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 (Integrate Circuit (IC)المتكاملة ) الـدارات •

)الدارة   من  Integrate Circuitالمتكاملة  عدداً  تحتوي  مصغرة  دارة  هي   )

على   بعضها  مع  الموصولة  والترانزستورات  والدايودات،  والمكثفات،  المقاومات، 

المقاومات   عدد  يتراوح  األصبع،  ظفر  من  أكبر  ليست  واحدة  سليكون  شريحة 

في   والترانوزستورات  المتكاملةوالمكثفات  عناصر  الـدارات  بضعة  مئات    من  إلى 

والسر في حشر هذا العدد الهائل من العناصر على شريحة صغيرة هو تكوين    الفآلا

بالغة الصغر على شريحة السليكون  p( ونوع )nالعناصر كافة من تراكيب نوع )  )

لتكوين   بعضها  مع  العناصر  هذه  وصل  أجل  من  مختلفة.  تصنيع  بخطوات  الواحدة 

يتم فيها ترسيب المعدن الناقل  نولوجية خاصة  الدارة المطلوبة، حيث تستخدم طرق تك

وصل   يتم  كما  الضوئي  الحفر  بطريقة  مصنوعة  حفرة  ضمن  للوصل  المستخدم 

الدارة   غالف  من  تظهر  أرجل  بواسطة  الخارجي  العالم  إلى  العناصر  أطراف 

  المتكاملة.

 

 

 

 

 

 (36الشكل )                                              

يبين الشكل ) ويظهر فيها الطريقة    الـدارات المتكاملةمختلفين من    نوعين(  36حيث 

   .الـدارات المتكاملةالمعتمدة عالمياً في ترقيم أرجل 

الـ المتكاملةتتوفر  )  دارات  التشابهية  منها  ومنها  Analogبأنواع  الرقمية  ( 

(Digitalتستخدم المتكاملة  (،  خطية    الـدارات  أيضاً  تسمى  والتي  التشابهية 

(Linear  أما التضخيم،  في  المتكاملة (  ذات    الـدارات  إشارات  مع  فتتعامل  الرقمية 

أما   منخفضة،  أو  عالية  إما  جهود  المتكاملةمستويات  المختلطة    الـدارات 

 النوعين. بين التشابهية/الرقمية فتتشارك بصفات مشتركة 
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 ( العملياتية  المضخمات  ) ،  (  Operational Amplifierتعتبر  الجهد   Voltageمنظمات 

Regulators)،  ( )  ،( Comparatorsالمقارنات  (  Timersالمؤقتات 

عن  Oscillatorsوالهزازات) وأمثلة  نماذج  المتكاملة(  الـدارات أما    ةالتشابهي   الـدارات 

)مثل  الشا  ةالرقمي   المتكاملة البوابات  فتتضمن  والقالبات  AND, OR, NORئعة  .......الخ( 

(Flip-Flops ( والذواكر   )Memories )  ( الثنائية  Processorsوالمعالجات  والعدادات   )

(Binary Counters( ومسجالت اإلزاحة )Shift Registers ( والمرمزات )Encoders  )

( الترميز  ) Decodersوفاكات  والنواخب   )Multiplexers.وغيرها المتكاملة    (  الدارات 

تشابهي   كمؤقت  تصمم  أن  مثالً  فيمكن  مختلفة  أشكاالً  تأخذ  أن  يمكن  الرقمية/التشابهية 

(Analog Timer( رقمياً  عداداً  تحتوي  قد  ولكنها   )Digital Counter للدارة يمكن   )

خر  وتولد  رقمية  إشارة  تقرأ  أن  أيضاً  التشابهية  الرقمية  لقيادة  المتكاملة  يستخدم    خطياً  جاً 

 (. LEDظهار بواسطة دايودات مصدرة للضوء ) محرك خطوة مثالً أو لقيادة إ

 بعض الدارات المتكاملة األساسية •

 (555)  (Timer)المؤقت -

هي دارة متكاملة متعددة األستخدامات، ويمكن استخدامها لتشكيل    555دارة المؤقت  

عديمة   نبضية  مقاومات  هزازات  بوصل  وذلك  األستقرار  وحيدة  أو  األستقرار، 

ومكثفات بين أرجل الدارة وجهد التغذية األرضي. يمكن مثالً استخدام مولد النبضات  

بفتح مفتاح وإغالقة وفق معدل معين. تستخدم دارة الـ    555عديم األستقرار للتحكم 

( نبضات  كمولد  أو  مؤقت،  كدارة  أو  Clockأيضا  نغمات (،  )كمولد  والشكل   .37  )

 . 555يبين التركيب الداخلي للمؤقت 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ومكوناته الداخلية. 555المؤقت ) شكل  ( 37الشكل )                             
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 TL783منظم جهد قابل للضبط ثالثي األطراف  -

جهد   كمنظم  العنصر  هذا  ويمكن  يستخدم  العالية،  الجهود  تطبيقات  في  للضبط  قابل 

125Vضبط جهد الخرج بين )  − 1.2V ( بتيار خرج أعظمي )700mA  نحتاج .)

( الشكل  الخرج.  جهد  ضبط  أجل  من  خارجيتين  مقاومتين  صورة  38إلى  يمثل   )

 ( الجهد  لمظم  الدارات TL783خارجية  في  منة  واالستفادة  توصيلة  وطريقة   )

 اإللكترونية. 
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 ( ودارته. TL783شكل منظم الجهد )  (38الشكل)        
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 (Operational Amplifier()741CD)المضخم العملياتي -

هو أكثر أنواع  المضخمات العملياتة استخداماً ويمتاز    (741CD)المضخم العملياتي  

هذا المضخم العملياتي    بأداء عال وهو عبارة عن دارة متكاملة خطية يمكن استخدام

  (، المضخم غير العاكسInvertingفي تشكيل دارات مختلفة منها المضخم العاكس) 

(Noninverting(هزاز  ،)Oscillators(مكامل  ،)Integrators مفاضل  ،)  

(Differentiatorsدارة جمع ،)   (Adders)طارح ،  (Subtractors)  وفي    وغيرها

التطبيقات   هذه  عكسية كل  تغذية  وجود  من  العاكس    البد  المضخم  تطبيقات  في  كما 

التغذية   استخدام  عدم  حال  في  والمفاضل.  والطرح  الجمع  ودارة  العاكس  وغير 

 ( كمقارن.  741العكسية يمكن ان يعمل المضخم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . وداراته ومكوناته الداخلية (741CD)المضخم العملياتي  ( شكل 39الشكل)
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 LM7411( ثالثية المداخل ANDبوابات  ) -

ولكل بوابة    ANDبداخلها على ثالثة بوابات   LM7411تحتوي الدارة المتكاملة  

تتغذى كافة هذه البوابات من رجل الدارة المتكاملة رقم   ثالث مداخل وخرج واحد.

 (  40(. الشكل )14)

 

 

 

 

 

 ومكوناته الداخلية  (7411)( ثالثية المداخل  ANDبوابات  )شكل   ( 40الشكل )      

 

واألستخدامات  في النهاية يمكن أن نقول أن هناك دارات متكاملة متنوعة األشكال  

 واألحجام والتكوين الداخلي حيث  تصنع حسب الحاجة اليها في الدارات اإللكترونية. 


