجة احلرارة

Temperatur-Begrenzungseinrichtung (f.)

2358 temperature radiation

rayonnement de température (m.)

صطلح له معنيان:  1)  عملية ((رابط:  انبعاث|اإلشعاع))  يف حدّ 
ُ
هذا امل

ا، واليت يرجع فيها سبُب انطالق ((رابط:  طاقة (ال... ) ذا
اإلشعاعية|طاقة اإلشعاع))  إىل احلركة احلرارية جلزيئات املادة، مثل حركة

((رابط:  ذرة|الذرات))، أو ((رابط:  جزيء|اجلزيئات))، أو ((رابط:
ت))  وما إىل ذلك.  2) ((رابط:  إشعاع|اإلشعاع))  الذي أيون|األيو

ينتج عن العملية سالفة الذكر.

إشعاع مرتبط بدرجة احلرارة

Temperaturstrahlung (f.)

2359 temperature radiator

radiateur thermique (m.)

مصدر ((رابط:  إشعاع))، يُرسل إشعاًعا تتعّني كثافته من خالل درجة
حرارته.

ع حسب درجة احلرارة ُمشِّ

Temperaturstrahler (m.)

2360 temperature sensor

capteur (m.) de température

((رابط:  ُمستشعر))  لقياس درجة احلرارة.

ُمستشعر درجة احلرارة

Temperatursensor (m.)

2361 Temperature Sensor

capteur (m.) de température

جتهيزة قياس بنائية أو وظيفية ُتستخدم لقياس و((رابط:  بيان|عرض))
ت اخلاصة بقيم درجات احلرارة. وُمعاجلة البيا

ُمستشعر درجة احلرارة

Temperatursensor (m.)

2362 temperature sensor 
installation

mise (f.) en place de capteurs de température

يف حالة تركيب ((رابط:  ُمستشعر درجة احلرارة|ُمستشعرات درجة
احلرارة))  بطريقة خاطئة، فإن ذلك قد يتسّبب يف حدوث ((رابط:  خطأ

قياس|أخطاء قياس))  جسيمة:  يف حالة ((رابط:  مقياس حرارة
المسة))، حيدث انتقال للحرارة من وسط

ُ
ُمالمس|مقاييس احلرارة امل

القياس، عرب ((رابط:  َمحل َحراري|اَحلمل احلَراري))  و((رابط:  توصيل
(ال... )  احلراري|التوصيل احلراري))  و((رابط:  إشعاع|اإلشعاع))، إىل
((رابط:  حّساس|احلّساس))، ومن جهٍة أخرى ُحيدث احلّساس اختالالً 

يف التوزّع احلرارّي يف موضع القياس.  ما يُقاُس هنا هو درجة حرارة
((رابط:  مقياس حرارة|مقياس احلرارة))  فقط.  ومن أجل اإلبقاء على
الفرق بني درجة حرارة الوسط واحلّساس، ضئيًال، يتعّني حتفيز انتقال

حيط بقدر
ُ
احلرارة إىل احلّساس وإعاقة تبادله احلرارّي مع الوسط امل

اإلمكان.  ُميكُن حتقيُق هذا، من خالل إطالة احلّساس، وسرعة تدّفق
بيب كافية يف احلّساس، وقوة ضئيلة جلدار ((رابط:  أنبوب محاية|األ

الواقية))، وحتسني انتقال احلرارة بني األنبوب الواقي واحلّساس.  والبُّد من
عزل الوسط املوضوع فيه حّساس القياس، مثل وصلة مقياس احلرارة
داخل أنبوب التوصيل، حىت يُزيد احلّساس واألنبوب الواقي من نقل

لوسط حيط.  يتوّقف االنتقال احلرارّي يف احلّساس، 
ُ
احلرارة إىل الوسط امل
وسرعة التدّفق فيه.

تركيب ُمستشعرات درجة احلرارة

Einbau (m.) von Temperatursensoren

2363 temperature unit

unités de température (pl.+f.)

وحدات درجة احلرارة

Temperatureinheit (f.)

2364 tensile stress; tension

tension d'étirement (f.)

بض)). ينشأ بفعل قوة على ((رابط:  جسم 

إجهاد الشدّ 

Zugspannung (f.)

2365 terminal end device 
terminal equipment 
data terminal 
equipment

terminal (m.)

ت طريف))) (انظر:  ((رابط:  جهاز بيا

جهاز طريف، جهاز طريف/  معدة
طرفية

Endgerät (n.)
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2366 test probe

tête tactile (f.)

جزء الدخل يف ((رابط:  جهاز قياس))، ويكوُن بشكٍل عام عبارًة عن
وحدة ُمنفصلة، وموصولة بوصلة مرنة، لتعمل على نقل ((رابط:  كّمية

قاسة))  يف شكٍل ُمناسب.  ويف حالة ((رابط:
ُ
ُمقاسة|الكّمية امل

أوّسيلوسكوب|األوّسيلوسكوب))، تتطلب ((رابط:  إشارة|اإلشارات))
ذات قيم السعة اليت تتجاوز ((رابط:  مدى القياس|جمال القياس))،

ٍت للجهد (10:1 مثالً ). ُزوَّدة مبُجز
تدّخل ُجذاذات االختبار امل

ُجذاذة اختبار، مسبار اختبار

Tastkopf (m.)

2367 testing agent; test 
medium

moyen de contrôle (m.)

(انظر:  ((رابط:  أداة قياس)))

وسيلة اختبار، أداة فحص

Prüfmittel (n.)

2368 tetrad

tétrade (f.)

جمموعةٌ تتكون من أربعة أرقام تنتمي إىل نظام األعداد.

ِعيّ  ُر

Tetrade (f.)

2369 The Association of 
German Engineers

VDI

Verein Deutscher' ُيشري االختصار يف اللغة األملانية إىل
.'Ingenieure

(VDI) مجعية املهندسني األملان

Verein Deutscher Ingenieure (VDI)

2370 thermal conduction

puissance (f.) calorifique

ن احلرارة يف مادة ُصلبة أو سائل ُمستقر نتيجًة للتفاوت يف درجة سر
احلرارة.  تّتخذ احلرارة دوماً إجتاه اجلسم األقل يف درجة احلرارة، وال تُفقد

أيُّ طاقٍة حرارية يف هذه األثناء، حسبما ينص قانوُن بقاء الطاقة.
التوصيُل احلرارّي هو آليٌة لنقل ((رابط:  طاقة (ال... )|الطاقة))  احلرارية،

دون حاجٍة الستخدام تيار مواد جمهرّي، كما هي احلال لدى اآلليات
البديلة للَحمل احلراريّ .  هذا ويُنظر إىل نقل احلرارة من خالل ((رابط:

إشعاع (ال... )  احلراري|اإلشعاع احلراريّ ))، على أنه آليٌة آخرى
ُمنفصلة.  وحلساب التوصيل احلراري ُميكن دائماً الرجوع إىل القياس مع

ئّي، انظر:  ((رابط:  ُمقاومة (ال... )  احلرارية|مقاومة التيار الكهر
حرارية)). (انظر: ((رابط:  َمحل َحراري))) 

توصيل (ال... )  احلراري، نقل
لتوصيل احلرارة 

Wärmeleitung (f.)

2371 thermal convection

convection (f.) thermique

َحلمل، (وهي إحدى طرٍق ثالث لنقل طريقةٌ لنقل الطاقة احلرارية 
احلرارة).  وهي أيضاً طريقةٌ لتغيري مكان جزيئاٍت سائلة أو غازية يسهل

ُختزَّنة فيها.
حتريُكها، لتقوم تلك اجلزيئات بنقل احلرارة امل

َمحل َحراري

Thermische Konvektion (f.)

2372 thermal converter 
measuring device

appareil de mesure de convertisseur thermique 
(m.)

ئي من خالل ((رابط:  جهاز قياس))  كهُرحراري، يعمل فيه التيار الكهر
حرارة هذا التيار على تدفئة ((رابط:  مزدوجة حرارية))  أو أكثر عند

الوصالت اليت يُقاُس جهدها املصدريّ .

مقياس املُغريِّ احلراري

Thermoumformer-Messgerät (n.)

2373 thermal converter; 
thermoconverter

convertisseur thermique (m.)

لتناسب راد قياسه من خالل ((رابط:  مقاومة))  ُتسَخن 
ُ
يسري التيار امل

مع ُمربَّع ((رابط:  قيمة مؤِثرة|القيمة املؤثِرة))  (=  حرارة التيار)  ويُقاسُ 
ا.  ُميكن تعيري ترتيبة القياس هذه من خالل ضبط ارتفاع درجة حرار
ستمر، الذي ُيسبِّب التغّري نفسه يف درجة احلرارة، كما ُميكن

ُ
التيار امل

اعتماداً على ((رابط:  مبدأ قياس|مبدأ القياس))  احلرارّي هذا، حساب
'قيمة فّعالة حقيقية'  وصوًال إىل حساب ترددات قد تصل إىل أكثر من

جيجا هرتز واحد، بطريقٍة صحيحة.

ُمغريِّ حراري

Thermoumformer (m.)

2374 thermal 
emitter/radiation 
source

source de rayonnement thermique (f.)

((رابط:  ُقْدَرة إْشعاِعية|الُقْدَرة إْشعاِعية))  املتأتية من مصدر حراري
ُمشع، تضاهي مع شٍئ من التقريب، القوة الصادرة عن جسم 'أسود
لرجوع إىل قانون بالنك لإلشعاعات، حبيث ع'  وُميكن توصيفه  ُمشِّ

تكون القوة اإلشعاعية مرتبطة بدرجة احلرارة وبطول املوجة I.  ومع ارتفاع
درجة احلرارة، ترتفع القوة اإلشعاعية الصادرة وينزاح اإلشعاع األقصى حنو

املوجات القصرية.

مصدر إشعاع حراري

Thermische Strahlungsquelle (f.)

296



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Tمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

2375 thermal flow meter

Débitmètre thermique (m.)

بت من مصدر حراري، يقع بني يف هذا اإلطار يتم توجيه تيار حراري 
/ >R<sub>2و <R<sub>1</sub احلساسني احلراريني
تدِّفق.  ينخفض ((رابط:  فارق درجات احلرارة))

ُ
sub> إىل السائل امل

R ئيتني رتفاع سرعة التدفق.  املقاومتني الكهر بني كال احلّساسني 
< sub>1</sub> وR<sub>2</sub> مها جزء من

((رابط:  قنطرة قياس))، تكون إشارة خرجها يف عالقة تناسبية مع
((رابط:  تدّفق|التدفق)).

مقياس حراري للتدّفق

Thermischer Durchflussmesser (m.)

2376 thermal level 
measurement

mesure de niveau thermique (f.)

إلجراء القياس احلرارّي للمنسوب، ُميكن استغالل درجات احلرارة املتفاوتة
حيط به، كما ُميكن االستفادة من حقيقة أن

ُ
لوسط امللء واحلّيز امل

السوائل أفضل توصيًال للحرارة من الغازات.

قياس املنسوب احلراري

Füllstandsmessung (f.) thermisch

2377 thermal output; 
heating power; heat 
output

puissance (f.) calorifique

ذلك اجلزء من القدرة الذي ينتج عن عمليات حتويل ((رابط:  طاقة
(ال... )|الطاقة))، وُميكن االستفادة منه يف صورة حرارة، ويُعربَّ عنه

بوحدة كيلو وات kW، أو ميجا وات MW، أو جيجا وات
GW؛ وكانت وحدة القياس القدمية هلا هي كيلو كالوري/ساعة

.kcal/h

قدرة حرارية، اخلرج احلراري

Wärmeleistung (f.)

2378 thermal radiation

rayonnement thermique (m.)

حيط نتيجة
ُ
((رابط:  إشعاع))  كهُرمغناطيسي، تُرسله املادة إىل الوسط امل

ا.  ينُتج اإلشعاع احلرارّي عن األجسام الُصلبة والسوائل، كما درجة حرار
أن الغازات ال ُتصدر إشعاًعا حرارً إال عندما تكون حتت ضغط عالٍ 

جداً .  يكون ((رابط:  طيف))  هذا اإلشعاع ُمستمراً .  عندما يكونُ 
ع لكل األطوال املوجية أسوداً قامتاً، ويكوُن لذلك اإلشعاع شِّ

ُ
السطح امل

مساٌر ال يتّوقف على املادة نفسها، وُميكن توصيفه من خالل قانون
بالنك لإلشعاع.  يُعترب اإلشعاع احلرارّي، إىل جانب ((رابط:  َمحل

َحراري|اَحلمل احلراريّ ))  و((رابط:  توصيل حراري|التوصيل احلراريّ ))،
أحد طرق ثالثة لنقل ((رابط:  طاقة|الطاقة))  احلرارية.  على عكس

الطريقتني املذكورتني أخرياً، ُميكن استخداُم اإلشعاع احلرارّي لنقل
((رابط:  طاقة (ال... )|الطاقة))  احلرارية يف الفراغ.

إشعاع (ال... )  احلراري

Wärmestrahlung (f.)

2379 thermal receptor

récepteur (m.) thermique

جهاز يقيس ارتفاع درجة احلرارة الناجم عن اإلشعاع الساقط.  و((رابط:
حساسية|احلساسية))  الطيفية للجهاز ال ترتبط بطول املوجة.

ُمستقِبل حراري

Thermischer Empfänger (m.)

2380 thermal resistance

résistance (f.) thermique

(انظر:  ((رابط:  ُمقاومة (ال... )  احلرارية|مقاومة حرارية)))

ُمقاومة حرارية

Thermischer Widerstand (m.)

2381 thermal resistance

thermistance (f.)

قيمة ُممِّيزة للحرارة ومقياس للفرق يف درجة احلرارة، ينشأ يف مادٍة ما عند
اخرتاق ((رابط:  تدّفق (ال... )  احلراري|تدّفق حراري))  هلا.  ُيشري

َوصلّية))  للُمكوِّن البنائيّ 
ُ
قاومة احلرارية إىل ((رابط:  ُمعامل امل

ُ
معكوس امل

هلا.

ُمقاومة (ال... )  احلرارية

Wärmewiderstand (m.)

2382 thermal resistance

thermistor (m.)

((((NTC) رابط:  مقاومة ذات ُمعامل حراري سالب))  :انظر)

ثريمستور، ُمقاِوم حراري

Thermistor (m.)

297



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Tمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

2383 Thermal Sensitive 
Resistor

thermistor (m.)

(انظر:  ((رابط:  ُمعامل حراري سالب)))

ثريمستور، ُمقاِوم حراري

Thermistor (m.)

2384 thermistor

thermistance (f.) à coefficient de température 
négatif / thermistance (f.) CTN

((())(NTC) رابط:  مقاومة ذات ُمعامل حراري سالب))  :انظر)

ُمقاِوم حراري، ثريميستور

Heißleiter (m.)

2385 thermocouple

thermoélément (m.)

ُمزدوجة حرارية، ُعنصر حراري

Thermoelement (n.)

2386 thermocouple leg

branche thermoélectrique (f.)

ل حراري وصلة حرارية، ُموصِّ
(ُملتقى سطحّي املُزدوجة احلرارية)

Thermoschenkel (m.)
2387 thermocouple 

measuring insert

élément de mesure de thermoélément (m.)

كما هي احلال لدى ((رابط:  مقياس حرارة مبقاومة|مقاييس احلرارة
مبقاومة))، ُميكن االنتقاء من بني العديد من تصميمات ومواد ((رابط:
بيب الواقية))، تبعاً لغرض االستخدام.  عند توصيل أنبوب محاية|األ
((رابط:  مزدوجة حرارية|املزدوجات احلرارية))، البُّد من الرتكيز على

ثبات درجة احلرارة يف موضع الربط، وإال فقد تظهر عند مواضع القمط
((رابط:  جهد كهرحراري|قوى دافعة كهُرحرارية))  تُغريِّ من نتيجة

حة تبديل عنصر القياس، فإن املزدوجة احلرارية القياس.  ومن أجل إ
تُركَّب يف وليجة قياس ُتوضَّع داخل ((رابط:  أنبوب واقي|أنبوٍب واقٍ ))

ت. وتُثبَّت فوق 

وليجة قياس مزدوجة حرارية

Thermoelement-Messeinsatz (m.)

2388 thermocouple type

type de thermoélément (m.)

تبعاً ((رابط:  معهد (ال... )  الوطين األمريكي للمواصفات القياسية
(ANSI)|للمعهد الوطين األمريكي للمواصفات القياسية

زدوجات
ُ
(ANSI)))، ُختتصر ُمسّميات ((رابط:  ُمزدوجة حرارية|امل

احلرارية))  إىل حروف، واحلروف التالية تعين ما يلي:  E = ((رابط:  نيكل
= T ،((رابط:  حديد -  حناس نيكل)) = J ،((كروم -  حناس نيكل
((رابط:  حناس -  حناس نيكل))، K =  ((رابط:  نيكل كروم  -  نيكل

ألومنيوم))، C = ((رابط:  تنجستني رينيوم 95/  3 -  تنجستني رينيوم
= S ،((رابط:  بالتني روديوم % 13 -  بالتني)) = R ،((26  /74

((رابط:  بالتني روديوم 10% - بالتني))، B =  ((رابط:  ُمزدوجة
.((EL18

نوع املُزدوجة احلرارية

Thermoelementtyp (m.)

2389 thermocouple type J

thermoélément, type J

زدوجة احلرارية))  ((رابط:  ُمزدوجة
ُ
هي ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

كونستنتان احلديد|كونستنتان احلديد)).

J ُمزدوجة حرارية، النوع

Thermoelement, Typ J

2390 thermocouple type K

thermoélément, type K

تكوِّنة من ((رابط:
ُ
زدوجة احلرارية))  امل

ُ
هي ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

نيكل/  كروم -  نيكل/  ألومنيوم|نيكل/  كروم -  نيكل/  ألومنيوم)).

K ُمزدوجة حرارية، النوع

Thermoelement, Typ K

2391 thermocouple type L

thermoélément, type L

تكوِّنة من ((رابط:
ُ
زدوجة احلرارية))  امل

ُ
هي ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

ُمزدوجة كونستنتان احلديد|كونستنتان احلديد))، ومل يعد استخداُم هذا
املصطلح ُمستمراً حىت اآلن.

L ُمزدوجة حرارية، النوع

Thermoelement, Typ L

2392 thermocouple type T

thermoélément, type T

زدوجة احلرارية))  ((رابط:  كونستنتان
ُ
((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

النحاس)).

T ُمزدوجة حرارية، النوع

Thermoelement, Typ T
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2393 thermocouple type U

thermoélément, type U

زدوجة احلرارية))  ((رابط:  كونستنتان
ُ
هي ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

النحاس))، وقد توقَّف استخدامها.

U ُمزدوجة حرارية، النوع

Thermoelement, Typ U

2394 thermodynamic 
temperature

température (f.) thermodynamique

ئياً . ُسبَّبة فيز
طلقة امل

ُ
تدريج لدرجة احلرارة ينسحب على نقطة الصفر امل

تُعترب هذه النقطة مبثابة مفهوم أساسّي يف الديناميكا احلرارية والكيمياء
ئية.  تدريج درجة احلرارة هنا هو تدريج كلفن.  وألن نقطة الصفر الفيز

طلقة متّثل أقل درجة حرارة ُممكنة، ال ُميكن الوصوُل إليها إال نظرً 
ُ
امل

فقط، فإن تدريج كلفن ُميثِّل هنا تدرجياً نسبياً .وعلى العكس من ذلك،
تنسحب مجيع التدرجيات األخرى لدرجة احلرارة على نقطة صفر ُمعينَّة
اعتباطيا، مثل ((رابط:  تدريج درجة احلرارة املئوية))، واليت يكوُن فيها

الصفر املئوّي هو نقطة جتّمد املاء، واليت تساوي على تدريج كلفن
طلق|الصفر

ُ
273,15 درجة.  (انظر:  ((رابط:  صفر (ال... )  امل

طلق)))
ُ
امل

درجة احلرارة الدينامية احلرارية

Thermodynamische Temperatur (f.)

2395 thermodynamic 
temperature scale

échelle de température (f.) thermodynamique

طلقة، من خالل
ُ
تدريج قيم مقادير يُعرِّف نقطة الصفر لدرجة احلرارة امل

استكمال  خارجي  خّطي  للسلوك الدينامي احلراري لغاز مثاّيل من
((رابط:  نقطة (ال... )  الثالثية للماء|النقطة الثالثية للماء))  عند

273,16 كلفن.  تصف القيمُة الصفرية لدرجة احلرارة الدينامية احلرارية
ن كل  ً ئّي، واليت ُتوصَّف تقليد أقل حالٍة من الطاقة لنظاٍم فيز

اجلزيئات تكوُن يف حالة السكون.  تبعاً لذلك ُميكن أن ُتساوى ((رابط:
لصفر.  هذه القيمة الصفرية لدرجة طاقة (ال... )|الطاقة))  الداخلية 

احلرارة الدينامية احلرارية ُميكُن االقرتاب منها فقط، وال ُميكن بلوغها.
(انظر:  ((رابط:  درجة احلرارة الدينامية احلرارية)))

تدريج درجة احلرارة الدينامية
احلرارية

Thermodynamische Temperaturskala (f.)

2396 thermoelectric effect

effet (m.) thermoélectrique

(انظر:  ((رابط:  جهد كهرحراري)))

ظاهرة (ال... )  الكهرحرارية

Thermoelektrischer Effekt (m.)

2397 thermoelectric power

force thermique (f.)

(انظر:  ((رابط:  جهد كهرحراري)))

قدرة كهُرحرارية

Thermokraft (f.)

2398 thermoelectric 
sensitivity

sensibilité (f.) thermoélectrique

(انظر:  ((رابط:  جهد كهرحراري)))

حساسية (ال... )  الكهرحرارية

Thermoelektrische Empfindlichkeit (f.)

2399 thermoelectric 
sensitivity

thermosensibilité (f.)

(انظر:  ((رابط:  جهد كهرحراري)))

حساسية (ال... )  احلرارية

Thermoempfindlichkeit (f.)

2400 thermoelectric series

série de tension (f.) thermoélectrique

ترتاتب ((رابط:  حساسية (ال... )  احلرارية|احلساسيات احلرارية))  للمواد
لسلسلة الكهُرحرارية (نسبًة إىل البالتني)، على كوِّنة، فيما ُيسمَّى 

ُ
امل

سبيل املثال:  كونستنتان: -3,2 مّلي فولت/100 كلفن، نيكل: -
1,9 مّلي فولت/100 كلفن، بالتني:  طبقاً للتعريف 0 مّلي

فولت/100 كلفن، تنجستني: +0,7 مّلي فولت/100 كلفن، حناس:
+0,7 مّلي فولت/100 كلفن، حديد: +1,9 مّلي فولت/100

كلفن، نيكل كروم: +2,2 مّلي فولت/100 كلفن.  (انظر:  ((رابط:
قوة حرارية)))

سلسلة كهُرحرارية، سلسلة القوة
ئية احلرارية الكهر

Thermoelektrische Spannungsreihe (f.)

299



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Tمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

2401 thermoelectric voltage

tension thermique

ستخدام السبائك أو عند موضع تالمس معدنيني خمتلفني (ملحومني 
ت من املعدن حلرارة أو ُمثبَّتني مبسمار ربط)  تنتقل اإللكرتو ملحومني 

ذي ((رابط:  جهد الشغل))  األقل، فمثًال إذا كان املعدن ذو جهد
ت الشغل األكرب B  (معدن نيكل األلومنيوم NiAl مثالً )  فاإللكرتو

تنتقل منه إىل املعدن ذو جهد الشغل األقل A  (معدن النيكل كروم
NiCr مثالً ).  ونتيجًة إلزاحة الشحنات، ينشأ جهد كهُرحراري

ثري سيبك|لتأثري سيبك))، وهذا اجلهد هو UAB وفًقا ((رابط:  
جهد دالة درجة احلرارة لدرجة حرارة موضع اإلتصال (JM)  والذي يبلغ
(من 5,0 إىل 8 ِمّلي فولت/  100°  سليزيوس).  وهنا يتّم تطبيق قانون
UAB = kAB × JM، حيث يرمز kAB إىل احلساسية احلرارية.

(انظر:  ((رابط:  مزدوجة حرارية))).

جهد كهرحراري، قوة دافعة
كهرحرارية

Thermospannung

2402 thermometer

thermomètre (m.)

((رابط:  جهاز قياس))  ُيستخدم ((رابط:  قياس درجة احلرارة|لقياس
درجة احلرارة)).

مقياس حرارة، ثرمومرت

Thermometer (n.)

2403 thermometry

mesure de température (f.)

قاومة  املتوقف على درجة
ُ
ُتستخدم مبادئ القياس األساسية التالية:  امل

احلرارة (انظر:  ((رابط:  مقياس حرارة مبقاومة)))، ((رابط:  ظاهرة (ال... )
الكهرحرارية|الظاهرة الكهرحرارية))، يتّم حتقيق قياس درجة احلرارة من

خالل ((رابط:  مزدوجة حرارية|املزدوجة احلرارية))، ((رابط:  مقياس
حرارة اإلشعاع))، ((رابط:  مقياس حرارة كوارتزي)). 

قياس درجة احلرارة، قراءة درجة
احلرارة

Temperaturmessung (f.)

2404 thermopile

chaîne de thermocouples (f.)

تتابع لعدة ((رابط:  مزدوجة حرارية|مزدوجات
ُ
ُتكوَّن من التوصيل امل

حرارية)).

عمود حراري، ثرموبيل

Thermokette (f.)

2405 thickness gauge

jauge (m.) d’épaisseur

ُمعدِّة قياس ُمزوَّدة مبصدر إشعاع ُمؤِّين، إىل جانب ((رابط:  جهاز قياس
اإلشعاع))، من أجل عمل قياس، خاٍل من التشويشات، لثخانة مادة

ما.  (انظر:  ((رابط:  إشعاع ُمؤيِّن)))

جهاز قياس الثَّخانة، مقياس
الثَّخانة

Dickenmessgerät (n.)

2406 thinwire

Cheapernet : réseau économique / réseau fin

يصف نظام التوصيل اخلاص بشبكة ((رابط:  إيثرنت|اإليثرنت))  والذي
مكانه أن ل حموري|كبل مزدوج ُمَتَمحوِر))،  يعتمد على ((رابط:  ُموصِّ

نية)). ت بسرعة تدفق تساوي 10 ميجا ((رابط:  بت/   ينقل البيا

ت) شبكة زهيدة الثمن (تشيب 

Cheapernet

2407 Thomson bridge circuit

pont de mesure Thomson (m.)

قاومة))
ُ
ئية لقياس قيم ((رابط:  مقاومة|امل ((رابط:  دائرة قنطرية))  كهر

الصغرية نزوالً حىت جمال امليكرو أوم (mW).  وهي تشبه من حيثُ 
تركيبها قنطرة ويتستون، وتعتمد على ((رابط:  دائرة ذات أربعة أسالك))،

وذلك للحد من ُمعوِّقات االتصال غري املرغوبة واليت ُتؤدي إىل احنراف
نتيجة القياس.  ولقنطرة طومسون أمهيٌة حمدودة عملياً، نظراً لتعّدد
التوصيالت السلكية اليت تتطلبها عملية التعديل اليدوّي، ولذلك

قاومة.  (انظر:  ((رابط:  قنطرة
ُ
ألجهزة الرقمية لقياس امل ُيستعاُض عنها 

ويتستون)))

قنطرة قياس طومسون

Thomson-Messbrücke (f.)
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2408 three point regulator

constante d'affaiblissement (f.) / constante 
d'amortissement (f.)

يعمل ((رابط:  ضابط|الضابط))  ثالثي النقاط بكيفية الُمستمرة، حبيث
ال ميكن إلشارة اخلرج إال أن تكون يف حالة من احلاالت الثالث

مكنة، ويرتبط اإلنتقال من حالة ألخرى بظاهرة ((رابط:
ُ
امل

ختّلف|التخلف)).  وحسب القيمة الفعلية للمقدار املضبوط -  واليت
ميكن أن تكون حتت ((رابط:  قيمة ضبط الوضع))  األوىل، أو بني قيمة
ستهدفة الثانية-  أو فوق قيمة

ُ
ستهدفة األوىل وقيمة الضبط امل

ُ
الضبط امل

ستهدفة الثانية، فإن خرج الضابط يكون يف احلالة األوىل أو
ُ
الضبط امل

الثانية أو الثالثة.  ويتم عادة استعمال الضابط ثالثي النقاط مع حمرك
مؤازر، يتحكم بواسطة تروس يف مشغل مثل ((رابط:  صّمام|الصمام))

وصّمام اخلنق واحلنفية إخل، وذلك لتغيري تدفق الطاقة واملواد بشكل
مستمر.

ضابط ثالثّي النقاط

Dreipunktregler (m.)

2409 three point step 
controller /step-by-
step controller

marge de gain (m.) et courbe de lieu / marge de 
gain (m.) et courbe de Nyquist

هو ((رابط:  جتهيزة ضبط|جهاز ضبط))  يضم على التوايل:  ((رابط:
ضابط ثالثّي النقاط))  و((رابط:  ُحمّرِك ُمؤازر))  خطوي.  وحسب حالة

املخرج فإن احملرك يشتغل كما يلي:  ال يعمل احملرك ما دام الضابط
ؤازر اخلطوي يف

ُ
الثالثّي النقاط خارج نطاق احلساسية ويدور احملرك امل

اجتاه معني، إذا كانت إشارة اخلرج سلبية أو يف االجتاه املعاكس، إذا
كانت إشارة اخلرج إجيابية.  إذا مل يتم تقليص فرق الضبط يف الوقت
لكامل.  ولتكون املطلوب، فإنه يتم استعمال شوط عنصر السيطرة 

العالقة خطية بني سرعة تغيري الضبط من جهة وبني فارق الضبط من
جهة أخرى، يوضع رابط مرتد بتأخري بني خمرج ومدخل الضابط ثالثي
اً إلجابة ذا يكون املنحىن اخلصائصي ملقدار السيطرة ُمشا النقاط.  و

ضابط تناسيب تكاملي مستمر بتأخري،على إستثارة دخل نبضية.

ضابط خطوي ثالثي النقاط

Dreipunkt-Schrittregler (m.)

2410 three-phase current

courant (m.) triphasé

نه شكٌل من أشكال ئية، يُعرف التيار ثالثي األوجه  يف اهلندسة الكهر
رتدد ُمتعدد املراحل، والذي يتكّون من 3 تيارات ُمرتددة أو 3

ُ
التيار امل

جهود ُمرتددة ُمفردة هلا ((رابط:  تردد (ال... )|| الرتدد))  نفسه، ويكونُ 
بتة للطور))، مقدارها 120 درجة. هلا ((رابط:  إزاحة الطور|إزاحة 

ئية، ُيستخدم هذا النظام ثالثّي األطوار، ويف جمال هندسة الطاقة الكهر
ئية وتوزيعها يف شبكات التيار. على سبيل املثال، يف نقل الطاقة الكهر

تيار ثالثي األطوار

Drehstrom (m.)

2411 three-position element

élément (m.) à trois positions

خذ فيه متغريِّ اخلرج للقيم هو ((رابط:  ُعنصر حتويل))، ُميكن أن 
املتزايدة ملتغريات الدخل ثالث قيم.  يوجد نوعان من العناصر ثالثية

النقاط أحدمها ذو ((رابط:  ختّلف))  واآلخر بدون.

عنصر ثالثي النقاط

Dreipunktglied (n.)

2412 three-position element 
with recirculation

élément (m.) à trois positions avec retour

(انظر:  ((رابط:  ضابط خطوي ثالثي النقاط)))

عنصر ثالثي النقاط بتغذية مرجعية

Dreipunktglied (n.) mit Rückführung

2413 three-wire circuit

montage à 3 fils (m.), circuit à 3 fils (m.)

حيث أن مقاومة أسالك التوصيل تتغري بتغّري درجة احلرارة، مما يتسبب يف
حدوث أخطاء يف القياس عند استعمال دارة ذات سلكني، فإننا نلجأ

إىل تقنية الدارة ذات الثالثة أسالك واليت ال تستلزم مكافئة مقاومة
لنسبة للدارة ذات السلكني.  وعليه أسالك التوصيل فيها كما هي احلال 
نية، لث للحصول على دارة قياس  فإن احلساس احلراري يُربط بسلك 
خاصة مبقاومة أسالك التوصيل يف َمعزٍل عن مقاومة احلساس احلراري.

لتايل ُميكن طرح مقاومة أسالك التوصيل من مقاومة دارة القياس اليت و
ستعمال دارة قنطرة.  والشرط تتضمن مقاومة احلساس احلراري وذلك 

األساسي لصحة عمل الدارة ذات الثالثة أسالك يتمثل يف تطابق
ئية لكل من أسالك التوصيل الثالثة.  وهذه الدارة اخلصائص الكهر

تصلح إلجراء قياسات ذات دقّة متوسطة.

دائرة ذات ثالثة أسالك، دائرة
ذات ثالثة موصالت

Dreileiter-Schaltung (f.)
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2414 throttle device

organe (m.) déprimogène

هو ((رابط:  صّمام خنق))  ُمزّود ((رابط:  تشغيل|مبُشغِّل)).

جهاز خنق

Drosselgerät (n.)

2415 throttle valve

papillon (m.)

رقاقٌة دائرية الشكل، تُرّكب أفقيًة على حمور، وحمصورًة حبيُث تكوُن قابلةً 
للدوران يف أنبوٍب إسطواين، ويف حالة اإلنغالق، ُيسّبب انغالق

اإلسطوانة.

صّمام خنق، صّمام خانق

Drosselklappe (f.)

2416 through-beam sensor

barrière optique simple

حاجز كهروضوئي خيتلف عن احلساسات األخرى بتوفره على جهاز
إرسال وجهاز استقبال,تتمثل وظيفته يف استشعار مسافة األجسام،
ا وذلك من خالل حزمة ضوئية مستقيمة تقطعها حضورها أو غيا
األجسام املراد استشعارها.  يستخدم هذا احلساس ألغراض صناعية

ب ومنزلية من بينها تنظيم حركة البضائع على احلزام الناقل و إغالق 
مرآب السيارة تلقائيا فور دخوهلا دون احلاجة الستعمال جهاز التحكم

عن بعد.

حساس ضوئي أحادي االجتاه

Einweglichtschranke (f.)

2417 Thyristor

thyristor (m.)

هو ُمقوِّم ((رابط:  شبه ُموّصل))  ُميكن التحكِّم به.  ويتُم تشغيله عن
طريق تيار بوابة (أي تيار التحّكم)  ُموجب عند توصيله ُجبهد ُموجب.

وال ُميكن إيقاف تشغيله إال عندما يتُم النزول عن حّد تيار اإلمساك
(احلّد األدىن من تيار التحكُّم الالزم للحفاظ على حالة التشغيل).  ويُعد

الثريستور ُعنصراً تركيبياً واسع االنتشار، وله قدرة إلكرتونية، وُميكن
استخدامه يف إمكانيات ُمتعددة، والىت منها على سبيل املثال ((رابط:
يرستور ببوابة حتكم لتوصيل أو غلق التيار (GCT)))، أو ((رابط:

يراستور ُمدمج ببوابة حتّكم للتشغيل (IGCT)))، أو ((رابط:
ئي (GTO))).  وُتستخدم يراستور ببوابة قطع التيار الكهر

شغِّالت))، ومنها على سبيل املثال
ُ
الثريستورات يف ((رابط:  ُمشغِّل|امل

ستمر، وُحمّوِالت الرتدد.
ُ
ُحمّوالت التيار امل

يرستور، ُمقوِّم ترانزستوري،
مقداح

Thyristor (m.)

2418 Thyristor

régulateur à thyristors (m.)

رتدد
ُ
توسط التيار يف دوائر التيار امل

ُ
ُيستخدم لعمل ضبط التالمسي مل

وثالثي الطور.  ومن أجل ذلك، يتُم توجيه ((رابط:
يرستور|الثايرستورات))  من خالل وحدة حتّكم إلكرتونية، تكوُن هي

ناسبة.  (انظر:  ((رابط:  تشغيل
ُ
املسئولة عن توليد نبضة اإلشعال امل

التحّكم بزاوية الطور)))

ضابط الثايرستور

Thyristorsteller (m.)

2419 Thyristor

thyristor (m.)

عنصر تركيّيب شبه ُموّصل، ُميكن تغيُري وظيفته من حالة الغلق إىل حالة
السماح، أو العكس.  يكوُن الثايرستور غري ُموّصل يف احلالة املبدئية،

وُميكن تشغيله من خالل تيار بواّيب (=  تيار التحّكم).  يظل الثايرستور
بعد التشغيل أيضاً غَري ُموّصٍل للتيار البوايبّ .  وينطفئ الثايرستور من

خالل اجتياز احلد األدىن من التيار، وهو ما ُيسمَّى 'تيار اإلمساك'.

يرستور، ُمقوِّم ترانزستوري

Thyristor (m.)

2420 time base

base de temps (f.)

ذبذبٌة ُتستخدم كمقدار مرجعّي، ُميكن منها اشتقاُق الفرتات الزمنية من
النقاط الزمنية لظهور أجزاء ُمعيَّنة من دورة الذبذبة، ومن املمكن أيضاً أن

تنسحب تسميةُ 'القاعدة الزمنية'  على اجلهاز الذي يـُّوِلد هذه الذبذبة
املرجعية.

قاعدة زمنية

Zeitbasis (f.)

2421 time base (frequency 
counter)

base de temps (f.) d'un compteur de fréquence

قاعدة زمنية لعّداد الرتدد، قاعدة
زمنية ملقياس الرتدد

Zeitbasis (f.) (Frequenzzähler)
2422 time base 

(oscilloscope)

vase de temps (f.) d'un oscilloscope

ت يف اجتاه احملور السيين عن طريق قاعدة يُوجَّه احنراف شعاع اإللكرتو
زمنية تُنتج فلطية مسح خطي، يتناسب زمن صعودها مع زمن االحنراف
ملرور الشعاع.  وُميكُن ضبطها حبيث تستغرق عدة ثواين وهبوطاً إىل كسور

نية.  (انظر:  ((رابط:  عّداد)))  (انظر:  ((رابط: من املّلي 
أوّسيلوسكوب)))

قاعدة (ال... )  الزمنية
ألوّسيلوسكوب

Zeitbasis (f.) (Oszilloskop)
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2423 time chart, timing 
chart (diagram)

diagramme temporel (m.)

مكن لعملية التشغيل.  تتحق دالة
ُ
ُخمطٌَّط يضع تصوراً زمنياً للمسار امل

خطط فقط عندما يكوُن لكال إشارايتّ 
ُ
اخلرج (إشارة ذات قيمة 1)  يف امل

الدخل يف الوقت ذاته ((رابط:  إشارة))  ذات قيمة 1.

ُخمطَّط زمين

Zeitdiagramm (n.)

2424 time constant

constante (f.) de temps

يساوي املدة الزمنية اليت تستغرقها عملية تناقصية أسية أي ((رابط:  دالة
أسية))، لتنخفض قيمُتها إىل ما يقارب % 36.8 من قيمة اخلرج.  يف
هذا احلّيز الزمين نفسه، تصل عملية تزايدية إىل 63.2% من القيمة

النهائية.

بت زمين

Zeitkonstante (f.)

2425 time course 
measurement

mesure (f.) de courbes temporelles

ُمتثِّل أجهزة القياس اليت ُتستخدم يف متثيل املسارات الزمنية ((رابط:  كّمية
قاسة))، الزمن على احملور السيين (احنراف أفقي)،

ُ
ُمقاسة|للكّميات امل

و((رابط:  قيمة القياس))  املعنية على احملور الصادي (احنراف رأسي).
ل)))  (انظر: (انظر:  ((رابط:  أوّسيلوسكوب)))  (انظر:  ((رابط:  ُمسجِّ

((رابط:  احنراف يف االجتاه الصادّي لألوّسيلوسكوب)))

قياس املسارات الزمنية

Messung (f.) zeitlicher Verläufe

2426 Time Division Multiple 
Access

TDMA

هو نظام دخول يتيح وجود فرتاٍت زمنية بني عمليات النقل اخلاصة
قل (معلومات)))  واحد. بـ((رابط:  

دخول ُمتعدد ُمقسم زمنياً 
(TDMA)

TDMA

2427 time function

fonction (f.) temporelle

يف الدوائر اليت تعتمد على الزمن، ُتؤدي ((رابط:  إشارة|إشاراتُ ))
الدخل إىل إشارات خرٍج، ويتُم وصلها أو قطعها ببطٍء، أو تنشأ أثناء
ذا ُميكُن نقُل أوامر فرتة زمنية ُمعينَّة، هي ((رابط:  زمن التشغيل)).  و

التشغيل من خطوة حتّكمية إىل اخلطوة التالية هلا بشكٍل بطيء.  وُميكن
ه ما، ومنها على بواسطة الدّوال الزمنية حتقيُق مساراٍت زمنية داخل ُموجِّ

راقبة، وقياُس فرتة زمنية، أو
ُ
سبيل املثال:  أوقات اإلنتظار، وأوقاُت امل

تكويُن ((رابط:  نبضة|نبضات)).

دالة زمنية

Zeitfunktion (f.)

2428 time measurement

mesure temporelle (f.)

تشتمل عملية قياس الزمن على املنهجية و((رابط:  جهاز قياس|أجهزة
طلق وحساب املدة الزمنية

ُ
القياس))، اليت ُميكُن بواسطتهما تعيني الزمن امل

ا لعمليٍة ُمعّينة.  ُيشاُر إىل أجهزة قياس الزمن بشكٍل عام على أ
ء 'ساعات'، وُتسمَّى الساعات املضبوطة بدقة 'كرونومرت'.  يف الفيز

واهلندسة التقنية، 'يقتصر'  موضوع القياس هذا غالباً على قياس الفروق
الزمنية، كما يف حالة قياس املسافات القصرية أو قياس الُبعد بني األرض

ستخدام ((رابط:  ليزر|الليزر)).  ومثُل هذه الفروق الزمنية والقمر 
الضئيلة، تُعنيَّ من خالل ما ُيسمَّى ((رابط:  عّداد|العّدادات))  الزمنية.

قياس الزمن، التوقيت

Zeitmessung (f.)

2429 time response of 
Negative Temperature 
Cöfficient

réponse temporelle (f.) du NTC

صطلح يف هذا السياق مع ((رابط:  إجابة مقياس
ُ
يتشابه معىن هذا امل

بت الوقت 0,9 يف ال الزمين))، إال أن  حرارة بالتيين 100 يف ا
الثرمستور يرتاوح بني ثواين ضئيلة و5 ثواين.

إجابة ُمقاومة ذات ُمعامل حراري
ال الزمينّ  سالب يف ا

Zeitverhalten (n.) des NTC

2430 time response of nickel 
measurement resistor 
100 wat

réponse temporelle (f.) du Ni100

يتوافق املعين يف هذا السياق مع ((رابط:  إجابة مقياس حرارة بالتيين
ال الزمين)). 100 يف ا

إجابة مقياس حرارة نيكلي 100
ال الزمين، اجابة حمرار يف ا
ال الزمين نيكلي 100 يف ا

Zeitverhalten (n.) des Ni100
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2431 time response of 
platinum measurement 
resistor 100

module (m.) d’entrée

ال الزمين َمعَلمة خصائصية هامة ملقاومات تُعترب اإلجابة الدينامية يف ا
ا معرفة الوقت الذي يتأخره قياس احلرارة البالتينية 100، واليت ُميكن 

((رابط:  مقياس حرارة مبُقاومة))، إثر تغّري ُمفاجئ يف درجة حرارة الوسط
الذي يُوجد فيه، قبل احلصول على درجة احلرارة الصحيحة.  وغالبا ما

ملائة بت الوقت 0.9، وهو التأخري احلاصل قبل بلوغ 90  يتم اعتماد 
لسعة احلرارية لألنبوب من قيمة درجة احلرارة النهائية والذي يرتبط 

لتوصيل احلراري للوسط املراد قياس درجة حرارته عرب األنبوب الواقي و
لنسبة للمقاومة البالتينية 100، الواقي وصوًال إىل مقاومة القياس.  

نية. يرتاوح الوقت 0.9 بني 10 و 100 

إجابة مقياس حرارة بالتيين 100
ال الزمين، إجابة حمرار يف ا

ال الزمين بالتيين 100 يف ا

Zeitverhalten (n.) des Pt100

2432 time response of 
positive Temperature 
Cöfficient

réponse temporelle (f.) du PTC

صطلح يف معناه يف هذا السياق ((رابط:  إجابة ُمقاومة ذات
ُ
ُيشبه هذا امل

ال الزمينّ ))) ُمعامل حراري سالب يف ا

إجابة ُمقاومة ذات ُمعامل حراري
ال الزمينّ  ُموجب يف ا

Zeitverhalten (n.) des PTC

2433 time scheduling

régulation de programme de temps (f.)

جدولة تعين أنه يف حالة عملية ((رابط:  ضبط))، يكون ((رابط:  متغري
مرجعى (نقطة التضبيط)|املقدار املرجعيّ ))  w(t)  دالًة للزمن.  ويتبع

مقداُر الضبط املرجعّي خطًة زمنية تتوّقف على ((رابط:
عملية|العملية))، اليت يتُم ضبطها.

ضبط اجلدول الزمين، جدولة
الوقت/  جدولة الزمن

Zeitplanregelung (f.)

2434 time-continuous signal

signal (m.) à temps continu

((رابط:  إشارة))  معينة تستمر يف مجيع األوقات.

إشارة ُمستمرة زمنياً 

Zeitkontinuierliches Signal (n.)

2435 Time-dependent 
control flow

contrôle (m.) de flux dépendant du temps

حتكم تتابعي ُمتوقف على الزمن

Zeitabhängige Ablaufsteuerung (f.)

2436 time-discrete signal; 
discrete-time signal; 
descretely timed signal

signal (m.) discret en temps

هو شكل خاص من ((رابط:  إشارة|اإلشارات))، اليت ال يتُم تعريُفها
إال يف أوقاٍت ُحمَّددة، عادًة ما تكوُن دوريةً .  ونتحصَّل عليها من إشاراتٍ 
ُمستمرة، ال نقوم بتسجيل قيمتها إال يف أوقاٍت ُحمدَّدة.  ُميكن من خالل

عمل ((رابط:  تكمية|جتزئة كمية))  إضافية لقيمة اإلشارة حتويلها إىل
((رابط:  إشارة رقمية)).  (انظر:  ((رابط:  إشارة ُمستمرة زمنياً )))

إشارة ُمتقطعة زمنياً 

Zeitdiskretes Signal (n.)

2437 time-oriented 
sequence control

contrôle (m.) de flux temporel

ُيستخدم هذا النوع من التحكم يف العمليات اليت تسري فيها خطوات
تحكَّم فيها تبًعا ((رابط:  دالة زمنية|للدالة

ُ
((رابط:  عملية|العملية))  امل

الزمنية))  نفسها دائًما أو عندما تستحيُل إمكانية قياس الضوابط املعيارية
الالزمة لسري العمليات، أو يكون ذلك صعًبا جًدا.  ومن األمثلة التطبيقية

لذلك:  ((رابط:  حتّكم|أجهزة التحّكم))  اآللية يف عمليات التنظيف،
والتسخني، والتلبيد، واالشعال، واخلبز، والغلي، والتجفيف.

حتّكم تتابعي ُموجَّه زمنيًا، حتّكم
تسّلسلي ُموجَّه زمنًيا

Zeitgeführte Ablaufsteuerung (f.)

2438 time-schedule control/ 
time-programmed 
open-loop control

commande de programme de temps (f.)

(انظر:  ((رابط:  حتّكم تتابعي ُموجَّه زمنياً )))

حتّكم ُجمدوَّل زمنيًا، حتّكم ُمربمجّ 
زمنياً 

Zeitplansteuerung (f.)

2439 timing (time) element, 
time function element, 
timer

élément dans le temps (m.)

(انظر:  ((رابط:  دالة زمنية)))

عنصر الوقت، عامل الوقت

Zeitglied (n.)
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2440 timing chain

chaîne de commande (f.)

تتكّون السلسلة امليقاتية من عناصر وأنظمة جزئية لعملية ((رابط:
ستهدف.  ويظهر

ُ
حتّكم))، وتتخذ شكل سلسلة تبعاً للسياق الوظيفي امل

ميِّز لعملية التحُكم يف شكل سلسلة توقيت
ُ
التسلسل املفتوح للفعل وامل

مفتوحة ذات اجتاه فّعالية واضح واجتاه معروف لتدّفق اإلشارات.  ال
حتتوي سالسُل التوقيت على أية ُبىن دائرية، على عكس ((رابط:

ا قد تتضمن تفريعات ملسار اإلشارة. ضبط|الضبط))، إال أ

سلسلة ميقاتية، سلسلة توقيت

Steuerkette (f.)

2441 timing diagram

diagramme de temps (m.)

(انظر:  ((رابط:  ُخمطَّط زمين)))

ُخمطط التوقيت، ُخمطط زمين

Zeitablaufdiagramm (n.)

2442 Token

jeton (m.)

قل عالمة أو رمز ُيستخدم إلمتام عملية اإلرسال يف ((رابط:  نظام 
ت|أنظمة النقل))  ذات دخول خاٍل من ((رابط: البيا

تصادم|التصادم)).

إشارة مساح، أمارة، دليل، رمزية

Token (n.)

2443 Token Passing

passage de jeton

لنظم ((رابط:  ُمتعدد الرؤساء|ُمتعددة الرؤساء))، عملية الولوج اخلاصة 
ويتم تنظيم حق اإلرسال بني الرؤساء املتساوين تبعاً ((رابط:  عملية

لتأشرية))، يف حني تتم عملية النقل لتأشرية|لعملية التمرير  التمرير 
بع|الرئيس/التابع)). بعيه تبعاً لعملية ((رابط:  رئيس/ بني الرئيس و

شرية مرور اإلشارة (االتصال)،
لتأشرية مترير 

Token Passing

2444 Token Ring access 
method

procédé à jetons (m.)

عملية ((رابط:  وصول (ال... )  إىل الناقل|الوصول إىل الناقل))  وفقاً 
ء واإللكرتونيات (IEEE)  رقم ((رابط:  معيار مجعية ُمهندسي الكهر

ء واإللكرتونيات (IEEE)  رقم 802.4|ملعيار مجعية ُمهندسي الكهر
802.4))  اخلاص بناقل ((رابط:  إشارة مساح|إشارة السماح))، أو

(IEEE) ء واإللكرتونيات وفقاً ((رابط:  معيار مجعية ُمهندسي الكهر
(IEEE) ء واإللكرتونيات رقم 802.5|ملعيار مجعية ُمهندسي الكهر

رقم 802.5))  اخلاص حبلقة ((رابط:  إشارة مساح|إشارة السماح)). 
وهنا تنتقل ((رابط:  إشارة مساح|إشارة السماح))، عالمة السماح
للمرور، من حمطة إىل احملطة اليت تليها.  وللمحطة اليت حتمل إشارة

لدخول إيل ((رابط:  وسط النقل)) السماح حق اإلرسال وُيسمح هلا 
شرية مرور اإلشارة (االتصال)))). املشرتك.  (انظر:  ((رابط:  

لتأشرية عملية التمرير 

Token-Verfahren (n.)

2445 Tool attachment point

point d'enregistrement d'outil (m.)

حلرف N ويكوُن موقعها على حامل ((رابط: نقطة يُرمز هلا 
ختلف أوضاع األداة. (انظر:

ُ
أداة|األداة))، وُتستخدم كنقطٍة إسناد مل

((رابط:  نقاط إسناد ماكينات التحّكم الرقميّ )))

نقطة محل األداة، نقطة ربط األداة

Werkzeugaufnahmepunkt (m.)

2446 Tool center point

TCP

،Tool center point ختصرة للكلمات اإلجنليزية
ُ
األحرف امل

وُتشُري إىل نقطة إسناد ((رابط:  أداة|األداة)).  وُمتّثل نقطة الصفر
((رابط:  نظام إحداثيات األداة|لنظام إحداثيات األداة)).

نقطة مركز األداة

TCP

2447 Tool change point

point de changement d'outil (m.)

لرمز Ww من أجل تفادي يتُم االجتاه إىل هذه النقطة اليت يُرمز هلا 
مكن حدوثها عند التبادل اآليل لألداة.  واهلدُف منها هو

ُ
التصادمات امل

تبسيط ((رابط:  برجمة التحّكم الرقميّ )).

نقطة التبادل يف األداة

Werkzeugwechselpunkt (m.)

305



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Tمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

2448 tool coordinate system

système de coordonnées d'outil (m.)

ينسحب نظام إحداثيات األداة يف ((رابط:  إنسان آيل
(روبوت)|الروبوت))  على ((رابط:  نظام إحداثيات الشّفة)). تكونُ 

نقطُة الصفر هي ((رابط:  نقطة مركز األداة))، ويكوُن طريُقها هو مسار
حركة الروبوت، ويكوُن ضبط اإلستقامة املكانية لنظام إحداثيات األداة

هو من أجل توجيه الروبوت.

نظام إحداثيات األداة

Werkzeugkoordinatensystem (f.)

2449 Tool cutting point

point d'intersection d'outil (m.)

لرمز P، وُمتّثل القمة القاطعة ((رابط:  أداة|لألداة))، نقطة يُرمز هلا 
واهلدُف منها هو تبسيط ((رابط:  برجمة التحّكم الرقميّ )).

نقطة القطع يف األداة

Werkzeugschneidepunkt (m.)

2450 Tool support point

point de support d'outil (m.)

حلرف T، وهي ُحتّدد موضع رافع ((رابط:  أداة|األداة)) نقطة يُرمز هلا 
نزلق.  واهلدُف منها هو تبسيط ((رابط:  برجمة التحّكم الرقميّ )).

ُ
على امل

نقطة رفع األداة، نقطة دعم األداة

Werkzeugträgerpunkt (m.)

2451 topology

topologie (f.)

(انظر:  (((رابط:  طوبولوجيا الشبكة)))

طُوبُولُوجَيا (الشبكة)

Topologie (f.)

2452 torque

couple (m.)

،M لرمز ملفهوم التقليدي للميكانيكا، ويُرمز له  ئي  مقدار فيز
لنسبة للحركات الدورانية، فإنه يؤدِّي الدوَر نفسه الذي تؤديه القوة و

ستقيمة.  ُميكن أن ُيساعد عزُم الدوران يف تدوير جسم
ُ
لنسبة للحركة امل

ستخدمة دولياً 
ُ
دة سرعته الدورانية أو كبحها.  ووحدة القياس امل ما، أو ز

لعزم الدوران، هي نيوتن.مرت (Nm).  فإذا أثّرت قوٌة F رأسياً على ذراع
رافعة طوله r، فإن مقدار عزم الدوران ينتج من ضرب طول ذراع الرافعة

.M = r × F  :حرِّكة
ُ
يف مقدار القوة امل

عزم الدوران

Drehmoment (n.)

2453 torsion

torsion (f.)

َحيُْدث عند وجود إجهاد القص، أي عندما يكون فعل القوى ُموازً 
إلضافة إىل كون القوى ُموزَّعة يف أماكن ُخمتلفة لسطح اجلسم، هذا 
وُموجَّهة يف اجتاهات خمتلفة.  يتوَّلد تبعاً لذلك عزم دوران يتسبَّب يف

التواء حماور اجلسم.

َيلّ، َيلّ 

Torsion (f.)

2454 torsion bar

barre (f.) de torsion

قضيب ُمثَّبت من طرفيه، حبيث ُميْكن لكل ِمقبض أن يلتوي حول حمور
لنسبة للجزء اآلخر. الدوران 

عمود ّىل، عمود التوائي

Torsionsstab (m.)

2455 total error of a 
measuring device

erreur (f.) composée d’un appareil de mesure

،(Fnu) إىل اخلطأ يف نقطة الصفر  (Fabs) ميكن تقسيم اخلطأ الكلي
َية (x) (Fnl) و ((رابط:  خطأ خطأ التدرج (x) (Fst)، خطأ اَخلطِّ
التباطؤ)) (x, h) (Fhy).  كل األخطاء اجلزئية هلا نفس ((رابط:

وحدة))  املعطى النهائي.

خطأ كلي (إمجايل)  جلهاز قياس

Gesamtfehler (m.) eines Messgerätes (n.)
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2456 total radiation 
pyrometer

pyromètre (m.) à radiation totale; pyromètre 
(m.) à rayonnement total

ال الطيفيّ  يقوم بريومرت اإلشعاع الكلّي برتكيز ((رابط:  إشعاع))  ا
ع، على ((رابط:  ُمستشعر الكلّي عرب نظام بصري، والصادر عن ُمشِّ
درجة احلرارة))، وليكن ((رابط:  عمود حراري|عموداً حرارً ))  على

سبيل املثال.  تكوُن ((رابط:  جهد كهرحراري|القوة الدافعة
قاسة ُمتناسبًة مع ((رابط:  طاقة (ال...)|الطاقة))

ُ
الكهرحرارية))  امل

ثري درجة حرارة الصندوق.  وليست الساقطة، حيُث ال ُبد من تعويض 
((رابط:  قيمة القياس))  قياساً لدرجة حرارة اجلسم، إال إذا كان األمرُ 

العتماد على حالة سطح اجلسم وُحميطه، غالباً ما يتعلق جبسم أسود.  و
تكوُن هناك أجساٌم رمادية، ومن دون اجراءاٍت احرتازية سُتقاس درجة
حرارة ُمنخفضة للغاية.  ُميكن من خالل أجهزة البوتنشيمومرت، مواءمة

النتيجة املعروضة مع ((رابط:  درجة االنبعاث|درجات انبعاث))  ُحمدَّدة.
وحيُث أن اجلهد احلرارّي يتبع قانون T<sup>4</sup> ، فإن

األجهزة تصدر عنها إشارُة خرج الخطية.  يرتاوح جماُل القياس بني 400
و2.000 سيليزيوس (مبزدوجة حرارية ونظام عدسات)  أو بني 0

م ومرآة ُمقعَّرة كُمجمِّع).  (انظر:  ((رابط: و300 سيليزيوس (مع ُمضخِّ
جسم أسود))) (انظر: ((رابط:  جسم رمادي))).

بريومرت اإلشعاع الكليّ 

Gesamtstrahlungspyrometer (n.)

2457 total/sum notation

Signe (m.) de correspondance

للحصول على التمثيل اجلمعي لألعداد، فإننا نضرب كل رقم من األرقام
اليت يتألف منها العدد يف الوزن الذي يقابله، ومن َمث جنمع كل

موعات اليت حتصلنا عليها.  مع العلم أن األوزان هي أس أساس نظام ا
تاحة من صفر

ُ
التعداد الذي ُيستعمل بدرجات خمتلفة.  وترتاوح األرقام امل

قص واحد . عتمد 
ُ
إىل أساس نظام العد امل

متثيل عددي مجعي، متثيل عددي
مبجموع ُمتعدد احلدود

Summenschreibweise (f.)

2458 Totally Integrated 
Automation

TIA (f.)

Totally Integrated' اختصار من املصطلح االجنليزي
دجمة كلًيا، وهى عبارة

ُ
Automation'  يشار به إىل بوابة األمتتة امل

عن البنية اإلطارية لألنظمة اهلندسية اليت ُتستخدم يف تصميم
تحكِّمات وأجهزة اخلدمة

ُ
املشروعات، والربجمة، واختبار تشغيل امل

راقبة، فضالً عن أنظمة التشغيل املوجودة بشركة سيمنز
ُ
وامل

'Siemens'.  تعمل هذه البوابة على جتهيز ((رابط:
ا تؤمِّن سلوك ُموحَّد شرتكة، كما أ

ُ
خدمة|اخلدمات))  واخلصائص امل

قل نطاقي للنظام.  ولذا سيتُم ُمستقبالً تشكيل كل األجهزة و((رابط:  
(نطاق األمتتة)|الناقالت النطاقية))  بواسطة ((رابط:  ُحمّرِر))  واحد

نشاء تعلقة 
ُ
ُمشرتك.  وسيتُم توحيد مبادئ التصميم، واملفاهيم امل

ت، وإدراج امللفات داخل املشروعات، وتشخيص املكتبات، وإدارةالبيا
حة كل ذلك للُمستخدم لنظام، والوظائف الشابكة، وستتُم ا األعطال 

دف تسهيل اإلحاطة بكل عرب تطبيقات هيكلية ُمشرتكة، وذلك 
دجمة كلًيا تضمن -  من

ُ
ت مشروع األمتتة.  كما أن بوابة األمتتة امل ُمكوِّ

ت ُمتسقًة، ومتنع ت -  أن تبقى تلك البيا خالل اإلدارة املركزية للبيا
ستخدام ((رابط:  قائمة أوتوماتياً حدوث أّي خطٍأ يف اإلدخال.  و

ت ستخدم بيا
ُ
ملشروع، ميكن أن جيد امل اإلحاالت الرتافقية))  اخلاصة 

ووحدات برامج املشروع كامًال وبشكل سريع.

أمتتة ُمدجمة كلًيا (بشكل كامل)

TIA (n.)

2459 Touch screen

écran tactile (m.)

هي شاشة ذات ((رابط:  ُمستشعر|ُمستشعرات))  حّساسة للّمس،
ألصابع. راد الدخول إليها من جمرد ملسها 

ُ
تعمل على تفعيل القوائم امل

للمس، شاشة ملسّية شاشة تعمل 

Touch Screen (m.)

2460 transducer

transmetteur (m.)

(انظر:  ((رابط:  ُحموِّل قياس)))

ُحموِّل

Umformer (m.)

2461 transducer with offset 
zero

transmetteur de mesure à point zéro décalé (m.)

خذ قيمة ((رابط:  ُحموِّل قياس))  يُنتج مقدار خرج ُحمدَّد سلفاً وال 
قاسة))  صفراً .

ُ
الصفر، عندما تبلغ قيمة ((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكّمية امل

ُحموِّل قياس ُمرحَّل الصفر

Messumformer mit versetztem Nullpunkt (m.)
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2462 transducer with 
suppressed zero

transmetteur de mesure à point zéro désactivé 
(m.)

خذ مقدار اخلرج الناتج عنه قيمة الصفر، عندما ((رابط:  ُحموِّل قياس))  
قاسة))  دون قيمٍة ُحمدَّدة.

ُ
تكون قيمة ((رابط:  كّمية ُمقاسة|الكّمية امل

ُحموِّل قياس بصفر مكبوت

Messumformer mit unterdrücktem Nullpunkt (m.)

2463 transfer characteristics

comportement de transmission (m.)

(انظر:  ((رابط:  دالة حتويل)))

سلوك حتويلي

Übertragungsverhalten (n.)

2464 transfer coefficient

gain (m.)

هو عامل التناسب (KS)  ((رابط:  عنصر تناسيب|لعنصر تناسيب)).
وقد تكون قيمته رقمية فقط ودون بعد، أو حاملة لبعد أيضا.

ُمعامل نقل، معامل التحويل

Übertragungsbeiwert (m.)

2465 transfer coefficient of 
a measuring transduce

gain (m.) d'un transducteur de mesure

ُمعامل يتعّني من خالل خارج قسمة تغّري إشارة القياس (عند اخلرج)
إلشارة (عند الدخل). قاس اخلاص 

ُ
على التغري احلادث يف املقدار امل

ُمعامل نقل ُحموِّل قياس

Übertragungsbeiwert (m.) eines Messumformers

2466 transfer coefficient of 
a valve

gain (m.) d'une vanne

يتعّني من خالل خارج قسمة التغّري احلادث يف التدّفق (عند اخلرج)  على
التغّري احلادث يف جهد التشغيل (عند الدخل)  واخلاص بقيمة التغّري 

األول.

ُمعامل نقل صّمام

Übertragungsbeiwert (m.) eines Ventils

2467 transfer function

fonction de transfert (f.)

تصف االرتباط بني ((رابط:  إشارة خرج|اإلشارة املخرجة))  ملنظومة
خطية مستقرة يف الزمن، و ((رابط:  إشارة دخل|اإلشارة املدخلة))  يف

ا (G(s))  حاصل قسمة ((رابط:  جمال الصورة)).  تـَُعرَّْف على أ
املدخالت احملولة (Y(s))  إىل املخرجات احملولة (U(s)).  تصف

(G(s))  السلوك اخلصوصي ِل ((رابط:  عنصر حتويل))  بشكل كامل
لتايل فإنه ميكن حساب إشارة خمرجات وبقطع النظر عن اإلشارات.  و

((رابط:  عنصر حتويل))  انطالقا من إشارة املدخالت ودالة التحويل.

دالة حتويل

Übertragungsfunktion (f.)

2468 transfer function and 
differential equation

fonction de transfert (f.) et équation différentielle

Y/U = K] نتحصل على دالة التحويل انطالقا من املعادلة التفاضلية
(1 + b1 • s + … + bm-1 • sm-1 + bm • sm) /1  •
+  a1 • s + … + an-1 • sn-1 + an • sn]، U تغري دخل

و Y كمتغري خرج.  جند يف بسط ومقام دالة حتويل األنظمة الكسرية
دواال متعددة احلدود (بدرجة n يف املقام ودرجة m يف البسط).

دالة حتويل ومعادلة تفاضلية، دالة
حتويل/نقل ومعادلة تفاضلية

ÜF (f.) und DGL

2469 transfer time

délai (f.) de transmission

ت اجلاري نقُلها، إضافًة إىل زمُن التحويل يتوّقف على كّمية البيا
((رابط:  سرعة النقل)).

زمن التحويل

Übertragungszeit (f.)

2470 transformer

transformateur (m.)

ئي يف أبسط أشكاله من دائرة مغناطيسية حتتوي حوِّل الكهر
ُ
يتأّلف امل

ئي ُمتغريِّ على امللف األويل، فإنه على ملفني.  وعند تسليط جهد كهر
ووفقاً ((رابط:  قانون فاراداي للحثّ |لقانون فاراداي للحثّ ))، يتوَّلد

قارنة
ُ
مل جهد ُمتغريِّ ُمسَتحث يف امللف الثانوّي وتكون نسبة قيمته 

جلهد األصلي يف امللف األوَّيل بنفس نسبة عدد اللفات يف كال امللفني.

ُحموِّل

Transformator (m.)

2471 transient behaviour/ 
transient response

comportement (m.) transitoire

(انظر:  ((رابط:  عملية انتقالية)))، (انظر:  ((رابط:  درجة التخميد)))

استجابة عابرة

Einschwingverhalten (n.)

2472 transient initial 
transient

processus (m.) transitoire

(انظر:  ((رابط:  عملية انتقالية)))، (انظر:  ((رابط:  درجة التخميد)))

ظاهرة حئولية

Einschwingvorgang (m.)

2473 transient reaction

processus transitoire (m.) / régime transitoire 
(m.)

ت الطاقة املوجودة يف هي املرحلة االنتقالية بني حالتني ُمستقرتني خلزا
النظام.  (انظر:  ((رابط:  حالة ُمستقرة)))

عملية انتقالية

Ausgleichsvorgang (m.)
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2474 transient response

réponse temporelle (f.)

(انظر:  ((رابط:  سلوك دينامي)))

استجابة زمنية

Zeitverhalten (n.)

2475 transistor

transistor (m.)

مكوِّن إلكرتوين ُيستخدم لتفعيل وتكبري ((رابط:  إشارة|اإلشارات))
ستخدمة

ُ
ئية، وهو من أهم األجزاء الفّعالة يف الدوائر اإللكرتونية امل الكهر

يف هندسة االتصاالت، وإلكرتونيات القدرة، والدوائر املتكاملة، وأنظمة
احلاسب اآليل إخل.

مضخم ترانزستوري

Transistor (m.)

2476 transistor

transistor (m.)

هو ُمكوِّن تركييب إلكرتوين من ((رابط:  شبه ُموصِّل|أشباه ُموِّصالت))،
ئية وتقويتها ُيستخدم يف توصيل ((رابط:  إشارة|اإلشارات))  الكهر

ت 'النشطة'  يف كوِّ
ُ
دون عملية تالمس.  تُعترب أجهزة الرتانزستور أهم امل

ستخدمة يف هندسة االتصاالت ويف إلكرتونيات
ُ
الدوائر اإللكرتونية امل

القدرة ويف األنظمة احلاسوبية.  وإىل جانب هذا، تتمتع أجهزة الرتانزستور
مهيٍة خاصة يف ((رابط:  دائرة وصل وفصل|دوائر الوصل والفصل))
دجمة.  وتُقسَّم أجهزة الرتانزستور إىل جمموعتني ُمهمتني، مها:  أجهزة

ُ
امل

ثري الرتانزستور ثنائية القطب، وأجهزة ((رابط:  ترانزستور 
ايل))، واليت ختتلف إحداها عن األخرى من ال|ترانزستور التأثري ا ا

حيُث طريقة التشغيل.

ترانِزُستور

Transistor (m.)

2477 Transition

transition (f.)

تتابع)))
ُ
(انظر:  ((رابط:  اشرتاط التشغيل امل

انتقال، حتّول

Transition (f.)

2478 Transition function in 
the image domain

fonction de transfert (f.) dans la zone de l'image

إجابة نظام ما على ((رابط:  دالة خطوة وحدة))  يف ((رابط:  جمال
(Y(s ال الصوري)).  ُميكن احلصوُل عليها من خالل العالقة صوري|ا

عادلة إىل ((رابط:  جمال
ُ
=  G(s)/s ومن مث يتُم إعادُة حتويل هذه امل

ال الزمين)).  هنا ُمتّثل G(s) ((رابط:  دالة (ال... )  الزمين|ا
ا أن تكون قيمُة ُمتغّري اخلرج وكل حتويل|دالة التحويل)).  ُيشرتُط حلسا

تغّيرياته الزمنية ُمساويًة صفراً، قبل أن تؤثر خطوُة الدخل، تكوُن قيمة
((رابط:  استجابة خطوة وحدة|استجابة خطوة الوحدة))  لألوقات اليت

تسبق خطوة الدخل، ُمساويًة للصفر.

ال استجابة خطوة وحدة يف ا
الطيفي

Übergangsfunktion im Bildbereich

2479 Translation

translation (f.)

جتاه ستقيمة جلسم ما، وفيها تتحرك كل نقاط ذلك اجلسم 
ُ
هي احلركة امل

بعضها البعض ُمّتخذًة مساراٍت ُمتوازية.  وتكوُن املقادير (الزاوية، والسرعة
الزاّوية، والعجلة الزاّوية)  يف ((رابط:  حركة دورانية|احلركة الدورانية))،

ا (املوضع، والسرعة، والعجلة)  يف حالة احلركة اإلنتقالية. ُمكافئًة لنظري

حركة انتقالية

Translation (f.)

2480 translational; 
translatory

translation

ا عن احلركة املستقيمة االنزالقية لنقطة أو جلسم ما. صفة يُعرب 

َخطِّّي، ُطْوِيلّ 

translatorisch

2481 Transmission Control 
Protocol/Internet 
Suite of Protocols

TCP/IP

TCP/IP هي خمتصر للعبارة االجنليزية 'Transmission
Control Protocol/Internet Protocol' وهو ((رابط:
ت بروتوكول))  شبكي، ُيستخدم معياراً ُمتعارفاً عليه عموماً لتبادل البيا
عرب الشبكات اليت تنتمي ألنواع خمتلفة.  ُيستعمل هذا الربوتوكول إما يف

الشبكات احمللية للوصل بني احلاسبات ُخمتلفة النوع، أو يف دخول
إىل ((رابط:  شبكة واسعة النطاق (((LAN) رابط:  شبكة حملية))

(WAN))).

لنقل/  حزمة بروتوكول التحّكم 
بروتوكوالت اإلنرتنت

(TCP/IP)

TCP/IP
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2482 transmission density 
gauge

densitomètre (m.) à transmission

((رابط:  جهاز قياس الكثافة|جهاز لقياس كثافة))، يتُم فيه استخدام
خرتق للمادة يف عملية القياس.

ُ
((رابط:  إشعاع|اإلشعاع))  امل

قياس الكثافة بواسطة مرور األشعة

Dichtemessgerät (n.) nach dem Durchstrahlverfahren

2483 transmission error

erreur de transfert (f.)

ت))، وُميكن جتّنبها عن طريق أخطاء َحتُدث أثناء ((رابط:  نقل البيا
تطبيق آليات كشف األخطاء التالية، وهي:  إضافة ((رابط:  بت

يت اختبار كتلي = ((رابط: ُكوَّن من األحرف، أو إضافة 
التكافؤ))  امل

ت))، و((رابط:  اختبار التكرار الدوري))، ومراقبة رمز تدقيق حزمة البيا
الوقت، وإعادة اإلرسال آلياً عند اكتشاف خطأ ما.

خطأ يف النقل

Übertragungsfehler (m.)

2484 transmission reliability

sécurité de transmission (f.)

ت))  دون أي أخطاء بقدر اإلمكان. هو ضمان ((رابط:  نقل البيا
ت))  من خالل تطبيق بعض ُميكن ضمان ذلك أثناء ((رابط:  نقل البيا
ُكوَّن من

آليات كشف األخطاء، أمهها:  إضافة ((رابط:  بت التكافؤ))  امل
يت اختبار كتلي =  ((رابط:  رمز تدقيق حزمة األحرف، أو إضافة 

ت))، و((رابط:  اختبار التكرار الدوري))، ومراقبة الوقت، وإعادة البيا
اإلرسال آلياً عند اكتشاف خطأ ما.

أمان النقل، دقة اإلرسال، وثوقية
النقل

Übertragungssicherheit (f.)

2485 transmittance

transmission (f.)

ء للتعبري عن نفاذية وسط ما جتاه ((رابط: مقداٌر يف الفيز
موجة|املوجات))، مثل املوجات الصوتية أو الكهُرمغناطيسية.  فإذا

تالقت موجة تتحرَّك يف وسط أ (وليكن اهلواء)، مع وسط ب له كثافة
ُمتناهية (وليكن عدسة أو حائط)، فإن هذه املوجة تنعكس جزئياً عند

ا ُمتتص جزئياً  السطح احلّدي، تبعاً خلواص مادة العائق، وعند مرورها فإ
تبقية عرب الوسط ب وتنفذ من اجلانب اآلخر

ُ
أو كلياً .  تُنقل الكّمية امل

نبعث فقط من خالل
ُ
للوسط ب.  ُحيدَّد ((رابط:  إشعاع|اإلشعاع))  امل

ع، مما يعين أن ((رابط: اإلشعاع الداخل، إذا كان احلاجز نفسه غري ُمشِّ
إشعاع مرتبط بدرجة احلرارة|اإلشعاع املرتبط بدرجة احلرارة))  الصادر عنه

ضئيٌل حبيُث ُميكُن إمهاله.  (انظر:  ((رابط:  انعكاس)))  (انظر:  ((رابط:
امتصاص)))

انتقال

Transmission (f.)

2486 transmitted light 
barrier

barrage photoélectrique (m.)

.E ستقبل
ُ
ل S إىل امل رسِّ

ُ
حاجز يقطع شعاع الضوء املوَّجه من امل

وُتستخدم يف ((رابط:  حاجز ضوئي|احلاجز الضوئي))  العادي ((رابط:
صّمام ثنائي ُمّشع للضوء (LED)|صمامات ثنائية مشعة للضوء

ل، يف حني رسِّ
ُ
حية امل ألشعة حتت احلمراء  (LED)))  تعمل 

عث للضوء|صمامات ثنائية ضوئية)) ُتستخدم ((رابط:  صمام ثُنائّي 
ألشعة حتت أو ((رابط:  ترانزستور ضوئي|أجهزة ترانزستور)  تعمل 

دف املراقبة. ستقبِّل، وذلك 
ُ
حية امل احلمراء 

ئي ضوئي، عائق حاجز كهر
الضوء النافذ، حائل الضوء النافذ

Durchlichtschranke (f.)

2487 Transmitter

transmetteur

(انظر:  ((رابط:  حمول جهاز القياس)))

جهاز إرسال، مرِسل

Transmitter

2488 transmitter/receiver 
combination (light 
barriers)

(combinaison (f.) émetteur-récepteur sur 
barrière photoélectrique)

إذا مت، ملهام استشعار، اجلمع بني االستقبال واإلرسال، فإنه جيب أن
ال الطيفي))، ((رابط:  منط يتطابق ما يلي:  ((رابط:  جمال طيفي|ا
نحىن اخلصائصي لإلشعاع))؛ السلوك الديناميكي عندما

ُ
اإلشعاع|امل

يستعمل ضوء معدل.

توليفة استقبال وإرسال (حاجز
كهروضوئي)، ارتباط املُستقبالت

واملُرسالت يف احلواجز الضوئية

Kombination (f.) von Empfänger und Sender 
(Lichtschranken)

2489 Transmitter+Receiver

émetteur-récepteur (m.)

ت وُمستقبل هلا، مدجمني داخل وحدة جهاز يتكوَّن من ُمرسل للبيا
ت -  على سبيل املثال -  توصيل ((رابط: كوِّ

ُ
واحدة.  ويتم عرب هذه امل

ت))  مع ((رابط:  شبكة ت|األجهزة الطرفية للبيا جهاز طريف للبيا
((((UART رابط:  ُمرِسل-ُمستقِبل عاملي التزامين)) :انظر) .((حملية

جهاز مرستجيب، جهاز مرسل
مستقبل

Transceiver (m.)
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2490 Transport Layer

couche transport (f.)

هي إحدى طبقات ((رابط:  مرجع (ال... )  األساسي لرتابط األنظمة
املفتوحة|املرجع األساسي لرتابط األنظمة املفتوحة))، وتتّوىل مهمة تلّقي

ت من ((رابط:  طبقة اجللسات))  وتنقلها إىل ((رابط:  طبقة البيا
ت))  قابلة للنقل. ت|حزم بيا الشبكة))، ُمنّسقة يف ((رابط:  حزمة بيا

ت الكبرية الناجتة عن ((رابط:  جلسة))  إىل وُميكن جتزئة كّميات البيا
حزٍم جزئية، وُميكن ربط أكثر من كّمية صغرية يف مثل هذه احلزم.  املهام

ت يف وحدات نقل أصغر وإعادة ربطها على األساسية:  تقسيم البيا
اؤها. ستقبل هلا.  إنشاء اتصاالت النقل وإ

ُ
اجلانب امل

طبقة النقل

Transportschicht (f.)

2491 transport medium

moyen de transmission (m.)

مادة ُميكن استخداُمها لغرض نقل اإلشارات.  يف عمليات النقل اليت
تتطلب وجود ُموّصالت (على سبيل املثال ((رابط:  شبكة حملية

(LAN)|الشبكة احمللية (LAN)))، و((رابط:  شبكة واسعة النطاق
(WAN)|الشبكة واسعة النطاق (WAN))))، ُتستخدم أسالكُ 
حناسية أو ((رابط:  كابل األلياف البصرية|كابالت األلياف البصرية)).

أما يف حالة عمليات النقل اليت ال تتطلب وجود ُموّصالت (مثل
((رابط:  شبكة حملية السلكية (WLAN)))، فُتستخدم الوصالت

الالسلكية.

قل وسط النقل، وسط 

Übertragungsmedium (n.)

2492 transport protocol

protocole de transmission (m.)

(انظر:  ((رابط:  بروتوكول)))

بروتوكول النقل

Übertragungsprotokoll (n.)

2493 Transputer

transputer (m.)

خَتصَرة
ُ
هو ((رابط:  ُمعاجل))  له بنية ُتشبه ((رابط:  جمموعة األوامر امل

يًصا بغرض إنشاء بىن للحاسب (RISC)))، ولقد ّمت تطويره خصِّ
دف حتقيق ُسرعاٍت حسابية عالية نسبياً . ُمتوازية للحاسبات، وذلك 

قل، حاسب ترانزستور، حاسب 
حاسب بيين

Transputer (m.)

2494 transverse wave

vague transversale (f.)

ستعرضة هلا أيًضا ُمسّمياٌت أخرى، من قبيل:  املوجة العرضية،
ُ
املوجة امل

ئية حتدث فيها وموجة القص، واملوجة الدّوارة.  وهي ((رابط:  موجة))  فيز
الذبذبة عمودً على إجتاه انتشار املوجة.

موجة مستعرضة

Transversalwelle (f.)

2495 traversing

séquence de déplacement (f.)

هي ((رابط:  مجلة التحّكم الرقمي|مجلة حتّكم رقمي))، حتوي معلوماتٍ 
حول نوعية عملية التحريك، مثل N3 F150 S1200، فيكون

(رقم اجلملة N3، والتغذية 150 مم/دقيقة، وسرعة التدومي 1200
دورة/دقيقة)

مجلة حتريك

Verfahrsatz (m.)

2496 traversing

levier de translation (m.)

مج التحّكم الرقميّ ))  حيتوي على هو ((رابط:  أمر))  يف ((رابط:  بر
معلوماٍت تقنية، مثل S900 وتُعين (سرعة دوران =  900

دورة/دقيقة).

أمر حتريك

Verfahrbefehl (m.)

2497 tree

arbre (m.) / arborescence (f.)

جلذر، هناك تفّرعاتٍ  انطالقاً مما ُيسّمى يف هذا النوع من الشبكات 
شرتكني يف عملية االتصال، وإذا مت فحص هذه البنية

ُ
جتاه امل شجرية 

ا ترتكب من عدد من الشبكات الشبكية الشجرية عن قرب، سيتضح أ
((رابط:  جنمة|النجمية))  الشكل، اليت يرتبط بعُضها ببعض.  ويُعدُ 

التليفزيون الكاِبل مثاًال للشبكات شجرية الشكل.  وحيُث أنه ال يتُم هنا
إال توزيُع املعلومة، فإن تصميم قنوات اإلرسال يكوُن أحادّي االجتاه

فقط؛ يف حني أن قنوات اإلرسال اخلاصة بشبكة االتصاالت الالسلكية
ً هي تكون ثنائية اإلجتاه على الرغم من أن الشبكة تتخًذ شكالً شجر

األخرى.

شبكة شجرية

Baum (m.)
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2498 triangulation

triangulation (f.)

راد قياسه، حيثُ 
ُ
شعاع ليزر صادر عن احلّساس ومعكوس من اجلسم امل

يـُّوِلد على سطحه بقعة صغرية من الضوء، يتم عرضها على كاشف
لشحنات|نبائط خطي (يكون عادًة تركيبات من ((رابط:  نبيطة ُمقرتنة 

لشحنات)))، وذلك عرب نظام تصويري بصري، كما ُتوّضحه ُمقرتنة 
الصورة.  توجد تطبيقات ملسافات ترتاوح بني بضعة مليمرتات إىل 100

مرت.

تثليث (ال... )

Triangulation (f.)

2499 trigger

déclencheur (m.)

د مقداح، ز

Trigger (m.)

2500 Triode for alternating 
current

triac (m.)

يرستور ثنائي االجتاه، عبارة عن عنصر تركييب ذي بنية طبقية هو ترايود 
شبه ُموّصلة، ُمعتمداً مبدأ تشغيل متواز وُمتضاد يف االجتاه الثنني من

رتدد
ُ
يرستور|الثايرستورات)).  وهذا يهدف إىل تشغيل التيار امل ((رابط:  

يرستور واحد يُؤدي إىل سري التيار يف (يف كال االجتاهني)، حيُث أن 
اجتاه واحد فقط.

ك ترا

Triac (m.)

2501 triple point of water

point triple (m.) de l'eau

نقطة (ال... )  الثالثية للماء،
نقطة املاء الثالثية

Tripelpunkt (m.) des Wassers
2502 TRMS

TRMS:(racine carrée moyenne efficace réelle

نسبة (ال... )  الصحيحة ملتوسط
املُربَّعات

TRMS
2503 true value concept

concept de la valeur vraie (m.)

(انظر:  ((رابط:  مفهوم خطأ القياس)))

مفهوم القيمة احلقيقية

Wahrer-Wert-Konzept (n.)

2504 truth table

table de vérité (f.)

(انظر:  ((رابط:  جدول احلقيقة)))

جدول احلقيقة

Wahrheitstabelle (f.)

2505 TTT kinematics

cinématique TTT (f.)

ت، تتابع وراء بعضها البعض –  بدءاً من سطح يف هذا النوع من الروبو
عمل الروبوت –  ثالثُة حماور رئيسية انتقالية.  غالباً يتُم استخدام ذلك

ت كأجهزة بوابية من أجل عمليات الشحن والتجميع. النوع من الروبو
يكوُن حيُز عملها كبرياً جداً وتتخذ شكالً ُمربع.  من أجل عمل حركات

ستخدام سرعات ُخمتلفة فردة 
ُ
ُمستقيمة، البد من حتريك احملاور امل

بتة. و

روبوت ُمتعامد، روبوت
(TTT)  ذو 3 حماور انتقالية

TTT-Kinematik (f.)

2506 tubular flexure

corps ressort (m.) tubulaire

الشكل مبني يف الرسم.  وهو صلب جداً وفائق التحمل (جمال قياس :
ر). بدَءا من 500 إىل 10000 

بض يف شكل أنبويب جسم 

Federkörper (m.) in Rohrform

2507 tungsten alloy

alliages de tungstène (pl.+m.)

(W) تضم السبائك التالية:  تنجستني رينيوم 3%:  97% تنجستني
(W) ؛ تنجستني رينيوم 5%:  95% تنجستني(Re) و3% رينيوم

(W) ؛ تنجستني رينيوم 26%:  74% تنجستني(Re) و5% رينيوم
.(Re) و26% رينيوم

سبائك التنجستني

Wolfram-Legierung (f.)

2508 Tungsten95/Rhenium5
-
Tungsten74/Rhenium2
6

Wolfram95/Rhenium5-Wolfram74/Rhenium26

زدوجات احلرارية))، من
ُ
عبارة عن زوج من ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

((رابط:  سبيكة|سبيكتني))  ُخمتلفتني من التنجستني (W)  والرينيوم
(Re).  يرتاوح ((رابط:  مدى القياس|مدى قياسها))  فيما بني 0

و2.500 درجة سيليزية.  يُرمز إىل هذه السبيكة
لرمز C كإشارٍة إىل نوع WRe95/5-WRe74/26 أيضاً 

زدوجة احلرارية.
ُ
امل

تنجسيت
ن95/رين

يوم5- تنجستني74/رينيوم26

Wolfram95/Rhenium5-Wolfram74/Rhenium26
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2509 Tungsten97/Rhenium3
-
Tungsten75/Rhenium2
5

Wolfram97/Rhenium3-Wolfram75/Rhenium25

زدوجات احلرارية))، من
ُ
عبارة عن زوج من ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

((رابط:  سبيكة|سبيكتني))  ُخمتلفتني من التنجستني (W)  والرينيوم
(Re).  يرتاوح ((مدى القياس|مدى قياسها))  فيما بني 0 و2.400

لرمز درجة سيليزية.  ويُرمز إىل هذه السبيكة WRe75/25 أيضاً 
زدوجة احلرارية.

ُ
D كإشارٍة إىل نوع امل

تنجسيت
ن97/رين

يوم3- تنجستني75/رينيوم25

Wolfram97/Rhenium3-Wolfram75/Rhenium25

2510 turbine process

processus de la turbine

تدّفق إىل تربني الدفق احملوري أو
ُ
هنا يتم نقل نبضات من الوسط امل

يّ .  (انظر:  ((رابط:  تُربينة ذات دفق حموري)))، (انظر:  ((رابط: َماسِّ
ُ
امل

تُربينة ذات دفق َمماسي))). تكون سرعة دوران الُرتبني يف عالقة تناسبية
مبُعدَّل سرعة التدّفق يف كامل جمال القياس.  يتُم قياس سرعة الدوران
بواسطة ((رابط:  ُمستقبل))  تزايدي مع جتّنب الفعل االرتدادي قدر

ستعمال ((رابط:  حاجز ضوئي))  على سبيل املثال. اإلمكان وذلك 

طريقة عمل التوربني

Turbinen-Verfahren (n.)

2511 turbine with axial flow

turbine à flux axial (f.)

شكل من أشكال تصميم ((رابط:  طريقة الرتبينات|الطريقة الرتبينية)).
لنسبة للسوائل و5 مرت يف تساوي سرعة التدّفق الدنيا 1 مرت يف الثانية 

لنسبة للغازات. الثانية 

توربني الدفق احملوري

Turbine (f.) mit axialer Anströmung

2512 turbine with tangential 
flow

turbine à écoulement tangentiel (f.)

شكل من أشكال ((رابط:  طريقة عمل التوربينة|طرق عمل الُتوربينات))
ن ممكنة للسوائل فيه 0.01 م/ث. تبلغ أدىن سرعة سر

ُتوربني الدفق املَماسي

Turbine (f.) mit tangentialer Anströmung

2513 Twisted Pair

câble à paires torsadées

هو ((رابط:  توصيلة ذات سلكني))، وتتكوَّن من أوردة حناسية معزولة
مزدوجة وجمدولة حول بعضها البعض.

كابل مزدوج جمدول، زوج ُمضّفر

Twisted Pair-Kabel

2514 twisted-wire pair

paire (f.) torsadée

كابل يتكوَّن من اثنني من ((رابط:  توصيلة ذات سلكني|التوصيالت
ذات السلكني))، اليت تكوُن جمدولًة حول حمورها، من أجل تقليل

تداخلة حثًيا.
ُ
التشويشات العكسية امل

زوج ُموّصالت جمدول، زوج
جمدول من املُوّصالت

Verdrilltes Leiterpaar (n.)

2515 Two port

porte double (f.)

ا أربع وصالٍت، تتصل فيها كُل وصلتني بواحٍد من ئية  شبكٌة كهر
سمَّاة منافذ.  تظهر آلية عمل املنفذ، عندما يكوُن التيار

ُ
تلك امل

ئي املاُر خالل كلتا وصلّيت منفِذ ما على كال اجلانبني ُمواجًها الكهر
للطرف اآلخر، أْي أنه مير داخالً من إحدى الوصلتني، ليسري خارجاً 

من األخرى (طريقة عمل املنفذ).

شبكة ثنائية املنفذ

Zweitor (n.)

2516 Two-point link with 
feedback

élément (m.) à deux positions avec retour

ُكوَّنة
ال ُميكُن استخدام ((رابط:  دائرة ضبط|دائرة الضبط))  البسيطة امل

من ((رابط:  ضابط ثنائي النقاط))  و((رابط:  عنصر نقل من الرتبة األوىل
خري))  إال يف بعض احلاالت اخلاصة.  ولذلك يتمُّ تزويد الضابط ذات 
ثنائي النقاط خباصية ((رابط:  تغذية راجعة|التغذية الراجعة)).  يعمل

ن اتساع النبضة))  ويتواءم إىل حٍد بعيد هذا التكوين مبثابة ((رابط:  ُمضمِّ
ستمر.

ُ
مع ((رابط:  ضابط تناسيب تفاضلي))  ذي التأثري امل

عنصر ثنائي النقاط بتغذية راجعة،
عنصر تشغيل - إيقاف مزود

خباصية اإلرجاع

Zweipunktglied (n.) mit Rückführung
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2517 two-wire cercuit

repésentation (f.) 'des nombres par somme’ 
polynomiale

ئية للموّصالت قاومة))  الكهر
ُ
نظراً الرتباط قيمة ((رابط:  مقاومة|امل

ئية. ا، ميكن قياس درجة احلرارة عن طريق قياس مقاومتها الكهر حبرار
ويف الدائرة ذات السلكني، ُيستعمل يف الوقت نفسه، سلكاً التوصيل

ئي. ستقر ولقياس اجلهد الكهر
ُ
ئي امل لتيار الكهر إلمداد الدائرة 

ُتضاف مقاومة السلكني إىل ((رابط:  مقاومة قياس|مقاومة القياس))،
ما موصلتان على التوايل.  وإذا كان سلكاً التوصيل قصريين نظراً أل
فيمكن جتاهل قيمة مقاومتهما.  أما إذا كانت املسافة أكرب فيتوجب

وضع ُمقاومة القياس يف دائرة قصرية وُمعادلة مقاومة سلكي التوصيل.
ن هذه وتتميز الدائرة ذات األسالك األربعة، عن الدائرة ذات السلكني 

نخفضة.
ُ
األخرية تناسب فقط القياسات ذات الدقة امل

دائرة ذات سلكني، دارة ذات
سلكني

Zweileiter-Schaltung (f.)

2518 two-wire circuit

montage à 2 fils (m.), circuit à 2 fils (m.)

ئية للموّصالت قاومة))  الكهر
ُ
نظراً الرتباط قيمة ((رابط:  ُمقاومة|امل

ئية. ا، ميكن قياس درجة احلرارة عن طريق قياس مقاومتها الكهر حبرار
ويف الدائرة ذات السلكني، ُيستعمل يف الوقت نفسه، سلكاً التوصيل

ئي. ستقر ولقياس اجلهد الكهر
ُ
ئي امل لتيار الكهر إلمداد الدائرة 

ُتضاف مقاومة السلكني إىل ((رابط:  ُمقاومة قياس|مقاومة القياس))،
ما موصلتان على التوايل.  وإذا كان سلكاً التوصيل قصريين نظراً أل
فيمكن جتاهل قيمة مقاومتهما.  أما إذا كانت املسافة أكرب فيتوجب

وضع ُمقاومة القياس يف دائرة قصرية وُمعادلة مقاومة سلكي التوصيل.
ن هذه وتتميز الدائرة ذات األسالك األربعة، عن الدائرة ذات السلكني 

نخفضة.
ُ
األخرية تناسب فقط القياسات ذات الدقة امل

دائرة ذات سلكني، دارة ذات
سلكني

Zweileiter-Schaltung (f.)

2519 two-wire line

câble à quatre fils (m.)

فردة واملعزولة (أسالك)، وُتصنع يف
ُ
توصيلٌة من اثنني من األوردة امل

الغالب من الُنحاس.  يكون كال الوريدين جمدولني على بعضهما البعض
(انظر:  ((رابط:  كابل مزدوج جمدول)))، ُتستخدم هذه التوصيلة ثُنائية

قل))  لإلشارات ((رابط: األسالك ((رابط:  وسط النقل|كوسيط 
متاثلي|التماثُلية))  و((رابط:  رقمي|الرقمية))  يف هندسة اإلتصاالت،

ومنها على سبيل املثال توصيالت اهلواتف.

توصيلة ذات سلكني

Zweidrahtleitung (f.)

2520 type of error

types (pl. + m.) d’erreurs

ت إىل ثالثة حتمل حدوثُها أثناء عملية نقل البيا
ُ
تنقسم األخطاء امل

أنواع:  1.  أخطاء قابلة للكشف والتصحيح، 2.  أخطاء قابلة للكشف
وغري قابلة للتصحيح، 3.  أخطاء غري قابلة للكشف.

أنواع األخطاء

Fehlerarten (f.)

2521 Types of signal 
transmission

transmission (f.) des signaux

ت.  جيب التمييز هنا بني ذا املصطلح نقل املعلومات أو البيا يُقصد 
التمييز بني ((رابط:  النقل اإلستاتيكي لإلشارة))  و((رابط:  النقل

الديناميكي لإلشارة|النقل الديناميكي لإلشارة))، وبني ((رابط:  نقل
اإلشارات|النقل املتماثل وغري املتماثل لإلشارة)). (انظر: ((رابط:  نقل

ساكن لإلشارات)))، (انظر: ((رابط:  نقل دينامي لإلشارات|نقل
(ال... )  الدينامي لإلشارات)))، (انظر: ((رابط:  خط ُمتماثل))) ،

(انظر:  ((رابط:  خط المتاثلي))).

نقل اإلشارات، طرق ارسال
اإلشارة

Signalübertragung (f.)

2522 typs of closed-loop 
controlled system

types de segments régulés (pl.+m.)

((رابط:  عناصر التحويل الرئيسية))

أنواع املنظومات املضبوطة

Regelstreckentypen (pl.+f.)
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2524 Ulbricht sphere

sphère d'Ulbricht (f.)

كرة جوفاء عاكسة ُمشتِّتٌة من الداخل، وُتوجد يف سطحها فتحة خروج،
متعامدة على فتحة الدخول.  ويوجد أمام فتحة الدخول مصدُر الضوء
أو اإلشعاع.  تتكوَّن البطانة الداخلية من مادة عاكسة ُمشتتة على قدر

اإلمكان.  تكوُن أقطاُر الفتحات أصغر بكثٍري من قطر قلب الكرة، حبيث
ال يصل إىل فتحة اخلروج، إال ذلك الضوء الذي انعكس لعدة مراتٍ 
على السطح الداخلّي للكرة.  ُتصمَّم كرات أولربشت غالباً من أجل

شّتت داخل كرة أولربشت،
ُ
االستخدام يف جمال الضوء املرئيّ .  اإلشعاع امل

العتماد على كرة أولربشت، ُميكن مجع هو تشّتت مثايل تقريباً .  و
لقدرة اإلشعاعية))  أو ت اخلاصة ((رابط:  ُقْدَرة إْشعاِعية| البيا
((رابط:  تدّفق ضوئي|التدّفق الضوئيّ ))  اإلمجاّيل ملصادر ُخمتلفة

وقياسها، من دون أن تتسّبب خواصها اإلجتاهية يف احنراف نتائج
القياس.  من جهة أخرى، ُميكن حتويُل أّي ((رابط:  إشعاع))  ُموجَّه إىل

إشعاع ُمشتَّت، وهو ما يُتيُح إمكانية إنتاج معيار قياسي ضوئي أو
مصدر إشعاع مرجعيّ .

كرة أولربشت

Ulbricht-Kugel (f.)

2525 ultrasonic flow meter

débitmètre à ultrasons (m.)

ستخَدمة يف ((رابط:  قياس ُمعدَّل التدّفق))،
ُ
تعتمُد العمليات الصوتية امل

ن))  أو على ((رابط:  ظاهرة دوبلر)). على طريقة ((رابط:  زمن اجلر
يُعطي جهاز إرسال إشاراٍت ((رابط:  موجات َفوق َصوتِّية|فوق

صوتية))  يف وسط التدّفق املطلوب قياسه، وهذه اإلشارات يستقبلها
جهاز استقبال وُحيوِّهلا، ليقوم جهاٌز إلكرتوينٌ الحًقا بتقييمها.  ُميكن

ملوجات فوق الصوتية مع املقاطع أيضاً استخدام مقاييس ُمعدَّل التدّفق 
العرضية الكبرية نسبًيا، فهي تُرسل ((رابط:  إشارة))  قياس خطية، وال
تتطلب تضييق املقطع العرضّي (أي ال حيدث فقد يف الضغط)  وُميكن
ا تتطلب استعمال ُلوَّثة، إال أ

لة وامل وصِّ
ُ
استخداُمها يف األوساط غري امل

عدة أسالك من أجل تقييم إشارات القياس.

ملوجات فوق مقياس التدّفق 
الصوتية

Ultraschall-Durchflussmesser (n.)

2526 ultrasonic level 
measurement

mesure de niveau par ultrasons (f.)

يقوم حمول ((رابط:  موجات َفوق َصوتِّية))  كهريب إجهادي من اخلزف
رسال نبضات صوتية تنعكس على سطح احملتوى، راجع بشكل دوري 
رسم.  تقوم منظومة إرسال/  استقبال بقياس وقت عبور الصوت وحساب

ت. حملتو مستوى امللء.  طريقة القياس تعمل دون أي اتصال مباشر 
ت متاسك وكثافة خمتلفة وطبيعة التطبيقات:  مواد سائلة وصلبة مبستو

سطح متباينة.

ملوجات قياس منسوب امللء 
فوق الصوتية

Füllstandsmessung (f.) mit Ultraschall

2527 ultrasonic sound; 
ultrasound

ultrason (m.)

ت ميكانيكية ترددها يفوق 20 كيلو هرتز، وتنتشر يف وسط ذبذ
القياس على هيئة موجات ضغطية ذات سرعة صوتية.

موجة َفوق َصوتِّية، موجة َفوق
َمسِعّية

Ultraschall (m.)

2528 ultrasonic technique

méthode de mesure par ultrason (f.)

ن سرعة انتشار إشارة صوتية يف مادة ُمتدفِّقة، تستند إىل املبدأ القائل 
يساوي جمموع ((رابط:  سرعة الصوت))  وسرعة التدّفق.  يف أبسط

تصميم للمنظومة، يـُّوِلد جهاُز اإلرسال ُشعاًعا فوق صوّيت، يتم متريره عرب
ثري وسط وسط القياس قبل أن يصل إىل جهاز االستقبال.  ميكن إلغاء 

ستعمال منظومة إضافية، تتكوَّن من القياس على عملية القياس 
جهازّي إرسال واستقبال، كما هو ُموضَّح يف الشكل.  يتم اعتماد

املعادلتني بوقت العبور يف اجتاه التدفق وعكس اجتاه التدفق.

ملوجات فوق طريقة القياس 
الصوتية، نظام املوجات فوق

السمعية

Ultraschall-Verfahren (n.)

2529 under waiting

sous-poste d'aiguillage (f.)

هي ((رابط:  غرفة))  ُمتفرعة هرمياً، ختتص فقط جبزء من حمطة أو
((رابط:  عملية)).

غرفة ُمراقبة فرعية

Unterwarte (f.)

2530 uniform distribution

loi (f.) uniforme

توزيع منتظم

Gleichverteilung (f.)
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2531 Uniform Ressource 
Locator

URL

URL هي اختصار للعبارة االجنليزية 'Uniform Resource
Locator' ((رابط:  َمورِد|َمورِد املعلومات)) واليت تعين حمدد،

ت بشكل معني يتيح إمكانية حتديد واملقصود به هنا تصميم للبيا
وأرشفة امللفات على شبكة اإلنرتنت.  وجيب أن يتوفر لدى هذا احملدد
ت املعلومات الثالث التالية:  1)  طريقة الدخول للتحكم يف نقل البيا
ت 3)  املسار احملدد وامللفات، 2)  اسم احلاسوب الذي توجد به البيا

عادة بـالصيغة URL الذي يوجد فيه امللف وكذلك اسم امللف.  ويبدأ
(//:http).

ُحمّدد مسار مورد ُمنمَّط، عنوان
انرتنت

URL

2532 Uninterruptible Power 
Supply

onduleur (m.)

USV اختصار حلروف عبارة 'unterbrechungsfreie
Stromversorgung' األملانية واليت تعين 'جتهيزة إمداد بطاقة غري

ألمحال الكهربية احلرجة يف منقطعة'.  وُتستخدم التجهيزة لتأمني االمداد 
ستشفيات، وغرف

ُ
حالة حدوث اضطراب يف شبكة التيار، كما يف امل

ت التحّكم، وحمطات حتويل السكك احلديدية، ومراكز ُمعاجلة البيا
لكمبيوتر، وما إىل ذلك.  وتضاف هذه االمكانية يف كابالت توصيل

مني االمداد هلا .التيار للمحطة املطلوب 

جهاز التزويد املستمر للطاقة
(UPS)

USV (f.)

2533 union

Union d’ensembles (f.) / ensemble (m.) d'union

موعة يرتكب إحتاد جمموعتني، مثًال، من كل العناصر اليت حتتويها ا
موعتني يف موعة الثانية كل على حدة أو اليت تتبع كلتا ا األوىل أو ا

الوقت نفسه.  وميكن احلصول على ((رابط:  دالة خصائصية|الدالة
اخلصائصية))  من خالل احتساب القيمة القصوى لدالة االنتماء

ن هذه للمجموعة األوىل ودالة االنتماء للمجموعة الثانية، مع العلم 
ضّببة.

ُ
موعات امل العملية تنطبق أيضا على ا

جمموعة اإلحتاد

Vereinigungsmenge (f.)

2534 union

quantité combinée (f.)

موعة يرتكب إحتاد جمموعتني، مثًال، من كل العناصر اليت حتتويها ا
موعتني يف موعة الثانية كل على حدة أو اليت تتبع كلتا ا األوىل أو ا

الوقت نفسه.  وميكن احلصول على ((رابط:  دالة خصائصية|الدالة
اخلصائصية))  من خالل احتساب القيمة القصوى لدالة االنتماء

ن هذه للمجموعة األوىل ودالة االنتماء للمجموعة الثانية، مع العلم 
ضّببة.

ُ
موعات امل العملية تنطبق أيضا على ا

جمموعة اإلحتاد

Vereinigungsmenge (f.)

2535 unit

unité (f.)

ُمتثِّل وحدُة (القياس)  مقداراً مرجعياً للتحديد العددي وتقدمي بيان بقيمة
هلا ((رابط:  مقدار|البعد))  نفسه.

وحدة قياس

Einheit (f.)

2536 unit circle

cercle (m.) trigonométrique

دائرة يف املستوى العقدي، يبلغ نصف قطرها واحداً .  (انظر:  ((رابط:
مستوى أعداد عقدي)))

دائرة وحدة، دائرة نصف قطرها
الوحدة

Einheitskreis (m.)

2537 unit of measurement

unité (f.)

ستخدامها تعيني وذِكر قيمة ((رابط:  مقدار)) قيمة مرجعية ُميكن 
ألعداد. ُمقاٌس 

وحدة (قياس)

Einheit (f.)
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2538 unit of measurement

unité de mesure (f.)

مقداٌر حقيقّي معيارّي وُمّتفٌق عليه، ُميكن معه ُمقارنة كل مقدار آخر من
ملقدار األول يف دف احلصول على عالقة املقدار الثاين  نفس نوعه، 
شكل عدد.  ويُعربَّ عن وحدات القياس من خالل أمساء ورموز وحدات
تشابه،

ُ
ُمتَفق عليها.  وُميكن التعبُري عن وحدات الكّميات ذات الُبعد امل

السم ورمز الوحدة كليهما، وأيضاً عندما ال تكوُن الكّمياُت من النوع
قاومة))

ُ
نفسه، مثل وحدة W، اليت ُتشُري إىل قيمة ((رابط:  مقاومة|امل
عاوقة))  أيضاً؛ إال أنه يف بعض

ُ
األومية، وإىل ((رابط:  ُمعاوقة|امل

احلاالت، يقتصُر استخداُم أمساء وحداٍت خمصوصة على مقادير من نوعٍ 
ا هرتز خاص فعلى سبيل املثال، ال ُيشاُر إىل الوحدة 1/ث على أ

(Hz)  إال عند استخدامها للتعبري عن قيمة ((رابط:  تردد
(ال... )|الرتّددات)).  ومتثل األعداد وحداُت الكّميات ذات الُبعد

الواحد.  ويف بعض احلاالت، يُطلق على تلك الوحدات أمساءٌ خاّصة،
ن (rad)  أو ديسيبيل (dB)، أو يتُم التعبُري عنها من خالل مثل راد
e = mm/m = 10  ((رابط:  استطالة|االستطالة))  :النسب، مثل

. <sup>-3</sup >

وحدة قياس

Maßeinheit (f.)

2539 unit pulse

réponse impulsionnelle (f.) dans le domaine 
temporel

ائية ا ال ا صفر وقو خلصائص التالية:  مد تتميز نبضة الِوحدة 
ذه لرغم من أن النبضة الوحدية اليت تكون  ومساحتها تساوي 1.  و

ا ُمفيدًة العتباراٍت نظرية واليت اخلصائص ال ميكن حتقيقها عملياً، إال أ
تؤدي بدورها إىل نتائج عملية.

نبضة وحدة

Einheitsimpuls (m.)

2540 unit step 
response/step 
response of resistor 
capacitor Low-pass 
filter in a series of step 
functions

fonction (f.) de pondération et réponse (f.) 
impulsionnelle

لصيغة التالية:  متغري دخل(متغري دالة الدخل املرسومة تكون، مثًال، 
زمين) =  عامل البالس(متغري زمين) +  عامل البالس(متغري زمين –  1)
–  3 * عامل البالس(متغري زمين –  2) +  عامل البالس(مغري زمين –

3).  وللحصول على مسار إشارة اخلرج تؤخذ بعني اإلعتبار دالة
التحويل اخلاصة مبرشح مترير الرتددات املنخفضة بدون قيمة بدئية.

دالة حتويل مرشح مقاومة –
مكثف لتمرير ترددات منخفضة
إثر سلسلة من الدوال الدرجية

Übergangsfunktion (f.) eines RC-Tiefpasses auf eine 
Folge von Sprungfunktionen

2541 unit step 
response/step 
response of resistor 
capacitor Low-pass 
filter in/on an impulse

système IT1 (m.),intégrateur avec retard de 
premier ordre, dans le domaine fréquentiel

معادلة إشارة الدخل املرسومة، تتمثل يف دالة نبضية تتكون من داليت
إشارة درج وحدة ُجممعتني وفقاً للمعادلة التالية:  متغري الدخل (متغري
زمين) =  دالة درج وحدة * (معامل البالس (متغري زمين)  –  معامل

بت زمين))، هذه اإلشارة تستثري مرشح مقاومة البالس (متغري زمين –  
–  مكثف لتمرير الرتددات املنخفضة.  نتحصل على مسار إشارة اخلرج،
خذ بعني االعتبار دالة حتويل مرشح مترير الرتددات املنخفضة بدون ن 
قيمة بدئية، وذلك وفق املعادلة التالية:  متغري اخلرج (متغري زمين) =  دالة
إشارة درج وحدة *  أسي(متغري زمين /  معامل زمين للمرشح) * (أسي

(نسبة زمنية) -  1).

دالة حتويل مرشح مقاومة –
مكثف لتمرير الرتددات

املنخفضة إثر إشارة نبضية

Übergangsfunktion (f.) eines RC-Tiefpasses auf einen 
Impuls

2542 unit step 
response/step 
response of resistor 
capacitor Low-pass 
filter with initial value

fonction de transfert (f.) d’un filtre RC passe-bas 
après une suite de fonctions-échelon

رفق أن مسار إشارة الدخل الذى يتبع املعادلة
ُ
يُالحظ يف الرسم البياين امل

ئي (متغري زمين) =  قيمة بدئية لتوتر التالية:  متغري توتر الدخل الكهر
ئي +  دالة الوحدة النبضية *  عامل البالس *  (متغري زمين الدخل الكهر
–  قيمة زمنية بدئية)  والذي يتم تسليطه على مرشح مقاومة –  مكثف

لتمرير الرتددات املنخفضة.  ويُعترب جزء املعادلة :  عامل البالس *  (متغري
زمين –  قيمة زمنية بدئية)  كإرجاء لدالة الوحدة النبضية يف االجتاه الزمين

ئي (متغري زمين) =  دالة الوحدة اإلجيايب.  الفارق يف توتر اخلرج الكهر
النبضية *  دالة حتويل املرشح(متغري زمين –  قيمة زمنية بدئية).  ونتحصل

العتماد على دالة ئي  على مسار القيمة املطلقة لتوتر اخلرج الكهر
لصيغة حتويل مرشح مترير الرتددات املنخفضة بدون قيمة بدئية تكون 

ئي(متغري زمين) =  قيمة بدئية لتوتر اخلرج التالية:  متغري توتر اخلرج الكهر
ئي +  دالة الوحدة النبضية *  (1 – أسي (-  (متغري زمين –  زمن الكهر

بت املرشح الزمين))  كما هو موضح يف الصورة. بدئي)/  

دالة حتويل بقيمة بدئية ملرشح
مقاومة –  مكثف لتمرير الرتددات

املنخفضة

Übergangsfunktion (f.) eines RC-Tiefpasses mit 
Anfangswert
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2543 unit step 
response/step 
response of resistor 
capacitor Low-pass 
filter without initial 
value

équation caractéristique (f.) et pôles

عند تسليط إشارة توتر نبضية يف ُمدخل مرشح مقاومة –  مكثف،
كثف فارغاً (أي أن القيمة البدئية

ُ
لتمرير الرتددات املنخفضة ويكون امل

لتوتر اخلرج تساوي صفراً، حيث دالة التحويل =  1 / (  1 +  عامل
الستعانة البالس *  ُمعامل زمين خصائصي للمرشح)  فإننا حنصل 

حلساب التكاملي، على دالة توتر اخلرج =  1 – أسي ( -  الوقت/
ُمعامل زمين خصائصي للمرشح)

دالة حتويل مرشح مقاومة - 
مكثف لتمرير ترددات منخفضة

بدون قيمة بدئية

Übergangsfunktion (f.) eines RC-Tiefpasses ohne 
Anfangswert

2544 Universal 
Asynchronous 
Receiver/Transmitter

UART (m.)

UART هي موجز للعبارة االجنليزية 'Universal
Asynchronous Receiver/Transmitter' وهي مكون
إلكرتوين يستخدم لتطبيق الوصالت البينية التسلسلية، حيث يعمل على

ت، ويعد ت عرب ((رابط:  خط|كابل))  البيا إرسال واستقبال البيا
هذا الكابل هو احملدد ملعايري الوصالت البينية التسلسلية للحواسيب

الشخصية ودوائر ((رابط:  ُمتحكِّم دقيق))، غالباً ما يتم التوصيل
ستخدام وصالت :أو ((رابط (((RS 232) رابط:  آر إس 232)) 
ت ،(((RS-485) آر إس 485 ت يف صورة تيار بيا وتنتقل البيا
((رابط:  رقمي))  تسلسلي له ((رابط:  إطار|نطاق))  حمدد يتكون من
((رابط:  بت بداية اإلرسال))  واحد، وعدد من مخس إىل تسع بتات

ت حبد أقصى، و((رابط:  بت تكافؤ))  اختياري يعمل على بيا
اكتشاف ((رابط:  خطأ يف النقل|أخطاء النقل))، و((رابط:  بت

اية )).

ُمرِسل- ُمستقِبل عاملي التزامين
UART

UART (n.)

2545 Universal Serial Bus

bus USB (m.)

قل))  يستخدم لوصل أجهزة أخرى قل (معلومات)| ((رابط:  
حلاسوب، وميكنه توصيل عدد قد يصل إىل 127 جهازاً طرفياً 

حباسوٍب واحٍد أثناء التشغيل وبكيفية أوتوماتية متاماً .  (انظر:  ((رابط:
((((USB) خصائص الناقل التسلسلي املعياري

،(USB) قل تتابعى عام
USB

USB-Bus (m.)

2546 Unix

Unix

هو ((رابط:  نظام تشغيل))  حاسويب مزود خباصية ((رابط:  ُمتعدد
املهام|تعدد املهام))، حبيث يستطيُع عدة ُمستخدمني العمل عليه يف
الوقت نفسه.  وُيشري االسم (Unix)  إىل مجيع أنظمة التشغيل اليت
يرجع مصدرها إما إىل نظام يونكس الذي ابتكرته الشركة األمريكية

ا تتبع أسس نظام يونكس اليت قام للتليفون والتليغراف AT&T أو أ
عليها، مثل ((رابط:  لينكس (Linux))).  وميكن استخدام هذا النظام

بديالً ((رابط:  نظام التشغيل ويندوز|لنظام التشغيل ويندوز)).

(Unix) نظام يونكس

Unix

2547 USB bus, properties

bus USB, caractéristiques (pl.+f.)

اخلصائص الرئيسية:  ((رابط:  طُوبُوُلوجَيا (الشبكة)|الطوبولوجيا)):
طوبولوجيا جنمية ُمتعددة الطبقات، تكون فيها النقطة املركزية للنجمة
مبنية من ((رابط:  ُموزِّع))  واحٍد؛ عدُد التوصيالت املمكنة:  127؛

بع|الرئيس/التابع))  وهلذا النمط األشكال أمناط النقل:  ((رابط:  رئيس/
بت، 2)  نقل متغري الزمن، 3)  نقل التالية:  1)  نقل مبُعّدل تسليم 

كّميات كبرية دون مشاكل يف الوقت، 4)  نقل التحّكم مع التأكيد؛
((رابط:  ُمعّدل نقل|ُمعدَّل النقل)):  يرتاوح بني (1,5 ميجابت/ث)
السرعة الدنيا حىت (480 ميجابت/ث)  السرعة القصوى؛ ((رابط:

ت)): ((رابط:  اختبار التكرار الدوري))؛ مني البيا نسخ احتياطي|
ُمستوى الناقل:  UBus = 5 V؛ ((رابط:  خط|التوصيل)):  وصلة

ئي (حبد أقصى 500 عية األسالك، ميكن من خالهلا توفري تيار كهر ُر
مّلى أمبري على 5 فولت).

خصائص الناقل التتابعى العام
(USB)

USB-Bus, Eigenschaften (pl.+f.)

2548 user

participant (m.)

ُمصطلح يف هندسة اإلتصاالت، يعين ((رابط:  ُمشرتك على الناقل))  أو
هو ُمشرتك يف ((رابط:  شبكة|الشبكة)).

ُمشرتك

Teilnehmer (m.)

2549 user program 
application program

programme (m.) d’utilisateur

عاجلة أو دعم وظيفة، مرغوبة من قبل
ُ
((رابط:  برجمية))، ُتستخدم مل

ستخدم، وغري ُمَضمَّنة داخل ((رابط:  برجمية النظام)).
ُ
امل

مج املستخدم مج تطبيقي، بر بر

Anwenderprogramm (n.)
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2550 V.24

V.24

واجهة بينية تسلسلية وضعتها ((رابط:  اللجنة اإلستشارية الدولية للربق
.(((RS 232) 232 رابط:  آر إس)) واهلاتف))، انظر

واجهة بينية تسلسلية معيارية
V24

V.24

2551 value-continuous

à valeur continue

رامرت املعلومات|لبارامرت املعلومات))، مثل اجلهد، أن ُميكن ((رابط:  
يتخذ كل القيم املوجودة داخل حّيز ما.

ُمستمر القيمة

wertkontinuierlich

2552 value-discrete

à valeur discrète

رامرت املعلومات|لبارامرت املعلومات))، مثل اجلهد، أن ُميكن ((رابط:  
يّتخذ قيماً ُمتقطعة ُحمدّدة يف نطاق حّيز ما.

متقطع القيمة

wertdiskret

2553 valve

vanne (f.) / clapet (m.)

(انظر:  ((رابط:  صّمام خنق)))

ُمنظِّم خنق

Klappe (f.)

2554 valve

Vanne (f.)

الصمام هو ُمكوِّن ُيستخَدم لتقليل أو منع تدفق السوائل والغازات.  يف
الصمامات، يتحرك جزء من الغاِلق، الذي قد يكون يف صورة:  جسم

خمروطي أو كروي على سبيل املثال، ويكون حتركه تقريباً يف اجتاه موازي
الجتاه التيار.  يُقِلل الصمام التيار أو يوِقفه، عندما يتّم الضغط على جزء

من الغاِلق عند فتحة ّمت تشكيلها بطريقة ُمناسبة كجزء من احلجم
الكامل.  (انظر:  ((رابط:  صمام مبقعد واحد))).

صمام

Ventil (n.)

2555 valve type

type de vanne (m.)

ُميكن التمييز بني أنواع الصّمامات التالية:  ((رابط:  صّمام مبقعد
واحد|الصّمامات ُأحادية املقاعد))، و((رابط:  صّمام
مبقعدين|الصّمامات ثنائية املقاعد))، و((رابط:  صّمام

زاّوي|الصّمامات الزاّوية)).

نوع الصّمام

Ventiltyp (m.)

2556 variable

variable (f.)

تغّري إىل حرف بديل ملقدار ُمقاس، وليكن عدداً 
ُ
ضيات، ُيشري امل يف الر

تغريِّ إىل 'خزّان'  للقيم العددية اليت
ُ
على سبيل املثال.  ويف الربجمة، ُيشُري امل

تغريِّ من
ُ
تظهر أثناء إجراء العّملية احلسابية.  ويف احلاالت العادية، ُمييَّز امل

خالل اسم، ويكون له عنواٌن ُحمدَّد يف ذاكرة احلاسوب.

ُمتغّري 

Variable (f.)

2557 Variable resistor  

résistance variable

هي ((رابط:  مقاومة))  تعتمد على الضوء.

مقاوم متغري، فاريستور

Varistor (m.)

2558 variance

variance (f.)

هو مربع ((رابط:  تشتُّت|التشتُّت)).

تفاوت، تباين

Varianz (f.)

2559 V-canonical structure

structure canonique v (f.)

تتطلب ((رابط:  منظومة مضبوطة|املنظومة املضبوطة))  ذات التقارن
تبادل

ُ
تغّريات))، وإال تسبَّب التأثُري امل

ُ
القوّي، ((رابط:  ضبط ُمتعدِّد امل

ملقادير/ُمتغريات اإلشارات يف حدوث فعل ضبط غري ُمرٍض لكامل
النظام، ويف احلالة البسيطة من تقارن ((رابط:  منظومة مضبوطة))  ذات

تماثلة يف شكل هيكلة منطية
ُ
دخلني وخرجني، تظهر أكثُر أنواع التقارن امل

من نوعي p وv، ويف اهليكلة النمطية من النوع v، يُؤثّر خرج املنظومة،
عرب عنصر تقارن (عضو تقارن)  على الدخل غري اخلاص به من املنظومة.

عناصر التقارن ُميكن أن يكون هلا سلوٌك استايت أو دينامي أو االثنني
معاً .

v هيكلة منطية من نوع

v-kanonische Struktur (f.)

2560 VDE

VDE

VDE ء األملان ختصر السم مجعية ُمهندسي الكهر
ُ
هو الرمز امل

(VDE) (Verband der Elektrotechniker).

رابطة (ال... )  األملانية للهندسة
ئية واإللكرتونية الكهر
وتكنولوجيا املعلومات

(VDE)، الرابطة األملانية
ء ملُهندسي الكهر

VDE
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2561 VDE

VDE

Verband األحرف الثالثة املختصرة للتسمية األملانية
Deutscher Elektrotechniker، وتعين مجعية مهندسي

.(VDE) ء األملان الكهر

ء األملان مجعية مهندسي الكهر
(VDE)

VDE

2562 VDI

VDI

Verband األحرف الثالثة املختصرة للتسمية األملانية
.(VDI) هندسني األملان

ُ
Deutscher Ingenieure، ومجعية امل

(VDI) احتاد املُهندسني األملان

VDI

2563 VDMA

VDMA

ختصرة الرابطة األملانية هندسة البناء وامليكانيكا
ُ
األحرف امل

Verband Deutscher Maschinen- und)
.(Anlagenbau

رابطة هندسة البناء وامليكانيكا
األملانية (VDMA)، احتاد

(ال... )  اهلندسي األملاين
(VDMA)

VDMA

2564 vector diagram

diagramme (m.) vectoriel

ت.  ومتثل ذبذبة ا يف مسائل نظرية الذبذ هو أداة هندسية ُيستعان 
بتني كإسقاط حلركة جيبية ((رابط:  سعة|بسعة))  و((رابط:  طور))  

رفق مساراً يتبع الدالة التالية:  متغري اإلشارة (متغري
ُ
دوران.  ويُبني الرسم امل

زمين) =  سعة قصوى *  جيب (متغري الرتدد الدوار *  متغري زمين +  وحدة
ختيلية).

رسم بياين شعاعي

Zeigerdiagramm (n.)

2565 velocity algorithm

algorithme (m.) de vitesse

هي ((رابط:  خورازمية ضبط))  رقمية، يتُم فيها تغيري إشارة اخلرج من
((رابط:  موعد أخذ العّينة|موعد تعيني))  إىل أخر، كما يتُم توليد

((رابط:  سرعة الضبط)).

خوارزمية السرعة

Geschwindigkeitsalgorithmus (m.)

2566 Venturi channel

canal venturi

(انظر:  ((رابط:  ُفوهة فنتورية قياسية)))

قناة فنتوري

Venturi-Kanal (m.)

2567 Version: Isochronous 
Real Time

Profinet IO, version IRT

(IRT) ت املتزامنة ىف الزمن احلقيقى خبصوص إصدار تبادل البيا
فتتطابق نفس خصائصه مع إصدار الزمن احلقيقي (RT).  ويتم تطوير
فئة ((رابط:  زمن حقيقي|الزمن احلقيقي))  عن طريق أجهزة متخصصة

لتايل لتقليل تذبذب اإلشارات للربقيات لتصبح أقل من 1US.  و
تكون االستخدامات اخلاصة بتكنولوجيا التشغيل متاحة عند أوقات

نية. اإلجابة مبعدل 1 مللي/  

ت بروفينت IO:  تبادل البيا
املتزامنة ىف الزمن احلقيقى

(IRT)

Profinet IO, Version IRT

2568 Version: Real Time

Profinet IO, version RT

مت تطوير بروفينت IO، إصدار:  الزمن احلقيقي (RT)  لالتصال مع
األجهزة الطرفية الالمركزية، بشكل مستقل عن اإلشارات، (انظر:

((رابط:  التشغيل يف الزمن احلقيقي))).  وارتباطاً بوسائط النقل تكون
ت))  التالية متاحة: ت|ُمعدَّالت نقل البيا ((رابط:  ُمعّدل نقل البيا

نية (كابالت حناسية (CU)  أو ((رابط:  دليل 100 ميجابت/  
موجي بصري 2.4 (((OWG) جيجاهرتز ((رابط:  شبكة حملية
السلكية 5 ،(((WLAN) جيجاهرتز ((رابط:  بلوتوث)). ويتيح

RT)  ((رابط:  زمن حقيقي|الزمن احلقيقي))  –  ((رابط:  بروتوكول))
=  الزمن احلقيقي)، اخلاص بربوفينت IO، إصدار:  الزمن احلقيقي
نية ((رابط:  ُمشرتك يف (RT)  زمن استجابة يُقدر بـ 10 مّلي/  

الناقل|للمشاركني يف عمليات النقل)).

بروفينت IO، إصدار:  الزمن
(RT) احلقيقي

Profinet IO, Version RT

2569 Vertical redundancy 
check

VRC (m.)

(انظر:  ((رابط:  تكافؤ عرضي)))

فحص التكرار العمودي، ُمراقبة
التكرار العمودي

VRC (m.)

320



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Vمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

2570 vibration test

essai d'oscillation (m.)

(انظر:  ((  رابط:  تعديل الضابط دون معرفة ديناميات املنظومة
املضبوطة)))

اختباُر اإلهتزاز

Schwingungsversuch (m.)

2571 Video Program System 
(VPS)

commande en logique câblée (f.)

VPS ختصر للعبارة اإلجنليزية
ُ
Video Program :هو الرمز امل

System، ت اتصال ُمفردة، ُحيدد ويتكوَّن هذا النظام من ُمكّو
ارتباط بعضها ببعض وظيفة النظام.  ويتمّيز هذا النظام بطريقة العمل

على التوازي، ممّا جيعلها طريقة عمل سريعة للغاية.  وُحيّدد التأخري الزمين
بني قيم الدخل واخلرج، فقط من خالل أوقات التأخري اخلاصة

ت املوجودة يف قسم التحكِّم كّو
ُ
مل .

لفيديو نظام التحّكم املُربَمج 
مج الفيديو (VPS)، نظام بر

(VPS)

VPS (f.)

2572 viscometer

viscosimètre (m.)

((رابط:  جهاز قياس))  ُيستخدم يف تعيني مدي متاسك قوام (انظر:
((رابط:  لزوجة (ال... )|لزوجة)))  السائل.  تواجد أنواٌع ُخمتلفة من

مقاييس اللزوجة:  ((رابط:  مقياس لزوجة شعري))، و((رابط:  مقياس
لزوجة دّوار))، و((رابط:  مقياس ستابنجر للزوجة))، و((رابط:  كأس
قياس اللزوجة))، و((رابط:  مقياس لزوجة بطريقة اجلسم الساقط)). 

مقياس اللزوجة

Viskosimeter (n.)

2573 viscosity

viscosité (f.)

لزوجة (ال... )

Viskosität (f.)

2574 viscosity cup

viscosimètre (m.)

كأس ُتستعمل يف قياس اللزوجة، وهي تكون مسحوبة يف شكل خمروطيّ 
إىل األسفل ُمنتٍه بثقب (فوهة)، له قطر معلوم بدقة.  وُميكن استناداً إىل

قاسة النسياب السائل، تعيني
ُ
حجم الكأس، وقطر الفوهة، واملدة امل

((رابط:  لزوجة (ال... )|لزوجة))  السائل.  يشيُع االعتماُد على هذه
الطريقة بصفٍة خاصة يف اختبار مواد التلميع (الورنيشات)  واأللوان

ة، ويف املنطقة األجنلوساكسونية شا
ُ
والراتنجات والسوائل ذات اللزوجة امل

إلشارة إىل خاصةً .  غالباً ما يُعترب هنا زمُن االنسياب معياراً للزوجة (
املعيار ومقدار الفوهة).

كأس قياس اللزوجة

Viskositätsmessbecher (m.)

2575 VME-Bus

bus VME (m.)

قل))  على التوازي ُمتعدد ت|نظام  قل البيا ((رابط:  نظام 
حتياجات ((رابط:  ُمعاجلة املستخدمني مت تطويره خصيًصا للوفاء 
الوقت الفعلي)).  ويستخدم يف ((رابط:  هندسة التحّكم)). يف عام

ألساس لصاحل ((رابط: 1981 ّمت تطوير هذا النظام 
ُمعاجل|ُمعاِجلات))  شركة موتوروال من الفئة 68000.  ويف هذا النظام

ت ت الواجهة اخللفية دون أن حيتوي على ُمكو قل بيا يوجد 
قل إلكرتونية ذاتية من أجل مبيت اإلدخال رقم 19.  حالياً يدعم 

ئية VME كل املعاجلِات تقريباً، وقامت اللجنة الدولية للتقانة الكهر
(IEC)  بتوحيده قياسياً وفقاً كمعيار رقم 1014-1987 الصادر من
املعهد الوطين األمريكي للمواصفات القياسية (ANSI)  واللجنة الدولية

ئية (IEC).  حتتوي األنواع األصلية من هذا الناقل على للتقانة الكهر
قل عناوين مكوَّن من ت مكوَّن من 16  ((رابط:  بت))، و قل بيا

قل 24 بت.  وتُتيح النسخة احلالية VME64 من هذا الناقل اتساع 
االت قل VME يف العديد من ا ت قدره 64 بت.  ُيستخّدم  البيا

أمهها:  املالحة اجلوية، والسفر إىل الفضاء.

VME قل

VME-Bus (m.)

2576 voltage divider

diviseur de tension (m.)

جهاز يعمل على ختفيض الفلطية املفرطة (U)  إىل فلطية أقل
نسبياً (UN)  عن طريق املقاومة (RV)، وتسري املعادلة املرفقة (انظر

الصورة)، اليت يكون فيها RN موصلة على التوايل مع ((رابط:
.UN مساوية لـ ،RV  ((مقاومة|املقاومة

جمزئ الفلطية، جمزئ اجلهد

Spannungsteiler (m.)
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2577 voltage source

source de tension (f.)

(انظر:  ((رابط:  مقاومة داخلية)))

مصدر الفلطية، مصدر القدرة

Spannungsquelle (f.)

2578 Voltage to Frequency 
Converter

convertisseur tension-fréquence

ُحيوِّل اجلهد الكهريب إىل تردد.  وُيستخدم على سبيل املثال يف ((رابط:
دائرة وصل وفصل|دوائر تشغيل))  املستشعرات، أو يتم توصيله على

ستشعرات))، وبذلك يُتيح إمكانية
ُ
التوايل يف ((رابط:  ُمستشعر|امل

ت))  ((رابط:  تناظري|متاثلًيا))  بتشويش ضعيف ((رابط:  نقل البيا
للغاية، وذلك من خالل تغيري ((رابط:  تردد (ال... )|الرتدد))  بدالً من

تغيري ((رابط:  سَّعة (ال... )|| السعة)).

ُحموِّل اجلهد إيل تردد

Spannungs-Frequenz-Wandler

2579 Voltage to Frequency 
Converter

VFC (m.)

(انظر:  ((رابط:  ُحموِّل اجلهد إيل تردد)))

ُحموِّل اجلهد إيل تردد

VFC (m.)

2580 voltammetry

voltamétrie (f.)

نحلَّة والغازات، استناداً إىل جهد
ُ
طريقة للتحليل الكّمي للمواد امل

ئي|قطبان االحنالل واالنفصال، وفيها يُوضع ((رابط:  قطب كهر
راد فحصه، ُموصَّالن مبصدر جهد ُمتغريِّ .  ومن

ُ
ئيان))  يف الوسط امل كهر

خالل جهد االنفصال الالزم، ُميكن استنتاج نوع ((رابط:
دة التيار، ميكن استنتاج ((رابط: ت))  ومن خالل ز أيون|األيو

تركيز|الرتكيز)).

قياس اجلهد

Voltammetrie (f.)

2581 volume unit meter

instrument (m.) de mesure de modulation

((رابط:  جهاز قياس))  ُيستخدم لقياس ومراقبة ((رابط:
توّقف على الزمن إلشارة صوتية.  وتوجد أنواعٌ 

ُ
منسوب|املنسوب))  امل

ألساس من ُخمتلفة من هذه األجهزة اليت يتمايز بعضها عن بعض 
حيث أزمنة استجابتها لتغّريات املنسوب.

جهاز قياس وحدة الصوت،
مقياس وحدة الصوت

Aussteuerungsmessgerät (n.)

2582 volumetric flowmeter

compteur de débit volumique

ُكوَّنة من غرف قياس فردية ُمتَلئ دورً 
تتدّفق املادة عرب وحدة القياس امل

ذه الطريقة، تتم التجزئة الكمية قبل أن تُفرَغ عرب خمرج جهاز القياس.  
تدّفق ومن مث َعدُّ الكّميات اجلزئية اليت متر عرب جهاز

ُ
جمل احلجم امل

ُ
مل

القياس يف كل وحدة زمنية.  ُتستخدم طريقة القياس احلجمّي أيضاً 
نخفضة.

ُ
لنسبة لسرعات التدّفق امل

مقياس التدّفق احلجمي

Volumenzähler (m.)

2583 vortex frequency 
method

méthode vortex de détection de fréquence

تدفِّق بوضع جسم داخل األنبوب
ُ
ُميكن إحداث دّوامات يف الوسط امل

كحاجز اخلنق على سبيل املثال، كما هو ُمبنيَّ يف الرسم.  ترتفع الوترية
ا الدّوامات عن اجلسم، أو ما يُعربَّ عنه برتدد االنفصال، اليت تنفصل 
ستعمال ((رابط: رتفاع سرعة التدّفق.  ُميكن قياس تردد االنفصال 

ُمستشعر الضغط|حساس الضغط))  كهُرضغطي لقياس الضغط والذي
تتغري إشارُة خرجه بطريقة دورية بتغّري طور الدوامة.  يتم حساب التدفق

عادلة املرفقة مع استعمال الرموز التالية:  A1 : املقطع العرضي
ُ
حسب امل

:Sh ،عرض اجلسم : L ،املقطع العرضي للجسم : A2 ،لألنبوب
((رابط:  رقم  شرتوهل)).

طريقة الرتدد الدّوامي

Wirbelfrequenz-Verfahren (n.)

322



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Wمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

2584 Wahrscheinlichkeit

probabilité (f.)

موع ناسبة على ا
ُ
احتمال وقوع حدث ما هو خارج قسمة النتائج امل

الكلي للنتائج.  وعليه، تكوُن احتمالية ظهور عدد فردي عند إلقاء حجر
نرد ذي ستة أوجه، هي 0,5  (أي ما يعين تردداً بنسبة 50% )، إذ أن

ت ُممكنة، تنطبُق على ثالٍث منها اخلاصة املطلوبة. هناك ست إجا

احتمال (ال... )، االحتمالية

Wahrscheinlichkeit (f.)

2585 wattmeter

wattmètre (m.)

(انظر:  ((رابط:  أداة قياس كهُردينامية)))

واطمرت، مقياس الواط

Wattmeter (n.)

2586 wave

onde (f.)

ملكان والزمان.  ُميكن ئي ُمتعلق  تغّري أو ذبذبة تنتشر موضعياً ملقدار فيز
التمييُز بني املوجات امليكانيكية، اليت ترتبط دائماً بوسط ما، وبني

املوجات اليت ُميكنها االنتشاُر يف الفراغ (مثل املوجات الكهُرمغناطيسية)،
وتتُم التفرقة بني ((رابط:  موجة مستعرضة|املوجات املستعرضة))

و((رابط:  موجة طولية|املوجات الطولية)).

موجة

Welle (f.)

2587 wave impedance

impédance d'onde

صفة لوسط ما، تنتشر فيه ((رابط:  موجة)).  ُحتدَّد النسبة بني السعة
عاوقات

ُ
نعكسة هلا على سطح بيين، من خالل امل

ُ
نبثَّة للموجة وامل

ُ
امل

ا صلبًة ومرنة، قاومة على أ
ُ
املوجية لكال الوسطني.  ُميكن تصوُّر هذه امل

وتعرتض الوسط الذي تنتشر فيه املوجة.  هذه النسبة قد جتمع ، مثًال،
بني ((رابط:  قوة|القوة))  واحلركة (يف حالة املوجات الصوتية أو

امليكانيكية)، أو اجلهد والتيار (يف املوجات اليت تنتشر يف الوصالت
ئّي واملغناطيسّي (يف حالة موجات ال الكهر ئية)، أو جزء ا الكهر
ال الكهُرمغناطيسيّ ). (انظر: ((رابط:  جمال مغناطيسيّ ))) (انظر: ا

ئي))) ((رابط:  جمال كهر

ُمعاوقة موجية

Wellenwiderstand (m.)

2588 wavelength

longueur d'onde (f.)

هو املسافة األقصر بني نقطتني هلما الطور نفسه من ((رابط:
موجة|املوجة)).  هنا يكوُن لكل نقطتني الطور نفسه، عندما يكون هلما

االحنراُف نفسه، وإجتاه احلركة نفسه، مبرور الزمن.

طول املوجة، طول (ال... )  املوجيّ 

Wellenlänge (f.)

2589 weighing cell;load cell

cellule de pesée (f.)

خلية وزن

Wägezelle (f.)

2590 weighing procedure

processus de pesage

طريقة الوزن

Wägeverfahren (n.)

2591 weight function

fonction (f.) de pondération

يُطلق ُمصطلح دالة ُموازنة g(t) على اإلجابة على ((رابط:  نبضة
وحدة)) d(t).  ومن خالل اجتياز احلد طبقاً للُمعادلة، يتُم بناء اشتقاق
.g(t) = ḣ(t) وأيضاً تكون  .h(t)  ((رابط:  استجابة خطوة وحدة))

دالة ُموازنة، دالة ترجيح

Gewichtsfunktion (f.)

2592 weight function and 
step response

méthode de Hurwitz (f)

حتويل البالس لإلجابة على استثارة درجية =  1/  عامل البالس *  دالة
لصيغة البديلة عامل البالس *  حتويل البالس لإلجابة على حتويل، أو 
ال الزمين، فإن صيغة املعادلة تكون استثارة درجية =  دالة حتويل.  ويف ا
كاآليت:  مشتق اإلجابة على استثارة درجية (ُمتغريِّ زمين) =  دالة التحويل

(متغري زمين).

دالة موازنة وإجابة على استثارة
درجية

Gewichtsfunktion und Sprungantwort (f.)

2593 Wheatstone bridge 
circuit

pont de Wheatstone (m.)

قاومات األومية (ُمقاومات التيار
ُ
جتهيزة قياس ُتستخدم يف قياس امل

ستمر).  ترتكَّب هذه التجهيزة من 4 ُمقاومات تُوصَّل مًعا يف حلقةٍ 
ُ
امل

م للُمربَّع، قسِّ
ُ
ُمفرغة أو ُمربَّع، مع مصدر جهد على جانٍب من القطر امل

وجهاز لقياس اجلهد على اجلانب اآلخر.  (انظر:  ((رابط:  قنطرة
قياس)))

قنطرة قياس ويتستون

Wheatstone`sche Messbrücke (f.)

2594 Wide Area Network

WAN

شبكة بعيدة املدى ُتستخدم على سبيل املثال عن طريق شبكة اهلاتف.

شبكة واسعة النطاق
(WAN)، شبكة منطقة

واسعة/  شبكة عريضة/  شبكة
ُموسّعة/  شبكة بعيدة املدى

WAN
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2595 Windows

Windows

مايكروسوفت ويندوز هو االسم التجاري ((رابط:  نظام تشغيل|ألنظمة
التشغيل))  اليت انتجتها شركة مايكروسوفت.  ويرجع سبُب التسمية إىل
ستخدم تظهر على الشاشة يف شكل نوافذ ُمربّعة.  بدًءا

ُ
أن تطبيقات امل

ح نظام الويندوز خاصية ((رابط:  ُمتعدد من النسخة x.3 أ
املهام|تعدد املهام)).  تنتشُر أنظمة التشغيل ويندوز بشكٍل خاص على
احلواسيب اخلاصة و((رابط:  خادم (الشبكة)|اخلوادمي))؛ وإىل جانب

ختلف األجهزة األخرى.  وتُعد
ُ
ذلك، ُتوجد أنظمة تشغيل ُمتنوعة مل

أنظمة التشغيل ويندوز هي رائدة أنظمة تشغيل احلواسيب اخلاصة مبا
يقرب من 90% من حجم سوق اإللكرتونيات.

نظام التشغيل ويندوز

Windows

2596 wireless transmission 
medium

réseau (m.) de télécommunication sans fil / 
appareil (m.) de télécommunication sans fil

الشبكة احمللية LAN الالسلكية (WLAN)  هي ((رابط:  شبكة))
ت))  حملية شائعة االستخدام، وهي ت|نقل بيا ((رابط:  نقل البيا

تعمل دون أسالك.  واألجهزة الطرفية للشبكة مزوَّدة مبُلحقاٍت السلكية،
ت دون استخدام أّي كابالت.  تتّوىل حمطة وجتري عملية نقل البيا

أساسية الوظيفة املركزية وتعمل على التنسيق بني ((رابط:  عقدة|العقد))
أو ((رابط:  عميل|العمالء))  األخرين يف الشبكة.  يعرف العمالء االسم

ذا يكوُن هلم حق الدخول إىل حدَّد للشبكة ورمز الدخول إليها، و
ُ
امل

احملطة األساسية.  يرتاوح مدى هذه الشبكات بني 30 و100 مرت
وتتوّقف أيًضا على بنية املبىن نفسه.

وسط نقل السلكي

Drahtloses Übertragungsmedium (n.)

2597 wireless-LAN

WLAN

(انظر:  ((رابط:  وسط نقل السلكي)))

شبكة حملية السلكية
(WLAN)

WLAN

2598 wire-wound 
potentiometer

potentiomètre (m.) bobiné

ُميثِّل ((رابط:  بوتنشيومرت))، تتكوَّن ((رابط:  مقاومة|مقاومُته))  من
سلك مقاومة ملفوف حول مادة عازلة.

مقياس فرق اجلهد بسلك ملفوف

Drahtpotentiometer (n.)

2599 woltmann meter

compteur Woltmann (m.)

مقياس غري ُمباشر ((رابط:  تدّفق حجمي|للتدّفق احلجميّ ))، ُميكن
تناسبة مع ((رابط:

ُ
ستخدامه تعيني ((رابط:  إشارة))  القياس امل

تدّفق|التدّفق))، وهي السرعة، وحتويلها إىل ((رابط:  كّمية ُمقاسة))
ً، ويُناسب السوائل ُمنخفضة وهي التدّفق.  يدور هذا املقياس حمور

ا، ُحيّقق املقياس ُمعدِّالت اللزوجة.  يف حالة معرفة مقدار اللزوجة وثبا
دقة عالية.

عّداد ولتمان

Woltmann-Zähler (m.)

2600 word

mot (m.)

ت))) (انظر:  ((رابط:  كلمة بيا

كلمة، رمز

Wort (n.)

2601 word length

largeur de mot (f.)

ت))  بوحدة ((رابط:  بت|البت)).  يتنوّع هو حجم ((رابط:  كلمة بيا
بشدة تبًعا للنظام، ودائًما ما يكون ُمتوافقاً مع ُمضاعفات ((رابط:

يت|البايت)).  ُحيّدد عرض الكلمة أكرب عدٍد ُميكن ُمعاجلته يف خطوةٍ 
حسابيٍة واحدة وحجم أكرب وحدة ((رابط:  ذاكرة))  تقبل التوجيه إليها

ُمباشرةً .  يف الوقت احلايل يبلُغ عرض الكلمة 64 بت.  يف إطار ((رابط:
حلاسوب - لغة برجمة|لغات الربجمة))، ُحتدد الكلمُة –  دون االرتباط 

بت، منها 8 بت على سبيل املثال. ت ذات حجٍم  كوحدة بيا

عرض الكلمة

Wortbreite (f.)

2602 Working member

organe (m.) de travail

شغِّالت (من مثل ُمشغِّل آلة تشغيل أو أسطوانة
ُ
أّي ُمشغِّل من امل

هيدرولية)، ُيساهم يف أداء عملية ُمعيَّنة.

ُعنصر تشغيل، عضو العمل

Arbeitsglied (n.)

2603 working 
point/operating point

point de fonctionnement (m.)

هي نقطة ُمعيَّنة من ((رابط:  املنحىن اخلصائصي ملنظومة مضبوطة))
X<sub>i</sub> = f (Y<sub>i</sub>,Z)

< sub>i</sub> ، واليت يُفرتض أن تشتغل فيها ((رابط:
عملية|العملية))  الصناعية.

نقطة تشغيل

Arbeitspunkt (m.)
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مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) ئية Wمشروع معجم مصطلحات اهلندسة الكهر

2604 Workpiece coordinate 
system

système (m.) de coordonnées de pièce

ت))، تكوُن وظيفةُ  يف هندسة ((رابط:  إنسان آيل (روبوت)|الروبو
نظام إحداثيات الشغلة، هي توصيف الشغلة وهندستها، وتتُم ازاحته

مبُوازاة احملور إىل ((رابط:  نظام إحداثيات قاعدة الشغلة)).  وهذه
عطيات الناجتة عن اإلحداثيات لدى عملية ((رابط:  برجمة الروبوت))،

ُ
امل

مة على نظام إحداثيات الشغلة. رحيية  تنسحُب 

نظام إحداثيات الشغلة

Werkstückkoordinatensystem (n.)

2605 Workpiece coordinate 
system based

système de coordonnées de base d'outil (m.)

بتة ((رابط:  نظام نظام ُحيدِّد وضعية الشغلة، وتكوُن له عالقًة 
إحداثيات عاملّي |بنظام اإلحداثيات العامليّ )).  غالباً ما يكوُن ُمميزاً 
لوضع طاولة العمل.  عند إجراء عملية ((رابط:  برجمة ُمنفصلة|الربجمة

نفصلة))، تتُم عملية الربجمة يف أغلب األحوال يف ((رابط:  نظام
ُ
امل

إحداثيات|نظام اإلحداثيات))  هذا.

نظام إحداثيات قاعدة الشغلة

Werkstückbasiskoordinatensystem (f.)

2606 Workpiece zero point

point zéro d'outil (m.)

نقطة صفر الشغلة W هي أصل ((رابط:  نظام إحداثيات الشغلة))،
وُميكن حتديُدها حبرية.

نقطة صفر الشغلة، نقطة تعادل
الشغلة

Werkstücknullpunkt (m.)

2607 World coordinate 
system

système (m.) de coordonnées universel

هذا النظام من اإلحداثيات يُنظِّم جمال تشغيل ((رابط:  إنسان آيل
(روبوت)|الروبوت))  مبُنتهى الدقة، وُميّثل ((رابط:  نظام

إحداثيات|نظام اإلحداثيات))  األصلي.

نظام إحداثيات عامليّ 

Weltkoordinatensystem (n.)

2608 WRe97/3-WRe75/25

WRe97/3-WRe75/25

زدوجة احلرارية))  ((رابط:
ُ
هي ((رابط:  مزدوجة حرارية|امل

تنجستني97/رينيوم3-تنجستني75/رينيوم25)).

تنجستني رينيوم 97/  3 -
تنجستني رينيوم 75/  25

WRe97/3-WRe75/25

325
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2609 Xe (xenon) lamp

lampe xe (f.)

مصباح تفريغ غازي عايل الضغط يستخدم فيه الشعاع املنبعث من
ئي، كما أنه شديد اإلضاءة ويعكس األلوان بصورة جيدة. القوس الكهر

مصباح إكسينون

Xe-Lampe(f.)
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2610 y-deflection 
(oscilloscope)

déviation y (f.) d'un oscilloscope

احنراف يف االجتاه الصاديّ 
لألوّسيلوسكوب

y-Ablenkung (f.) (Oszilloskop)
2611 yield point / yield 

stress

46751

((الرابط:  قوة))  القوة اليت جيب تطبيقها للحصول على تشوه أو تدفق
(=  تشوه دائم)  ملادة صلبة

اية حد املرونة، حّد اخلضوع،
اية حد املرونة

Fließgrenze (f.)
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2612 zero point adjustment

réglage du point zéro

ئي يف خمرج ((رابط: عملية يتمثَّل دورُها يف التأكد من أن اجلهد الكهر
م))، مثًال، يساوي صفراً إذا كان مدخله ُمَقصَّر الدائرة.  وهلذا ُمضخِّ

ملدخل إىل حني احلصول على الغرض، يتُم تغيري، جهد ُموازنة ُمقِرتن 
جهد يف املخرج يساوي صفراً .

تعديل صفري، ضبط صفري

Nullpunktsabgleich (m.)

2613 Zero points of NC 
coordinate systems

points zéro (pl.+m.) des systèmes de 
coordonnées de CN

نقاٌط يتُم من خالهلا تعيُني الوضع الدقيق ((رابط:  نظام
إحداثيات|لألنظمة اإلحداثية)).  يف حالة ((رابط:  ماكينة تشغيل

لتحّكم الرقميّ ))، ُميكُن التمييزُ  لتحّكم الرقميّ |ماكينات التشغيل 
بني ((رابط:  نقطة صفر املاكينة))، و((رابط:  نقطة صفر الشغلة)).

نقاُط الصفر يف األنظمة اإلحداثية
للتحّكم الرقمّي، نقاُط األصل

(التعادل)  يف األنظمة اإلحداثية
للتحّكم الرقميّ 

Nullpunkte (pl.+n.) von NC-Koordinatensystemen

2614 Ziegler–Nichols method

procédé de Ziegler-Nichols (m.)

(انظر:  ((رابط:  تعديل الضابط دون معرفة ديناميات املنظومة
املضبوطة)))

طريقة زيغلر ونيكول

Ziegler-Nichols-Verfahren (n.)

2615 Zipping

Zip

تقنية ضغط ((رابط:  ملف|للملفات))، وهي تؤدي إىل تصغري احليز
الذي تشغله امللفات على وسيط التخزين.

ضغط امللفات، ضغط امللفات

Zip

2616 ZVEI

ZVEI

ZVEI ألملانية ختصر السم هذه الرابطة (
ُ
:هو الرمز امل

Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie)، وهي ُمتثل مصاحل صناعة اإللكرتونيات

ستويني احمللي والدويل
ُ
.األملانية على كال امل

رابطة (ال... )  املركزية للصناعات
ئية واإللكرتونية اهلندسية الكهر

(ZVEI)، رابطة املُصّنعني
األملان للصناعات الكهربية

(ZVEI) واإللكرتونية

ZVEI

2617 Zweiwertiges Signal 
(n.)

signal (m.) bivalent

(انظر:  ((رابط:  إشارة ثنائية)))

إشارة ثنائية القيمة

Zweiwertiges Signal (n.)
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