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- A -
A.C. )                       تيار متناوب(مختصر

.alternating currentانظر 
ABF )تشكيل حزمة متكيفة(ختصر م

.Adaptive Beam Formingانظر 
abort إجهاض

.إيقاف، أو إبطال عمل
abrupt junction لة حادةصْ وُ 

يتغري فيها تركيز الشوائب p-nوصلة نصف ناقل 
.فجأة بني جانب من الوصلة، واجلانب اآلخر

abscissa اإلحداثي األفقي
يف نظام اإلحداثيات املتعامد) (هو حمور السينات 

.من املبدأاويسارً اعادة ميينً ميتد 
absolute accuracy دقة المطلقةال

الفعلي واملقدارالنهائي املطلوب املقدارالفارق بني 
.الذي حتدده القياسات الفيزيائية

absolute dielectric constant

ةالعازلية المطلقةثابت
عازلية الفضاء ةالعازلية ملادة ما إىل ثابتةنسبة ثابت

.ة املادة إىل مساحية الفراغ احلرمساحيَّ احلر أي نسبةُ 
absolute path مطلقمسار 

مسار يبني وأالشكل العام السم ملف أو اسم جملد 
.املوقع الوحيد له يف نظام ملفات ما

absolute pressure مطلقغط ض
إليه الضغط امقياس الضغط مضافً علىالضغط 

.اجلوي

absolute value قيمة مطلقة
إشارته النظر عنبقطعقيمة رقم، أو عدد ما 

).قطبيته(
absolute viscosity لزوجة مطلقة
اللزوجة هي مقدار يعّرب عن مقاومة السوائل 
لالنسياب وهي تنشأ عن احتكاك طبقاته بعضها 

SIتقاس اللزوجة يف اجلملة الدولية . ببعض

) سم، غ، ثا(ثانية ويف اجلملة السغثية .بالباسكال
أما اللزوجة . بواحدة تسمى البواز نسبًة إىل بواُزْوي

فهي القوة املماسية ) أو اللزوجة الديناميكية(املطلقة 
يف واحدة املساحة اليت نتطّلبها لتحريك مستٍو أفقي

يوازيه ويبعد عنه نسبًة إىل مستٍو آخربسرعة واحدية،
.واحدية داخل السائلمسافةً 

absorption امتصاص
أو ، أو الصوتية الكهرطيسيةتبديد املوجات الالسلكية

عند تفاعلها ) من دون انعكاس أو احنراف(الضوئية 
نوع آخر لة إىل مع املادة، حيث تتحول الطاقة املرسَ 

.رارةمن الطاقة مثل احل
absorption law قانون االمتصاص

ويل يقول بامتصاص احلد الفردي البُ قانون يف اجلرب 
اجلمع ناتجعند ضم حد بعملية ضرب منطقي إىل 

املنطقي لذلك احلد مع حد آخر، أو عند ضم حدٍّ 
.آخريف داء حدٍّ جُ إىل بعملية مجع منطقي 

acceleration تسارع
.معدل السرعة جلسم ماتزايُد
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acceleration power استطاعة التسارع
ضية اليت ميكن احلصول عليها من االستطاعة النب

مدخرة لزيادة سرعة مركبة، وتقاس بالكيلووات، وهي 
االستطاعة اإلضافية املأخوذة من مدخرة لزيادة سرعة 

نبضة تيار مستمر استعمالوهذا مبين على . (عربة
من ٢/٣ثانية عند توتر ال يقل عن ٣٠تطبق خالل 

عند %٨٠حبدودتوتر الدارة املفتوحة، وعمق تفريغ 
).درجة مئوية٢٠درجة حميط خارجي تساوي 

acceptance test اختبار القبول
.اختبار جيري لتحديد املطابقة مع مواصفة أو عقد

acceptor آخذ
ميكنها التقاط ،نصف ناقل)بلورة(ذرة شائبة يف 

د ثقب يف ذرة ممتلئة فتتغري الناقليةولَّ فيت، إلكرتون
.الكهربائية للبلورة

acceptor atom ذرة آخذة
نصف ناقل ميكنها التقاط ) بلورة(ذرة شائبة يف 

يف ذرة ممتلئة فتتغري الناقلية د ثقب ولَّ فيت، إلكرتون
.الكهربائية للبلورة

acceptor impurity شائبة آخذة
من عدد حوامل -دى إضافتهال-تزيدمادة

الشحنات املوجبة، أو الثقوب يف النطاق الناقل ملادة 
. نصف الناقل كالسيليكون، واجلرمانيوم

access نفاذ
القدرة والوسيلة على ختزين واستعادة ونقل -١

إمكان - ٢.مااالتصال يف نظامعلى و ،املعطيات
إمكان املعرفة الكاملة -٣. وارداملعمالاست

.للمعلومات أو تغيريها
access time زمن النفاذ

الفارق الزمين بني وقت طلب املعطيات ووقت -١
أمر صداراملدة الزمنية بني إ-٢. الوصول إليها

الزمن الالزم لوصول ذراع القرص إىل -٣. وتنفيذه
مدة التأخري لدوران القرص - ٤. املسار املطلوب

.املطلوب حتت آلية القراءة والكتابةلوضع القطاع
accumulate مراكِ يُ 

يف ان قيمً زِّ خيُ مع و جيَ : أو يف نظام معاجلةيف احلاسوب
.حقل معني

accumulation مراكُ تَ 
ةٌ كميَّ -٢. التحصيل، أو اجلمع املتدرج ألمر ما-١

.ما جرى جتميعها أو حتصيلها
accumulator رةخِ دَّ مُ -م راكِ مُ 

املدخرة أداة قابلة للشحن لتخزين الطاقة -١
وهي مكونة من ،الكهربائية بشكل طاقة كيميائية

املراكم هو -٢. خلية، أو عدة خاليا ثانوية مستقلة
لتخزين نتائج العمليات احلسابية احلاسوبسجل يف 
فيه ُختزَّنموقع ضمن احلاسوب -٣. أو املنطقية

.نتائج احلساب
accumulator register مراكِ مُ لٌّ جِ سِ 

حاسوب لتخزين نتائج العمليات احلسابية سجل يف
.أو املنطقية

acknowledgement لُّمسَ تَ إشعار 
بالتسلُّمإجابة يرسلها املستقبل إىل املرسل لإلعالم 

.الصحيح لرسالة من املرسل
acquisition وصول- اكتساب -تحصيل 

ربط -٢. الوصول إىل التزامن يف نظام متزامن-١
إشارة من الساتل يف نظام اتصاالت بأجهزة املالحقة 

الدخول يف املراحل احلدية اليت تسمح -٣.ساتلية
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لية آباإلمساك بإشارة، والرتابط معها يف نظام حللقةٍ 
يف اإلمداد -٤. servo mechanismاملالحقة 
.و برجمياتاحلصول على أجهزة أ: والتموين

acquisition time

زمن الوصول-زمن التحصيل 
الزمن الالزم للوصول إىل التزامن يف نظام -١

يف جهاز يبث إشارة استجابة إلشارة -٢. اتصاالت
هو الزمن بني حلظة تطبيق مقدمة إشارة :دخل

.الدخل واستقرار إشارة اخلرج
Activate ليشغِّ - يـَُفّعل 

نقل التحكم يَ -٢. يف حالة تشغيلاضع جهازً يَ -١
.إىل برجمية، أو إىل برنامج فرعي، أو إىل إجراء

active فعال
حالة : يف االتصاالت، واحلوسبة، ومعاجلة اإلشارة

أو مكون أو كتلة اجلاهزية ألداء وظيفة تتعلق بنظام
.للربط أو التقوية أو التحميل أو التنفيذ

active circuit الةدارة فعَّ 
ات مثل ترانزستور دارات فيها تغذية حتتوي على 

.املضخمات، ومنابع التغذية
active component العنصر فعَّ -ال ن فعَّ كوِّ مُ 

. اأو يقدم رحبً كهربائاعنصر يستهلك أو يعطي تيارً 
Active Electronically Scanned Array
(AESA)

ا) هوائيات(صفيفة 
ا بالرادار ذي الصفيفة الفعالة ذات وتعرف أيضً 

األطوار، واليت يتألف فيها كل من املرسل واملستقبل 
. اإلرسال واالستقبال)هوائيات(كتلمن العديد من

يف صفيفة اهلوائيات، تُرسل هوائيات اإلرسال إشارات 
تنعكس عن األهداف وتعود فيجري استقباهلا على 

جيري كشف . ات متنوعةهوائيات االستقبال بتأخري 
ميكن حتريك . األهداف واجتاهها من هذه اإلشارات

يف . ملسح خمتلف أجزاء الفضاءاهلوائيات ميكانيك
نستعيض عن صفيفة اهلوائيات املمسوحة إلكرتون

احلركة امليكانيكية بتوليد إشارات بتأخريات متنوعة 
أمام عند زوايا معينة اءً بنَّ بعض تداخًال مع بعضها
، فتسمح بتوجيه حزمة الكشف مكان،اهلوائي

وتتحرك احلزمة لتمسح كامل الفضاء وتكشف 
وتتميز إشارات اإلرسال بنثر . األهداف املتعددة فيه

مما جيعل  ، وهذا 
خلفية بوجودا اكشف هذه اإلشارات صعبً 

تقوم السفن والطائرات ببث هذه اإلشارات . الضجيج
.الرادارية القوية اليت تبقى غري مكشوفة من اآلخرين

active element عنصر فعال
ية ذا ويتضمن منبع تغاعنصر يستهلك تيارً 

.مثل التضخيم أو االهتزازاتبه وينجز عمليا
active load ال ل فعّ مْ حِ 

وهو عنصر، أو دارة تعمل  ،باحلمل الديناميويسمى 
.كمقاومة غري خطية ذات تيار مستقر

active network شبكة فعالة
شبكة أو دارة حتتاج إىل منبع تغذية غري الطاقة 

.املوجودة يف اإلشارة
active power حقيقية/الةاستطاعة فعَّ 
هي االستطاعة احلقيقية اليت تقدمها جمموعة توليد إىل 

.محالً على املولدتكوِّنمل الكهربائي وهي اليت احل
actual transit time زمن العبور الحقيقي
الزمن الالزم ملرور شحنة بني قطبني كهربائيني يف 

.رتانزستورصمام إلكرتوين أو يف ال
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adaptability

)قابلية التكيف(مواءمة -تكيُّفية 
.املتغريةالقدرة على التغري للتواؤم مع الظروف 

adaptive يّ كيُّفِ تَ 
. ادر على التكيفقال

adaptive array تكيُّفية) هوائيات(صفيفة 
تقنية هوائيات تراقب جودة اإلشارات امللتقطة وجتعل 

مبواءمة أشكال اإلشارة أداء النظام الالسلكي أفضل
.خوارزميات معاجلة إشارةعمالباست

Adaptive Beam Forming (ABF)

فةتشكيل حزمة متكيِّ 
بصفيفة من هوائيات نظام ينجز معاجلة إشارة فراغ

بغية إرسال واستقبال ) أو صفيفة مزاحة الطور(الرادار 
اإلشارات من اجتاهات خمتلفة دون حتريك اهلوائيات 

.ميكانيك
adaptive detector كاشف متكيف

دون معرفة شكل موجة اإلشارة من لكشفجهاٌز ل
.مطاهلاأو 

adaptive jammer rejection

في للتشويشتكيُّ فٌ ذْ حَ 
على أساس اختيار تكيفي فيه العمل جيريحذٌف 

مث تطبيق ،ألفضل جمموعة ثانوية من األشعة املساعدة
. من درجات احلريةعادية هلا عدد قليلفطريقة تكيُّ 

adaptive tomographic sensor

فاس تصوير طبقي متكيِّ حسَّ 
لتوازن بني احتصيل صور شعاعية طبقية حيقق حساس

زمن مقدار جرعة األشعة اليت يتلقاها املريض أثناء
، ويهدف إىل خفض املسح وجودة الصورة املقطعية

.اجلرعة مع احلفاظ على نوعية الصورة
ADC )              مبدل تماثلي رقمي(مختصر

.analog to digital converterانظر 
addend العدد المضاف

.العدد الذي يضاف إىل عدد آخر
adder جامع

.ي األداةلَ خَ الغرض منها إجياد ناتج مجع من مدْ أداةٌ 
adder amplifier م جامعمضخِّ 
دارة مبنية على مضخم عمليايت عاكس ميكن 

.بواسطتها مجع عدة مداخل
addition circuit دارة جمع

.adderمثل اجلامع
additive مضاف-يّ عِ مْ جَ 

.األمر الذي يضاف
additive noise ضجيج مضاف

.إىل قناة اتصالضجيج مضاف خط
address bus مسرى العناوين
جمموعة األسالك اليت تربط وحدة املعاجلة املركزية 

معينة ف مواقعَ لتعرُّ عملبالذاكرة الرئيسية واليت تست
.يف الذاكرة) عناوين(

adjustable قابل للضبط
قابل -٢.التوفيققابل للتغيري بغية التوافق أو-١

. لضبط صحة العالقة
admittance بوليةقَ 

.قياس الناقلية الكهربائية وتساوي مقلوب املمانعة
admittance matrix بوليةمصفوفة القَ 

ن توصف نظام ×هي مصفوفة ن :يف هندسة الطاقة
قبولية فيها ميثل yijالعنصرُ ،من املساري) ن(طاقة له 
.jاملسرىإىلiاملسرىمنتذهباليتالطاقةخطوط
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ADS )ينظام معطيات جوِّ (مختصر
.Air Data Systemانظر 

aerial (antenna) هوائيّ 
جيريجزء من النظام الالسلكي وله أشكال خمتلفة و 

.بواسطته إرسال واستقبال املوجات الالسلكية
aerial cable هوائيالل بْ كَ 

.هو الكبل الواصل بني اجلهاز الالسلكي واهلوائي
aerial element عنصر الهوائي

.هو أي جزء أساسي يف اهلوائي
AESA

)اممسوحةفعالة]هوائيات[صفيفة(مختصر
Active Electronically Scannedانظر 

Array.
AF )د سمعيتردُّ (مختصر

.audio frequencyانظر 
AFC )                تحكم آلي بالتردد(مختصر

.automatic frequency controlانظر 
AGC )               تحكم آلي بالربح(مختصر

.automatic gain controlانظر 
AI )                          ذكاء صنعي(مختصر

.artificial intelligenceانظر 
air - cooled machine ءالهوابدتبرَّ آلة 

فيها احلرارة املتولدة بسبب الفقد بواسطة تـَُبدَّدآلة 
مبساعدة (التدفق الطبيعي أو االصطناعي للهواء 

).مروحة
air - tight machine

)هوااإلغالق محكمة(غير نَفوذة للهواء آلة 
.ه خالهلاأو عبور اهلواء إليهاآلة ال تسمح بنفاذ

air condenser ف هوائيمكثِّ 
.هو اهلواءمكثف كهربائي العازل فيه

air conditioner ف هواءمكيِّ 
الرطوبة يف بيئة الضبط درجة احلرارة وأحيانً جهاز
.مغلقة

air- core transformer ل بنواة هوائيةمحوِّ 
نواته من اهلواء ) ناطيسيةغبدون نواة م(حمول كهربائي 

.مادة عازلة حماطة بامللفمن أو
Air Data System (ADS) ينظام معطيات جوِّ 
وحدة مركزية حتتوي على القياسات الفيزيائية كسرعة 

.اهلواء والضغط الساكن واالرتفاع البارومرتي
Air Traffic Control (ATC)

ةالتحكم بالحركة الجويَّ 
خدمة حكومية الغرض منها حتقيق سالمة احلركة 

باستقبال ومعاجلة اجلوية يف املطارات وبني املطارات 
.والطقس واالتصال مع الطيارينمعطيات الرادار

Airborne Multi-role Solid-state Active-
array Radar (AMSAR)

ا ذو صفيفة هوائيات بعناصر 
.لبةفعالة صُ 

.كما يف املصطلح نفسه
airborne radar ا

للمساعدة يف املالحة رادار حممول على طائرة 
.والتوجيه ومعرفة أماكن االضطرابات اجلوية

aircraft طائرة
.أية آلة قادرة على الطريان
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air gap ثغرة هوائية
.ثغرة هوائية يف دارة مغناطيسية أو كهربائية

هي وسيلة حلماية احلواسيب املربوطة :يف الشبكاتو 
الشبكات غري عن بعزهلا على شبكة آمنة فيزيائ

.نرتنتاحملمية مثل اإل
alarm إنذار-تنبيه 

إلكرتونية أو ميكانيكية تعلن وجودَ أداة كهربائية أو
.إشارةباستعمالأو خطر صوت

alarm signal )إنذار(إشارة تنبيه 
إشارة التنبيه نفسها تكون صوتية أو ضوئية أو 

.مكتوبة
algebraic جبريّ 

.اجلربما له عالقة بعلم 
algorithm ةخوارزميَّ 

بع يف احلسابات أو تَّ تُـ إجراء أو جمموعة من القواعد 
.يف احلوسبةاحل املسائل خصوصً 

aliasing انتحال
مبدأ ينص،إىل رقميّ يف التحويل من متاثليّ 

أن سرعة أخذ علىنايكويست يف أخذ العينات
العينات جيب أن تكون على األقل ضعف عرض 

كانت هذه فإذا. 
يؤخذ منهاال العلياالسرعة غري كافية فإن الرتددات 

،كوتظهر  عينات صحيحة 
تسمى الرتددات املزاحة . وهذا ما يسمى باالنتحال

كأنه قد ة ألن خمطط الطيف يظهر  ات املطويبالرتدد
طوي لرتكيب مركبات الرتددات العليا على جمال 

.دون معيار نايكويستالرتددات ما
aliasing distortion تشويه تراكب الطيف

.هو التشويه الناتج عن االنتحال
all day efficiency مردود يوميّ 
نسبة الطاقة اخلارجة إىل الطاقة الداخلة لدورة قدرها 

.يوم كامل
all pass filter يح تمرير كلّ مرشِّ 

مرشح ميرر كل الرتددات هو :يف معاجلة اإلشارة
ولكنه يغري العالقات الطورية بني الرتددات بالتساوي،

.املختلفة
all pass network دارة تمرير كليّ 

انزياح يف زاوية الطور دون ختفيض دارة مصممة لتوليد
.طاقة اإلشارة يف أيٍّ 

alloy خليطة
.معدنني أو أكثربصهر ومزجمعدن يصنع 

alphabetic أبجديّ 
.اهلجاءَيستعمل حروفله عالقة بنظام كتابة 

alphanumeric رقميّ حرفيٌّ 
.اوأرقامً احروفً يستعملحيتوي أو 

alternating متناوب
ر تكرِّ م

alternating current network

متناوبشبكة تيار
ممانعات (حتتوي مقاومات ومعاكساتةدارة كهربائي

. )عقدية
alternating current (AC) تيار متناوب

ويكون عادة ذا ،قطبيتهتيار يتغري مع الزمن مبدالً 
.شكل جييب وتردد ثابت



٧

alternator بةمنوّ 
آلة كهرميكانيكية حتول الطاقة امليكانيكية إىل طاقة  

حيث يدور مغناطيس داخل ،كهربائية متناوبة
اوميكن هلذا املغناطيس أن يكون مغناطيسً ،وشيعة
. أو كهربائادائمً 

altimeter مقياس ارتفاع
.وحنوهاجهاز لتحديد االرتفاع يف طائرة 

altitude information رتفاععن االمعلومات 
.تعين عادة ارتفاع موضع معني فوق سطح البحر

ALU )الحساب والمنطقوحدة (مختصر 
.Arithmetic Logic Unitانظر 

AM )تعديل مطالي(مختصر 
.amplitude modulationانظر 

AM demodulator كاشف تعديل مطالي
.ا

ambient temperature درجة حرارة المحيط
.اهلواء احمليطدرجة حرارة 

ambiguity غموض-التباس 
.عدم الوضوح أو عدم الدقة

ambiguity function

تابع االلتباس- تابع الغموض 
البعدهو تابع غموض ثنائي :يف الرادار أو السونار

للتأخري الزمين ولرتدد دوبلر يبني التشويه يف نبضة 
.مرتدة الناتج عن املرشح التوافقي يف املستقبل

American Standard Code for
Information Interchange (ASCII)

الرمز األمريكي المعياري لتبادل المعلومات
هو ترميز لتبادل املعلومات بني احلواسيب ويتألف من 
سبعة أرقام لتمثيل كل حمرف يف معظم احلواسيب 

.الصغرية
ammeter مقياس تيار

.مبريجهاز لقياس شدة التيار الكهربائي باأل
ampere )التيارشدةوحدة قياس(أمبير 

الواحداتوحدة قياس شدة التيار الكهربائي يف نظام 
ويساوي مرور شحنة قدرها كولون واحد يف ،العاملي
.الثانية

ampere turn أمبير لفة
وحدة القوة احملركة املغناطيسية الناجتة عن مرور تيار 

.يف لفة واحدة من ملفواحد شدته أمبري 
ampere’s law قانون أمبير

احلقل املغناطيسي يف الفراغ مع التيار يتناسب
الكهربائي املولد له كما أن احلقل الكهربائي يف الفراغ 

قانون ينص. يتناسب مع الشحنة الكهربائية املولدة له
أنه يف أي حلقة مغلقة فإن جمموع جداء على أمبري 

B11املماسي ي يف احلقل املغناطيسlاجلزئية طوال األ

يساوي جداء النفاذيةاجلزئيةطوال هذه األيف اجتاه 
0 بشدة التيارIيف تلك احللقةاملتدفق.

amperemeter األمبيرمقياس 
.جهاز لقياس شدة التيار الكهربائي باألمبري

amplidyne ارم كهربائي دوَّ مضخِّ 
هو مضخم دوار له وشائع خاصة تسمح بإنتاج 

تغريات استعماليف استطاعة اخلرج بتغريات كبرية
.صغرية يف استطاعة الدخل
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٨

amplification تضخيم
،مضخماستعمالبأو تيارٍ أو جهدٍ زيادة استطاعةٍ 

.عن ذلك بنسبة اخلرج إىل الدخلويعرب
amplification factor عامل التضخيم

ويعرب ،مدى تكبري قوة إشارة بواسطة مضخم متاثلي
.عن ذلك عادة بداللة نسبة االستطاعة

amplifier ممضخِّ 
أقوى من خرج إشارةً ُـ ويمدخلٍ ستقبل إشارةَ يَ جهاز 

.إشارة املدخل
amplitude مطال

.موضع التوازناالمتداد األعظم ألي اهتزاز حول
amplitude modulation (AM) تعديل مطالي

.تعديل موجة بتغيري مطاهلا
amplitude phase-shift keying (APSK)

تعديل بزحزحة المطال والطور
رقمي ينقل املعطيات بتعديل املطال وزاوية تعديل

.)املوجة احلاملة(الطور معا ملوجة مرجعية 
amplitude response function

تابع االستجابة المطالي
.الستجابة الرتدديةلالقيمة املطلقة 

amplitude stabilization استقرار المطال
.ثبات مطال إشارة مع الزمن

AMSAR

ا ذو صفيفة هوائيات (مختصر
)بعناصر فعالة صلبة

Airborne Multi-role Solid-stateانظر 

Active-array Radar.
analog تماثليّ 

إشارات أو معلومات ممثلة بكمية فيزيائية استعمال

.ااتغيّـرً متغرية 
analog - to- digital converter (ADC)

رقميّ تماثليٌّ لٌ مبدِّ 
.ل إشارة متاثلية إىل إشارة رقميةبدِّ مُ 

analog circuit دارة تماثلية
.ااتغيّـرً دارة إلكرتونية بإشارة متغرية 

analog IC دارة متكاملة تماثلية
م أو تستجيب للجهود د أو تضخِّ دارة متكاملة تولِّ 

.ااتغيـّرً املتغرية 
analog information معلومات تماثلية
هي املعطيات اليت أرسلت من مكان إىل آخر 

.تقانة متاثليةاستعمالب
analogue تماثليّ 

إشارات أو معلومات ممثلة بكمية فيزيائية استعمال
.ااتغيّـرً متغرية 

analysis تحليل
.شيء إىل مكوناتهإرجاععملية 

analysis of variance تحليل التغاير
ميكن اختبارها بغية حتديد اطريقة إحصائية تعطي قيمً 
.وجود عالقة بني املتحوالت

angle of attack زاوية هجوم
زاوية حادة بني وتر جناح الطائرة واالجتاه النسيب 

.للريح
angle of depression زاوية االنخفاض

.أخفض منه
angle tracking مالحقة الزاوية

.مالحقة زوايا األهداف املقدَّ 



٩

angular displacement ةـَّ زاويإزاحةٌ 
حمور معني يف اجتاه 

.دحمدَّ 
angular frequency زاويّ ترددٌ 
ا ويساوي الرتدد باهلرتز 

.عنه بالراديان يف الثانيةويعربَّ 2بـ امضروبً 
angular speed ةسرعة زاويَّ 

معدل تغّري الزاوية . تغيري االجتاه يف واحدة الزمن
.وهي نفس الرتدد الزاوي. بالراديان

angular velocity ةـَّ زاويسرعةٌ 
معدل تغّري الزاوية . االجتاه يف واحدة الزمنتغيري 

.وهي نفس الرتدد الزاويّ . بالراديان
anode دعَ صْ مَ 

. املسرى املوجب الذي خترج منه اإللكرتونات-١
املسرى السالب الذي يعطي التيار كما يف اخللية -٢

.األولية
anode characteristics دعَ صْ خواص المَ 

.ماماملصعد يف صِ العالقة بني تيار وجهد 
antenna (aerial) هوائيّ 

أو بواسطته إرسالجيريجزء من اجلهاز الالسلكي 
.استقبال اإلشارات الالسلكية

antenna aperture حة الهوائيتْ فُـ 
هي املساحة املتعامدة على اجتاه املوجة الالسلكية 

من املوجة كتلك تلتقط نفس االستطاعةاليت ،القادمة
.اليت يولدها هوائي االستقبالاالستطاعة 

antenna array صفيفة هوائيات
ببعض 

.)ربح) (كسب(للحصول على أكرب توجيه 

antenna axis محور الهوائي
االستطاعة املرسلة (األعظم ) الربح(هو حمور الكسب 

.هجَّ وَ يف هوائي مُ ) العظمى
antenna beam pattern مخطط إشعاع الهوائي

العالقة بني قوة اإلشارة من اهلوائي والزاوية مع حمور 
.اهلوائي

antenna beamwidth

عرض حزمة شعاع الهوائي
هي الزاوية بني نقطيت نصف االستطاعة يف الفص 
الرئيسي للمخطط اإلشعاعي املوافقتني لنصف 

٣-(االستطاعة اإلشعاعية العظمى يف الفص الرئيسي 

نسبة لالستطاعة العظمى يف الفص ) ديسيبيل
.الرئيسي

antenna characteristics خواص الهوائي
، عرض خمطط اإلشعاع، و ممانعة املدخل: هي

).الربح(الكسب ، و التوجيه، و الفعالية، و االستقطابو 
antenna field حقل هوائيات

.ساحة يف اهلواء الطلق لرتكيب هوائيات السلكية
antenna reflector عاكس الهوائي

.أداة تعكس املوجات الكهرطيسية تتبع للهوائي
antenna scan period دورة مسح الهوائي

.املدة اليت يستغرقها اهلوائي ملسح القطاع املخصص له
anti – aliasing مضاد االنتحال
تقنية لتنعيم اخلطوط احملددة للصور والبيانات اخلارجة 

.من احلاسوب
anti-jamming معاكسة التشويش
تقنية ملعاكسة التشويش على االتصاالت وعلى 

.الرادار



١٠

antilog amplifier اللوغاريتميمقابلم مضخِّ 
مقابلأسيٌّ على املخرج هي تابعٌ د إشارةً يولِّ جهاٌز 

.لوغاريتمي إلشارة الدخل
aperture حةتْ فُـ 

.ثقب أو فجوةفتحة أو
aperture time حةتْ زمن الفُ 

الزمن الالزم للبدء بأخذ عينة يف مبدل متاثلي هو 
أخذ اإلمساك و بعد إعطاء األمر يف دارة رقمي

.العينات
API )واجهة برمجة التطبيقات(مختصر

Application Programmingانظر 

Interface.
apogee ذروة المدار

.نقطة عن سطح األرض يف مدار القمر أو ساتلأبعد 
apparent ظاهريّ 

،كأنه حقيقييظهر  - ٢. حو وضبمرئي أو مفهوم -١
.ولكنه ليس بالضرورة كذلك

apparent admittance قبولية ظاهرية
.معكوس املمانعة الظاهرية

apparent impedance ممانعة ظاهرية
للجهد rmsقسمة القيمة املتوسطة الرتبيعية خارج

بني طريف عنصر أو دارة على القيمة املتوسطة الرتبيعية 
. للتيار املار به

يف حالة املوجات اجليبية تكون املمانعة : مالحظة
.انعةمللمmodulusالظاهرية هي القيمة املطلقة 

apparent power استطاعة ظاهرية
.شدة التيار فيهايف جداء اجلهد على الدارة 

application تطبيق

. شيء يف أمر مااستعمال- ٢. ستعمالعملية اال- ١
برنامج حاسويب يقوم بأداء عمل رئيسي يف - ٣

.احلوسبية مثالً احلاسوب كمعاجل الكلمات أو اجلداول
Application Programming Interface
(API)

واجهة برمجة التطبيقات
هايستعملجمموعة األوامر والتوابع والربتوكوالت اليت 

.املربجمون إلنشاء برجمية يف نظام تشغيل ما
Application Specific Integrated Circuit
(ASIC)

دارة متكاملة مخصصة التطبيق
دارة متكاملة مصممة ألداء عمل حمدد وليست دارة 

.ستعمالعامة اال
APSK )تعديل بزحزحة المطال والطور(مختصر

.amplitude phase-shift keyingانظر 
arbitrary اختياري-اعتباطيّ 

من على اختيار عشوائي أو رغبة شخصية بدالً يعتمد
.واملنطقالعقلاستعمال

arc discharge تفريغ قوسيّ 
َعْرب عندما يقفز تيار قوي حيدثتفريغ مضيء للتيار 

).مسريني(فجوة يف دارة أو بني قطبني 
architectural معماريّ - بنيويّ 

- ٢. له عالقة بالعمارة وما يتفق مع قوانينهاما-١
أو بنية شاملة واحدة أو شكالً اميلك تصميمً 

.موحدة
Arithmetic Logic Unit (ALU)

وحدة الحساب والمنطق
قوم بالعمليات أحد مكوِّنات املعاجل الصغري، وهو ي

وهو ،احلسابية واملنطقية واختاذ القرار يف احلاسوب
. يف املعاجلآخر أعمال املعاجلة 
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arithmetic operation عمليات حسابية
.عملية رياضية على أرقام

arithmetic unit وحدة حسابية
فيها ُجترىاحلواسيب يفإحدى الوحدات األساسية 

.عمليات حسابية ومنطقية على األعداد
armature ضمتحرِّ 

- ٢. حمرك كهربائيامللفات الدوارة يف مولد أو-١
فيه حتريض حيدثأي جزء متحرك يف آلة كهربائية 

.جهد بواسطة حقل مغناطيسي
armature circuit ضدارة المتحرِّ 
املمر الذي يسلكه التيار يف امللفات عند ذهابه من 

.مسفرة إىل أخرى
armature core ضنواة المتحرِّ 

عليها السلك فّ لَ الكتلة احلديدية املركزية اليت يُـ 
ي سيدور يف احلقل املغناطيسي ملولد أواملعزول الذ

.حمرك كهربائي
armature reaction ضرد فعل المتحرِّ 
قوة حمركة مغناطيسية يولدها التيار املتحرض يف 

من قيمة واجتاه يف تغيري كلٍّ فيتسّببدٍ مولِّ ضٍ متحرِّ 
.بسبب حقل املغنطةمغناطيسيّ تدّفق

armature winding ضملف المتحرِّ 

.واملتصلة باملبدل أو مبرابط اآللة
array صفيفة

.جمموعة مرتبة من أي شيء
artificial intelligence (AI) ذكاء صنعي
الفرُع من ِعلم احلاسوِب املعِينُّ بتمكني احلواسيِب من 

تعّرف : حماكاِة مظاهَر من الذكاِء اإلنساّين، مثل

الكالم، واالستنتاج، واالستدالل، واملقدرة على التعّلم 
من التجربة، واملقدرة على صنِع االستدالالِت من 

. معلوماٍت غِري كاملة
النظُم اخلبرية، ومعاجلُة اللغاِت : الصنعيالذكاءِ 

.الطبيعية
ASCII

الرمز األمريكي المعياري لتبادل (مختصر
)المعلومات

American Standard Code forانظر 

Information Interchange.
ASIC )دارة متكاملة مخصصة التطبيق(مختصر 

Application Specific Integratedانظر 

Circuit.
ASIC circuit دارة متكاملة مخصصة التطبيق
دارة متكاملة مصممة ألداء عمل حمدد وليست دارة 

.ستعمالعامة اال
assembly language لغة التجميع

شكل رموز على لغة برجمة تتألف من تعليمات 
.تتناسب مع تعليمات لغة اآللة

assignment إسناد
ة الوظيف(كجزء من عمل أو دراسة ُتسَندمهمة -١

مهمة لشخص إعطاء عمل أو-٢). البيتية
.)ختصيص املهام(

associative law قانون تجميعي
إىل هابعضمجعب األعداد عند يرتتبم تال يهقانون 
.بعضيف بعضهاأو ضرببعض،
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astable عديم االستقرار
دارة إلكرتونية تستطيع االهتزاز -٢. غري مستقر-١

.بني حالتني
astable multivibrator

هزاز متعدد عديم االستقرار
ين أو ما شابه يرتبطان ترانزستور من مؤلَّفة دارة مهتزة 

.حبيث أن مدخل كل منهما هو خمرج اآلخر
asymmetrical غير متناظر

متطابقني أو غري له جانبان أو نصفان غريما 
.متناظرين

asymmetrically بشكل غير متناظر
.متناظرةبطريقة غري

asymptotic مقارب
يقرتب من ... صفٌة لتابٍع أو متسلسلٍة أو صيغٍة أو
أو تعبري حيتوي (قيمٍة معينة عندما يقرتب متحول 

. ) عدة متحوالت
asynchronous machine آلة غير متزامنة
آلة تيار متناوب سرعتها ليست متناسبة مع تردد خط 

.التغذية
asynchronous motor محرك غير متزامن

ار وَّ يف الدَّ -الكهربائيحمرك كهربائي يكون فيه التيارُ 
من الساحة كهرطيساضً رَّ لتوليد العزم حمَُ الالزمُ -

.املغناطيسية للملف الثابت
ATC )التحكم بالحركة الجوية(مختصر

.Air Traffic Controlانظر 
atmosphere الغالف الجوي

باألرض أو أي كوكب الغالف الغازي احمليط-١
.اهلواء الذي نعيش فيه-٢. آخر

atmospheric noise الضجيج الجوي
سمع من جهاز استقبال السلكي الضجيج الذي يُ 

.ن اجلو احمليطموالناتج 
atmospheric pressure جويّ ضغطٌ 

والذي تبلغ ،ن وزن الغالف اجلويمالضغط الناتج 
يساوي (اا واحدً االبحر ضغطً قيمته عند سطح 

.ويتناقص مع االرتفاع)باسكال101.325اتقريبً 
atom ةرَّ ذَ 

زء من أي عنصر يف اجلدول الدوري للعناصر جأصغر 
ويتكون من نواة ،وله كامل خواص ذلك العنصر

حماطة بنظام من الكهربائية موجبة الشحنة 
.اإللكرتونات

atomic يذرّ 
.ةصفة من ذرّ 

atomic structure يةرِّ ية ذَ نْ بِ 
مؤلفة الكهربائية نواة موجبة الشحنة مكوَّنة منالذرة 

من الربوتونات والنرتونات حماطة بعدد من 
اإللكرتوناتعدد . السالبة الشحنةاإللكرتونات

معتدلةهلا اميساوي عدد الربوتونات وتكون الذرة بك
.الشحنة

attenuate يتخامد-يوِهن-د خمِ يُ 
يف يتسبب-٢. يقلل القوة أو القيمة أو األثر-١

.حتت تأثري التخامديقع - ٣. التخميد
attenuation تخميد-توهين–تخامد 

اخنفاض مطال إنقاص القوة أو القيمة أو األثر؛ مثل 
ويزداد ،اإلشارة أثناء مرورها يف الوسط الناقل هلا

عن منبع املسافةبزيادة التخامد بزيادة الرتدد و 
.ويقاس بالديسيبلشارة،اإل



١٣

attenuation constant التخامدةثابت
االنتشار العقدي ملوجة  ةاجلزء احلقيقي من ثابتهي 

.كهرطيسية
attenuation factor عامل التخامد

نسبة االستطاعة هو: يف األجهزة غري املغذاة بالطاقة
،املمتصة إىل االستطاعة الداخلة يف وحدة الطول

.مرت/ ١ويعرب عنها مبقلوب الطول 
attenuator دمخمِّ 

مير الباقي فيها على حنيمن اإلشارة ادارة متتص جزءً 
.بأقل تشويه

attraction جذب
من دون اتصال ماديٍّ حمسوس، يؤدي إىل شدٌّ 

.اجنذاب جسمني أحدمها باجتاه اآلخر
attraction force قوة الجذب

.قوة الشد
audible مسموع

.ما ميكن مساعه
audio سمعي

.ما خيص تسجيل الصوت أو نقله أو إعادة إنتاجه
audio frequency (AF) تردد سمعي

رتز ه٢٠بني اجمال الرتددات املسموعة وهي تقريبً 
.رتزكيلو ه٢٠و

augend هيلإالعدد المضاف 
.الرقم الذي يضاف إليه رقم آخر هو املضاف

authentication توثيق- توثق 
إجراء أمين -٢.دليل رمسي بصدق وثيقة ما-١

. إرساالت معاكسةمنمصمم حلماية نظام اتصاالت 
من صحة إرسال رسالة يف نظام للتحققإجراء -٣

.اتصاالت
auto – transformer محول ذاتي

ابتدائي فٍّ لَ كمِ امشرتكً اا واحدً يستعملحمول 
.وملف ثانوي

autocorrelation ترابط ذاتي
قياس الرتابط اإلحصائي بني عينتني من نفس العملية 

.العشوائية
autocorrelation function

تابع الترابط الذاتي
التمثيل الرياضي لدرجة التشابه بني سلسلة زمنية ما 

.ا على عدة مراحل زمنية
automatic control تحكم آليّ 

.حتتاج ألي تدخلحبلقة مغلقة وال نظام حتكم
automatic frequency control (AFC)

بالترددتحكم آليّ 
على تردد فة آلطريقة أو دارة إلبقاء دارة طنانة مولَّ 

.اإلشارة املستقبلة
automatic gain control (AGC)

بالربحتحكم آليّ 
ا مع مطال اإلشارة الداخلة آل

.خرج ثابتة اجلهدإلبقاء إشارة امل
automatic voltage regulator

منظم جهد آليّ 
مهمته إبقاء جهد ثابت على نظام تغذية عكسية آيلّ 

.مربطي مولد أو خمرج حمول
autoregressive ذاتي التراجع

هي عملية )م(ذاتية الرتاجع من الدرجة الالعملية 
عشوائية متقطعة تولد بإمرار ضجيج أبيض يف مرشح 

.اقطبً ) م(رقمي ذي أقطاب فقط وله 
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auxiliary poles أقطاب ثانوية
قطاب إضافية تتوضع يف املتحرض آلالت التيار أ

التدفقهاملستمر أو اآلالت املتزامنة سواء لتوجي
.اروَّ أو تعديل الدَّ املغناطيسي

available power استطاعة متاحة
هي القسم من االستطاعة :يف نظام الطاقة الكهربائية

.لمْ املولدة الذي ميكن إعطاؤه للحِ 
avalanche انهيار

عملية يتعرض فيها عدد من : إللكرتوناتيف ا
اإللكرتونات احلرة يف وسط االنتشار إىل تسارع شديد 

ن هذه وتأيُّ فيتسبب بالتصادم مع ذرات الوسط
.الذرات

avalanche breakdown انكسار انهياري
عملية حتصل يف منطقة الشحنة الفراغية لنصف ناقل 
حتت جهد مرتفع يكفي لزيادة سرعة توليد 

وجتاوزه لقيمة أيُّنوالثقوب الناتج عن التاإللكرتونات
اكثريً مما يسبب ارتفاع شدة التيار، وهذاحرجة حمددة

.بسبب آلية تغذية عكسية موجبة

avalanche transistor ترانزستور انهياري
.ترانزستور

average متوسط
ا مث تقسيم ل عليه من مجع عدة كميات معً صَ حيُ ما 

.احلاصل على عدد الكميات
averaging توسيط

.حساب أو تقدير املتوسط
axial محوري

.احملورحول-٢.خيص احملورما-١
axial flow جريان محوري

.للمحوراري موازيً جعل الغاز أو السائل جي
axial pump مضخة محورية

احلركة الدائرية نوع من املضخات ذات املكبس حتول
.إىل حركة خطية

axiomatic بديهي
.واضح للعني والبصرية

azimuth السمت
عنه بزاوية أفقية تقاس بالدرجات باجتاه اجتاه يعربَّ 

.عقارب الساعة عن الشمال
azimuth resolution accuracy

دقة ميز السمت
=:متييز السمت هو ∙ / ∙ cos، حيث

طول موجة و هطولو هو ارتفاع اهلوائي
.هي زاوية الورودالنبضة املرسلة و 
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- B -
back-to-back بشكل متعاكس

.متماساناوغالبً ،متعاكسا االجتاه
backward wave tube مام موجة مرتدةصِ 

ة اليت تسري فيها املوجة كرويمامات املنوع من الصِّ 
.اإللكرتوناتشعاعاجتاهعكسالكهرطيسية

baffle علبة صوتية
أو الغازات أو املواد املتطايرة أداة ملنع تدفق السوائل
.يف اجتاه معنيأو الصوت أو الضوء إال

balance ميزان-توازن 
. اتوزيع متعادل للوزن ليبقى اجلسم واقفً -١
.يقعوضع شيء ما يف وضع مستقر حبيث ال-٢
. الوزنقياسأداة -٣

balanced circuit نةمتواز دارة 
الدارات املسَتعملة يف اخلطوط املتوازنة، أو اخلط 

.balanced linesانظر . املتوازن نفسه
balanced duplexer

متوازن مرسل ومستقبل على هوائي واحدرابط
ترددي عريض حباجة أجهزة الرادار العاملة على جمال

.
balanced load متوازنمل حِ 

يرى فيه كل ،ل على خط طاقة متعدد األطوارِمح 
.ناقل نفس ممانعة النواقل األخرى

balanced mixer مازج متوازن
تستخدم ) مدخالن وخمرج واحد(دارة ثالثية البوابات 

لتحريك تردد إشارة املدخل إما إىل األعلى أو األسفل 

حاصل أون على مدخليهايْ مجع ترددَ ناتجبتوليد 
.ماهطرح

balanced lines نةمتواز خطوط 
على االتصاالت الكهربائية وسيلة لنقل إشارات 

ممانعة متوافقة، حبيث يكون لكل منهما. سلكني
التداخل على هذه اخلطوط من النمط املشرتك، 
وحبيث يتمكن املستقبل من إزالة التداخل باستخدام 

.تقنيات ختميد النمط املشرتك
balanced modulator ل متوازندِّ عَ مُ 
هو معدل يعطي يف خمرجه احلزمتني اجلانبيتني دون 

.املوجة احلاملة
band حزمة/ مجال 

.تردداتاالسم املرجعي 
bandlimited محدود المجال

إإشارة عن يقال 
يت هي يساوي الصفر يف كل الرتددات الفورييه هلا

.معنيأعلى من تردد 
bandpass filter مرشح تمرير حزمة
دارة يكون تابع النقل هلا أو االستجابة الرتددية هلا 

.للصفر عند الرتددات اخلارجة عن جمال معنيامساويً 
band-stop filter ع حزمةمرشح منْ 

رتك اإلشارة كما تو يف جمال ترددات معنيَّ دارٌة ُختِْمد
.
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bandwidth عرض الحزمة- عرض المجال 
و نظام معاجلة معلومات أجمال الرتددات لرسالة -١

عرض الطيف الرتددي الذي يكون فيه -٢. رتزباهل
ما ميثل اوكثريً ،دمِّ خَ مُ لِ د يمختو أم ملضخِّ كسبٌ 

.بالعرض عند نصف القيمة العظمى للمطال
barometric pressure ضغط جويّ 

.مقياس الضغطالضغط اجلوي كما يدل عليه 
Barrier )عائق(حاجز 

. سياج أو أي عائق آخر مينع احلركة أو الوصول-١
عنتبعد الناس بعضهم أو حالة متنع االتصال -٢

. كحاجز اللغةبعض
barrier capacitance (junction

capacitance) سعة الحاجز
نصفي الناقلتني nومادة pالسعة الكهربائية بني مادة 

.مستقطبة عكسpnيف وصلة 
base قاعدة

يف العد العشري ١٠(عدد األرقام يف نظام العد -١
أحد األقطاب الثالثة -٢).ينثنايف العد اال٢و
: يف املعاجلات الصغرية-٣. ثنائي القطبيةرتانزستورل
أو احلالية للسجلقيمة الضاف إىل قيمة اليت تُ ال

indexدليل الإىل القيمة يف سجل ُتضاف  register

تعليمة بغية تشكيل العنوان الفعال لتعليمة مثل
.)storeختزين(أو ) loadحتميل(

base station محطة رئيسية
.املرسل املستقبل الثابت يف نظام اتصاالت متنقل

baseband حزمة قاعدية
اإلشارة احلاملة للمعلومات يف نظام اتصال واليت تقوم 

.بتعديل املوجة احلاملة

basic أساسي
.املبادئ األساسية ألي موضوع

basic electricity الكهرباء األساسية
.أسس علم الكهرباء

basic group مجموعة أساسية
القنواتاألساسية يف تنضيد ةر شْ عَ تاثناالالقنوات
، حني جتميعها قبل إرساهلا على القنوات اهلاتفية

.ةالعريضة احلزمة مثل القنوات الراديوية أو الضوئي
Basic Input-Output System (BIOS)

نظام دخل وخرج أساسي
جزء من نظام تشغيل بدائي يتحكم مباشرة بأجهزة 

.اإلدخال واإلخراج
bathythermograph راسم حرارة غاطس

.قعر احمليطىلإجهاز يسجل درجة حرارة املاء بالنسبة 
battery بطارية

.لتوليد طاقةامعً ربطان خليتان كهربائيتان أو أكثر تُ 
BCC (Blind Carbon Copy) نسخة مخفية

نسخة خمفية عن املرسل إليه الرئيسي يف الربيد 
.اإللكرتوين

BCC (block check character)

رف فحص الكتلةحْ مِ 
؛حمرف يضاف يف آخر اإلرسال بغية كشف اخلطأ

.LRCوكذلك CRCوكمثال
beam حزمة أشعة

التموضع الفراغي املعرتض لالستطاعة يف حقل -١
اجتاه واحد من وذتدّفق ضّيق-٢. املوجة

.أو اإلشعاعاجلسيمات
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beam axis محور حزمة أشعة 
.يم الذي مير يف مركز حزمة األشعةاخلط املستق

beam scanning rotation اتجاه دوران الشعاع
.اجتاه دوران املسح للشعاع

beam steering توجيه حزمة األشعة
.تغيري اجتاه الفص الرئيسي ملخطط اإلشعاع

Beam Steering Control Unit (BSCU)

وحدة التحكم بتوجيه حزمة األشعة
.وحدة التحكم اليت تغري اجتاه اإلشعاع

beamwidth عرض حزمة األشعة
الزاوية بني اجتاهي نقطتني على جانيب حمور احلزمة 

شدة احلقل الالسلكي إىل عندمها تنخفض اللتني
.نصف قيمته عند احملور

Bearing ُمدرجة- زاوية االتجاه 
دوالب يدور داخله -٢. ية االجتاه األفقيةو زا-١

.دوالب آخر
Below Ground Imaging (BGI)

تصوير تحت أرضي
نبضات  استعمالحتليل ما هو موجود حتت األرض ب

.كهرطيسية
bend انحناء

.أو شكل زاويةاختاذ شكل منحين 
Bessel function تابع بيسيل

.جمموعة من التوابع اليت حتقق معادلة بيسيل
BGI )تصوير تحت أرضي(مختصر

.Below Ground Imagingانظر 
bias استقطاب - انحياز

ق على عنصر كهربائي بَّ طَ التيار أو اجلهد الذي يُ 
.لتحقيق مستوى مرجعي لعمله

bias current االستقطابتيار 
يسمح فستور ق على ترانز بَّ طَ يُ التيار املستمر الذي 

.إشارةمولدَ أوامً خِّ ضَ مُ بتشغيله 
bias line خط االستقطاب

.جهد االستقطاباحلامل لتيار أو
bias voltage جهد االستقطاب

يسمح فق على ترانزستور بَّ طَ املستمر الذي يُ اجلهد
.إشارةمولدَ أوامً خِّ ضَ بتشغيله مُ 

bi-directional ثنائي االتجاه
جهاز يسمح بانتقال اإلشارات باجتاهني يف قناة 

.واحدة
bilateral ثنائي الجانب

.فيهماله عالقة بطرفني ويؤثر
bilinear interpolation

استيفاء داخلي ثنائي الخطية
من أربع قيم البعداستيفاء داخلي لقيمة يف فراغ ثنائي 

.حميطة باملالءمة مع قطع مكافئ
bimodal histogram

مخطط تراكمي ثنائي النمط
جمموع : ، مثلطط تراكمي له جمموعتان من القيمخم

.توزيعني غاوسيني متباعدين
binary ينثناا

متثيل -٢. إشارة أو معلومة هلا حالتان حمتملتان-١
.٢الكميات باألساس 

binary adder ينثنااجامع 
.االثنانيةعداد دارة رقمية تقوم جبمع األ

binary adder-subtractor ينثنااجامع طارح 
.عداد االثنانيةدارة رقمية تقوم جبمع أو بطرح األ
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binary addition ينثنااجمع 
.االثنانيةعدادمجع األ

binary cell ةينثنااخلية 
عنصر إلكرتوين ميكن أن يكون يف إحدى حالتني 

.ينثناامستقرتني وميكنه ختزين رقم 
binary code ينثناارمز - ي نثنااترميز 

عادة للتحكم باخلطأ تتكون فيه رموزيستعملترميز 
.املعلومات من قيمتني يقال عنهما الواحد والصفر

binary coded decimal

انثنااز مَّ رَ رقم عشري مُ 
أربعة بتات لتمثيل كل موقع يستعملل ترميز مثقّ -١

األرقام العشرية من الصفر حىت -٢. عشري يف العدد
.نيةثناامرمزة بأربعة أرقام ٩الـ 

binary counter ينثنااعداد 
دارة رقمية هلا مدخل للساعة وعدد من خمارج العد 

.تعطي عدد دورات الساعة
binary decision ينثنااقرار 

.اختاذ القرار بني بديلني
binary division يةنثنااقسمة 

.ةها العشريتتشبه مثيلةينثنااالالقسمة 
binary logic ينثناامنطق 
جمموعة من العناصر املنطقية الرقمية اليت تعمل بني 

.حالتني
binary multiplication ينثنااضرب 

.يني حسب جدول الضرب احملددنثنااضرب عددين 
binary multiplier ينثنااضارب 

.ينينثناادارة إلكرتونية تستخدم لضرب عددين 
binary number ينثنااعدد 

جيري التعبري عن كل القيم ينثنايف نظام العد اال
.الواحد والصفررمزين مهااستعمالالعددية ب

binary pattern ينثنااشكل نمطي 
هو صورة تنتج عن عالقة رياضية تتضمن عمليات 

بت يرتبط ٣٢ية وحنصل على عدد صحيح من نثناا
.RGBبنظام ألوان 

binary ripple counter ينثنااج عداد تموُّ 
عداد يتقدم مع االنتقال من العايل إىل املنخفض 

.ملدخل الساعة
binary signal ةينثنااإشارة 

موجودة أو : ناإال قيمتإشارة ال ميكن أن يكون هلا 
.، منخفضة أو عالية، الصفر أو الواحدغري موجودة

binary subtraction ينثنااطرح 
.يةنثناطرح األرقام اال

binary switch ينثناامفتاح 
فتح أو -إغالق : مفتاح تكون له وضعيتان فقط

.واحد-صفر 
binary system ينثناانظام 

لتمثيل ) والواحدالصفر(ية نثناااقيمً يستعملنظام 
.الرموز واملعطيات

binary variable ينثناامتحول 
.حتدث أو ال حتدث،متحول يعرب عن كون حادثة ما

binding force قوة الترابط
نات يف نواة و نرت ملسؤولة عن ربط الربوتونات والالقوة ا
.الذرة

biomedical imaging تصوير طبي
أجهزة استعمالبتطوير و علم وقسم من الطب يهتم 

.تصوير للحصول على صور تشرحيية داخلية
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BIOS )نظام دخل وخرج أساسي(مختصر
.Basic Input-Output Systemانظر 

bipolar ثنائي القطبية
،من احلواملالنوعنييستعملستور نوع من الرتانز -١

.وصلةستورمله كرتانز يف ع،والثقوباإللكرتونات
اجلهد السالبيستعملاملعطيات نوع من ترميز-٢

.واجلهد املوجب
Bipolar Junction Transistor (BJT)

ترانزستور ثنائي القطبية
عنصر غري خطي ثالثي األقطاب يتألف من وصلتني 

) باعث-قاعدة قاعدة و -جممع (القطبثنائييت 
.األخرىمن إحدامها قريبتني 

bistable circuit ثنائية االستقراردارة 
أو دارة ثنائية االستقرار مثل املهتز اما خيص عنصرً 

.بثنائي االستقرار والقّال ال
bistatic radar رادار ثنائي الموضع

ل يف مكانني ل ومستقبِ نظام رادار مؤلف من مرسِ 
منفصلني

bit ِبتّ 
Binary Digit) ينثناارقم (ملصطلح خمتصرهي 

وهي أصغر وحدة معلومات والوحدة األساسية هلا يف 
وميكن أن تكون هلا قيمة الواحد ،االتصاالت الرقمية

تسمى عالمة وفراغ (أو الصفر أو قطبيتني متعاكستني 
.)يف مصطلحات اتصاالت املعطيات

bit –error خطأ البت
.خاطئ يف االستقبالعلى حنوٍ د بت واحد مرسل حيدّ 

bit error rate معدل خطأ البت
.خاطئعلى حنوٍ احتمال استقبال بت واحد مرسل 

bit reversal عكس البت
.عكس قطبية البت

blade ريشة
القاطع لسكني أو منشار أو أداة أخرى الطرف

.العنفةريشةَ اوتسمى بذلك أيضً 
blanking تعتيم

أثناء زادارة التحكم اإللكرتونية اليت تعتم شاشة التلف
.أو شاقولالشعاع اإللكرتوين أفقعودة 

bleeder resistance مقاومة تمرير
ىل مربطي منبع تغذية لتحسني تنظيم إمقاومة توصل 

.اجلهد ولتفريغ مكثفات املرشح
block كتلة

جمموعة مواضع متتابعة تعامل كوحدة خمزنة -١
تسلسل بايتات مستمر -٢. اكاملة كلها معً ُختتارو 

-٣. ألغراض التزامن أو تصحيح اخلطأاز معً ترمَّ 
.أحد أجزاء جهاز ما

block diagram مخطط صندوقي
.متثيل بالرسم لعناصر النظام وتوصيالته

blocking حجز- إيقاف 
القنواتاحلالة اليت جيد فيها مستخدم جديد كل 

. مشغولة فتمنع عنه اخلدمة
blur شيغبت

.الرتددات العلياتأثري عدم الرتكيز الناتج عن ختامد 
bond رابط

.اما يربط ذرتني معً 
Boolean Algebra ولجبر بُ 

) صح(املتحول البولياين ميكنه أن يكون يف إحدى حالتني 
. هو اجلرب األساسي يف كل احلواسيبو ). خطأ(أو 
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Boolean function تابع بول
.يةنثنااملتحوالت ينثنااالتسمية العادية لتابع 

boost تقوية
.املساعدة أو الدفع للزيادة أو التحسني

boost converter لتوترارافع 
ستور بنبضات تعديل عرض فيها قدح ترانز جيريدارة 

تيار الوشيعة النبضة ويؤمن عنصر ثنائي استمرار مرور 
يرتفع ستورأثناء عمل الرتانز . عند انطفاء الرتانزستور

ينعكس ستور وعند انطفاء الرتانز التيار يف الوشيعة
،اجلهد على الوشيعة ويضاف إىل جهد الدخل

.من جهد الدخلوبذلك يصبح جهد اخلرج أكرب
booster مقوٍّ 
جهاز إضايف لزيادة القوة أو االستطاعة أو الضغط أو 

.الفعالية
boot disk قرص اإلقالع

وإقالع نظام لتحميلعملأداة ختزين خارجية تست
.التشغيل أو برنامج خدمي

bounce يرتد-ارتداد 
.االرتداد بعد االصطدام جبسم أو سطح

bound charge دةشحنة مقيَّ 
مع إعادة متوضع استقطاب كهربائي يتناسب

.املقيدة يف املادةاإللكرتونات
boundary conditions حدوديةشروط 

الشروط اليت حيققها احلقل الكهرطيسي عند احلد -١
القواعد اليت حتكم أداء -٢.بني وسطني خمتلفني

.األمواج الكهرطيسية بانتقاهلا من وسط آلخر
boundary descriptor قة حدوديةيلص

.على احلدودقة للداللةيلص

boundary detection الحافاتكشف 
أعضاء اجلسم واألنسجة من الصور حافاتاستخراج 

.الطبية املختلفة
boundary layer طبقة حدودية

الفاصلة بني نوعني من أنصاف النواقل يف الطبقة 
.عنصر نصف ناقل

boundary merging دمج الحدود
.شكل بال حدودلتكوينالدمج 

boundary smoothing تنعيم الحدود
إجراء حتويالت رياضية لتقريب:يف معاجلة الصورة

.إىل منحنيات أكثر نعومةاحلافاتمنحنيات 
boundary splitting شطر الحدود

إىل احلافاتتقسيم منحنيات :يف معاجلة الصورة
.أجزاء

branch instruction تعليمة تفريع
التعليمات يف تنفيذلتعديل تسلسلعملتعليمة تست

.وحدة املعاجلة املركزية
breadboard لوحة تجارب مخبرية

دارة كهربائية، دارة جتريبية أولية للتحقق من
صنعها ولتحديد إمكانها،تقوميو هاحتليلو ها الختبار و 

يوضع. اجلهاز أو النظامالدارة أواخلاصة باملفهوم أو
املخربي دون ستعمالفقط لالتجريبللالتصميم 

.االهتمام باملظهر اخلارجي
breakdown انهيار
،فشل العازل أو منطقة العزل يف منع النقل الكهربائي

. وحيصل ذلك عادة بسبب اجلهد العايل
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breakdown voltage جهد االنهيار
على عنصر والذي يبدأ اجلهد املستقطب عكس

التيار الظاهر بعنده التيار باالزدياد بسرعة باملقارنة 
.يف اجلهود املنخفضة

breakover إلى التوصيلتخطٍّ 
نوع األمامي الناتج بسبب هو االنتقال إىل التوصيل

.دو قُ يف مقوم سيليكوين مَ التطبيق
breakpoint )برمجيات(نقطة توقف 

- ٢. عنوان تعليمة يعلق عندها تنفيذ الربنامج-١
نقطة حرجة يف برنامج ميكن عندها إيقاف برنامج 

.شرط
bridge circuit دارة جسرية
دارة حتتوي على أربع ممانعات جانبية وممانعة قطرية 

.ومنبع جهد
bridge converter ل جسري مبدِّ 

أربعة قواطع نصف يستعملمبدل استطاعة أمامي 
بشكل جسر ويعمل على تبديل اجلهد املستمر ناقلة

إىل جهد متناوب قيمته من القمة إىل القمة تساوي 
ضعف قيمة اجلهد املستمر املطبق على امللف 

.االبتدائي للمحول
brightness )شدة اإلنارة(وع صُ نُ 

.اإلنارة املرئية أو شدة الضوء الظاهريةقوة
brightness control

)شدة اإلنارة(ضبط النصوع 
.شدة اإلنارةيف التحكم 

brightness discrimination

)شدة اإلنارة(تمييز النصوع 
.القدرة على متييز شدة اإلنارة

brightness level )شدة اإلنارة(مستوى النصوع 

وء أو بعكسه وتقاس بالنسبة خاصية اإلنارة ببث الض
.للشمس

broadband عريض الحزمة
قناة اتصال هلا عرض جمال ترددي أكرب مما يلزم 

قادرة على سرعات من مثَ فهي،التصال هاتفي
.اتصال عالية

broadside array صفيفة مستعرضة
صفيفة هوائيات يكون فيها اجتاه الشعاع الرئيسي 

.مع حمور الصفيفةامتعامدً 
brush ِمْسفرة

الكربونأو من خليط من الكربونهي ناقل من 
والنحاس يقوم بتحقيق التماس الكهربائي مع دوار آلة  

.كهربائية
brush holder فرةسْ حامل مِ 

.الذراع اليت متسك رأس املسفرة
brush shifting motor سافرالمَ متزحزحمحرك 

متاسات نوع من حمركات التيار املتناوب تتزحزح فيه 
.سافر لتعديل سرعة الدوران وعامل االستطاعةاملَ 

brushless سافرعديم المَ 
.ليس حباجة ملسافر

BSCU

)وحدة التحكم بتوجيه حزمة األشعة(مختصر
.Beam Steering Control Unitانظر 

bubble فقاعة
.كرة صغرية من سائل حتتوي على هواء أو غاز آخر

buckboost بالتيارمقطع عكسي 
يف خمرجه أكرب من جهد اأي جهاز يعطي جهدً 

.مدخله
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bucket و لْ دَ 
منطقة يف طور االستقرار ميكن فيها اإلمساك -١

واحدة التخزين -٢. لتسريعهااجلسيماتبشعاع 
.على أداة نفاذ مباشر ميكن استعادة املعطيات منها

buffer circuit دارة عزل
لتقليل التفاعل بني الدارات عملدارة عازلة تست

.املتتالية
buffer gate بوابة عزل

هلا مدخل واحد وخمرج واحد وأداؤها دارة حجز
.NOTيعاكس أداء دارة النفي 

bulb بابةحُ 
بتيار كهربائي حىت نسخَّ مصباح كهربائي فيه فتيلة تُ 

.التوهج
bundled cables ِكبالرزمة  

معاملفتولة بعضهاجمموعة من األسالك املعزولة 
.بعض

burst دفقة-رشقة 
إرسال معلومات ذات حزمة عريضة خالل مدة 

.قصرية
burst error خطأ رشقي

الطول بني يُعربَّ عنها بسلسلة من املعطيات املعطوبة و 
فيه ، ويدخلخريوبت اخلطأ األبت اخلطأ األول

.هذان البتان
bus مسرى-ممر 

يربط الكتل ممر أو مسرى املعطيات يف حاسوب-١
ذو سعة )أو نقطة تغذية(نظام ناقل -٢. املختلفة

عقدة يف نظام -٣.عالية ويتألف من ناقل أو أكثر
يف يستعملناقل كهربائي ذو مقطع كبري -٤.طاقة

.حمطات التوليد والتوزيع
bus bar قضيب توزيع- مسرى -ممر 

كبري غري معزول ويكون ناقل كهربائي ذو مقطع  
.بشكل قضيب مستطيل املقطع

butterfly pattern أنموذج الفراشة
االعتماد احلساس على الشروط االبتدائية حيث 

خطي بتغريات كبرية يتسبب تغري صغري يف نظام غري
طريقة بيانية حلساب حتويل فورييه .يف احلاالت التالية

.السريع
buzzer أزَّاز- ان نَّ طَ 

.للتنبيهعملوتست)اأزيزً (اتصدر صوتً أداة كهربائية 
bypass تمرير جانبي

.جتاوز أو مرور جانيب
bypass capacitor ف تمريرمكثِّ 
مكثف مينع مرور التيار املستمر وتكون ممانعته 

.منخفضة للتيار املتناوب
byte بايت

يف االتعامل معها معً جيريجمموعة من البتات 
وهو وحدة التخاطب مع الذاكرة وأصغر  ،حلاسوبا

. التعامل معها مباشرة يف أية تعليمةجيريكمية 
عطى إمكان ختزين أي يُ و . بتات٨والبايت يتألف من 

.جهاز بالبايت
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- C -
cable لبْ كَ 

.هلا شكل احلَْبلجمموعة من النواقل املعزولة
calculator حاسبة
آلة إلكرتونية صغرية هلا لوحة مالمس وشاشة إظهار 

.للقيام بالعمليات احلسابية
calibration معايرة

بالنسبة إجراءات توصيف األجهزة للقيام بقياس معنيَّ 
.كمية معروفةىلإ

camera ةر ُمَصوِّ - رآلة تصوي
.إلكرتونيةهاز للحصول على صورة مشسية أو ج

CAN )ماتشبكة متحكِّ (مختصر
.Controller Area Networkانظر 

cancellation circuit دارة حذف
يف الرادار لتمييز األهداف املتحركة على عملتستدارٌة 

.الشاشة وإلغاء األصداء الثابتة
canonical form صيغة قانونية
أبسط شكل ميكن فيه كتابة أي تابع من صنف معني 

.)الشكل القانوين(فقدان العمومية دون
capacitance temperature coefficient

ل السعة الحراريعامِ مُ 
،األعظم يف السعة ضمن جمال حراري حمددالتغري

زء يف املليون لكل بالتغري يف قيمة املكثفة جلويعرب عنه 
.درجة حرارة مئوية

capacitance عةمواسَ -سعة
- ٢.الشحنة الكهربائيةختزينقدرة النظام على -١

نسبة تغري الشحنة يف نظام إىل التغري يف اجلهد 
.الكهربائي

capacitive ويّ عَ سَ 
.له عالقة بالسعة

capacitive divider ويّ عَ ئ سَ زِّ ُمجَ 
ىل طريف إمكثفان أو أكثر يوصالن على التسلسل 

احلصول على جزء من جهد ، وبذا ميكنمنبع تغذية
.املنبع على طريف كل مكثف

capacitive reactance إعاقة سعوية
متناوب أو سعة جلريان تياراملعاكسة اليت تقدمها

. نبضي وتقاس باألوم
capacitor مكثف
هو عنصر إلكرتوين غري فعال يتألف من لوحني ناقلني 

.يفصل بينهما عازل
capacity سعة

- ٢.ختزين الشحنة الكهربائيةقدرة النظام على -١
نسبة تغري الشحنة يف نظام إىل التغري يف اجلهد 

.الكهربائي
capillarity ة َشْعريةخاصَّ 

ري لالرتفاع أو االخنفاض عْ ميل السائل يف أنبوب شَ 
.نتيجة للتوتر السطحي

capture area )هوائيات(منطقة االلتقاط 
هوائي بنفس الكسب )يشملها(املساحة اليت يغطيها

.وبنفس خصائص عرض الشعاع
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carbon brush كربونيةفرة  سْ مِ 
معالتماس الكهربائي لتحقيقعملتستكربونيةكتلة  

ل آلة التيار املستمر أو ار عن طريق مبدِّ امللف الدوَّ 
.حلقات االنزالق آللة متزامنة

carbon nanotube (CNT)

كربونيّ أنبوب نانويّ 
يةربونكأجسام جزيئية أسطوانية مؤلفة من ذرات  

.هجينة
carrier حامل 

.مااشيء حيمل أو ميسك أو ينقل شيئً شخص أو 
إشارة مستمرة يتم تعديلها بإشارة أخرى حاملة 

.للمعلومات
carrier swing تأرجح التردد الحامل

.لةتغري الرتدد احلامل بسبب تأثري موجة معدِّ 
carrier wave حاملةموجة

تعديلها بإشارة أخرى حاملة جيريإشارة مستمرة 
.للمعلومات

carry generator مولد المنقول
طريقة لتوليد املنقول يف اجلمع واالستعارات يف الطرح 

تتطلب حتديد كل املنقوالت يف دارة مجع أو طرح ال
.ذات الرتتيب األدىن

carry look ahead استباق حساب المنقول
دة الالزمة لتحديد املاجلمع بتخفيض سرعةزيادة

.البتات املنقولة
carry propagation انتشار المنقول

.نشر املنقول مع عملية اجلمع
carry-in منقول داخل

وهو قد يغري إشارة ،إىل البت األعلى داللة١إضافة 

وليس هو .)٢ترميز متمم إىل (العدد إذا كان بإشارة 
.نفسه النقل اخلارجي من البت األكثر داللة

carry-out منقول خارج
من البت ) ١(االثناينالنقل اخلارجي هو نقل الرقم 
إضافة واحد إىل البت . األكثر داللة يف أقصى اليسار

.يؤدي إىل طفح١األعلى داللة الذي كان باألصل 
.لدينا منقول خارج: عندهال اقيو 

cartesian coordinates إحداثيات ديكارتية
هي إحداثيات خطية متعامدة ذات بعدين أو ثالثة 

.باإلحداثيات املتعامدةاوتسمى أيضً ،أبعاد
cartographic projection إسقاط خرائطي

على سطح كرة على خريطة املوجودطريقة لتمثيل 
.مسطحة

cascade تتابع
اغالبً تمرير شيء ما على التسلسل، وهي لإجرائية 

.معلومات أو معرفة
cascaded amplifiers مضخمات متتابعة

حيث ،ربط تسلسلي ملراحل تضخيم أو شبكات
يقوم خمرج أحدها بتغذية مدخل املرحلة التالية

cascaded connection ربط تتابعي
أحدحيث يغذي خمرجُ ،ربط تسلسلي لشبكات

.املرحلة التاليةها مدخلَ مراحل
cascode amplifier )كاسكود(م مضخِّ 

) املصرف(فيها حجز تجيريدارة 
مبرحلة ) أو ذي أثر حقلي (ستور ثنائي القطبية لرتانز 

زيادة بغرض) بوابة مشرتكة(تضخيم قاعدة مشرتكة 
.احلزمة أو مقاومة املخرجعرض
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case sensitive حساس الحالة
حني يكون احلرف يف اخمتلفً عطي معىنً يُ حساسٌ 

.احلالة السفلى أو احلالة العليا للوحة املالمس
catching diode ديود حماية/ المسرىثنائي

.القص التيار أو اجلهد إىل قيمة حمددة سابقً يستعملثنائي 
cathode طبِ هْ مَ 

.القطب السالب يف جهاز
cathode - ray tube ةطيّ هبِ مَ مام أشعة صِ 

األشعة املهبطية لتوليد صورة يستعملصمام إلكرتوين 
.على شاشة متأللئة

cathode ray oscilloscope

طيبِ هْ راسم إشارة مَ 
.مام األشعة املهبطيةصِ يستعملراسم إشارة 

Cauchy number عدد كوشي
يف ميكانيك السوائل لدراسة السوائل ستعمليُ م قْ رَ 

.املضغوطة
causal سببي

.له عالقة بسبب
cavitation فتكهُّ 

.تشكل فراغ ضمن جسم صلب
cavity تجويف

يعمل ، ناقل أجوف مغلق: )ةكروييف االتصاالت امل(
ة كرويذا معامل نوعية عاٍل يف جمال الرتددات املامهتزً 

له تردد االهتزاز أو كهرطيسوحيفظ بداخله حقًال  
.توافقياته

cell ةخليَّ 
املساحة اليت ختدمها حمطة يف االتصاالت املتحركة هي 

للخلية اكلمة خلية أيضً عملوتست. رئيسية واحدة

.الشمسية وخللية الوقود وللخلية الكهربائية
cellular يّ وِ لَ خَ 
تقنية تستعمل يف االتصاالت الالسلكية اهلاتفية بغية 

نفس طيف الرتددات عدة مرات يف نفس استعمال
أجهزة إرسال منخفضة االستطاعة عملتست. الشبكة

تسمى مساحة حمدودة أو ما)لتغطية(الستيعاب 
نفس الرتددات يف استعمالباخللية حبيث ميكن 

. أماكن أخرى من الشبكة
center مركز
نقطة أو مكان متساوي األبعاد عن جوانب أو حدود 

.جسم ما
center frequency تردد مركزي

تردد االستجابة العظمى أو الصغرى يف مرشح -١
مترير حزمة أو يف مرشح منع حزمة ويكون عادة 

-٢. املتوسط اهلندسي لرتددي القطع األدىن واألعلى
الرتدد املتوسط للموجة -٣. تردد منتصف الطيف

. املرسلة بعد تعديلها مبوجة جيبية
center tap ِمْربط مركزي

.يعة أو حمولوصلة إىل منتصف ملف أو وش
centipoise زاسنتي بو 

-غ-سم(واحدة اللزوجة احلركية يف اجلملة السغثية 
.حداتاللو ) ث

centistoke )سنتي ستوك(حدة قياس لزوجة او 
.مقاومة السائل الذي يتشوه بسبب قوة قص أو قوة شد

والعالقة بينها وبني واحدة قياس اللزوجة احلركية هي أن 
السنيت ستوك هي خارج قسمة سنيت بواز على اجلاذبية 

نسبة وزن حجم معني من مادة إىل وزن نفس (النوعية 
).احلجم من مادة مرجعية
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central مركزيّ 
.مهم أو أساسيّ -٢.املركزيقع يفما -١

central processing unit (CPU)

دة معالجة مركزيةوح
عاجلة جزء من احلاسوب يقوم بإجراء عمليات امل

الفعلية والتحكم بكامل احلاسوب وينقسم إىل جزأين 
وحدة احلساب واملنطق اليت تقوم بإجراء  ) أ: رئيسيني

. ة واملنطقية واملعاجلة األخرىكامل العمليات احلسابي
وحدة التحكم اليت تسلسل ترتيب تنفيذ ) ب

التعليمات 
ل تفعّ .إشارات حتكم لكل أجزاء نظام احلوسبة

.إشارات التحكم هذه العمليات اليت جتري يف النظام
centrifugal pump مضخة طرد مركزي

.القوة النابذة لتفريغ سائل يف أنبوببتعملمضخة 
CFAR )معدل إنذار كاذب ثابت(مختصر

.Constant False Alarm Rateانظر 
chaff عصيات تشويش رادارية
شرائح أو قطع من أسالك معدنية أو من ألياف 

.زجاجية مطلية باملعدن لعكس املوجات الكهرطيسية
.عادة للتشويش على الرادارعملستوتُ 

chain code ترميز متسلسل
يف صورة ذات مثالً (الدقيقةطريقة لرتميز اخلطوط 

فيها ترميز اجتاه احلركة من نقطة ريجي) مستويني
.ألخرى

channel قناة
الوسط الذي تنتقل فيه املعطيات من املرسل إىل -١

قد يكون الوسط وهذا . املستقبل يف نظام اتصال
ممر النقل بني املنبع واملصرف-٢. أو فضاءً اسلكً 

وصلة معطيات عالية -٣. حقليترانزستوريف 

.احمليطة
character ِسَمة- ِمحْرف 
حرف أو رقم أو عالمة تنقيط أو أي رمز موجود يف 

. رسالة
characteristic ُمَميِّز

.هِ فِ رّ عَ مسة لشخص أو ملكان أو لشيء لتَـ 
characteristic curve منحني خواص

.يبني العالقة بني متحولني مرتبطني بعالقةخط بياين
characteristic equation معادلة مميزة
معادلة كثري احلدود تنتج عندما يساوى التابع املميز 

.بالصفر
characteristic function تابع مميز

االسم املعطى ملقام كثري احلدود لنموذج تابع -١
فورييه حتويل هو : يف االحتماالت- ٢. النقل

.كثافة احتماالتلتابع  العكسي
characteristic impedance ممانعة مميزة
خاصية ذاتية خلط النقل حتدد املمانعة اليت تراها 

 .
characteristics خواص- خصائص 

جهاز تبني قدرته على أداء الوظائف املطلوبة صفات
. منه

charge carrier حامل الشحنة
. عند حتركهاكهربائاحدة شحنة كهربائية تولد تيارً او 

: يوجد نوعان من حوامل الشحنات يف نصف الناقل
.اإللكرتونات والثقوب
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charge conservation مصونية الشحنة
ولتغيريها . الشحنة الصافية لنظام معزول تبقى ثابتة

النظام إىل من ) مير تيار(جيب أن ننقل شحنات 
والشحنة يف الكون .اخلارج أو من اخلارج إىل النظام

ثابتة، جيري إنشاء الشحنات أو تدمريها بأزواج من 
.السالبة-الشحنات املوجبة

charging current تيار الشحن
. جزء من تيار خط ما يقوم بشحن سعة اخلط

.وكذلك التيار الذي يشحن خلية كهربائية ثانوية
charging time زمن الشحن

%٩٢الزمن الالزم للجهد بني ناقلني ليصل إىل قيمة 

.من قيمة جهد مستمر حلظي عند تطبيقه
chassis هيكل

.بنية سيارة أو جهاز إلكرتويناهليكل احلامل لِ 
check bit اختبارِبتّ 

جترييف عملية كشف األخطاء حيث يستعملتٌّ بِ 
إضافة صفر أو واحد لكل جمموعة من البتات حبيث 

من الرقم زوجاأو عددً فردا
.واحد

chemical effect أثر كيميائي
.التأثري الكيميائي للتيار الكهربائي

chessboard distance

)تشيبيتشيفمساحة (مسافة رقعة الشطرنج 
إذا  أي Lباستخدام املسافة بني نقطتني حمددتني

يف فضاء شعاعي معياري، qو pكانت النقطتان 
على التتايل؛ فهذه املسافة هي qiو piبإحداثيات 

القيمة العظمى للبعد بني مسقطي النقطتني على 
.خمتلف احملاور القياسية

chip جذاذة-قاقة رُ 
قطعة صغرية من مادة نصف ناقلة ميكن بناء -١

يف اتصاالت -٢. دارات إلكرتونية صغرية عليها
الطيف املنثور بالسلسلة املباشرة هي النبضات اليت 

.يكون منها مفتاح النثر
chip select (CS) )الرقاقة(انتقاء الدارة 
إشارة دخل للتحكم يف جذاذة ذاكرة جلعلها يف حالة 

. الكتابة فيهمسرى املعطيات أوفعالة يف قراءة
chirp radar درادار متغير التردُّ 

. ه احلامل مع الزمندَ رادار يغري تردُّ 
choke coil ملف خانق

لتمرير يستعململف ذو مقاومة صغرية وحتريض كبري 
.التيار املستمر وختميد التيار املتناوب

chopper عُمَقطِّ 
مستمر بتوليد ل جهد من مستمر إىل مبدِّ -١

ويكون جهد ،نبضات ذات جهد ثابت إىل احلمل
عامل الدور ملولد يف مُ املخرج هو جداء جهد املدخل 

جهاز يقوم بتقطيع تيار مستمر أو -٢.النبضات
ميكن إجراء ذلك . شعاع ضوئي أو أية إشارة أخرى

-٣. لتعديل كمية ما أو لتسهيل تضخيمهامثالً 
للتيار املستمر لتوليد تيار بالتقطيع الدورييقومجهاز 
. متناوب

chromaticity لونية
.نسبة نشر التوليف إىل نشر العزم يف الشعاع-١
يات اللونية هي ثإحدا.مواصفات حمفزات اللون-٢

واألزرق مع القيم النسبية أللوان األمحر واألخضر
.ترابطها يف درجة اللون واإلشباع
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chromaticity diagram اللونيةمخطط 
ل كل منها خمطط مسطح يبني نتائج خلط األلوان ومتثَّ 

.بنقطة وحيدة على املخطط
chromosome grammar

جينية) خوارزمية(قواعد 
قواعد تابع املالءمة للرموز القابلة للتنفيذ يف 

،جلودة تغيريات الرموز املنفذةايعطي قيمً : الصبغيات
.زويدخل تغيريات جديدة عشوائية يف الرمو 

circuit دارة
بعضهاة مؤلفة من عناصر كهربائية موصولأدا

.ببعض
circuit diagram مخطط الدارة

.خمطط اصطالحي مبسط لدارة كهربائية
circulating current تيار دائر

على -تيارات كهربائية تتحرك يف مسارات غري سليمة 
.بسبب التأريض اخلاطئ-األغلب 

circulator )كرويةأمواج مِ (ُمَدّور - َدوَّار 
أداة متعددة البوابات غري انعكاسية هلا خاصية أن 

مرتبطة ١املوجة الكهرطيسية الداخلة من البوابة 
ترتبط ٢فقط وتلك الداخلة إىل البوابة ٢بالبوابة 
...وهكذا٣بالبوابة 

city block distance

)خوارزميات(مسافة رقعة المدينة 
.عني حقيقينيقياس املسافة بني شعا

clamper ُمزيح المركبة المستمرة
هي دارة إلكرتونية متنع اإلشارة من جتاوز قيمة معينة 

.وذلك بزحزحة قيمة التيار املستمراسلفً 
clamping circuit دارة إزاحة مركبة مستمرة

القيمة السالبة أداة تبقي القيمة املوجبة العظمى أو

.تيار متناوبالعظمى على مستوى ثابت يف دارة 
class صنف

وختتلف ،صنفباصية أو خبتشرتكجمموعة من األشياء 
. موعات األخرى بالنوع أو الطراز أو الصفة

clear input مدخل المحو
.للبوابةحموٍ يعطي إشارةَ مدخٌل 

clipper عقاطِ -د محدِّ 
عند وجود دخل فوق أو إالّ اتعطي خرجً ال أداة 

.حتت قيمة حرجة معينة
clipper circuit صّ دارة قَ 

.دارة تزيل قمة املوجة
CLK )ساعة(مختصر 

.clockانظر
clock (CLK) ساعة

دارة -٢. اليت تولد إشارة تزامن دوريةدارة املهتز-١
تولد سلسلة من النبضات يف أزمنة منتظمة ألغراض 

. تالتزامن والتواقُ 
clock cycle دورة الساعة
حادثة واحدة كاملة لنظام تواقت التزامن تظهر فيها 

.احلالة العالية واحلالة املنخفضة
clock generator د نبضات الساعةمولِّ 

.د إشارة توقيتدارة تولِّ 
clock pulse نبضة الساعة

باجلبهة الصاعدة أو قدح دارة رقمية إماتإشارة رقمية 
.هلااجلبهة النازلة 

clockwise عقارب الساعةباتجاه دوران
صفٌة للدوران الذي يوافق االجتاه املعروف لدوران 

.عقارب الساعة
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closed circuit دارة مغلقة
.إشارةدارة كهربائية كاملة مير فيها تيار أو

closed loop حلقة مغلقة
آلية أو إجرائية أو يف نظام حتكم آيل يقوم بالتحكم 

. عملية بواسطة التغذية العكسية الراجعة
closed loop gain ربح الحلقة المغلقة

من فيهاالزيادة يف قيمة إشارة املخرج بسبب التأثري 
وذلك يف دارة حتكم ،عناصر وإشارات أخرىِقَبل 

.ذات تغذية عكسية
cluster )َحشد- عنقود(تجمع 

أو جمموعة من ،فراغجمموعة من نقاط املعطيات يف
.ببعضبعضهااملرتبطة احلواسيب

clustering عنقدة
أمناطٍ أساسية من )حشود(عناقيدعمليُة تكوين

.حمددة
clutter ش راداري باألصداء شوُّ تَ 
االسم املعطى لإلشارات اخللفية غري ذات الفائدة 

وهو شكل من أشكال الضجيج ،لعملية الكشف
وهو االسم اجلمعي لألصداء الرادارية غري ،املرتب

.هافياملرغوب 
CMMR )نسبة تخميد النمط المشترك(مختصر 

.Common Mode Rejection Ratioانظر 
CMOS ) سيموس( CMOS تقنية

على pوقناة nات قناة ترانزستور تعين عملية دمج 
). بشكل متتام(نفس جذاذة السيليكون 

co - planar waveguide (CPW)

حمسطَّ موجيٌّ دليلٌ 
املوجة نية تكون فيها كل النواقل الداعمة النتشارهو بِ 

يكون عادة السطح العلوي لنصف ،على سطح واحد
.الناقل

coaxial محوريّ 
،خط نقل مكون من ناقلني متمحورين يفصل بينهما عازل

.وهذا التصميم حيمي الناقلني من احلقول اخلارجية
cochannel بةمواكِ قناة 
ما خيص قناة إرسال السلكي تقع على نفس القناة 

.الرتددية كالتداخل من قناة جماورة
code ترميز- رمز 

. للتخزين والنقلامناسبً متثيالً تقنية لتمثيل املعلومات 
Code Division Multiple Access (CDMA)

نفاذ متعدد بتقسيم الرمز
. يف نظام اتصالللقنواتالنفاذ املتعدد لتوفريتقنية 

هذه التقنية مبنية على تقنية الطيف املنثور حيث 
.القنواتيتشارك كل املستثمرين يف كل موارد 

coded information معلومات مرّمَزة
.دات املباشرة لإلشارةاحملدِّ من بدالً رموٌز توَضع 

coded radar signals

زةاإلشارات الرادارية المرمَّ 
.زة مبعلومات أخرىإشارات رادارية مرمَّ 

coder زُمَرمِّ 
الشخص الذي يقوم بتصميم وكتابة واختبار -١

اأصواتً يستعملنظام اتصاالت -٢.برامج احلواسيب
اإشارات أخرى لرتميز مضمون رسالة وأحيانً أو أيَّ 

.تهايحلما
coding ترميز 

عملية تغيري. عملية برجمة وتوليد الرموز يف لغة معينة
الشكل التماثلي إىل شكل آخر املعطيات من

.جمموعة من القواعد واجلداولاستعمالب
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coefficient ل عامِ مُ 
قيمة رقمية ثابتة توضع قبل املتحول يف املعادلة اجلربية  

.كضارب
coefficient of amplification عامل التضخيممُ 

استطاعة أو جهد أو (م إىل دخله نسبة خرج املضخِّ 
.)تيار

coefficient of coupling عامل الربطمُ 
.عدد جمرد ميثل درجة تأثر نظامني مرتابطني

coefficient of discharge عامل التفريغمُ 
.نسبة التفريغ احلقيقي إىل التفريغ النظري

coefficient of reflection عامل االنعكاسمُ 
.جزء القدرة املشعة اليت تنعكس عن سطح

coefficient of self inductance

عامل التحريض الذاتيمُ 
نسبة القوة احملركة الكهربائية املتولدة يف دارة بسبب 

،التحريض الذايت إىل معدل تغري التيار املولد هلا
.ويقاس باهلنري

coercive field حقل إزالة المغنطة
اقيمة احلقل الكهربائي الذي يكون استقطابه مساويً 

يف حلقة حديدية كهربائية للصفر عند مترير مادة 
.طاءبِ ال

cognitive radar )إدراكي(رادار معرفي 
املعاجلة الذكية ) أ: للرادار املعريفمهامّ توجد ثالثة 

.لإلشارة املبنية على التعلم بالتفاعل مع البيئة
.لل إىل املرسِ التغذية العكسية من املستقبِ ) ب
االحتفاظ مبحتوى معلومات اإلشارات املنعكسة ) جـ

املقاربة البايسية لكشف استخدام بجيريوالذي 
.اهلدف باملالحقة

cognitive radio )إدراكي(السلكي معرفي 
اكتشاف جهاز السلكي ذكي تفاعلي ميكنه آل

. املتاحة يف طيف الرتددات الالسلكيةالقنوات
coherence كماسُ تَ 
توصيف كل خصائص الرتابط بني الكميات الفيزيائية 

.بني عدة موجات لرزم موجيةملوجة واحدة أو 
coherence band كماسُ مجال التَّ 
. ا

ميكن نقل اإلشارات اليت عرض حزمتها أقل من هذا 
.

coherent radar رادار متماسك
النبضات املرسلة من الرادار املتماسك كلها هلا زوايا 

وحتديد متاسك الرادار . ر حمددة بالنسبة ملرجعيةطو 
. بواسطة املرسلجيريمن عدمه 

coherent detection كشف متماسك
املوجة احلاملة لتحسني بهو تقنية لربط زاوية الطور 

.الكشف
coil وشيعة- فّ لَ مِ 
سلك ملفوف على نفسه أو بشكل حلزوين أو بتتابع 

.حللقات
coil pitch الوشيعة/ خطوة الملف 
املسافة من مركز لفة يف الوشيعة إىل مركز اللفة 

.
coil quality (Q - value) الوشيعة/جودة الملف
التعريف العام لعامل اجلودة هو نسبة االستطاعة 

إىل عند تردد العمل، الّرّديّة/يف املعاكسةالظاهرية
ز أو يف اجلهاالناجتة عن املقاومة املفاقيد يف االستطاعة 
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:ويساوي هذا العاملامللف
RfLRL /2/  .

collector عُمجمِّ 
ستور الذي تتدفق إليه الشحنات من قطب الرتانز 

.القاعدة
collision اصطدام

.حادثة قصرية األمد تصطدم فيها األجسام
Collision Avoidance System

نظام تفادي االصطدام
يف مركبة لتحذير هو

.السائق من أية أخطار قد تكون أمامه
color enhancement تعزيز األلوان

.زيادة إشباع اللون دون تغيري يف توهجه أو يف نوعه
color primaries ألوان أولية
األلوان اليت عند مجعها وخلطها تعطي كامل مدى 

.عادة األمحر واألخضر واألزرقيستعملو . األلوان
color saturation إشباع األلوان
لون تقع فيه املوجة الرئيسية عند طرف خمطط ألوان 

هو لون نقي ألنه مل امتامً اللون املشبع . ماكسويل
.بأي لون آخريُلوَّث

color spectrum طيف األلوان
.توزيع األلوان الذي يتولد عند تشتت الضوء يف موشور

color television تلفاز ملون
.الصور ملونةتلفاز يعرض

color transformations تحويالت األلوان
ميكن وصف لون مبكوناته احلمراء واخلضراء والزرقاء أو 

.املكوناتهلذهةخطيناتج عن تراكيب بأي حتويل 

combinational logic circuit

دارة منطق تركيبي
دارة منطقية تكون فيها إشارات اخلرج للجهاز 

على إشارات الدخل اخلارجية املطبقةمعتمدة كل
.على الدارة

combine )يضم(ضم 
ضم عدة إشارات، أو ضم : مثال.يضم-يوحد 

.التيارات الناجتة عن عدة منابع مستقلة يف دارة
combiner ضام

.إشارتنيدارة تقوم بضمّ 
common base قاعدة مشتركة

فيه ستور ثنائي القطبية وحيد تطبق مضخم ذو ترانز 
ع 

.وتتصل القاعدة مبنبع جهد ثابت
common cathode ط مشتركبِ هْ مَ 

بالنقطة ط متصالً هبِ مام اليت يكون فيها املَ دارة الصِّ 
.وهي عادة األرض،املشرتكة

common collector ع مشتركجمِّ مُ 
فيه ستور ثنائي القطبية وحيد تطبق مضخم ذو ترانز 

إشارة الدخل على القاعدة وخترج اإلشارة من الباعث 
ويسمى أيضا بالتابع . 

اجلهد يف هذه ألن ربحemitter-followerالباعثي 
الدارة قريب من الواحد حيث يتبع جهد الباعث 

.جهد القاعدة
common emitter باعث مشترك

فيه مضخم ذو ترانزستور ثنائي القطبية وحيد تطبق 
. إشارة الدخل على القاعدة وخترج اإلشارة من 

.وُيستعمل لتضخيم إشارة الدخل
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common mode نمط مشترك
(+) هي إشارات متطابقة على كل من املدخل 

differentialيف مضخم تفاضلي)-(واملدخل 

amplifier.
Common Mode Rejection Ratio
(CMRR)

نسبة تخميد النمط المشترك
،قياس جودة مضخم له مدخالن تفاضلياننسبٌة ل

متوسط (ربح النمط املشرتك عرَّ وتُ 
الفرق بني (وربح النمط التفاضلي ) املدخلني
.)املدخلني

communication اتصال
وسيلة ربط بني -٢.واألخبارتبادل املعلومات-١

.األشخاص أو األماكن
commutating تبديل

لتوليد تيار هأو عكس اجتاهتيار متناوب ضبط 
.مستمر

commutation تبديل- إبدال 
يف الوشيعة الدوارة ،املتناوبل التيارُ وَّ حيُ العملية اليت 

هذا التبديل جيري. إىل تيار مستمر،آللة تيار مستمر
stationary contactsسافرجموعة من املَ مب

(brushes) ْزلق على نواقل مركبة على حمور الثابتة تن
.القسم الدوار

commutator ُمَبدِّل
بعض عن جمموعة من القطع النحاسية املعزولة بعضها 

ثابتة لتسمح مبرور التيار brushesواليت متس مسافر
من الوشائع الدوارة آللة تيار مستمر إىل املرابط 

.اخلارجية
compactness تراصّ 

.اخلاصية الفراغية باالزدحام
واحملدودة ) (اجلزئية املغلقة 

كل نقطة تبعد مسافة حمدودة عن مجيع النقاط (
.للمستقيم احلقيقي) املتبقية

comparator نقارِ مُ 
-٢.ينينثنااعنصر منطقي يقارن بني رقمني -١

أو جمموعتني أداة برجمية تقارن بني برناجمني أو ملفني
. من املعطيات لتحديد املشرتك واالختالفات

comparison مقارنة
تساوي شيئني أو إجياد أيهما أكرب، على فحصُ 

.سبيل املثال
compatibility تالؤم

لتطابق مع متطلبات واجهة لوحدة وظيفية قابلية
.حمددة

compatible متالئم
.غريهمعلوجودقابل ل

compensated motor محرك معّوض
حمرك مزود مبلف حقل تعويضي للتقليل من آثار 

.التحريض يف اجلزء املتحرك
compensation تعويض

القيام بأعمال تقاوم التأخري الدينامي أو تعدل -١
سة وخمرج املتحكم يالتحويل بني املتحوالت املق

تبديل -٢. استقرة دائمً للحصول على استجابة م
السلوك الدينامي يف عملية بإضافة كتل للنظام وهي 
عادة تتصل على التتايل مع العملية األساسية إما على 

.متحول املدخل أو متحول املخرج أو كليهما
compensation circuit دارة تعويض

.التعويض عن آثار البيئة احمليطةعلىالدارة اليت تساعد 
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compensation theorem نظرية التعويض
تنص النظرية على أنه ميكن )يف الدارات الكهربائية(

يف دارة، RIاالستعاضة عن مقاومة 
.واجتاهه يعاكس اجتاه التيارR.Iمبنبع فلطية قيمته 

compiler )برمجيات(مترجم 
إىل برنامج ذا مستوى عالٍ ابرنامج يرتجم برناجمً 

مثل لغة ،تعليمات قابلة للتنفيذ من قبل اآللة
.)assembler(التجميع 

complement تتميم/ممتمِّ 
.ينثنااتبادل اآلحاد مع األصفار يف رقم -١
.الشكل املعكوس لنظام ترقيم-٢

complementary تكميلي-تتميمي 
.كمال أو التتميميقوم باإل 

complementary - pair

زوج تكميلي/ تتميمي زوج 
.زوج متتام أو متكامل

complementary amplifier مضخم تكميلي
،هو مضخم استطاعة متناظر يف مرحلة اخلرج

.pnpواآلخر npnين أحدمها ترانزستور يستعمل
complementary function تابع متمم
احلل العام للمعادلة املساعدة يف معادلة تفاضلية 

.خطية
Complementary MOS (CMOS)

( سيموس(متتامموس 
على pوقناة nات قناة ترانزستور تعين عملية دمج 

). بشكل متتام(نفس جذاذة السيليكون 
complementary output خرج متتام
خمرج دارة فيه مفتاحا تبديل حبيث عندما يكون 

.ايكون اآلخر صفرً اأحدمها واحدً 

complex مركب عقدي
.أجزاء خمتلفة مرتابطةمؤلف من

complex impedance ممانعة عقدية
اعددً بصفتها بنية رياضية تسهل متثيل املمانعات 

مطاله نسبة مطال اجلهد إىل مطال التيار عقد
بني اجلهد )فرق الّطور(وزاويته هي فرق الصفحة

.والتيار
complex notation

صيغة عقدية- تدوين عقدي 
ibaهو التعبري عن العدد العقدي بالصيغة  

هو اجلذر الرتبيعي لـ عددان حقيقيان ووحيث 
-1.

complex number عدد عقدي
ibaختيلي بشكل وعددحقيقي لعددمجع  

العددهو عددان حقيقيان و و حيث 
.1-اجلذر الرتبيعي لـ الذي هوالتخيلي 

component مركبة،عنصر،مكون
.شيء أكربجزء من

compound بُمرَكَّ 
.شيء مؤلف من عنصرين خمتلفني أو أكثر

compound excitation بتهييج مركَّ 
التدفقفيه ضبط يُ حتريض يف اآلالت الكهربائية 

.املغناطيسي كتابع للتيار يف قلب املتحرض
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compressibility نضغاطالقابلية ا
.خاصية االنكماش فراغ

هي قياس : )يف الرتموديناميك، وميكانيك السوائل(
التغري النسيب يف حجم السائل أو الصلب استجابًة 

.للتغري يف الضغط

compressible flow جريان قابل لالنضغاط
اتغريً ) سائل أو غاز(تتغري فيه كثافة املائع هو تدفق 

. من نقطة إىل أخرى يف منطقة التدفقاملحوظً 
compressible fluid سائل قابل لالنضغاط 

من نقطة املحوظً اسائل ميكن أن تتغري كثافته تغريً 
.قابلة لالنضغاطومجيع السوائل. إىل أخرى

compression ضغط
.رفع الضغطخفض احلجم الذي يؤدي إىل-١
اليت متثل ضغط املعطيات هو تقليل عدد البتات-٢

استعمالومنهاذلك بعدة طرق وحيدث(املعطيات 
أو رموز خاصة لتمثيل سالسل احملارف املتكررة

عدد أقل من البتات لتمثيل احملارف استعمالب
بتقليل عرض ضغط املعطيات التماثلية-٣. كررةتامل

.عملجمال الرتددات املست
computation حوسبة- حساب 

ملعاجلة احلاسوباستعمالنوع من احلسابات أو 
.املعلومات

computation theory نظرية الحوسبة 
هو الفرع العلمي الذي يتعامل مع مدى فعالية حل 

اليت ميكن حلها على منوذج حاسوباملسائل
وهو ينقسم إىل ثالثة املناسبة،اخلوارزميةاستعمالب

نظرية األمتتة ونظرية إمكان احلوسبة ونظرية : أفرع

. تعقيد احلوسبة
computer حاسوب 

آلة الكرتونية أو كهرميكانيكية أو ميكانيكية حبتة -١
وجتري عليها بعض العمليات تقبل اإلدخاالت

وحدة وظيفية تستطيع -٢.احلسابية وتعطي نتائج
الكثري من العمليات احلسابيةتشملالقيام بعمليات 

. والعمليات املنطقية دون تدخل إنساين أثناء العمل
نظام مربمج لغرض عام أو لغرض خاص يستطيع -٣

وفيه وحدة معاجلة أو أكثر وذاكرة . تنفيذ الربامج آل
. وأجهزة حميطية لإلدخال واإلخراج

Computer Aided Design (CAD)

تصميم بمساعدة الحاسوب
يهتم بتوليد حقل يف اهلندسة الكهربائية -١

خوارزميات وبرامج تساعد املصمم يف عمله املعقد يف 
تصميم وتنفيذ الدارات التكاملية أو أي مشروع 

نظاُم برامج وحمطات عمل ُيستخَدُم يف -٢.هندسي
النماذِج التصميميِة، واهلندسية، واملعمارية، والعلمية، 
اليت ميتدُّ جماُهلا من األدوات البسيطِة إىل املباِين،

تُنِشُئ . والطائرات، والدارات املتكاملة واجلزيئات
إصداراُت التطبيقات املتنوعة للتصميم مبعونة 

ببعدين أو بثالثة أبعاد، وَتعرُض ااحلاسوب أغراضً 
بإطاٍر سلكيٍّ حنيٍف كنماذج " هياكل"النتائَج على 

. أكثر واقعية مع سطوح مظللة، أو كأغراض مصمتة
بتدوير أو بضبط اميِكن أن تقوَم بعُض الربامِج أيضً 

حجِم النماذج، وبعرِض مناظر داخلية، وإعداد قوائم 
. ظائَف أخرى مهّمةاملواد الالزمة للبناء، والقيام بو 

َتعتِمُد برامُج التصميِم مبعونِة احلاسوب على 
ما تتطّلُب استطاعَة حساٍب كبرية االرياضيات، وغالبً 

.من حمطات العمل العاليِة األداء
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computer science ب و علم الحاس
.بياحلواساستعمالدراسة مبادئ و 

concatenation ضم متعاقب
.كما يف سلسلة،تعاقباحالة الربط معً 

concave رُمَقعَّ 
إىل الداخل مثل داخل له سطح منحنٍ صفٌة ملا 

.الدائرة أو داخل الكرة
concentration تركيز

.التعامل مع أمر واحد دون غريه-١
.جتميعها باجتاه واحد: تركيز األشعة-٢

concept مفهوم
.خطة أو نية أو تصور-٢.فكرة جمردة-١

condenser فمكثِّ 
هو عنصر إلكرتوين غري فعال يتألف من لوحني ناقلني 

.بينهما عازل
condition حالة-شرط 

.تعلق باملظهر أو اجلودة أو ترتيب العملتحالة 
condition register سجل حالة

لتخزين القيم احلالية يستعملسجل كيان صلب 
.لرموز احلالة

conditional طيّ رْ شَ 
يتعّلق تنفيذها بتحّقق شرٍط صفٌة لفعٍل أو عملية 

.معّني 
conditional probability احتمال شرطي

آخر قد ابأن حدثً اَحَدٍث ما علمً احتمال وقوع 
.وقع

conductance ةناقليَّ 
خاصية تصف توفر وحركية -٢.املقاومةمقلوب-١

الناقلة ضمن املادة وختتلف القيمة بني اإللكرتونيات

 .
conduction توصيل- ناقلية 

عملية انتقال احلرارة أو الكهرباء مباشرة يف مادة -١
.ما عند وجود فارق يف درجة احلرارة أو يف اجلهد

.ت يف وسط ماعملية انتقال موجات الصو -٢
conduction angle زاوية التوصيل
اجلزء من الدور الذي تكون فيه أداة ما يف حالة نقل 

اواألداة ميكن أن تكون عنصرً ،أي حاملة للتيار
ويطلق هذا .ملف أو مكثفمقاومة أومثلكهربائيا
على أدوات التبديل يف يف املقام األولالتعبري 

تشغيلها جلزء صغري من ريجيلكرتونيات الطاقة واليت إ
.دورة الطاقة

conduction band حزام ناقل/ حزمة الناقلية 
امتامً نطاق الطاقة األخفض يف بلورة غري مشغول 

.باإللكرتونات
conduction current تيار النقل

والثقوب لكرتوناتأو اإل(يف ناقل لكرتوناتحترك اإل
.)يف نصف ناقل

conductive layer لةطبقة ناق
.مادة ناقلة قادرة على نقل احلرارة والكهرباء

conductivity ناقلية
قياس لقدرة املادة على نقل -٢. مقلوب املقاومة-١

.التيار الكهربائي
conductor ناقل

.مادة تسمح جبريان الطاقة
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cone مخروط
جمسٌم حمدوٌد مبنطقة مستويٍة وسطٍح مكوَّن من القطع 

ال تنتمي إىل –املستقيمة اليت تصل بني نقطٍة ثابتٍة 
.ونقاط حميط تلك املنطقة-مستوي املنطقة املستوية

configuration ترتيب/ هيئة/ تشكيلة
.الت لتحديد شروط التشغيلتطبيق بعض املعامِ 

conformal transformation

محافظ/تطابقيتحويل
؛ أي إذا حيافظ على الزواياحتويل : يف الرياضيات

فإن خياليهما وفق هذا منحنيان بزاوية تقاطع
.اأيضً التحويل يتقاطعان بزاوية 

conical - scan tracking radar

رادار مالحقة ذو مسح مخروطي
الرادارات النماذج األوىل منيف استعملنظام 

.لتحسني الدقة
conical scan مسح مخروطي

الرادارات النماذج األوىل منيف استعملنظام 
.لتحسني الدقة

conjugate ق رافِ مُ 
هو ثنائي احلّد نفسه بعد املرافق اجلربي لثنائي حدّ 
−:كما يليتغيري إشارة حّده الثاين مرافقه 1 + واملرافق العقدي هو العدد الذي له نفس . 1

i43مثل ومعكوس اجلزء التخيلياجلزء احلقيقي 

.i43مرافقه هو
conjugate impedance match

توافق الممانعة العقدية
االستطاعة العظمى من منبع إىل محل عندما تنتقل

تكون ممانعة خمرج املنبع مساوية للمرافق العقدي 
توافق املمانعة ويف هذه احلالة حيصل،ملمانعة احلمل

.العقدية
connecting wires أسالك توصيل
األسالك اليت تقوم بالتوصيل الكهربائي ملختلف 

.عناصر الدارة الكهربائية
connection وصل-توصيل - ربط 

.ربط شيء بآخر
connectivity توصيلية

.القدرة على االتصال وبقائه
connector موصل

.كهربائية على متاسأداة إلبقاء عنصرين يف دارة  
conservation انحفاظ/مصونية/حفظ

.احملافظة على شيء ما
conservation of momentum مصونية العزم

ايل يف نظام مجن العزم اخلطي اإلإاملبدأ الذي يقول 
. ال يتأثر مبا جيري داخل النظاممغلق هو عزم ثابت و 

constant ثابتة/ثابت
.حالة عدم التغري-١
.يأخذ قيمة واحدة فقطرمز -٢

constant - current characteristics

خواص التيار الثابت
لكرتوين مام اإلالعالقة بني جهدي مسريني يف الصِّ 

مع ثبات جهود  االتيار يف أحدمها ثابتً يبقىعندما 
.كل املساري األخرى

constant - current source منبع تيار ثابت
عن مقاومة احلمل احمددً اد تيارً دارة تولِّ 

.واجلهد املطبق
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constant - voltage source منبع جهد ثابت
يف خرجه ويتغري التيار حسب اثابتً امنبع يعطي جهدً 

.مقاومة الدارة
Constant False Alarm Rate (CFAR)

معدل إنذار كاذب ثابت
يتطلب حل مسألة اإلنذار اخلاطئ تطبيق أساليب 

عتبة اإلنذار الكاذب الثابت القيمة اليت تغريملعدل 
. الكشف كتابع للبيئة املتعامل معها

constellation كوكبة
.جمموعة من األشياء املرتابطة

constrained دمقيَّ 
.معنيَّ دود أو سلوكُمْلزٌم حب

constraint شرط- قيد 
.آخراأو شيئً اأو سلوكً اشيء حيدد أو يقيد شخصً 

contact تماسّ 
.تالُمُس شيئني أحدمها مع اآلخر

contact potential difference

فرق كمون التماسّ 
فرق اجلهد املوجود بني طريف نقطة اتصال مادتني 

.ناقلتني
contact resistance مقاومة التماسّ 

عند)أو مفتاح(ي حاكمة املقاومة بني متاسَّ 
. هماتالمس

contact surface سطح التماسّ 
.السطحان اللذان يتماسان وينتقل عربمها التيار الكهربائي

continuity استمرار
.حالة استقرار وغياب االنقطاع

continuity equation معادلة االستمرار
تصف حركة كمية مصونة مثل معادلة تفاضلية جزئية 

.الكتلة والعزم والطاقة والشحنة الكهربائية
continuous مستمر

.انقطاع، من دون انكسار أو يّ كلّ شيءتشكيل
continuous assignment statement

عبارة إسناد مستمر
. هو اإلسناد األساسي يف منذجة جريان املعلومات

للنمذجة يف منطق الضم الرتاكيب ويرسل يستعملو 
.القيم يف الشبكات

continuous duty عمل مستمر
.طويلة بأمحال ثابتةالة مددً اآلعمل 

continuous signal إشارة مستمرة
عادةهي قيمة إشارة متغرية يكون جماهلا الذي هو

.ا
continuous wave (CW) موجة مستمرة

بعكس املوجة النبضية -عادةً جيبية-موجة دورية 
.لةأو املوجة املعدَّ 

contour ةحافَ 
.احلد الفاصل بني شيئني أو بني شيء وخلفيته

contour length طول الحافة
.طول املنحين

contrast نتبايُ 
الصورة الفارق يف إدراك الطاقة املرئية بني بياض 

صورة تلفازية أكثر أجزاء وهي النسبة بني ،هاوسواد
.وأكثرها إضاءةاظالمً 

control ضبط-م تحكُّ 
م التدخل بواسطة مداخل مناسبة يف العملية املتحكَّ 

م للعملية املتحكَّ ،مامراقبةٌ وجتري،تشغيلها
.اأحيانً ،
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control bus ممسرى تحكُّ 
للتواجه مع الدارات اخلارجية مثل الذواكر يستعمل
.الكتابة والقراءة وإشارات املقاطعات وغريهاوإشارات

control circuit مدارة تحكُّ 
. أدوات حتكمعملدارة تست

control grid متحكُّ شبكة 
يف الصمامات لتعديل جريان يستعملمسرى 

.صعدمَ ـط والهبِ مَ ـبني اللكرتوناتاإل
control loop محلقة تحكُّ 
نوع من نظم التحكم يقوم بالتغيري اآليل للخرج 

لفارق بني إشارة التغذية العكسية وإشارة اىلإااستنادً 
. الدخل

control signal مإشارة تحكُّ 
م بالتحكُّ اكهرباء أو ضوء ميثل أمرً نبضة أو تردد من  

.وهو ينتقل على شبكة أو قناة حاسوب أو السلك
control surface مسطح تحكُّ 

من األجزاء املتحركة اليت تتحكم يف غطس أو أيٌّ 
.أو طبيعة حركة جسم طائر يف اهلواء،ارتفاع غواصة

control unit موحدة تحكُّ 
.األجهزةتتحكم يف تشغيل ووظائف أداة 

control volume محجم التحكُّ 
جتريد رياضي ):موديناميكرت يف ميكانيك السوائل وال(

يف عملية إنشاء مناذج رياضية للعمليات يستعمل
.الفيزيائية

control winding مملف التحكُّ 
يف مضخم مغناطيسي أو يف حمرض يستعململف 

قابل لإلشباع لتطبيق قوى حتكم حمركة مغناطيسية
.لى احملرضع

controllability مقابلية التحكُّ 
وجود مداخل حتكم توفرخاصية النظام اليت -١

لقيادة أية حالة ابتدائية اختيارية إىل أية حالة اختيارية 
ز القدرة على إنشاء حمفِّ -٢.

االختبار عند كل عقدة يف الدارة بوضع القيم املناسبة 
.على مداخل الدارة

controllable قابل للتحكم
.التحكم بهميكن

controlled source منبع محكوم
التحكم بشدته بواسطة جهد جيريمنبع جهد أو تيار 

ويسمى أيضا باملنبع . أو تيار يف مكان آخر يف الدارة
.املرتبط

Controller Area Network (CAN)

)CAN(شبكة متحكمات 
باملواصفةمعرف هو معيار دويلCANإن بروتوكول 
ISO 11898.

convection َحْمل حراري
انتقال احلرارة يف غاز أو سائل بدوران التيارات من 

.منطقة ألخرى
conventional current direction

اتجاه التيار االصطالحي
.د يف سري التيار الكهربائي يف دارةعتمَ املاالجتاه 

converge يتقارب
.لاللتقاء يف مكان واحدجمع من اجتاهات خمتلفةيت

Convergence Zone (CZ) منطقة التقارب
.تفاعالنيو تدفقانلتقي عندها ياملنطقة اليت 

converging flow جريان متقارب
السائل أو الغاز يف جمرى من مكان مقطعه تدفق 

.عريض إىل آخر مقطعه ضّيق
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conversion تبديل
مثل التبديل من إشارة متاثلية ؛عملية أو حلظة التبديل

.إىل قيم رقمية
conversion efficiency مردود التبديل

رج طاقة اخلنسبة بني الهي و ،كفاءة حتويل الطاقة
.من مبدل طاقة إىل الطاقة الداخلةةاملفيد

converter مبّدل
لكرتونيات الطاقة إيف جمال يستعملاسم جتاري 
حيول الطاقة م أو أي جهاز آخر لتوصيف مقوِّ 

.الكهربائية من تردد وجهد إىل آخر
convolution الفّ تَ /يّ طَ /التفاف
العملية الرياضية املطلوبة لتحديد استجابة نظام 

يعطى جداء .إىل إشارة منبهة وتابع تثقيلااستنادً 
:بالعالقةgو fالتالف لتابعني 

cooler درِّ بَـ مُ 
.أداة أو حاوية إلبقاء األشياء باردة

cooling تبريد
.ختفيض درجة احلرارة

coordinate إحداثيات
نقطة يف الفراغ بالنسبة نظام يساعد يف تعريف موقع

نقطة مرجعية وجمموعة من االجتاهات املرجعية ىلإ
.عند كل نقطة يف الفراغ

coordinate axis محور إحداثي
.أحد اخلطوط املرجعية الثابتة يف نظام اإلحداثيات

co-planar waveguide (CPW)

دليل موجي مسطح
خط نقل مكروي مسطح مؤلف من خط إشارة 
مركزي موجود بني سطحي تأريض وينفصل عنهما 

اخلط املركزي وسطح التأريض مثبتان . بفجوة حمددة
.على سطح جذاذة عازلة هلا ثخانة معينة

copper نحاس
رقمه الذري يضرب إىل الصفرة،أمحر معدن ذو لون

.وهو معدن مرن وناقل جيد للكهرباء واحلرارة، ٢٩
copper loss )ضياعات نحاسية(فقد في نحاس 

مقاومات النواقل وامللفاتالفقد الكهربائي يف
وامللفات brushes contactsسافرومتاسات املَ 

.ونقاط الربط يف اآلالت والدارات الكهربائية
core نواة

حمول أو آلة  القسم احلديدي املغناطيسي من-١
ويصنع عادة من . كهربائية تركب عليه الوشائع

 .٢ -
قسم من املفاعل -٣.املنطقة املركزية من ليف بصري

.النووي الذي حتصل فيه التفاعالت
core loss د بالنواة الحديديةقْ فَـ 

.املغناطيسيبطاء الفقد احلراري يف احلديد بسبب ال
core memory ذاكرة رئيسية

خماطبتها مباشرة وتتألف من جتريذاكرة دائمة 
خرزات حديدية تقوم كل واحدة منها بتخزين بت 

.. واحد
core type transformers محول ذو نواة

امللفات هذه وتكون ،حتيط بالنواةهاتملفّ حمّول 
.سطوانيةأ
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correlation ترابط
العملية الرياضية يف مقارنة سلوك إشارتني -١

التابع الزمين الفراغي - ٢.
ة عن متأخر إحدامها إشارتني جداءالناتج عن تكامل 

.األخرى
correlation detection كشف ترابطي
البنية املثلى لكشف اإلشارة املتماسكة بوجود 

.الغاوسي املضافالضجيج األبيض
correlator دارة ترابط 

.الدارة اليت حتسب تابع الرتابط
cosine )تجب(تمام الجيب 

.احلادة يف املثلث القائم الزاوية إىل الوتر
cosmic noise ضجيج كونيّ 

.ضالضجيج العشوائي الذي يتولد خارج جو األر 
cosmic rays أشعة كونية

يف من نواة الذرة ذات طاقة عالية تسريجسيمات
.الفراغ بسرعة تقارب سرعة الضوء

Costas loop حلقة كوستاس
حلقة تزامن للموجة احلاملة يف جهاز استقبال رقمي 

عن الكاشف بدالً طور تربيعكاشفَ يستعمل
.التقليدي ذي القانون الرتبيعي

Coulomb كولون
عته فاراد هو كمية الشحنة املوجودة على مكثف سَ 

أو مقدار واحد مشحون إىل جهد فولت واحد 
يف واحد شدته أمبري الشحنة اليت حيملها تيار كهربائي

.ثانية واحدة
counter ادعدَّ 

الزيادة ادائمً جتريمسجل حيتوي على قيمة -١
يف اجتاه واحد اعليها أو إنقاصها بكمية ثابتة ودائمً 

. )اولكن ليس دائمً ،عادة تتم الزيادة بكمية واحد(
آلة مور بسيطة ذات حالة حمددة تقوم بعدِّ -٢

.نبضات الساعة الداخلة
counter circuit دارة عداد

.دارة تتابعية تقوم بالعد
counter clockwise

الساعةعقاربدوراناتجاه عكس ب
دوران الذي يعاكس االجتاه املعروف لللدورانصفة 

.عقارب الساعة
coupler رابط

.ما يربط شيئني
coupling اقتران/ ربط 

.أداة تربط شيئني
coupling coefficient ل ربطعامِ مُ 

إىل االستطاعة نسبة االستطاعة عند البوابة املرتبطة
.عند بوابة املدخل

covalent bond رابطة تشاركية
كيميائية تتعلق بالتشارك يف زوج من رابطة  

.بني ذرات جزيءلكرتوناتاإل
CPU )وحدة المعالجة المركزية(مختصر 

.central processing unitانظر 
CPW )دليل موجي مسطح(مختصر 

.co-planar waveguideانظر 
critical clearing angle زاوية الفصل الحرج

األطوار عند بعد وقوع عطل متوازن ثالثي (-١
هي القيمة )مرابط القسم الثابت من آلة متزامنة
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العظمى لزاوية الدوار قبل إزالة العطل حبيث يستطيع 
ىل السرعة التزامنية دون انزالقإالدوار الوصول

والزمن الالزم لوصول . األقطاب عند إزالة العطل
الدوار إىل هذه الزاوية يسمى بالزمن احلرج إلزالة 

كرب احنراف زاوي عن التزامن ميكن أن أ-٢. العطل
حد : ا

.عدم االستقرار
critical Reynolds number

عدد رينولدز الحرج
رقم رينولدز الذي عنده يتغري جريان السائل من 

وهو رقم دون ،جريان هادئ إىل جريان مضطرب
ى الكامنة يف القوى لنسبة القو اواحدات ويعطي قياسً 

.اللزجة
cross - connect وصلة متقاطعة

أو بالرتابط إما فيزيائوالقنواتأداة تسمح للنواقل 
.لكرتونإ

cross - correlation ترابط متقاطع
قياس إحصائي حيدد حركات وتقارب احملاذاة بني 

.جمموعيت معلومات خمتلفتني يف سلسلة معلومات
cross section مقطع عرضي

ا ما خصوصً يءأو شكل يظهر عند قطع شسطحٌ 
.بشكل متعامد على احملور

cross section of radar targets

مقطع األهداف الرادارية
قدرة اهلدف على عكس اإلشارات الرادارية يف اجتاه 

.الرادار
crossover distortion تشوه عبور

عنده انتقال جيريالتشويه الذي حيصل عند تردد 
.الشبكة من مكرب صوت إىل آخر

crystal بلوريّ -بلورة 
قطعة من مادة صلبة متجانسة هلا شكل هندسي 

.طبيعي وسطوح متناظرة
crystal detector كاشف بلوريّ 

بلورة على متاس معدقيقكاشف يتألف من سلك 
.امً مقوِّ ويعمل ) كربيتيد الرصاص(غالينا

crystal oscillator مهتز بلوريّ 
لتوليد إشارة جيبية يتحدد عملدارة إلكرتونية تست

.ورةترددها بواسطة بلّ 
CTB (composite triple beat)

)المضروب الثالث المركب(مختصر 
إشارة حاملة واحدة أو اثنتان أو ثالث أو أكثر 

.خطية من املرتبة الثالثةاللِ تتعرض 
cubic تكعيبي

تكعيبية أو منحنٍ أو معادلة . مكعبله شكل 
.يوصف مبعادلة تكعيبية

cubic convolution interpolation

تكعيبيالتفافيٌّ استيفاءٌ 
.تقنية إلعادة أخذ العينات املقطعة

cuk ل ْتُشوكْ بدِّ مُ 
وهو مبدل رافع يتبعه ،على اسم صاحبهيَ ُمسِّ جهاز 

لتحويل الطاقة من امكثفً يستعملو ،مبدل خافض
يف اويكون جهد املخرج معاكسً ،املدخل إىل املخرج

.قطبيته جلهد املدخل
cumulative تراكميّ 

.زيادة يف الكمية أو الدرجة أو القوة بإضافات متتالية
cumulative distribution function

تابع التوزيع التراكمي
تسوية خمطط يف معاجلة الصورة لتنفيذيستعمل
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.التوزع
current تيار

.جريان الشحنة الكهربائية ويقاس باألمبري
current carrier حامل التيار

نقل الشحنة ي)شاردة(إيون إلكرتون أو ثقب أو 
.الكهربائية يف التيار الكهربائي

current density كثافة التيار
كمية الكهرباء اليت تسري يف وحدة مساحة مقطع 

.مادة
current divider مجزئ التيار/ م سِّ قَ مُ 

.إلعطاء جزء من كامل التيار يف دارةيستعملجهاز 
current division تقسيم التيار

إىل خمتلف فروع الدارة، مبا كامل التيار يف دارةتوزيع
.يوافق ممانعات هذه الفروع

current gain كسب التيار/ ربح 
ف عمل توصيعلىربح تيار دارة القصر الذي يساعد 

لتيار املخرج )ليس هلا واحدات(وهو نسبةرتانزستورال
األعظمي عند الرتددات العالية إىل تيار املدخل 

.األعظمي
current generator مولد تيار

.اثابتً اتيارً توفردارة 
current hogging مرور معظم التيار
احلالة اليت مير فيها معظم التيار يف أحد الفروع املتوازية 

الفروع يف دارة منطقية ألن هلا مقاومة أقل من 
.األخرى

current intensity شدة التيار
وتُقاس بكمية الكهرباء .التيار الكهربائيمطال قيمة 

اليت جتتاز منطقة سطحها ذو كمون ثابت خالل 

.واحدة الزمن
current inverter تيار)مبّدل(جمعرِّ 

.التيار املستمر إىل تيار متناوبحيّولكهربائي جهاز  
current mirror مرآة تيار

اين متوافقني يكون فيها املخرج تيارً ترانزستور حالة 
.يساوي تيار املدخل

Current Mode Logic (CML)

منطق نمط التيار
ات على رتانزستور التُرَبط فيهادارة متكاملة منطقية

التيار يف أحد الفروع عملية مرور معظمالتوازي ملنع
تشكيلة تشبه املضخم ( املتوازية دون الفروع األخرى 

).التفاضلي
current sink مصرف التيار

.اثابتً ادارة تستهلك تيارً 
current source منبع تيار

.اثابتً ادارة تعطي تيارً 
current to voltage converter

مبدل تيار جهد
وهو مضخم حيول التيار إىل مضخم ممانعة نقل

ربَّ عَ يُـ ،وألن املخرج هو جهد واملدخل هو تيار. جهد
. عن الربح أو عن نسبة اخلرج إىل الدخل باألوم

current transformer محول تيار
للحصول على تيار ثانوي يتناسب مع يستعملحمول 

.تيار املدخل
curvature انحناء

.ف درجة احنناء سطح أو خطخاصية هندسية توصِّ 
وإن احنناء املنحين هو قيمة سرعة تغري يف شعاع 

.املماس الواحدي بالنسبة لطول القوس
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curve منحنٍ 
.عن املسار املستقيمخط ينحرف تدرجي

cut - in voltage جهد بدء الوصل
سيبدأ باالنتقال إىل ديوداجلهد الذي يظهر فيه أن ال

.حالة التوصيل
cut - off frequency تردد القطع

حبسب (مستوى تردد إذا جتاوزناه لرتدد فوقه أو حتته
.االستجابة أو العمل بفعاليةيف يفشل اجلهاز ) الدارة

cut - off region منطقة القطع
والوصلة "القاعدة-الباعث"عندما تكون الوصلة 

ترانزستور مستقطبتني عكسيف"-القاعدة"
رتانزستورتشغيل ال، وجيرياصفرً رتانزستوريكون تيار ال

.امفتاحً مط يف حالة استعماله يف هذا الن
CW )موجة مستمرة(مختصر 

.continuous waveانظر 
CW Radar رادار موجة مستمرة

الالسلكية بشكل ةفيه إرسال املوججيرينظام راداري 
.وعلى تردد ثابتةمستمر موجة 

cycle دور/ دورة 
أو تغري التيارمثل . سلسلة أحداث تتكرر بانتظام

.اجليبيب خالل دور واحداجلهد 
cycle/sec (Hertz) )رتزه(ثانية /دورة

.واحدة الرتدد
cyclic دوريّ 

.امنتظمً احدٌث يتكرر تكّررً 
cyclic code ترميز دوار
كتلة ترميز خطية حيث يكون كل تزحزح دوري 

. لكلمة الرتميز هي كلمة ترميز جديدة
cyclic redundancy check (CRC)

تدقيق الفائض الدوار
قنواتلكشف أخطاء اإلرسال عرب يستعمل-١

نظام ترميز الكتشاف - ٢. الرقميةالنظماالتصال يف 
.األخطاء يف الرسائل

cycloconverter مبدل تردد
جهاز يبدل الرتدد برتكيب تردد منخفض جييب من 
أجزاء من موجات جيبية متعددة األطوار ذات تردد 

.أعلى
cylindrical capacitor مكثف أسطواني

ُمتحدتني يف احملور،سطوانتني أمكثف مصنوع من 
.بينهماوميأل العازل الفراغَ ،هلما نفس الطول

cylindrical coordinate expression

صيغة اإلحداثيات األسطوانية
موقع النقطة يف الفضاء بداللة إحداثيات حتدد ةثالث
أي املسافة والزاوية يف مستو ما ؛حداثيات القطبيةاإل

)x-yأو (–ع -يكون عادة هو مستوي س 
سة من هذا يمق)zأو (ومسافته الشاقولية ص

.املستوي
cylindrical winding لف أسطواني

ويتكون ،مل التيار يف حمول ذي نواةلذي حيالعنصر ا
و عدة طبقات أمن ملف مفرد ذي طبقة واحدة 

.مع النواة احلديديةاحورً متمسطوانأملفوفة
cylindrical-rotor machine

آلة ذات دائر أسطواني
سطواين حيتوي على ملف حقل أار وّ آلة متزامنة هلا دَ 

.وفجوة هوائية منتظمةموزع
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- D -
D.C Current تيار مستمر

.يتغري مع الزمنالاجلهةتيار ثابت
D.C Voltage جهد مستمر

.يتغري مع الزمنالالقيمةجهد ثابت
DAC مبدل رقمي تماثلي

إىل إشارة متاثلية ذات قيمة ل اإلشارة الرقميةدِّ بَ أداة تُـ 
.مناسبة

damped oscillation متخامداهتزاز 
.موجة متخامدة

damper-winding torque مداعزم ملف التخ
العزم املتولد من ملف معزول مركب يف أقطاب آلة 
متزامنة وحيتوي على عدة قضبان من النحاس مقصورة 
ت 

.
damping ratio مدانسبة التخ

كيف تتخامد االهتزازات يبنيِّ بعاد عدمي األمقدار -١
قياس لوصف -٢. يف نظام حني يتعرض الضطراب

.سرعة ختامد االهتزازات من وثبة ألخرى
damping torque مداعزم التخ

إليقاف مد ضرور ايف جهاز قياس يكون عزم التخ
ى القيمة املطلوبة يف أقصر النظام املتحرك للداللة عل

.العزم إال أثناء حركة املؤشرال يوجد هذاوقت و 
dark current تيار الظلمة
منبع ضجيج يف الكواشف الضوئية يتناسب مع خمرج 

.اإلشارة غري املطلوب بغياب الضوء

Darlington amplifier مضخم دارلنغتون 
ين ثنائيي القطبية حيث يقود ترانزستور جمموعة من 

هذه الرتكيبة تقلل .الباعث ألحدمها قاعدة الثاينتيار
من قيمة التيار املطلوبة من قاعدة الدارة القائدة

اويكون ربح التيار الفعال للرتكيبة مساويً ) السائقة(
.التيارين املفردينيرحبَ جلداءاتقريبً 

dash طةرْ شَ 
.ترميز مورس الربقيإشاريتاإلشارة األطول من 

dashed line عخط مقطَّ 
.ُمكّون من َشْرطاتخط 

data معطيات
التعامل جيريالكميات أو احملارف أو الرموز اليت 

.حلاسوب وختزينها وإرساهلاامعها بواسطة 
data book كتاب معطيات

.جمموعة من أحدث املعلومات املتوفرة عن شيء ما
data bus مسرى معطيات

دارة مسارات على دارة مطبوعة أوجمموعة أسالك أو
وعادة كل بايت ،يةنثناتكاملية حتمل املعطيات اال

.وحده
data fusion دمج معطيات

وهي عملية ،حتليل املعطيات اآلتية من منابع متعددة
.تناسب الشبكات العصبونية بوجه خاص

data hold ك المعطياتسْ مَ 
القراءة املعروضة على ما هي عليه عند الضغط إيقاف

العرض إىل التجدد بعد رفع عودةمث ،على زر
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.الضغط
data output خرج معطيات
اإلجرائية أو الطريقة اليت ميكن فيها دراسة املعطيات 

. ومعاجلتها، بظروف متنوعة، لتليب متطلبات الباحثني
جيب اأّي حتليل إحصائي على املعطيات يعطي َخْرجً 

.دراسته
data packet structure رزمة معطياتبنية 

مبصاغات معينة، تشكل الوحدة بنية معطيات هي 
.يف شبكة اتصال رقميةاألساسية لنقل هذه املعطيات 

data register سجل معطيات
امراكمً ملعاجلة املركزية ميكن استعماله سجل يف وحدة ا

.يف بعض املعاجلاتداللةٍ سجلَّ أو حجزٍ سجلَّ أو 
data representation تمثيل معطيات

املعطيات يف بيئة تشغيلية اختزن فيهالصيغة اليت
.معينة

data selector ناخب المعطيات
متعدد االجتاهات امفتاحً دارة منطقية ميكن اعتبارها 

.وحيد القطب وحيدد خمرجه مبوقع املفتاح
data sheet نشرة فنية

.اء ومواصفات منتج ماوثيقة تلخص أد
data signal إشارة معطيات
نبضة أو تردد كهربائي أو ضوئي ميثل املعطيات وهي 

.تسري يف الشبكة أو يف احلاسوب أو يف االتصاالت
data transmission نقل معطيات

األسالك اهلاتفية (بالكبالاستقبال وإرسال املعطيات 
.أو عن طريق الالسلكي) أو األلياف البصرية

database قاعدة معطيات
ا يف ستعماهلجمموعة من املعلومات اليت ترتب ال

.احلاسوب
dataflow modeling نمذجة جريان المعطيات

.متثيل بياين عن سري املعطيات يف نظام معلومات
dB )ديسيبل(مختصر 

.decibelانظر 
DC )تيار مستمر(مختصر 

.direct currentانظر 
de - energize يزيل الشحن

قطع يأو ،عن املنبع الكهربائيدارة أو جهاز فصل ي
.عن الدارة أو اجلهازالتغذية

debounce circuit دارة حذف االرتداد
يف أزرار الضغط امليكانيكية، اليت تستخدم مفاتيح  

عدة مرات عادةً يوصل ويفصل التماسكهربائية، 
دارة حذف االرتداد تزيل . عند أول ضغطة على الزر

عن الوصل الكهربائي التموجات عن اإلشارة الناجتة 
.يف املخرجانظيفً انتقاالً وتوفّر

debugging تنقيح
يف برنامج هاوتصحيحاألخطاء كشف-١

حتديد الطبيعة الصحيحة واملكان -٢.حاسوب
.الصحيح خلطأ يف برنامج وتصحيحه

decade عشري
جمال . الفرق بني عددين أحدمها عشر أضعاف الثاين
.ترددي بني تردد ما وتردد يساوي عشرة أضعافه

decade counter عداد عشري
.يولد نبضة خرج واحدة لكل عشر نبضات دخل
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decay اضمحالل/ تناقص 
الذري إىل يءحيصل يف الذرة أو النواة أو اجلز حتول 

شيئني أو أكثر تكون فيهما الطاقة الكامنة اإلمجالية 
تناقص . أقل من الطاقة الكامنة يف اجلسم األصلي

.مطال اجلهد أو التيار تدرجي
decay time زمن االضمحالل
الزمن الذي يستغرقه مطال نبضة ليتناقص من قيمة 

.خرىأحمددة إىل قيمة حمددة 
decibel, dB ديسيبل

غاريتم وحدة قياس النسبة بني كميتني بداللة اللُ 
.العشري

decimal arithmetic حساب عشري
.حيث يكون العّد بالعشرات،احلساب العادي

decimal codes ترميز عشري
.عشر قيم ممكنةفيه ضع كل مو لترميز يكون 

decimal point فاصلة عشرية
لتمثيل الكسر االفاصلة اليت توضع بعد اآلحاد ميينً 

.العشري
decimal system نظام عشري

.أرقام/ عشرة رموزيستعملالعشري الذي العدّ نظام 
decimation إنقاص سرعة أخذ العينات

دالئل معينة من إشارة اليت هلاعملية تزيل العينات 
وعادة . زمنية مقطعة مث تعيد ترتيب العينات الباقية

إيقال هلذه العملية 
.اإلشارة

decimation - in - frequency

إنقاص الترددات
من ناتج حتويل ) بعض الرتددات(العينات إنقاص 

يكافئ خفض . فورييه املتقطع احملسوب لسلسلة رقمية
.التمييزية الرتددية يف طيف السلسلة الرقمية

decimation - in -Time إنقاص عينات الزمن
ا، حبيث نأخذ عينة ونرتك عددً إنقاص عدد العينات

.من العينات، دو 
decision rule قاعدة القرار

.تابع يسقط مشاهدة على عمل مناسب
declaration تصريح

إىل افيه استدعاء متحول جديد استنادً جيريتعبري 
.نوعه وصنفه

decoder مفكك ترميز
أداة لتحويل املعلومات املرمزة إىل شكل ميكن أن 

.يفهمه إنسان أو آلة
decompression فك االنضغاط

لتمثيلعملةعملية إعادة بناء كمية املعلومات املست
.إشارة

decoupling filter ح فصلمرشِّ 
من مرشحات التمرير املنخفضة اليت واحد من عدد

توضع بني كل من مراحل التضخيم املتعددة ومنبع 
.التغذية املشرتك

decoy هدف مخادع
.هدف حقيقيلكرتونية هو جهاز لتمثيليف احلرب اإل

decrease يتناقص/ ينقص 
يصبح أقل أو أصغر يف احلجم أو الكمية أو الشدة 

.أو الدرجة
decrement نقصان
إنقاص قيمة متحول أو حمتوى سجل بكمية ثابتة 

.تكون عادة هي الواحد
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de-emphasis نزع التركيز
.تهأو اإلقالل من أمهيشيءختفيض الرتكيز على

Deep Scattering Layer (DSL)

طبقة بعثرة عميقة
تتضمن ٣٦٠- ٢٧٠منطقة ضمن احمليط على عمق 

بعثر حيوانات حبرية، جرى اكتشافها بالسونار وت
قناة صوتية الذلك، تسمى أيضً .اإلشارات الصوتية

.عميقة
Deep Sea Channel (DSC) قناة بحرية عميقة
طبقة أفقية من املاء يف احمليط تكون فيها سرعة 

.الصوت أقل ما ميكن
Deep Sound Channel (DSC)

قناة صوتية عميقة
.Deep Scattering Layerانظر 

deficiency عوز
.هيلإالنقص يف أمر حباجة 

define يـَُعرِّف
.اهومعناهومدأمر ما طبيعة يصف ويعرِّف

deflection انحراف
.يف االجتاهتغريُّ 

deflection system منظومة االنحراف
من أو حزمةتغيري اجتاه شعاعبنظام يقوم 
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deformation تشويه/ ه وُّ شَ تَ 

.عملية تغيري الشكل
degree درجة

واحدة - ٢. كمية أو مستوى أو مدى شيء ما-١

من حميط اجزءً ٣٦٠وهي جزء من ،قياس الزوايا
.الدائرة

degree Celius درجة مئوية
.درجة على التدريج املئوي لدرجة احلرارة
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حلظة وصول جهد الصمام للزمن من الزاوية املكافئة 
لإلقالع إىل حلظة تطبيق النبضةإىل قيمة موجبة إىل 

٣٦٠حيث يقدر الدور بـ . الصمام أي بداية النقل
.درجة

delay cable بل تأخيرك
. زمن تأخري حمددحيققخط نقل بطول مناسب 

.خط تأخريايسمى أيضً 
delay line خط تأخير

.delay cableانظر
delay line canceller حاذف خط تأخير

نبضية طويلة وإشارات أمواج لرتشيح إشاراتأداة 
مستمرة كي ال ُتطبَّق على املستقبل املَُصمَّم الستقبال 

.إشارات نبضية قصرية
delay spread تأخير االنتثار

خالله متديد مدة إشارة حيدثقياس الزمن الذي 
مستمرة فيه بواسطة النثر يف قناة اتصاالت عريضة 
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.
delay time (td) زمن التأخير

.تأخري بني وقوع حادثتنيال
delay-line canceller حاذف بخط تأخير

.delay line cancellerانظر 
delta مثلثي

.شكل حرف دلتا الكبري
delta - star conversion تبديل مثلثي نجمي

التيار نظمطلب التبديل املثلثي إىل جنمي يف يُ 
ر لتبسيط الدارات ولتسهيلاطو ثالثية األالاملتناوب 

.إجراء حتليلها
delta connection وصل مثلثي

فيهما جيري،ر أو محلاطو منبع استطاعة ثالثي األ
، وجيري التشكل مثلثً توصيل العناصر على التسلسل 

.الثالثعند الوصالتتزويد االستطاعة أو إخراجها

demagnetizing إزالة المغنطة
.عملية إزالة حالة مغنطة من أداة

demagnetizing ampere-turns

أمبير إزالة المغنطة لفة 
لفات أمبري إىل احلقل الرئيسي ُتضافإلزالة املغنطة 

.اللفات أمبري اإلضافيةوُحتَسب
demagnetizing field حقل إزالة المغنطة
احلقل املغناطيسي املتولد من اختالفات يف مغنطة 

.عينة مغناطيسية
demodulation كشف التعديل/ فك التعديل

بواسطتها الشكل األساسي ُيسَتعاد العملية اليت 
وهي العملية العامة الستخالص . إلشارة معدلة

.اإلشارة احلاملة للمعلومات من باقي اإلشارات
demultiplexer ُمَفرِّق التنضيد

تقود هذه مدخل حتكم lمدخًال و kدارة منطقية هلا 
.من خطوط اخلرج2lاملداخل إىل جمموعة واحدة من 

denominator )في الكسر(مقام 
أي ؛الرقم املوجود حتت اخلط يف الكسر العادي

.املقسوم عليه
density كثافة

كمية من شيء ما يف كل واحدة قياس الطول أو -١
الكتلة يف واحدة احلجم يف -٢. املساحة أو احلجم

.شروط حمددة
dependent source منبع مرتبط

جيريتيار شدته منبع جهد أو 
باملنبع اويسمى أيضً .يف مكان آخر من الدارةتيار
.م بهكَّ حَ املتَ 

dephasor مزيح طور
دارة مكونة من مقاومة ومكثف مع نقطة وسط 

.لتحقيق إزاحة بالطور
depletion إقفار

.عملية ختفيض شيء ما بقدر كبري
depletion layer الُمْقِفَرةالطبقة 

ختفيض تركيز احلوامل الرئيسية جرىحيث يكون قد 
.إىل ما حتت قيمة التوازن احلراري
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depletion mode نمط اإلقفار
األثر احلقلي يف حالة عمل عند ترانزستوريكون فيه 

البوابة بنيطتطبيق جهد استقطاب قدره صفر فول
واملنبع لوجود قناة منثورة بني املنبع واملصرف أثناء 

.التصنيع
depletion region منطقة ُمْقِفَرة
pمنطقة يف أداة نصف ناقلة عند اتصال نوعي املواد 

اإللكرتونات : خالية من حوامل الشحنات احلرة(nو 
يف واللكرتوناتحيث ال توجد زيادة يف اإل) والثقوب
.الثقوب

derating تخفيض المواصفات
.ختفيض معدل االستطاعة لعنصر أو أداة

derivation اشتقاق
احلصول على شيء أو تطوير شيء من منبع أو 

.أصل
despreading فك النثر

ها املرابط الستعادة املعلومات يستعملالعملية اليت 
.ال

destination وجهة
.إليه شخص أو شيءلذي يقصده أو يرسلاملكان ا

destructive إتالفيّ 
.ال ميكن إصالحهاما يسبب أذى كبريً 

detection كشف
.فيف وجود شيء خمَ تعرُّ 

detection of targets كشف األهداف
عام هو نوع من األعمال اليت جيب على بوجهٍ 

املشاركني فيها التفاعل مع حوافز ألهداف من ضمن 
.حوافز أهداف مضللة

detection probability احتمال الكشف
واسطة لتحديد كمية القدرة على التفريق بني مناذج 

تسمى باحلوافز يف اإلنسان (حاملة للمعلومات 
لعشوائية اليت تلهي والنماذج ا) وباإلشارة يف اآلالت

.عن املعلومات
detection threshold عتبة الكشف
مستوى اجلهد الذي يقال لإلشارة املوجودة أعلى منه 

.
detector كاشف

أداة حتول اإلشارات الالسلكية الداخلة إىل -١
يف البصريات هو -٢. إشارات تيار مستمر خارجة

.حيول شدة الضوء إىل إشارة كهربائيةديودعادة 
detector circuit دارة كشف

.detectorانظر 
determinant ُمَحدِّد

من مصفوفة مربعة من األرقام ُحتَسبالقيمة اليت 
وفق قاعدة لضم جداءات عناصر املصفوفةاستعمالب

ميكن استعمال هذه القيمة لتحديد . قاعدة معطاة
.املعادالت اخلطية يف آن واحدمن إمكان حل مجلة 

deterministic تحديدي/ إقراري 
بواسطة امنوذج رياضي تكون فيه النتائج حمددة متامً 

عالقات معروفة بني احلاالت واحلوادث دون أي تأثري 
.للتغريات العشوائية

deterministic nulling حذف إقراري
.تركيب أمناط هلا أصفار حمددة مطلوبة

deterministic signal إشارة محددة
،يف أية حلظة زمنيةاهي اإلشارة ذات القيم املعرفة متامً 

.وهكذا ميكن منذجتها بواسطة تابع زمين معروف
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deviation انزياح/ انحراف 
عملية االبتعاد عن مسار حمدد أو معيار مقبول -١
قياس واحد عن قيمة -٢.به

.ثابتة كاملتوسط
device أداة

يف آلية مثالً ،شيء مصنوع أو معتمد ألداء عمل ما
.أو جهاز قياس

DFT )تحويل فورييه المتقطع(مختصر 
.Discrete Fourier Transformانظر 

diagram مخطط
رسم مبسط يبني مظهر أو بنية أو شكل أمر ما أو 

.ختطيطيمتثيل
diamagnetic مغنطة للمعاكس 

املغناطيسي احلقلتعاكسله مغناطيسية صفة ملا 
.حبيث تكون النفاذية أقل من الواحد

diamagnetic materials

مغنطة للمعاكسة مواد 
مواد ذات مغناطيسية تعاكس احلقل املغناطيسي، من 

.أمثلتها البزموث املعدين
diameter رطْ قُ 

من نقطة على حميط دائرة أو كرة يبدأخط مستقيم 
.ركزها إىل نقطة مقابلة على احمليطمبا

diametrical ريّ طْ قُ 
.على مسار القطرشيء أوقطر، من صفة

diamond winding

)اللف الماسي(لف موزع بانتظام 
ملف موزع تكون فيه كل اللفات هلا نفس الشكل 

.ونفس مدى اللف
diaphragm ِحظار/غشاء

بني شيئني أو اصفيحة رقيقة من مادة تشكل حاجزً 
.منطقتني

dielectric كهرنافذ/ عازل كهربائي
مادة ناقليتها تساوي الصفر ونفاذيتها تساوي الواحد 

.عزهلا النسيب أكرب من الواحدةوثابت
dielectric absorption

امتصاص في المادة العازلة
خاصية بعض العوازل اليت يبقى فيها االستقطاب 

.الكهربائيلالكهربائي بعد إزالة احلق
dielectric constant الكهرناقذ/ثابت العازلية
نسبة السعة الكهربائية ملكثف عازله من مادة ما إىل 

.السعة ملكثف مماثل عازله اهلواء
difference equation معادلة الفروق
النموذج الرياضي لنظام متقطع خطي المتغري بالزمن 

اخلطي ميكن توصيف النظام ). أي خواصه ثابتة(
مبعادلة تفاضلية عادية ذات عوامل الالمتغري بالزمن

فإنه ثابتة حقيقية، حني حنوله إىل نظام مقطع زمن
.يوصف مبعادلة فروق

differential تفاضل/فارق صغير
.غري ملحوظة يف متحولزيادة متناهية يف الصغر

differential amplifier مضخم تفاضلي
لفرق بني جهدي لُمَصمَّم ليستجيب مضخم
ينبذ أية إشارة مشرتكة بني على حني،مدخليه

ينبذ القيمة الوسطى للمدخلني وال (املدخلني
.)يضخمها

differential circuit (amplifier)

ةتفاضلي) مضخم(دارة 
.لكرتونية تضخم الفارق بني جهدينإدارة 
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differential coefficient معامل تفاضلي
لتابع هو ما يسمى اآلن بتفاضل املعامل التفاضلي 

.التابع
differential equation معادلة تفاضلية

.معادلة حتتوي على مشتقات تابع أو توابع
differential excitation تهيج تفاضلي

عندما تكون يف مولدات التيار املستمر،
القوة احملركة املغناطيسية للملف التسلسلي معاكسة 

.الناتج عن امللف التفرعيللحقل 
differential transformer محول تفاضلي

لضم منبعي إشارة أو أكثر لإلشارات يستعملحمول 
.إىل خط نقل واحد

differentiation تفاضل
.عملية إجياد املشتق األول لتابعهو :يف الرياضيات

differentiator مفاِضل
.مرشح يقوم بعملية اشتقاق لإلشارة

diffraction انعراج
تشويه موجة كهرطيسية بسبب القرب من حد أو -١

.أو بعثرة املوجات الكهرطيسيةَحرفُ - ٢فتحة 
بتماس مع حافة ينتشرالضوء عندما احنراف-٣

واجهة املوجة عند مرورها تنحرفحيث حاجز 
.باحلافة

diffuser مخروطيناثر
غشاء أو علبة صوتية توضع أمامأداة مثل املخروط

.الصوت لنثر أمواج الصوت يف املكانمضخم
diffusion نشر-نثر 
اختالط جزيئات أو أيونات أو ذرات يف مادة أخرى 

يف النثرمنطقةأما . نتيجة إثارة حرارية أو غريها

يوجد فيها تركيز كبري هي منطقة فنصف الناقل
للشوائب بغية زيادة احلوامل األساسية يف تلك 

.املنطقة
diffusion capacitance

)االنتثار(سعة االنتشار 
السعة الناجتة عن نقل حوامل الشحنة بني قطبني يف 

مثل السعة الناجتة عن نثر حوامل .دارة أو جهاز
.ديودالشحنات بني املصعد واملهبط يف 

diffusion current تيار االنتشار
حوامل الشحنات يف أنصاف النواقل انتشار 

إىل من منطقة ذات تركيز عالٍ )أو ثقوبإلكرتونات (
.منطقة ذات تركيز منخفض

digit رقم
.واحد من األرقام بني الصفر والتسعة

digital رقمي
مـَُمثَّلةمعلوماتإشارات أواستعمالله عالقة بما

.لكمية فيزيائية كاجلهد الكهربائيبقيم متقطعة
digital circuit دارة رقمية

ميكنها أن تكون يف حالة من حاالت لكرتونية إدارة 
.حمدودة

digital code رمز رقمي
.بسلسلة من األرقام املتقطعةلثَّ مَ ُـ املعلومات اليت ت

digital computer حاسوب رقمي
.يةنثنااحاسوب ميثل املعلومات بأرقام 

digital control system نظام تحكم رقمي
للتحكم بنظام دينامي يف يستعملرقمي حاسوب

.ويكون ذلك عادة يف بيئة صناعية،الزمن احلقيقي
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digital data معطيات رقمية
.ية مقطعةنثنااتتألف من أرقام غري مستمرة 

digital display رقمي) مظهار(إظهار 
أرقام (أداة إظهار تعطي املعلومات بشكل حمارف 

.)وأحرف
digital electronics رقميةإلكترونيات

لكرتونية ذات حالتني مثل إدارات منطقية استعمال
.البوابات والقالبات

digital image صورة رقمية
مصفوفة من األرقام متثل التوزيع املكاين للطاقة يف 

samplingعينات ل عليها بعملية أخذ صَ وحيُ منظر 

.quantisationميةكْ وتَ 
digital logic design تصميم منطق رقمي
نظام يف اهلندسة الكهربائية أو هندسة احلواسيب 

رقمية بسيطة لتوليد عمليات إدخال اقيمً يستعمل
.وإخراج

digital logic fundamentals

أسس المنطق الرقمي

.ومن مث كيفية تنفيذها
digital scan converter مبدل مسح رقمي
مبدل من التمثيل الرقمي لصورة بغية إدخال املعطيات

.إىل حاسوب ومتثيلها متاثل
digital signal إشارة رقمية

متثل املعلومات بتغيري كمية مثل املطال أو الرتدد شارةإ
.خبطوات متقطعة

digital signal processor (DSP)

إشارة رقميةمعالج 
.مصمم للمعاجلة الرقمية لإلشارةيٌّ رِ غْ معاجل صِ 

digital subscriber line (DSL)

خط مشترك رقمي 
اهلاتفية بني مشرتك ومقسم النظمهو اتصال رقمي يف 

.للنقلسلكني من النحاس يستعملمركزي و 
digital system نظام رقمي

إلشارات مبجاالت فيه اثل متُ ،لكرتوين رقمينظام إ
اتماثلية عوضً الستويات املمتقطعة من 

.املستمر
digital to analog رقمي إلى تماثلي

إىل إشارة ) أو بتات(أرقام بُممَثلةعدديةحتويل قيمة
.متاثلية موافقة

digitization رقمنة
عملية تطبق على كمية مستمرة بأخذ عينات منها 

تكمية العيناتيف النطاق الزمين أو املكاين مثأوالً 
quantisation.

digitizer نمرقمِ 
.جهاز لتحويل اإلشارات التماثلية إىل إشارات رقمية

dimension بُعد
قياس امتداد فراغي وخاصة بالعرض واالرتفاع 

.والطول

dimensional analysis تحليل بُعدي
فيها عن الكميات املادية بداللة يُعربَّ طريقة للتحليل 

عادة عند عدم كفاية عملالواحدات األساسية وتست
.املعلومات لوضع معادالت دقيقة

dimensionless عديم األبعاد/ البُعدي 
رقم ميثل خاصية يف نظام ما ولكن ال يقاس على 

.تدريج أي من الواحدات الفيزيائية
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diminished radix complement

متمم األساس المنخفض
لطرح عمليف الرياضيات واحلوسبة هي طريقة تست

.)٢مثل املتمم إىل (من آخر جبمع أعداد موجبة عدد
diode )رىثنائي المس(ديود
أداة ذات مسريني تسمح مبرور التيار الكهربائي يف 

.اجتاه واحد فقط
diode switch ديودقاطع

بالتطبيق املتتايل على مصعده جلهود ايعمل قاطعً ديود
وبذلك ،سالبة أو موجبة بالنسبة للمهبطاستقطاب

ضمن -على الرتتيب-متنع مرور التيار أو تسمح به 
.حدود جهد معينة

diode switching اتديودتبديل ال
ل كمفتاح أو قاطع بتطبيق جهد موجب أوغَّ شَ يُ ديود

.سالب على مصعده بالنسبة للمهبط
diode transistor logic

وترانزستورديودباستعمال منطق 
ثنائي ترانزستورمن بىنيُ صنف من الدارات الرقمية

.ومقاوماتاتديودو bipolar transistorالقطبية
dipole القطبهوائي ثنائي 
هوائي مؤلف من عنصرين كل منهما بطول ربع موجه 

تغذيتهما بقطبيتني متعاكستني عند وجترياتقريبً 
.الطرفني املتجاورين للعنصرين

direct - current machines

تيار مستمرآالت 
ل استطاعة التيار املستمر وِّ آلة كهرميكانيكية حتُ 

،)حمرك التيار املستمر(الكهربائية إىل طاقة ميكانيكية 
أو الطاقة امليكانيكية إىل استطاعة تيار مستمر  

.)مولد التيار املستمر(كهربائي 
direct access نفاذ مباشر
طريقة يف قراءة املعطيات يف ملف حاسوب مباشرة
دون احلاجة لقراءة امللف من أوله حىت هذه 

.املعطيات
direct axis component

مركبة المحور المباشر
التدفقمركبة اجلهد املتزامن املولد واملتحرض بسبب 

عامدة ملاملركبة ا(املغناطيسي يف احملور العرضاين
.من القوة احملركة املغناطيسية يف اآللة املتزامنة) لمحورل

direct conversion receiver

مباشر التبديللٌ ستقبِ مُ 
جهاز استقبال السلكي يقوم بكشف اإلشارة 

كاشف متزامن يقوده مهتز حملي استعمالالداخلة ب
. ا من الرتدد احلامل لإلشارة

واملستقبل صفري اخلفقانالا باملستقبل ويسمى أيضً 
.ذي الرتدد املتوسط املساوي للصفر

direct coupled amplifier

مضخم ترابط مباشر
مضخم يرتبط فيه خرج املرحلة بدخل املرحلة التالية 

من دون (حبيث متر املركبات املستمرة لإلشارات 
كما يف املثال التايل ) مكثفات بني املرحلتني مثالً 

يرتبط مباشرة مع Q1حيث خرج الرتانزستور األول 
:Q2دخل الرتانزستور 
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Direct Coupled Transistor Logic
(DCTL)

منطق ترانزستورات الترابط المباشر
نطقية تستخدم املقاومات دارة تكاملية م

فقط مع ترابط مباشر بني ستوراتوالرتانز 
.ستوراتالرتانز 

direct coupling ترابط مباشر
لكرتونية بعكس الرتابط ترابط ناقل بني الدارات اإل

.التحريضي أو السعوي
direct current (DC) تيار مستمر

.الشدة عملثابت جيري باجتاه واحد و تيار 
direct sequence spread spectrum
(DSSS)

الطيف المنثور بالسلسلة المباشرة
كل رمز يف لعدَّ يُ . تقنية تعديل رقمي للطيف املنثور

. املعطيات بسلسلة شبه عشوائية ذات تردد أعلى
ذات تردد أعلى وتشغل تصبحارةالنتيجة أن اإلشو 

.عرض جمال أكرب
direction اتجاه

.شيءالطريق الذي يسلكه شخص أو
directional هُمَوجَّ 

.د يف احلركة أو التقدمله اجتاه حمدَّ 
directivity اتجاهية/ توجيه 
معامل جودة للهوائي، يقيس كثافة االستطاعة اليت 

هلوائي بالنسبة يشعها اهلوائي يف اجتاه اإلشعاع األعظم 
كافة له نفس االستطاعة ويشع بانتظام يف  

.االجتاهات
directivity factor عامل التوجيه
نسبة شدة الصوت املشع يف نقطة ما بعيدة على حمور 

إىل الشدة املتوسطة أي حمول طاقة مكرب الصوت أو
.املرسلة للصوت

directivity index

)للصوتيات(دليل التركيز في البؤرة 
الفارق بني مستوى ضغط الصوت يف أي اجتاه من 
احلقل البعيد الصويت إىل متوسط مستوى الضغط 

.الصويت يف ذلك احلقل
disable عدم التمكين 

وظيفتها الفعل الذي جيعل أداة ما غري قادرة على أداء 
.وهو عكس التمكني أو السماح

discharge تفريغ
.تفريغ مكثف- ٣سبيل َختلية- ٢تفريغ احملتويات - ١

discharge current تيار تفريغ
تفريغ الطاقة املخزنة يف مكثف بواسطة مرور تيار -١

حتويل الطاقة الكيميائية إىل طاقة  -٢. بني مربطيه
كهربائي يف تيار-٣. كهربائية يف املدخرة الكهربائية

الشحنة إزالة-٤. يف غاز متخلخلاعازل خصوصً 
.الكهربائية من جسم مشحون

discontinuity انقطاع
.يف جسم أو يف سلسلة زمنيةعدم استمرارٍ 

discontinuity detection كشف االنقطاع
.االنقطاع يف جسم أو يف سلسلة زمنيةتعرُّف

discontinuous conduction متقطعتوصيل 
.من دورة التحويلمدةتيار خرج ينقطع خالل أيّ 
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discrete component منفصل) مكون(عنصر 
مثل ،لكرتونية مبدئية تصنع كوحدة واحدةإأداة 
.ديودواملكثف والستور واملقاومةالرتانز 

Discrete Fourier Transform (DFT)

تحويل فورييه المتقطع
ل على صَ حيُ عينات و جمموع أسس عقدية متثل سلسلة 

هذا التحويل بغية متثيل تقريب مقبول إلشارة ال 
.يعرف عنها إال عينات حمدودة

discrete information عةمعلومات متقطِّ 
.ل بشكل بتات أو بايتاترسَ تُ معلومات 

discrete instance of time عزمن متقطِّ 
.حلظة حمددة من الزمن

discrete signal عةإشارة متقطِّ 
إشارة معرَّفة عند حلظات متقطعة من الزمن

discrete-time control system

ع بالزمنم متقطِّ نظام تحكُّ 
.للتحكمإشارات متقطعة زمناستعمال

discrimination تمييز
انتقاء إشارة هلا تردد أو مطال أو طور معني متأثرة 

.حبذف اإلشارات األخرى بواسطة املميز
discriminator circuit دارة مميز

مع دارة جهد خمرجها يتغري بالقيمة والقطبية طرد
املميز الذي حيول . الفرق بني املدخل وإشارة مرجعية

يف املدخل إىل تغري خطي تغريات زاوية الطور
جهد املخرج يسمى مبميز زاوية معمتناسب طرد

.يف كشف التعديل الرتددييستعملالطور و 
disk صرْ قُـ 

املعلومات فيها ن زَّ ختزين ذات نفاذ عشوائي ختُ أداة
.على مادة مغناطيسية موجودة على قرص مسطح

disk armature صيّ رْ ض قُـ متحرِّ 
الكاتب /آلية ميكانيكية تقوم بوضع الرأس القارئ

لقراءة أو كتابة فوق املسار الصحيح للقرص
.املعطيات

disk drive اقة القرصوَّ سَ 
ميكانيكية للتحكم يف القرص ويف لكرتونية إجمموعة 

حركة ذراع القرص ولتبادل املعلومات وإشارات 
اخلرج كما /التحكم وإشارات الوضعية مع كتلة الدخل

.هو مطلوب لقراءة أو كتابة املعلومات على القرص
dispersion تبعثر-ت تشتُّ 

خاصية الوسط الذي تتغري فيه سرعة انتشار -١
تغري عامل االنكسار -٢. رةاملوجة كتابع لرتدد اإلشا

.يف مادة كتابع لطول املوجة
dispersion coefficient

عامل تبعثرمُ - ت عامل تشتُّ مُ 
يستعملمقياس نظامي لتشتت توزيع االحتماالت وهو 

أو جمموعة من احلوادث )عنقدة(مدى جتّمع لتكمية 
.مقارنة بنموذج إحصائي قياسيتبعثرها

dispersive medium ُمَشتِّت
العزم ةالوسط الذي تكون فيه النفاذية أو ثابت

.يعتمدان على الرتدد
displace زيحيُ 

ب يف حتريك شيء ما من مكانه املناسب أو تسبَّ ي
.الطبيعي

displacement انزياح- إزاحة 
حترك شيء من مكانه أو موضعه 
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display يظهر- إظهار 
بصر امتثيل مرئي للمعطيات أو جهاز يعطي عرضً 

.غري دائم ملداخل وخمارج النظام
display board لوحة إظهار

.السطح الذي يظهر املعلومات بصر 
display controller متحكم باإلظهار

لكرتوين حيول املعلومات املوجودة يف الذاكرة إجهاز 
.إىل خمرج مرئي للعرض

dissipated energy دةقدرة مبدَّ 
.حرارةيف صيغة الطاقة املبددة 

dissipated power دةاستطاعة مبدَّ 
.حرارةيف صيغة االستطاعة املبددة 

dissipation تبديد
.ديف وسط مبدّ تخامد موجةٍ بالظاهرة املرتبطة 

distance مسافة
.مقدار الفراغ بني شيئني أو شخصني

distance function تابع مسافة
.يعرف املسافة بني عناصر جمموعة ما

distance measure قياس مسافة
الكون الفيزيائي إلعطاء مفهوم عن يف علميستعمل

.يف الكوناملسافة بني جسمني أو حادثتني
distortion تشويه-ه تشوُّ 

. إىل إشارة كهربائيةفيهاإضافة مركبة غري مرغوب -١
يف مطال أو طور إشارة فيهتغري غري مرغوب -٢

.عالة غري خطيةناتج عن مرورها يف دارة ف
distortion (CTB) (3rd order)

ه من المرتبة الثالثةتشوُّ 
إشارة حاملة واحدة أو اثنتان أو ثالث أو أكثر 

.الخطية من املرتبة الثالثةلِـ تتعرض 
distortion factor عامل التشويه/هعامل التشوُّ 
نسبة القيمة الفعالة من بقايا املوجة بعد حذف الرتدد 

.إىل القيمة الفعالة للموجة األساسيةاألساسي 
distributed عموزَّ 

.منشور أو مبعثر
Distributed Power Supply Unit (DPSU)

تغذية موزعةةوحد
على مسرى على حدةتغذية متعددة لكل دارة ةوحد

 .
distributed winding عموزَّ لفٌّ 

ثابت السطح اللفات آلة كهربائية موزعة بانتظام على 
.لآللةوارآللة أو الدّ ل

distribution factor عامل التوزيع
حساب القوة احملركة الكهربائية يف لفات حمرك تيار 

أن كل لفة ليست يف باحلسبانمتناوب مع األخذ 
.نفس الطور مع اللفات األخرى

distribution network يعشبكة التوز 
.شبكة لتوزيع أي شيء

distribution transformer محول توزيع
إليصاله يف نظام توزيع طاقة ستعمالحمول مصمم ال

.الطاقة الكهربائية إىل محل باجلهد املطلوب

disturbance اضطراب
تغري أو تغريات مفاجئة يف العناصر املكونة لنظام 

.faultا بالعطلويدعى أيضً .الطاقة
diversity تنوع- تباين 

.جمال من األمور املختلفة-٢.حالة التنوع-١
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divider ُمجَزئ-ُمَقسِّم 
وحدة وظيفية تتألف من دارات تنجز إما قسمة 

.القسمة بالفاصلة العائمةوإمااألعداد الصحيحة 
domain نطاق- مجال 
كتلة أو مساحة للعمل جيب أن تبقى معزولة عن 

.األخرى
dominant pole القطب المهيمن

تسمى ، و يف التعويض الرتددياستعماالً أكثر الطرق 
بتعويض القطب املهيمن وهو شكل من تعويض 

حيث يوضع قطب يف خمطط االستجابة ،التأخري
الرتددية عند تردد منخفض مناسب فينخفض ربح 

عند موضع قطب ) صفر ديسيبل(املضخم إىل الواحد 
.ايل التايل أو عند ترددات مباشرة حتتهالرتدد الع

يسمى قطب الرتدد األخفض بالقطب املهيمن ألنه 
يهيمن على تأثري كل أقطاب الرتددات العالية اليت 

.هي أعلى منه
donor مانح

.إىل نطاق النقلااإلكرتونً شائبة يف نصف ناقل تعطي 
donor atom ذرة مانحة

الناقل له عامل تكافؤ عنصر جيري إدخاله يف نصف 
..سليب أكرب مما لنصف الناقل الصايف

donor impurity شائبة مانحة
تكوِّنهي ذرة شائبة عند إضافتها إىل نصف ناقل 

.Nمنطقة 
doping تطعيم-ةشابإ
عملية إدخال ذرات شائبة يف السيليكون النقي لتغيري 

.خواصه الكهربائية

doping level التطعيممستوى 
الشوائب يف واحدة احلجوم للمادة اليت جيري عدد 

.تطعيمها
Doppler effect ظاهرة دوبلر
احنراف ترددي يف اإلشارة املستقبلة بسبب تأخر 
اإلرسال املعتمد على الزمن أو بسبب تغري طول 

سببه إىل حركة يعود وهذا ،مسار االنتشار زمن
بعض أو إىل حركة إىل بالنسبة بعضها النهايات 

.األسطح العاكسة
Doppler frequency د دوبلرتردُّ 
احنراف ترددي لإلشارة املنعكسة عن هدف نتيجة 

.ملنبع الذي يضيء اهلدفإىل احلركة اهلدف بالنسبة 
double base diode

مزدوج القاعدةالالديود
باعث : ترانزستور وحيد الوصلة له ثالثة مرابط

من قضيب سيليكون تانالقاعدتتكّون. وقاعدتان
.unijunctionظر نا.nبنوع اخفيفً اشوبً ب و مش

double line - to - ground fault

عطل طورين مع األرض
عطل يف خط نقل طاقة يف سلكني من أسالكه 

.يتصالن باألرض مما يسبب العطل
double precision دقة مضاعفة
شكل ترقيم حاسوب يشغل مكاين ختزين متجاورين 

ضعف عدد استعمالوهكذا ب،احلاسوبذاكرةيف 
.البتات يكون التمثيل أكثر دقة

double tuned amplifier

مضخم مضاعف التوليف
يف كل يستعملمضخم من مرحلة واحدة أو أكثر 

مرحلة منها دارات طنانة مرتابطة مزدوجة للحصول 
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جمال املضخم املفرد أو على جمال ترددي أعرض من
.ائية أعلىللحصول على انتق

doublet هوائي ثنائي
هوائي ثنائي له شحنات كهربائية ثنائية متساوية 

.متعاكسة على طرفيه
down-link وصلة هابطة
وصلة اتصال حتمل املعلومات من الساتل أو املركبة 

.الفضائية إىل األرض
downstream اتجاه الجريان- تدفق هابط 

االستطاعة يف أمور توزيع الطاقة هو اجتاه سريان 
.باجتاه احلمل

drain فرَ صْ مِ 
ستور ذي األثر احلقلي تسري مربط من مرابط الرتانز 

.لكرتوناتإليه اإل
DRAM )ذاكرة نفاذ عشوائي دينامية(مختصر 

.dynamic RAMانظر 
drift ينجرف- انجراف 
حركة احلوامل احلرة يف نصف ناقل بسبب حقل  

.كهربائي
drift current تيار جرفي
له عالقة بنتائج االجنراف احلاصلة بسبب حقل  

.كهربائي
drift rate معدل االنجراف

."القيمة الوسطى"معدل تغري املتوسط
drive voltage جهد سواق

.جهد يغذي الدارة التالية
driver سواق

.دارة إلكرتونية لتوليد اجلهد السواق

drone طائرة بدون طيار
.ن بعدمطائرة بدون طيار تقاد 

droop يتدلى-تدلي 
.أو التديلاالحنناء إىل األسفل

drop يسقط-سقوط
.السقوط شاقوليسقط أو

drum winding لف أسطواني
ار حيث يُلف السلك على الدوّ طريقة لف ملف

السطح اخلارجي ألسطوانة من طرفها إىل طرفها 
.اآلخر

dry cell خلية جافة
معجونة حىت َقواماحمللول بخلية كهربائية يكون فيها 

.ينسكبال
dry transformer ل جافمحوِّ 

بإمرار هواء أو غاز ضمن حاوية احملول أو يـُبَـرَّدحمول 
.حوهلا

DSC )عميقةبحريةقناة (مختصر 
.Deep Sea Channelانظر 

DSC )قناة صوتية عميقة(مختصر 
.Deep Sound Channelانظر 

DSL )عميقةطبقة بعثرة (مختصر 
.Deep Scattering Layerانظر 

DSL )رقميمشترك خط (مختصر 
.Digital Subscriber Lineانظر 

DSP )معالج اإلشارة الرقمية(مختصر 
.digital signal processorانظر 

DSSS )الطيف المنثور بالسلسلة المباشرة(مختصر 
.direct sequence spread spectrumانظر 
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dual مضاعف-مزدوج 
.مؤلف من جزأين أو عنصرين أو مفهومني

Dual-in-Line (DIL) دارات متكاملة مزدوجة

.مستقيمني متوازيني من الدبابيس أو األسالك
duct ممر-مجرى 
ممر أو جمرى مغلق لتمرير غاز أو سائل أو خطوط 

.طاقة او غريها
dummy load ل وهميمْ حِ 

.كهربائي ألغراض االختبارل  هو متثيل حلم
duplexer ُمَوجِّه إرسال استقبال
جهاز يسمح جلهاز إرسال يعمل على تردد ما وجهاز 

.بأقل تفاعل بينهما وبأقل تشويه للعمل
duration (eg pulse duration)

)ضةمثالً مدة النب(مدة 
االنتقال األول ملطال يف موجة نبضية هو الزمن بني

النبضة إىل مستوى معني من قيمته العظمى والزمن 
عندما ينخفض املطال إىل نفس القيمة عند االنتقال 

.الثاين
dust - proof محمي من الغبار

.حبيث ال يتأثر عمله بالغبارُمصمَّمجهاز 
duty cycle عامل الدور

أمر ما ئوية من الوقت اليت يبقى خالهلاهو النسبة امل
.يف حالة نشطة بالنسبة لكامل الوقت املعترب

dynamic )دينامي(حركي

.صفة للتغري أو النشاط أو التقدم الثابت
dynamic RAM (DRAM)

ذاكرة نفاذ عشوائي دينامية
استورً وترانز اواحدً امكثفً عملذاكرة نصف ناقلة تست

وختزن املعلومات ،أي لكل بت؛لكل خليةاواحدً 
دينام

.ستور النفاذ يف اخلليةرتانز ب
dynamic range المدى الدينامي
مدى مطاالت اإلشارات الداخلة اليت يعمل ضمنها 

.خصائص حمددةوفقلكرتوين إجهاز 
dynamic resistance مقاومة دينامية

.الكهربائية جلهاز أثناء عملهاملقاومة 
dynamic stability استقرار دينامي
قياس لقدرة نظام على العودة إىل حالة مستقرة بعد 

.حصول اضطراب يف عمله
dynamo مولد تيار مستمر
مصطلح لتوصيف عدد من أنواع اآلالت الدوارة اليت 

.حتول الطاقة امليكانيكية إىل طاقة كهربائية
dynamotor

ار لتحويل المتناوب إلى مستمر دوَّ لٌ مبدِّ 
لتحويل عملآلة كهربائية دوارة هلا متحرضان وتست

.التيار املتناوب إىل تيار مستمر
dynode المهبطإلكتروناتمسرى مضاعف 

لكرتوين يعمل على مضاعفة إمام مسرى يف صِ 
.لكرتونية ثانويةإانبعاثات نتيجةاإللكرتونات 
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- E -
early warning radar رادار إنذار مبكر
رادار منصوب عند حدود منطقة دفاعية الكتشاف 
الطائرات والصواريخ املعادية يف الوقت املناسب 

.حتريك املضاداتو 
earth أرض- أرضي 

حالة -٢.موصل كهربائي ناقل يتصل باألرض-١
يف جهدٍ مرجعيةَ عملةالصفر الكهربائية املست

.بياحلواس
earth circuit دارة تأريض

دارة ّوننظام مكون من نواقل مزروعة يف األرض وتك
.)دارة توصيل باألرض(ريض أالت

earthing تأريض
.)باجلهد الصفري(كهربائي باألرضناقل  وصل -١
كمرجعية حالة الصفر الكهربائية املستخدمة  -٢

ربط كل املواد املعدنية إىل - ٣. بيجهد يف احلواس
.ريضأنظام الت

earthing terminal مربط تأريض
.كل األسالك املطلوب تأريضهاإليها  توصل نقطة

Ebers-Moll model مول-نموذج إيبرس 
وميكن ،ستور ثنائي القطبيةهو منوذج مثايل لرتانز 

ومنط األماميه يف منط التشغيل الفعال استعمال
.التشغيل الفعال العكسي ويف اإلشباع والقطع

ECCM )معاكسة التشويش اإللكتروني(مختصر 
electronic counter counterانظر 

measures.

echo صدى
انعكاس عنةنامجصوت أو سلسلة من األصوات 

أو ،املوجات الصوتية من على سطح إىل املستمع
إشارة السلكية منعكسة عن سطح وعائدة إىل جهاز 

.االستقبال
echo level مستوى الصدى

.مستوى إشارة الصدى بالديسيبل
eddy current

تيار فوكو-إيديتيار–تيار إعصاري 
التدفقار يف املواد املغناطيسية يتولد بسبب تيار دوّ 

مغناطيسية ر يف مادة ميوالذياملغناطيسي املتغري زمن
.معدنية

edge

تحسين سرعة المعطيات على(مختصر- حافة
GSMمتطور(

جسم ما اتانقطاع يف الشدة احمللية عند حاف-١
واضح يف مسافة صغرية عند قيم تغري-٢. يف صورته

.يف املناطق الرماديةاخصوصً ،الت صورةبكس
لتحسني يف سرعة املعطيات بتحسني خمتصر-٣

تقنيات التعديل لزيادة سعة الشبكة وسرعة املعطيات 
.GSMيف شبكات اخللوي 

edge triggering قدح بالحافة
احلافة املوجبة أو السالبة للنبضة املطبقة يستعملقدحٌ 

بغية ، )إشارة ساعةاوهي غالبً (على مدخل التحكم 
.عطيعلى مدخل املالقيمةإمساك
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effect أثر- تأثير 
.تغري ناتج عن عمل أو سبب ما

effective الفعَّ 
.ناجح يف توليد نتيجة مطلوبة أو مرغوبة

effective current الشدة المنتجة/التيار فعَّ 
تنتج عنها ،قيمة تيار متناوب أو متغري بطريقة ما-١

تلك احلرارة اليت تنتج عن تيار تساوي،حرارة يف دارة
اجلذر الرتبيعي ملتوسطات -٢. مستمر يف نفس املدة

.تربيعات القيم اآلنية لتيار متناوب
effective value الةقيمة فعَّ 

.قيمة اجلذر املتوسط الرتبيعي
efficiency factor عامل المردود

.نسبة قياس األداء إىل القيمة املتوقعة
eigenvalue ذاتيةقيمة 
املضروب العددي املرَفق بالتابع الذايت أو الشعاع 

.الذايت
eigenvector شعاع ذاتي

يتغري اجتاهه عند الذي اليف نظام خطي هو الشعاع 
.تطبيق املؤثر اخلطي عليه

elastic medium وسط مرن
.ُصْلبوسط غري 

electric كهربائي
د يولِّ - ٣. كهربائل  شغَّ يُ -٢. يتعلق بالكهرباء-١

.الكهرباء
electric arc ةقوس كهربائي

.تأثري حقل كهربائيبالتوصيل الكهربائي يف غاز 
electric charge شحنة كهربائية

،للحقول الكهرطيسيةكمية فيزيائية أساسية هي منبعٌ 

.
electric circuit دارة كهربائية

.للتيار الكهربائيامسارً يوّفرجهاز كهربائي 
electric current تيار كهربائي

.سريان الكهرباء يف ناقل
electric energy قدرة كهربائية

.ناقليفالقدرة املتاحة بسريان شحنة كهربائية 
electric field حقل كهربائي

إىل قوة قدرها qشحنة قدرها يف اخلالءتعرضتإذا
F شدته ن املنطقة فيها حقل كهربائيإيقالE

بالواحدات الدولية (qعلى Fقسمة خارجتساوي 
).هلذه املقادير

electric field strength شدة الحقل الكهربائي
قياس لشدة احلقل الكهربائي عند نقطة ما ويساوي 

وحدة شحنة كهربائية عند يف
.تلك النقطة

electric induction تحريض كهربائي
يفقوة حمركة كهربائية متحرضة ناجتة عن حتريك ناقل 

.املغناطيسيالتدفقمغناطيسي أو بتغيري حقل
electric motor محرك كهربائي

.حمرك حيول الطاقة الكهربائية إىل عمل ميكانيكي
electric potential كمون كهربائي

الفارق بني اجلهدين الكهربائيني بني نقطتني يف -١
الطاقة الكامنة الكهربائية -٢. لطدارة ويقاس بالفُ 

لشحنة يف تلك النقطة مقسومة على ) مقدرة باجلول(
.قيمتها بالكولون

electric power استطاعة كهربائية
.التياريف جداء اجلهد 
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electric power system نظام قدرة كهربائية
لتزويد عملة مؤلفة من عناصر كهربائية تستشبك

.الطاقة الكهربائيةاستعمالونقل و 
electric shield

حاجب كهربائي-كهربائي حائل/ساتر
اإلشارات أو لتجنب التقاط عملأية وسائل تست

هما أو إمخاد إشعاع فيالضجيج غري املرغوب 
أو حجز اإلشارات املرغوبة ،اإلشارات غري املرغوبة

) احلجب(ضمن مسارات حمددة مثل السرت 
.الكهربائي الساكن أو السرت الكهرطيسي

electric strength متانة كهربائية
اجلهد الكهربائي األعظم الذي ميكن أن تتحمله مادة 

.
electric terminal مربط كهربائي

يدخل فيها التيار إىل جهاز كهربائي أو النقطة اليت
.خيرج منها

electrical كهربائي 
.وليس هو كهربائي بنفسهما له عالقة بالكهرباء

electrical angle زاوية كهربائية
الزاوية اليت حتدد نقطة زمنية معينة يف دورة التيار 

عن فرق زاوية الطور بني كميتني املتناوب أو تعربِّ 
.متناوبتني

electrical cell خلية كهربائية
قادرة على حتويل شكل من أشكال الطاقة  أداة 

.كالطاقة الكيميائية أو الطاقة اإلشعاعية إىل كهرباء
electrical charge شحنة كهربائية

لتتعرض ،ادةملكمية فيزيائية 
.مشحونة كهربائ

electrical charge density

فة الشحنة الكهربائيةكثا
الشحنة الكهربائية يف واحدة املساحة أو واحدة 

.احلجم جلسم أو منطقة يف الفراغ
electrical circuit دارة كهربائية

.للتيار الكهربائيامسارً يوّفرجهاز كهربائي 
electrical conductance ناقلية كهربائية

.مقلوب املقاومة الكهربائية
electrical current تيار كهربائي

اباألمبري الذي يساوي كولونً ايسً سيل الشحنات مق
.يف الثانيةاواحدً 

electrical discharge تفريغ كهربائي
.هو تفريغ لشحنة كهربائية

electrical engineering هندسة كهربائية
الكهرباء استعمالفرع من العلوم اهلندسية يدرس 

واألجهزة الالزمة لتوليد الطاقة وتوزيعها وللتحكم يف 
.اآلالت واالتصاالت

electrical isolator عازل كهربائي
.احمليطحالة االبتعاد الكهربائي عن البىن املعدنية أو 

electrical polarization استقطاب كهربائي
انزياح نسيب بسيط للشحنات الكهربائية املوجبة أو 

وذلك ،سالبة يف اجتاهني خمتلفني ضمن عازلال
.بسبب حقل كهربائي خارجي

electrical potential كمون كهربائي
وجبة املكهربائية الشحنة الحدة االعمل املطلوب لنقل و 

.الكهربائي
electrical power استطاعة كهربائية

.التياريف جداء اجلهد 
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electrical source منبع كهربائي
.كهربائاتيارً يوّفرجهاز 

Electrically - Erasable PROM
(EEPROM)

قابلة للبرمجة والمحو كهربائROMذاكرة 
.حى بوسائل كهربائيةربمج ومتُ ذاكرة نصف ناقلة دائمة تُ 

electricity الكهرباء
مشحونة  جسيماتنوع من الطاقة الناجتة عن وجود 

وذلك إما بشكل ساكن  ،والربوتوناتلكرتوناتكاإل
.كالتيارحركيّ كرتاكم للشحنات أو بشكل 

electrified بمكهرَ 
.تيار فيهرّ ميأو حن كهربائشُ صفة جلسم 

electro luminescence تألق كهربائي
فيها إشعاع ضوء من حيدثظاهرة ضوئية كهربائية 

.فيهامادة ما بسبب مرور تيار كهربائي
electro motive force (emf)

قوة محركة كهربائية
بني مربطي منبع كهربائي حني كهربائي الهد اجلفرق 

.تكون دارته مفتوحة
electrode قطب-مسرى 

التيار الكهربائي أو خيرج منه يف هيدخل منناقل
.جسم أو منطقة أو دارة

electrolysis ائييتحليل كهركيم
ل كيميائي ينتج عن مرور تيار يف سائل أو حملول يحتل

.)شوارد(إيونات حيوي على 
electrolyte محلول ناقل

وميكن إيوناتسائل أو معجون حيتوي على -١
-٢. مثل ذلك املوجود يف البطاريةحتليله كهربائ

خللية حية أو للدم أيّنأو القابلة للتاملؤيّنةاملكونات 

.أو ملادة عضوية
electrolytic capacitor مكثف كيميائي

أما ،كسيد عازلةأمكثف يغطى أحد لبوسيه بطبقة 
. اللبوس اآلخر فيستعاض عنه مبحلول ناقل

electromagentism كهرطيسية
التفاعل بني التيارات أو احلقول الكهربائية واحلقول 

.املغناطيسية
electromagnet مغناطيس كهربائي
ملّف كهربائي حييط بنواة من احلديد اللّني الذي 

يف امللّف وتزول ط لدى مرور تيار كهربائيغنَ ميُ 
.مغنطته بانقطاع التيار

electromagnetic كهرطيسي
خيص التفاعل بني التيارات أو احلقول الكهربائية ما

.واحلقول املغناطيسية
electromagnetic compatibility (EMC)

توافق كهرطيسي
يف النظممبدأ وحتكم وقياس اآلثار الكهرطيسية 

.اإللكرتونية واحليوية
electromagnetic force القوة الكهرطيسية
القوة األساسية املتعلقة باحلقول الكهربائية 

ىن الذرية والتفاعالت واملغناطيسية واملسؤولة عن البِ 
املتعلقة بالشحنات والدافعة الكيميائية والقوى اجلاذبة

الكهربائية وباملغناطيسية وكل الظواهر الكهرطيسية 
.وحيملها الفوتون. األخرى

electromagnetic induction

تحريض كهرطيسي
عملية توليد جهد يف ناقل بسبب وضع الناقل يف 

أو حتريك الناقل يف مع الزمن حقل مغناطيسي متغري 
.حقل مغناطيسي ثابت
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electromagnetic moment العزم الكهرطيسي
مير فيها املغناطيسية ملغناطيس أو لوشيعة قياس القوة

ويعرب عنها بالعزم املتولد عند وضع املغناطيس ،تيار
أو الوشيعة يف حمور متعامد مع كثافة التحريض 

.)قيمته الواحد(الواحدّي املغناطيسي
electromagnetic wave موجة كهرطيسية

موجات طاقة مرتبطة باحلقول اإلشعاع املؤلف من 
ات  الكهربائية واملغناطيسية الناجتة عن حركة شحن

.كهربائية
electromagnetism الكهرطيسية

.فرع الفيزياء املختص بالظواهر الكهرطيسية
electron إلكترون 

.أساسي ذو شحنة سالبةجسيم
electron charge شحنة اإللكترون

الطبيعية للشحنةالوحدةعنعربتُ يةأساسةفيزيائيةثابت
1.6021892تساوياليتالكهربائية × 10

.كولون
electron configuration لكتروناتتشكيلة اإل

.يف مدارات الذرة أو اجلزيءلكرتوناتترتيب اإل
electronic card بطاقة إلكترونية

رابط املستلم بواسطة تعامل معهايرقمي لبطاقة منوذجٌ 
.لكرتويناإليف الربيد

Electronic Counter Counter Measures
(ECCM)

معاكسة التشويش اإللكتروني
التشغيل قيقحإجراءات احلرب اإللكرتونية املتخذة لت

الفعال للصديق يف الطيف الكهرطيسي بالرغم من 
.العدو للحرب اإللكرتونيةاستعمال

electronic device إلكترونيجهاز /عنصر/أداة
.لكرتونإأداة تقوم بعملها 

electronic gun مدفع إلكتروني
ط ساخن مع نظام مرافق من املساري والوشائع هبِ مَ 

.لكرتوناتلتوليد وتركيز شعاع من اإل
electronic support measures (ESM)

إجراءات الدعم اإللكتروني
لكرتونية يتعلق باألعمال اخلاصة من احلرب اإلقسم

هوالتقاطمصدر اإلشعاع الكهرطيسي بالبحث عن 
.هوحتديد موقعهفتعرّ و 

electronic switch مفتاح إلكتروني
لكرتوين ميكنه حتويل دارة كهربائية أو إعنصر أو جهاز 

أو حتويله من اجتاه هأو وصلالتيار الكهربائي قطع 
.آلخر

Electronic Warfare (EW)

الحرب اإللكترونية
الطاقة استعمالأي عمل عسكري يتضمن 

الكهرطيسية املوجهة للتحكم بالطيف الكهرطيسي 
.وملهامجة العدو

electrostatic كهرساكن
أو حقول الكهرباء الكهربائيةشحناتالما يتعلق ب

.الساكنة
electrostatic field حقل كهرساكن

الكهربائية احلقل الكهربائي املتعلق بالشحنات 
.الساكنة

electrostatic flux تدفق كهرساكن/ فيض 
يف مساحة ء الساكنة معدل تدفق احلقل الكهربا

.معينة
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electrostatic induction تحريض كهرساكن
تأثري شحنة  بتوزع الشحنة الكهربائية على جسم 

.جسم قريبيفكهربائية أخرى 
element عنصر

أحد مئات املواد .من شيء ماممّيز أو أساسي جزء 
، من إحداها إىل أخرىاليت ال ميكن التحويل كيميائ

عدد الربوتونات يف (يتمّيز كل منها بعدده الذري 
).ذرته

elementary أولي- مبدئي -أساسي 
.ما يتعلق بأكثر األمور أساسية جلسم ما

elliptic .إهليلجي/قطعي ناقص
.ما يتعلق بالقطع الناقص أو بشكله

embedded مضمَّن
ضمن كتلة حميطة به حبيث يصبح بإحكامموضوع 

. من الكلمتكامالً اجزءً 
embedded system نظام مضمَّن

لوظيفة معينة ضمن نظام خمصصنظام حاسويبّ 
ضمن قيود اويعمل غالبً ،أوسع ميكانيكي وكهربائي

.حوسبة بالزمن احلقيقي
EMC )ةكهرطيسييةتوافق( مختصر

electromagneticانظر  compatibility.
emergency source منبع احتياطي

وفريمنبع احتياطي مستقل للطاقة الكهربائية يقوم بت
عند انقطاع التغذية العامة خالل مدة هذه الطاقة آل

حمددة إىل أجهزة هامة ميكن أن يؤدي تعطلها إىل 
.الضرر بالصحة أو بالسالمة

emf )ة كهربائيةقوة محرك(مختصر 
.electromotive forceانظر

emission انبعاث-إصدار 
.توليد وتفريغ شيء ما

emitter باعث
ثنائي القطبية تقوم بتوليد الستور منطقة يف الرتانز 

.حوامل التيار
emitter coupled logic (ECL)

منطق ببواعث مرتبطة
ثنائيي منطق بنمط التيار يرتبط فيه باعثا ترانزستورين 

مثل املضخم (القطبية إىل مقاومة واحدة حتمل التيار 
حبيث مير التيار بأحد الرتانزستورين فقط يف  ) التفاضلي
،بوابات هذا املنطق من أسرع البوابات. كل حلظة

.وتأخريها من رتبة النانو ثانية
emitter follower )دارة(تابع باعثي 

فيه إدخال جيريع مشرتك جممّ بتشكيلةستوري مضخم ترانز 
.اإلشارة إىل القاعدة ويؤخذ املخرج من الباعث

emphasis تأكيد/ تركيز 
التغري املقصود يف خواص املطال الرتددية لإلشارة 

. لتخفيض آثار الضجيج
empirical تجريبي

عن اعوضً (التجريبة و املالحظيعتمد على ما
، أو يعتمد عليها أو جيري التحقق )النظريات واملنطق

.منه باستعماهلا
enable يَمكِّن

السلطة أو الوسائل للقيام ًئاأو شياشخصً يعطي
.بعمل ما

encoder ُمَرمِّز
أو معلومات أو ما نصيةجهاز يقوم بتحويل رسالة
.)ترميز رقمي(شابه ذلك إىل شكل رقمي
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enconding ترميز
.ويل إىل شكل مرمزالتح

end point نقطة نهاية
.أو يكتمل فيه أمر مااملكان الذي ينتهي

energize بالطاقةيغذي 
.الطاقة احلركية أو الكهربائيةما باجسمً د زوّ ي

energy طاقة
من أخوذةاملالقدرة-٢. القدرة على أداء عمل-١

مورد فيزيائي أو كيميائي للتزويد بالضوء أو احلرارة أو 
.العمل

energy band حزمة الطاقة
ويات تسملكرتونية جلسم صلب توصف نية احلزمة اإلبِ 

هي (اإللكرتون يف هذا اجلسمالطاقة اليت ميلكها
.)ضمن اجلسماإللكرتونطاقة نطاقات 

energy flow الطاقة جريان 
أو آلخر من جسم أو نقلهاالفيزيائيةحتويل الطاقة 

.مكان آلخرمن 
energy gap الطاقة) ثغرة(فجوة 
فرق الطاقة بني أسفل حزمة النقل وأعلى حزمة 

.ورييف جسم بلّ لكرتوناتالتكافؤ لإل
energy level مستوى الطاقة

لطاقة قيم اإحدى 
يف مستوى فيزيائية، وقد توجدالكمومي يف منظومة 

.طاقة واحد عدة حاالت كمومية للمنظومة
energy recuperation استرداد الطاقة

بدًال من فقدها الَكْبحاليت نعيدها للمنبع عند القدرة
.كحرارة

energy spectral density كثافة طيف الطاقة

اإلشعاع الكهرطيسي، أوع طاقة اإلشارة توزّ معّدل
متناٍه يف الصغر حول تردد معني أو ل الضمن جما

.طول موجة معّني 
english engineering units system

حدات الهندسية البريطانيةانظام الو 
الواحدات األساسية هي القوة والكتلة والطول والزمن 

واحدة الكتلة هي الرطل الكتلوي : ودرجة احلرارة
.وواحدة القوة هي الرطل

enhancement إغناء- تحسين 
إىل منوذج تدهور حتسني جودة اإلشارة دون الرجوع

.اإلشارة
entropy مقياس عدم اليقين/ أنتروبية

كمية املعلومات النظرية اليت : )يف نظرية املعلومات(
.متثل عدم اليقني يف ختمني قيمة متحول عشوائي

envelope غالف
شكل املوجة اخليالية اليت تنتج عن توصيل قيم قمم 

.وجة احلاملة املعدلةامل
envelope detector كاشف غالف
جهاز يولد موجة خرج متناسبة مع الغالف احلقيقي 

.إلشارة املدخل
environment بيئة- محيط 

أداء يف أشياء خارج النظام يؤثر جمموعة
.

environmental بيئي
.اإلنساين عليهيتعلق بالعامل احمليط وبالنشاط ما

epoxy راتنج
هو أحد الصموغ اليت تقسى باحلرارة والقادرة على 
تشكيل بىن بوليمريية تتميز بالقساوة والتماسك القوي 
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خاص يف بوجهيستعملو .واالنكماش املنخفض
.الطالءات واملواد الالصقة

EPROM

)ذاكرة قراءة قابلة للمحو والبرمجة(مختصر 
.erasable programmable ROMانظر 

equalization تسوية
نوع من التكييف الذي خيفض التشويه الرتددي أو 
الطوري يف إشارة كهربائية ضمن ناقل معدين أو 

.السلكي
equalizer ُمَسوِّيال

.)equalizationانظر (اجلهاز الذي يقوم بالتسوية
equation معادلة

.تني رياضيتنيعبار تساوي 
equilibrium توازن

، حبيث قوى أو تأثريات متعاكسةتتوازن فيهاحالة 
.ينعدم التأثري الكلي أو حمصلة القوى

equipment تجهيزات- معدات 
.أجهزة أو أدوات ألغراض خاصة

equipotential متساوي الكمون
.له نفس الكمون يف كل النقاط

equipotential connection

وصلة متساوية الكمون
.تساوية الكموناملتوصيل اخلطوط 

equipotential lines خطوط تساوي الكمون
.خطوط متساوية الكمون

equipotential surfaces

سطوح تساوي الكمون
.سطوح متساوية الكمون

equivalence تكافؤ
يف القيمة أو يف الوظيفة حالة التساوي أو التعادل -١

مؤثر منطقي خاصته أنه : يف املنطق-٢. أو يف األمهية
قضايا، فإن تكافؤ هذه القضايا P, Q, Rذا كانت إ

فقط إذا كانت القضايا كلها صحيحة ايكون صحيحً 
.أو كلها غري صحيحة

equivalent مكافئ
.يف القيمة أو الكمية أو الوظيفة اخلمساوٍ 

equivalent circuit دارة مكافئة
لتمثيلُختتارجمموعة من عناصر الدارات اإللكرتونية 

آلة أو جهاز بتحقيق نفس العالقات بني اجلهود أداء 
.والتيارات واالستطاعات

erasable programmable read only
memory (EPROM)

ذاكرة قراءة قابلة للمحو والبرمجة
وميكن حموها ،ذاكرة مربجمة قابلة للقراءة فقط

.بتعريضها لألشعة فوق البنفسجية وإعادة برجمتها
erasure محو

الكتابة أو املادة املسجَّلة أو إزالة املعطيات أو إزالة 
.إزالة أثر شيء ما

ergodic ذو ناتج متوسط حقيقي
له عالقة بعملية تكون فيها كل سلسلة من ما

.العينات ممثلة لكامل العملية
error خطأ

.يف السلوك أو احملاكمةغلط
error correction تصحيح الخطأ

اآليل لألخطاء اليت تنشأ من النقل غري تصحيحال
الصحيح للمعطيات الرقمية، ويكون باستخدام 

.خوارزميات معينة
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error detection property

خاصية كشف الخطأ
اليت حتدث أثناء خطاءاألكشفخاصية جودة طريقة  
.نقل املعطيات الرقمية

error function تابع الخطأ
مل التوزيع الناظمي هو التابع الذي يوجد عند تكا

وهو يعطى ). وهو شكل ناظمي للتابع الغاوسي(

: بالعالقة
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error rate ل الخطأمعدَّ 
قياس فعالية قناة اتصاالت وهو نسبة عدد وحدات 

العدد اإلمجايل من وحدات املعلومات اخلاطئة إىل
.املعلومات املنقولة

error signal إشارة الخطأ
قيمتها عمليف جهاز حتكم آيل هي اإلشارة اليت تست

وعالمتها لتصحيح التوافق بني العناصر املتحكمة 
.

ESM )إجراءات الدعم اإللكتروني(مختصر 
.electronic support measuresرانظ

estimate ريقدِّ 
احلساب التقرييب لقيمة أو عدد أو كمية أو ُجيري 

.مامدى شيء 
estimation تقدير

احلساب التقرييب لكمية ومدى وقيمة وموضع شيء 
.ما

estimator ُمَقدِّر
من عينات املعطيات وتعطي ُحتسبأي كمية 

.
Euclidean إقليدي

س على أعمال سّ خيص نظام اهلندسة الذي أُ ما
.العاديةاخلربات التجارب و إقليدس وخيص هندسة 

Euclidean distance مسافة إقليدية
.بني نقطتنييصلهي طول اخلط الذي 

Euler number أويلرعدد
العددثابت يظهر يف الرياضيات ويعرف بأنه عدد

عددوهو ، ln e = 1حبيث أن eاحلقيقي املوجب 
.)أصم(كسريغري  

Euler’s method طريقة أويلر
ملعادلة تفاضلية رييب قطريقة للحصول على حل ت

/:عادية من الشكل التايل = ( , )
.و هي تابع لـ حيث 

Euler's equation معادلة أويلر
:، صيغتهامعادلة يف نظرية التيار املتناوب

cos( ) .sin( )i xe x i x 

Euler's formula أويلرمصاغة 
.Euler's equationانظر 

evacuate ُيْخلي/ يـَُفرِّغ 
.خالءتشكيل -٢.تفريغ أو إزالة احملتويات-١

even (number) زوجي
.اثننيعدد صحيح ميكن قسمته على
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event واقعة/ حدث - حادثة 
.ة إحصائيةحتقيق جترب.حدوث أمر هام ما

EW )الحرب اإللكترونية(مختصر 
.Electronic Warfareانظر 

excess زيادة
كمية من شيء ما أكثر من الالزم أو املسموح به أو 

.فيهاملرغوب 
excitation إثارة/ تهييج/ ضتحري

.م أو نظام فيزيائييطاقة على جزيء أو جستسليط
excite يثير/ جيهيِّ /يحرِّض

لتوليداملولد أو احملرك كهربائية وشائعَ طاقةٍ بيزّود-١
- ٣.بالطاقةلكرتوناتاإليزّود-٢.حقل مغناطيسي

رتدد دخل السيما مضخمات الإشارةمضخم بيزّود
.عايلال

exciter جمهيِّ / ُمَحرِّض 
التيار الكهربائي بغية بتزويد لمولد أو مدخرة ل-١

مهتز - ٢. توليد حقل مغناطيسي يف مولد أو حمرك
.يولد موجة حاملة كما يف املرسل الالسلكي

execution تنفيذ
.أو مسار طريقأو برنامجطة أو أمرتنفيذ خُ 

expander ُمَوسِّع
.يوسع املدى أو احلجم أو الرؤية

expansion توسع/ توسيع 
مثل نشر قيمة (أو النشر عملية التوسع أو االمتداد

.)تابع يف جوار نقطة
explosion - proof مضاد لالنفجار

) مثل الضواغط واحملركات واملفاتيح(جهاز كهربائي 
االنفجارات أو اللهب الذي حيدثمصمم الحتواء

داخلها بسبب الشرارات ملنع اشتعال الغازات أو 
.األخبرة القابلة لالشتعال واحمليطة باجلهاز

exponential يّ سِّ أُ 
على كّل ما حيتوي على مقدار أّسّي مثل ةللداللصفة 
xexfالتابع  )(ا.

exponential function يّ سّ تابع أُ 
هوإىل أسٍّ امرفوعً اثابتً اتابع قيمته تساوي عددً 

عندما يكون العدد الثابت اوخصوصً ،متحول التابع
.eهو العدد 

exponential waveform موجة أسية
من قيمة موجة غري متكررة ترتفع أو تنخفض أسّ 

إىل القانوناابتدائية يف زمن ابتدائي استنادً  ( ) =.
exposure ضعرُّ تَ 

حالة أو -٢. لتماس مع شيء مالحالة التعرض -١
.حلظة رفع الغطاء أو إزالة احلماية

expression عالقة/ تعبير 
جتميع من األعداد والرموز والعوامل لتعطي قيمة شيء 

.x+5ما مثل التعبري 
extend عيوسِّ 

التسبب يف تغطية مساحة كبرية أو التطويل أو -١
.توسيع املدى والتأثري أو املعىن-٢. التعريض

external bus مسرى خارجي
تقوم بتوصيل األجهزة جمموعة من املمرات اإللكرتونية

ويسمى .املختلفة كالطابعات إىل احلاسوباخلارجية 
.مبسرى التوسيع

extinction angle زاوية اإلطفاء
حالة احلجز ىلإيرستور حىت ينتقل ازاوية الالزمة للثال
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.)القطع(
extinction of thyristor إطفاء الثايرستور

.يرستور من حالة النقل إىل حالة القطعانقل الث
extraction استخراج/ استخالص 

استخراج شيء ما خصوصا بالقيام جبهد أو -١
استحصال -٢. مثل استخراج النفطالقوةاستعمالب

.قيمة أو متحول من تركيٍب ما
extrapolation استيفاء خارجي

.حساب قيم تابع خارج مدى القيم املعروفة

extrinsic غير أصيل/ دخيل
من الطبيعة األساسية لشخص أو لشيء اليس جزءً 

.بل قادم وُمشغَّل من اخلارج
eye pattern نموذج العين

شاشة راسم اإلشارة يتشكل من وضع عرض على 
خمتلفة على كل من مدخلي راسم اإلشارة إشارة

رض إشارة معطيات رقمية عذلك مثال و .ملقارنتهما
على املدخل الشاقويل للراسم يف من مستقبل تكرار 

.حني سرعة املعطيات تقدح املدخل األفقي للراسم
.ا مبخطط العنييسمى أيضً 
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- F -
factor عامل/ عامل مُ 

.حالة أو حقيقة أو تأثري يساهم يف نتيجة أو خمرج
fade يخفت

.القوة حىت ختتفيَتضعف
fading خفوت
تغري يف قوة اإلشارة الالسلكية بسبب التبدالت يف 

.مسار االتصال
failure عطل

.يف حتقيق أمر مااإلخفاق
fall time زمن الهبوط

انتقال إشارة رقمية من مستوى جهد مستقر زمن
.مستوى جهد مستقر منخفضمرتفع إىل

false alarm إنذار كاذب
.دوث أمر ال حيصلحبإنذار 

false alarm probability

نذارات الكاذبةاحتمال اإل
يف بعض النظم الرادارية يتحدد وجود هدف -١

بتجاوز فلطية حساس عتبة معينة، ويكون احتمال 
اإلنذارات الكاذبة هو احتمال أن تتجاوز فلطية 

-٢. احلساس العتبَة، مع غياب اهلدف او اإلشارة
.نسبة اإلنذارات الكاذبة إىل جمموع اإلنذارات الكلية

false color فلون مزيَّ 
إىللون يضاف أثناء معاجلة الصور أو املناظر

.فهم الشكلعلىبغية املساعدة احلاسوب 
fan روحةمِ 

من اهلواء للتربيد أو اأداة ذات شفرات دوارة تولد تيارً 
.للتهوية

fan - in مداخيل
البوابات املنطقية األعظم الذي ميكن أن هو عدد-١

- ٢.بوابة منطقية من نفس النوعيوصل على مدخل
.عدد مداخل بوابة إلكرتونية منطقية

fan - out مخاريج
عدد مداخل بوابة منطقية ميكن تغذيتها من خمرج -١

عدد البوابات املنطقية -٢. بوابة واحد من نفس النوع
من ةإىل خرج بواباألعظم الذي ميكن أن توصل

.نفس النوع
fan antenna هوائي مروحي
هوائي مؤلف من عدد من األسالك املائلة يف سطح 

املروحة يف األسفل شاقويل بشكل مروحة ويكون رأس
.ميكن أن تكون األسالك أفقية، و أو األعلى

far field الحقل البعيد

.ن املنبعمعن املسافة 
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Farad )حدة السعة الكهربائيةاو (فاراد 
SIاجلملة الدولية هي واحدة السعة الكهربائية يف

شحنة قدرها كولون َحيملوتساوي سعة مكثف 
على كل من صفيحتيه وبقطبية متعاكسة واحد 

.واحدلط فُ ويكون فرق الكمون بني الصفيحتني 
Faraday cage قفص فارادي
علبة كبرية مصنوعة من مادة ناقلة أو من شبكة من 

.هذه املادة
Faraday’s law قانون فارادي

ميكن أن يولد مع الزمنتغري يف حقل مغناطيسيال
.اجهدً 

fast Fourier transform (FFT)

تحويل فورييه السريع
قطع لشعاع تخوارزمية فعالة حلساب حتويل فورييه امل

.املدخل
fault عطل
عطل يف دارة أو أسالك بسبب توصيالت غري 

أو توصيل باألرض غري ئصحيحة أو عزل سيّ 
.مطلوب أو دارة قصر

fault analysis حليل األعطالت
.كشف وتشخيص األعطال يف األجهزة

fault simulation تمثيل االعطال
.بوجود عطلاتصميمً برنامج ينمذج

feature خاصية/ سمة 
.حالة مميزة لشيء ماصفة أو

feed back راجعة/ تغذية عكسية 
خمرج نظام ما من عودة جزء من خرج عملية ما أو 

يف حالة اوخصوصً ،إىل املدخل) تيار أو فلطية(

الرغبة يف احلفاظ على األداء أو التحكم يف النظام أو 
.العملية

feedback loop راجعة/ حلقة تغذية عكسية 
.من خرجها إىل مدخلهاادارة تعيد جزءً 

feeder line خط تغذية
-٢. خط نقل يصل اهلوائي باملستقبل أو املرسل-١

ىل شبكة خط نقل طاقة كهربائية من حمطة توليد إ
. توزيع

feed-forward تغذية أمامية
فيها كشف التغريات عند جيريالتحكم يف عملية 

مدخل العملية فتطبق إشارة تصحيح مناسبة قبل 
.احلصول على اخلرج

fermi function تابع فيرمي
يصف . ديراك-ويعرف أيضا باسم تابع توزيع فريمي 

واحد ضمن نظام فيه جسيمهذا التابع الطاقة يف 
.يف االستبعادجسيمات

fermi level مستوى فيرمي
لوصف قمة جتمع مستويات طاقة يستعملمصطلح 

.عند درحة حرارة الصفر املطلقةلكرتوناتاإل
ferrite )خالئط حديدية(ِفرَّايت 
مركب خزيف يتألف من خليط من أكسيد احلديد 

يف العناصر يستعملو ،ن أخرىومعدن أو معاد
.الكهربائية يف الرتددات العالية

ferromagnetic حديدي المغنطة/فيرو مغناطيسي
مواد تتصف مبطواعية مغنطيسية عالية تعتمد على 
شدة احلقل املغنطيسي املسلَّط وتبقى بعد إزالة احلقل 
املغنطيسي، من هذه املواد احلديد والفوالذ والنيكل

. وسبائكها
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ferromagnetic materials المغنطةمواد حديدية 
.ferromagneticانظر 

FET )ترانزستور ذو أثر حقلي(مختصر
.field effect transistorانظر 

FFT )تحويل فورييه السريع(مختصر 
.fast Fourier transformانظر 

fiber-optic communications

اتصاالت باأللياف الضوئية
املعلومات من مكان آلخر بإرسال طريقة يف نقل

.نبضات من الضوء عرب ليف ضوئي
fidelity أمانة

امليزات األساسية عند خمرجها لتكون مماثلة مليزات 
.اإلشارة عند مدخلها

field حقل
منطقة يظهر يف كل نقطة منها أثر من نوع معّني 

.اأو مؤثرً اأو متجهً لميكون احلقل سُ وميكن أن 
ل الكهربائي واحلقل احلق:ومن أمثلة احلقل املتجه

.املغناطيسي
field circuit حقليةدارة 

حبيث مغناطيسجمموعة من امللفات تولد حقالً 
.حيدث التحريض الكهرطيسي يف اآلالت الكهربائية

field current حقليّ تيار 
يزود به ملف احلقل يف مولد أو حمرك التيار الذي 

.لتوليد احلقل املغناطيسي الالزم لتشغيله
field effect أثر حقليّ 

األشياء القريبة من النواقل احلاملة للتيار يفالتأثري 
.الكهربائي والناجتة عن حقول كهربائية أو مغناطيسية

field effect transistor (FET)

ترانزستور ذو أثر حقلي
ستور ثنائي تعمل كرتانز أكثريةفيها حوامل أداة

لبوابة ممانعة مدخل أن لهو القطبية مع فارق هام 
، ويتغري التيار بني املنبع تيارمير فيهاال عالية ولذلك 

حقل كهربائي ناتج عن تطبيق فرق ةواملصرف بواسط
ترانزستور ايسمى أيضً .كمون بني البوابة واملنبع

unipolarأحادي القطبية  transistor.
field intensity شدة الحقل
الناجتة عن حقل  

واحدة الكتلة الفاعلة يفكهربائي أو حقل مغناطيسي
.احلقلأو واحدة الشحنة يف نقطة ما من 

field lines خطوط الحقل
رة احلركة احلاملمرات اليت تتبعها الشحنات الكهربائية 

أو املسار الذي تسري فيه كتلة حرة ،يف حقل كهربائي
خطوط ومهية يف : عامبوجهأو ،يف حقل جاذبية

كاحلقل الكهربائي أو املغناطيسي أو (حقل متجه 
أي يكون املماس يف أية نقطة من نقاط) الثقايل

واحد من هذه اخلطوط هو منحى احلقل يف هذه 
.النقطة

field magnet يّ مغناطيس حقل
يف مولد أو حمرك  مغناطيسالً حقيوّلدمغناطيس 

.كهربائي
field pattern يّ نمط حقل/ نموذج 

هذا املصطلح على يدل )يف جمال تصميم اهلوائيات(
االجتاه الزاوي لشدة املوجات الالسلكية من اهلوائي أو 

.من أي منبع آخر
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Field Programmable Gate Array
(FPGA)

صفيفة بوابات قابلة للبرمجة حقل
يف اجلهاز مصفوفة بوابات ميكن برجمة ربطها املنطقي

.بعد صنعها
field strength شدة الحقل

أو ) لكل مرتلطبالف(قيمة شعاع احلقل الكهربائي 
باألمبري لفة لكل (قيمة شعاع احلقل املغناطيسي 

.)مرت
figure of merit المواءمة

. تعبري رقمي ميثل كفاءة نظام أو مادة أو إجراء معني
filament فتيل 
سلك أو خيط ناقل للكهرباء له نقطة انصهار عالية 

من املصباح الكهربائي أو الصمام اويشكل جزءً 
.ائبكهر نسخَّ ويُ الفراغي 

film غشاء
.شرحية مرنة رقيقة

filter حمرشِّ 
دارة مؤلفة من وشائع ومكثفات بالنسبة للدارات 

أو من أجزاء من خطوط النقل هلا أطوال التجميعية
خمتلفة بالنسبة للدارات املوزعة ومترر اإلشارات 

ترددي معني ومتنع جمالضمنالكهربائية املتناوبة
.اإلشارات ذات الرتددات األخرى

filtering ترشيح
ورة ال تتوافق مع عملية حذف شيء أو إشارة أو ص

.اسلفً معيار حمدد 
fin زعنفة تبريد

من األغراض لتزيد إضافة مسطحة على أجزاء خمتلفة 
معّدل التبادل احلراري مع احمليط بزيادة احلمل 

.احلراري، فتساهم يف تربيد الغرض
final value theorem نظرية القيمة النهائية

البيئة بالرتددية يف البيئة عملةالتعابري املستنظرية تربط
.

finite element analysis

تحليل بالعناصر المحدودة
تقنية رقمية إلجياد احللول التقريبية ملسائل القيم احلدية 

.املعادالت التفاضليةيف
finite impulse response (FIR)

استجابة نبضية محدودة
اإلشارة تعاجل كل وحدة زمنية كتابع طريقة يف معاجلة 

هلذه الطريقة مزية عدم القيام .)أي كنبضة(مستقل 
.بأي افرتاضات حول شكل تابع االستجابة الناتج

finite impulse response (FIR) filter

مرشح ذو استجابة نبضية محدودة
مدة استجابته الذياملرشح هو):يف معاجلة اإلشارة(

. حمددةمدةلنبضة تكون حمدود
تعاكس املرشحات ذات االستجابة املرشحات هذه 

النبضية غري املنتهية اليت تتضمن تغذية راجعة داخلية 
.ةستجاباالحبيث تستمر 

finite state machine (FSM)

لة محدودة الحاالتآ
يتألف من جمموعة من احلاالت منوذج نظام حاسوب

عملوأجبدية من الرموز تست) حالة البدءويشمل(
كمجموعة حمتملة لإلدخال إىل اآللة وتابع انتقايل 

أو على (يقوم بإسقاط كل حالة على حالة أخرى 
.بالنسبة لكل رمز على املدخل) نفسه

FIR )استجابة نبضية محددة(مختصر 
.finite impulse responseانظر 
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FIR filter

)ذو استجابة نبضية محدودةح مرشِّ (مختصر 
.finite impulse response (FIR) filterانظر 

firing delay angle زاوية تأخير القدح
اليت يصبح حظة اللبني يف الثايرستور هي زاوية التأخري 

.وحلظة تطبيق نبضة القدحاالتوتر موجبً فيها 
firmware برمجيات المنشأ

.فيهابرجميات ال ميكن للمستثمر أن يغري
first complement المتمم للواحد

حبيث نقلب الواحد ينثنااقلب مجيع بتات متثيل عدد 
.والعكس بالعكساصفرً 

first derivative المشتق األول
.أول مشتق للتابع

first partial product الجداء الجزئي األول
رقم واحد من يف اجلداء الناتج عن ضرب الضارب 

.يتضمن اكثر من رقماملضروب الذي 
first swing التأرجح األول

نه ميتلك إنقول عن نظام ):يف النظم الكهربائية(
ل النظام لالستقرار ومل إذا وصَ التأرجح األولاستقرار 

.يتأرجح بأكثر من دور واحد قبل الوصول لالستقرار
fitting وصلة ميكانيكية

.قطعة صغرية ميكن فصلها عن آلة أو جهاز
fixed point ةالفاصلة الثابت
منط لتمثيل عدد بسلسلة وحيدة من األرقام اليت 

قيمها على مواقعها النسبية بالنسبة ألساس تعتمد 
.احملددالعدّ 

flag register )الرايات(سجل الراية 
سجل يف وحدة املعاجلة املركزية حيتوي على بتات 

.وبتات احلالة للمعاجل،التحكم
flame proof ال يلتهب/ اللهبمضاد

حبيث يصبح غري قابل لالشتعال يُعاجلَ ما 
flare يتوهج-توهج 

.ضوءأودفقة قصرية ومفاجئة للهبٍ 
flash يومض- ومضة 
.حدوث أمر مفاجئ أو قصري املدة مثل ومضة ضوئية

flasher circuit دارة وميض
كما يف السيارة لإلشارة إىل امتقطعً ادارة تعطي ضوءً 
.الدوران باجتاه ما

flat capacitor )مستو(مكثف مسطح 
.مسطحان متوازيانلبوسانمكثف له 

flat response استجابة مستوية
.اها وال ينقصزيد مستو يالةترددياستجابة

flat spectrum طيف مسطح
.يفعدم زيادة أو نقصان املستوى 

Fleming’s right hand rule
ة فليمنغ لليد اليمنىدقاع

إشارة يدوية باليد اليمىن تدل على سلوك ناقل  
كهربائي يتحرك يف حقل مغناطيسي حيث اجتاه 
احلقل هو اجتاه إصبع السبابة واجتاه التيار الكهربائي

ابع الثالثة متعامدة بعضها حركة الناقل وتكون األص
.بعضمع 

flicker noise ضجيج وميضي
كثافة استطاعة حبيث تكونإشارة طيفها الرتددي 

)الواحدرتزالقدرة أو االستطاعة يف اهل(طيف ال
.مع الرتددامتناسبة عكسً 
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flip - flop (FF) بقالَّ 
دارة رقمية أساسية قادرة على ختزين بت واحد من 

.)الواحد أو الصفر(املعلومات 
float charging الشحن العائم

.إبقاء مدخرة يف حالة شحن
floating point فاصلة عائمة

بشكل عدد صحيح أو  العددمتثيل رياضي يكون فيه 
إىل أس امرفوعً العدّ بـأساس امضروبً ،كسر عشري

ذلك مثال، كما يف اإلظهارات على احلاسوب(
للداللة على 4.25E2التمثيل باألساس العشري 

4251025.4 2 .
flow تدفق- جريان 

.احلركة املستمرة واملستقرة بشكل تيار أو جدول
flow chart تدفقمخطط

استعمالمتثيل تصويري تقليدي خلوارزمية أو برنامج ب
وكتل تقومي للقرار ) مستطيالت(كتل وظيفية هلا أمساء 

شكل الورق أو (ورموز للمداخل واملخارج ) معينات(
بأسهم تدل على ببعض وتتصل كلها بعضها ) قرص

.اجتاه املعاجلة
fluctuation حتأرجُ 

.التغري بشكل غري منتظم
fluid mechanics ميكانيك السوائل

.السوائلدراسة القوى واجلريان ضمن 
flux تدفق

كمية معينة من سائل أو طاقة كهرطيسية أو -١
. جسيمات جتري عرب واحدة السطح يف واحدة الزمن

التكامل على سطح معّني ملركبة حقل متجهي -٢
عمودية على ..) حقل مغناطيسي أو حقل الثقالة،(

السطح، وهو يتناسب مع عدد خطوط احلقل اليت 
.تعرب السطح

flux density التدفقثافة ك
سي يف واحدة املساحة خطوط التدفق املغناطي

يساوي ويربواحد سالتحيث ،)سالتِ (
.املرت املربعيفواحد 

flux linkage التدفقترابط 
توسعة ملفهوم التدفق املغنطيسي، ويعرف بأنه تكامل 

أو القوة احملركة (فرق الكمون بني طريف جهاز 
أي . مع الزمن)طرفيهالكهربائية بني  dt. .

يف الوشيعة املكونة من ملف مغلق موضوع يف حقل  
كهرطيسي متعامد مع سطح الوشيعة، يكافئ ترابط 

.التدفق، التدفق املغنطيسي يف الوشيعة
flying spot scanner ماسح ذو بقعة طائرة

مام أشعة لنقطة ضوء مثل صِ مسحٍ منبعَ ستعملأداة ت
رارية منخفضة مهبطية ذي دقة عالية وإضاءة عالية واستم

م سينمائي أو شرحية تصويرية لْ بغية مسح صورة من فِ 
.ةويكون خمرج املاسح إشارة تلفزيّ 

FM )تعديل ترددي(مختصر 
.frequency modulationانظر

fm radar رادار التعديل الترددي
فيه تقسيم اخللفية إىل أجزاء أو خاليا رادار جيري
من  اس التغريات بني اإلشارات املنعكسةقتُ صغرية مث 

.كل خلية لكشف األهداف الصغرية
focal محرقي

.له عالقة باحملرق
focal length بعد محرقي

.منحنية وحمرقهااملسافة بني مركز عدسة أو مرآة



٧٧

focus زركِّ يُ -محرق 
عندها أشعة الضوء أو غريها النقطة اليت جتتمع-١

جيمع -٢.من األشعة
.طةقاألشعة يف ن

focusing تركيز
أو يف نقطة، أشعة الضوء أو غريها من األشعةعيجتم

.َجعلها تبدو
fold - over ةطيّ 

.على نفسه أو على جسم آخرُطِويَ قسم 
foldover تراكب الطيف

يف عملية التحويل من التماثلي إىل الرقمي يظهر -١
أقل ) أخذ العينات(االعتيانتشويه عندما يكون تردد 

يف صورة -٢. من ضعف أعلى تردد يف اإلشارة
ة هو التشويه الذي يظهر بشكل خط أبيض تلفزيّ 

.منهااجزءً اعلى أحد حدود الصورة ماحيً 
forced commutation تبديل قسري

على دارات خارجية إلجبار التيار اصطناعاستعمال
نصف ناقل ديودالذهاب إىل قيمة الصفر مما يسمح ل

.ستور بالتوقف عن العملأو لثاير 
forced cooling تبريد قسري

.على شيء ساخناالتربيد بنفخ اهلواء قسرً 
form استمارة- صيغة - شكل 

وثيقة فيها فراغات -٢. شكل أو بنية جسم ما-١
.أساس أمر ما-٣.إلدخال معلومات تفصيلية

form factor عامل الشكل
عامل رياضي يقوم بالتعويض عن عدم االنتظام يف 

وعادة هو النسبة بني حجمه وحجم ،شكل جسم ما
.جسم منتظم له نفس العرض واالرتفاع

format صيغة- َشّكل ي/ غ و صي
جيريقة اليت الطري-٢. طريقة مابيرّتب -١

.بنية وحدة معطيات-٣.أمر ما
formation تشكيل-ل تشكُّ 

.للمعطيات الرقميةعملية تشكيل أو طريقة التشكيل
formula صيغة/ عالقة

.عالقة رياضية أو قاعدة يعرب عنها بالرموز-١
.لتحقيق أمر ماطريقة أو إجراء-٢

formulation صياغة-تشكيل 
.خالئط بصيغ خاصةأوموادتشكيلعملية 

forward إلى األمام- أمامي 
.ينتج عنه تقدم إىل األمامما

forward bias انحياز أمامي
موجب ومهبطه إىل منبعديودعند توصيل مصعد ال
.ذو احنياز أماميديودن الإإىل منبع سالب يقال 

forward current تيار أمامي
.باجتاه ناقليته العظمىديودتيار ال

forward link وصلة أمامية
املعلومات تُرَسل بواسطتهاالتصال الالسلكي الذي 

.من حمطة خلوية رئيسية إىل هاتف نقال
four - terminal network

رباعية النهايات) شبكة(دارة 
دارة كهربائية أو جزء منها بأربعة أقطاب ميكن توصيل 

.دارة إليهاأو أجزاء من دارة أخرى
four - wire system نظام رباعي األسالك
. نظام لتوزيع الطاقة الكهربائية يتطلب أربعة أسالك

يف نظام ثالثي األطوار توصل ثالثة أسالك إىل 
.األطوار والسلك الرابع إىل نقطة حمايدة
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four pole motor قطاباألمحرك رباعي 
بقطبية مشالية ثنان اكهربائية مغانطحمرك له أربعة 

.ثنان بقطبية جنوبيةاو 
four quadrant operation

أرباع بنظام األربعةالعمل
ستوي امليف )أو ميكانيكية(متثيل ملتحوالت كهربائية 

األمناط تعيني مواضعبغية phase planeالطوري 
. املختلفة لنقل الطاقة

اميكن أن تعمل اآللة مولدً ):يف اآلالت الكهربائية(
.حبسب إشارات اجلهد والتوتركهربائاحمركً أو

fourier analysis تحليل فورييه
مجع توابع مثلثاتية بناتجالتعبري عن أي تابع دوري 

.جيبية أو جتيبية
Fourier series سلسلة فورييه

أو ا
.يف حتليل فورييهيستعمللتابع دوري و اتقريبً 

Fourier transform تحويل فورييه
حتويل رياضي خطي من جمال الزمن أو الفراغ إىل 

.جمال الرتدد
FPGA

)صفيفة بوابات قابلة للبرمجة حقل(مختصر
.Field Programmable Gate Arrayانظر 

fractional - pitch winding

بخطوة جزئيةلفٌّ 
الزاوية بني جانيب وشيعة أقل من عندما تكون املسافة 

عتني يلوشاملسافة الزاوية بني مركزي قطيب حقل
بوشيعة متجاورتني فإن الوشيعة يصطلح على تسميتها

.ذات خطوة جزئية
frame إطار

أو بنية صلبة حتيط بشيء ما كالصورة أو الباب-١
العنصر األساسي لتسلسل مرئي -٢. الشباك

املسافة الزمنية يف نظام اتصال يقوم -٣). فيديو(
.النظام بعمل دوريخالهلا

framerate رمعدل األطْ 
.الصورة يف الثانيةمعدل حتديث اإلطار أو

free discharge تفريغ حر
-٢. شحنة من جسم مشحون كهربائإزالة-١
.د أو إزالة شحنة أو تسوية فرق كمونقْ فَـ 

free electron حرلكترونإ
أو بذرة أو جبزيء وهو يونإغري متصل بإلكرتونأي 

.حر احلركة
free oscillation اهتزاز حر

ون أي تأثري اهتزاز جسم أو نظام برتدده الطبيعي د
.بتدائية اليت دفعت إىل احلركةخارجي إال النبضة اال

freewheeling diode حرديود
إللغاء شرارة التوقف وهي يستعملنصف ناقل ديود

نبضة اجلهد الفجائية اليت تظهر على محل حتريضي 
.يف حلظة قطع أو ختفيض جهد املنبع

frequency تردد
ثانية واحدة (زمنيةمدةمقدار تكرار أمر ما خالل 

.)عادة
frequency band ترددات) مجال(حزمة 

.جمال مستمر من الرتددات بني ترددين حمددين
frequency convertor مبدل تردد

ميكانيكية تقوم بتحويل تردد أداة إلكرتونية أو كهر 
.التيار املتناوب إىل تردد آخر
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frequency deviation انحراف تردد
لة ترددالفارق األعظم بني الرتدد اللحظي ملوجة معدَّ 

.والرتدد احلامل
frequency discriminator مميز التردد

جهد خمرجها يتناسب مع الفارق بني تردد إشارة دارة 
.املدخل وتردد ما

frequency divider م الترددمقسِّ 
دارة تستجيب للدورات اخلاصة بإشارة الدخل وتعطي 

لتقوم النبضات الناجتة إىل مصفوفة من دارات البوابات
.بتوليد توافقيات جزئية من تردد املدخل

frequency division multiple access
(FDMA)

النفاذ المتعدد بتقسيم التردد
تقنية تسمح لقناة اتصال واحدة مثل معيد الساتل 
بالتشارك بني مشرتكني أو أكثر بتخصيص كل مشرتك 

.حبزمة ترددات ضمن القناة
frequency division multiplexing (FDM)

التنضيذ بتقسيم التردد
ترددات تنضيد اإلشارات بزحزحة كل إشارة إىل حزمة

.)حتميل كل إشارة على حزمة ترددية خمتلفة(خمتلفة
frequency domain نطاق التردد

كتابع ل قوة اإلشارة عليه ختطيطمثَّ ُـ تمستوٍ -١
التحكم نظميف -٢. من تابعيته للزمنللرتدد بدالً 

النظمخاص يف بوجهعملهو طريقة للتحليل تست
مع توابع زمنية التعاملجيرياخلطية الثابتة حيث ال 

.للرتدد
frequency doubler ترددالف مضاعِ 

ا تردده ضعف أداة غري خطية تولد بكفاءة عالية خرجً 

.تردد اإلشارة
frequency hopping قفز ترددي

فيه الرتدد احلامل حسب منط قفز ريَّ غيُ نظام اتصاالت 
ويقوم املستقبل بالقفز حسب نفس النمط احمدَّد سلفً 

.الستعادة املعلومات
frequency jittering رجرجة التردد

.احنراف مكونات إشارة عن أماكنها املثالية زمن
frequency modulation (FM) تعديل ترددي

الرتدد اللحظي يُغريَّ هو تعديل لزاوية الطور حيث 
قدار يتناسب مع القيمة اللحظية ملوجة حاملة جيبية مب

.للموجة املعدلة
frequency response استجابة ترددية

من تبعيته ا كتابع للرتدد بدالً 
.للزمن

frequency response function

تابع االستجابة الترددية
خط بياين ميثل نسبة اخلرج إىل الدخل جلهاز إلكرتوين 

.للرتددكتابع 
frequency scanning مسح ترددي
القيام ببحث إلكرتوين يف نطاق ترددي بواسطة 

.توليفه آلجيريمستقبل 
frequency synthesizer ُمرَّكب تردد
نظام إلكرتوين لتوليد أي تردد ضمن نطاق من 

.من مهتز واحد ثابت الرتدداالرتددات انطالقً 
frequency translator ل ترددمبدِّ / ل محوِّ 

نقل تردد موجه حاملة معدلة إىل مكان جديد أداة ل
يف الطيف الرتددي دون املساس بالعالقات بني املوجة 

.احلاملة واحلزم اجلانبية
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frequency window نافذة ترددية
.جزء من طيف الرتددات

fringing coefficient عامل الحافة
يف حسابات الدارات املغناطيسية يستعملعامل 

املغناطيسي والذي للتدفقللتعويض عن أثر احلافة 
فجوة هوائية يف حافاتعند التدفقتناثر ينجم عن

.الدارة املغناطيسية
full - pitch winding اللف بخطوة كاملة
ملف املتحرض الذي يكون فيه طرفا الوشيعة على 

.مسافة تساوي خطوة القطب
full - wave rectification تقويم موجة كاملة

قلب نصف املوجة يُ نصف املوجة املوجب مث ُميرَّر
السالب للموجة اجليبية عند املدخل حبيث نرى عند 

دور من جهد املخرج نصفي دورة جيبيتني لكل
.املدخل

full adder جامع تام مع حمل
مع رقم اثنانينيعددينأداة إلكرتونية تقوم جبمع 

.مجع رقمي جديدناتجللحمل لتوليد 
full load حمل كامل

.احلمل املسموح به

full subtractor طارح تام مع استعارة
.أداة تقوم بطرح بت واحد مع استعارة

full-scale مقياس كامل
آخر، أو متثيل شيء بنفس حجم شيء صنع شيء 

.بنفس حجم الشيء األصلي
function تابع

.أو أكثريتضمن متحوالً و تعبريعالقة أ
functional وظيفيّ 

مصمم خاصة،أو هدف أو مهمةما له نشاط-١
.ما يتعلق بتابع-٢. اومفيدً ليكون عمل

fundamental أساسي
.ما له عالقة باألسس أو األولويات

fundamental frequency تردد أساسي
توليده من قبل شيء ما باملقارنة جيريأخفض تردد 

.أعلىااليتاملدروجات ب
fundamental mode نمط أساسي

النمط العادي لالهتزاز وهو ذو أخفض تردد
fuse صهيرة-فاصمة 
أداة أمان تتألف من قطعة سلك تنصهر وتقطع الدارة 

.التيار مستوى األمانحيث يتجاوزالكهربائية 
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- G -
gain ربح-كسب 

. يف جهاز إىل متحول الدخلمتحول اخلرجنسبة-١
نسبة شدة اإلشعاع هلوائي معني إىل شدة -٢

اإلشعاع من هوائي غري موجه بنفس الزاوية وعلى 
.نفس املسافة

gamma-rays شعة غامااأل
٣٠أكرب من (ا إشعاع كهرطيسي 

بعد تفاعل نووي أو من ينطلق) فلطكيلو إلكرتون 

.ألفا أو بيتاجسيماتبث 
gap ثغرة- فجوة 

- ٢. انقطاع أو ثقب يف جسم أو بني جسمني-١
.فراغ أو انقطاع يف أمر مستمر

gas discharge lamp مصباح بتفريغ ضوئي
.أي صمام حيدث فيه تفريغ كهربائي يف غاز

gas filled phototube

صمام كهرضوئي غازي
لعدد من وهو ترتيب،ا بصمام التفريغيسمى أيضً 

.ملساري ضمن غاز يف غالف عازل مقاوم للحرارةا
gate بوابة

كيان منطقي أو مادي يقوم بعملية منطقية -١
أو عملية النفي ) و(ANDران القواحدة مثل عملية

NOT)ال ( أو عملية اجلوازOR)مربط -٢.)أو
من لكرتوناتحقلي يتحكم بسري اإلستور أثرترانز 

.املصرفاملنبع إىل

gate current تيار البوابة
مقدار صغري من تيار االستقطاب األمامي يف 

SCRدو قيف مقوم سيليكوين مَ pnمنتصف وصلة 

يف املقوم مبقدار أكرب من التيار املاروهو يتحكم 
.دو السلكوين املق

gate delay تأخير البوابة
لكي تقلب احمددً ازمنً ستورات يف بوابةالرتانز تستغرق

يف مدخل اوهذا يعين أن تغريً . بني القطع والوصل
.إلحداث تغيري يف املخرجامعينً ازمنً يستغرقالبوابة 

gate level minimization

اختزال عدد البوابات
إجراء مباشر لتخفيض التوابع البوليانية إىل احلد 

جمموع : التعابري بطريقتني نظاميتني مهاطسَّ بَ تُـ و ،األدىن
.-اجلداءات 

gate pulse generator مولد نبضات البوابة
.نبضة تقدح البوابة لتمرير إشارةيستعملمولد 

gauge مقياس
س وتعطي داللة بصرية عن القيمة واملستوى أداة تقي

.مالشيءٍ واحملتوى 
gaussian غاوسي

.ميظشكل بياين ناظمي أو له توزيع ناله
gaussian distribution توزع غاوسي
توزيع احتماالت يعطي كل القيم بشكل متناظر حول 

.متوسط االحتمال على شكل جرس



٨٢

gaussian probability density

االحتمال الغاوسيةكثافة 
عند حتديد متحول عشوائي بواسطة سلسلة من 
األحداث العشوائية املستقلة فإن النتيجة ستكون تابع 

.ناظمي أو غاوسياحتمايلكثافة
GB )جيغابايت(مختصر 

.gigabyteانظر 
general packet radio service (GPRS)

خدمة الرزم الالسلكية العامة
.تف النقالةاللهو انرتنت سريعً إيتيحالت انظام اتص

general purpose processor (GPP)

ستعمالمعالج عام اال
مصمم لتخدمي (ت متعددة استعماالمعاجل له 

لتطبيق اعن أن يكون خمصصً اتطبيقات متعددة عوضً 
).حمدد

general register سجل عام
.وتعديل العناوين يف برنامج حاسوبيقوم حبساب ما 

generalized ُمَعمَّم
التصريح العام والواسع املستند إىل حاالت -١

.اعمل شيء أوسع مدى أو تطبيقً -٢. خاصة
generating set مجموعة توليد

.كيين مولد كهربائي يقوده حمرك ميكانجمموعة مؤلفة م
generation جيل/ توليد 

نوع أو صنف من األشياء - ٢.ماشيءتوليد -١
.تطويره من جيل أسبقجيريعادة 

generator مولد 
ميكانيكية حتول الطاقة امليكانيكية إىل طاقة  كهر ةأدا

.كهربائية
generator field controlتحكم بتحريض المولد

طريقة لتنظيم جهد خمرج مولد بضبط جهد التحريض 
.للمولد

genetic algorithm خوارزمية جينية
بإجراء عواملتبحث عن قيم)أمثَلة(استمثالتقنية

.انتقاء يقلد االنتقاء الطبيعي والقوانني اجلينية
geometric هندسي

له عالقة باهلندسة الرياضية أو بطرق الرياضيات ما
.اهلندسية

geometric locus محل هندسي
.جمموعة كل النقاط اليت تتشارك يف خاصية

geometric similarity تشابه هندسي
.لشيئني شكلإذا كان 

geometric transformation تحويل هندسي
صورة ما للحصول على ىلإبكسلإحداثيات التغيري

.تغيري يف العالقات الفراغية لعناصر الصورة
geometrical هندسي

.ما له عالقة باهلندسة وطرقها ومبادئها
geosciences علوم األرض

.اجليولوجياااألرض وخصوصً قة باملتعلالعلوم 
germanium الجرمانيوم

.٣٢عنصر كيميائي نصف ناقل رقمه الذري 
giacoletto model نموذج جياكوليتو

piا بنموذج ويعرف أيضً (ستورات دارة مكافئة للرتانز 

.)اهلجني
Gibbs phenomenon ظاهرة جيبس
ظاهرة تقاربية حتدث عند تقريب تابع حيتوي على 

.انقطاع بعدد حمدد من حدود سلسلة فورييه
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gigabyte (GB) جيغا بايت
.بايت١٠٧٣٧٤١٨٢٤ميغا بايت أو بالدقة ١٠٠٠هو 

glass-fiber ليف زجاجي
وجة ملدليالً ا مصنوع من الزجاج يعمل

.لضوءا
global navigation satellite system

نظام مالحة ساتلي شامل
وأجهزة االستقبال قادر السواتل واحلواسيبنظام من 

على حتديد خطي الطول والعرض جلهاز استقبال على 
سطح األرض حبساب الفارق الزمين ملسارات 

خمتلفة للوصول إىل جهازاإلشارات من سواتل
.االستقبال

globular capacitor )كيماوي(مكثف حبيبي 
.مكثف كهربائي صغري بشكل كرة

glow discharge جيتفريغ توهُّ 
تفريغ كهربائي مضيء صامت ضمن غاز منخفض 

.الضغط
GMTE

)اشتباك مع هدف أرضي متحرك(مختصر
.Ground Moving Target Engagement: انظر

GND )أرض(مختصر
.groundانظر 

GPRS )خدمة الرزم الالسلكية العامة(مختصر
.general packet radio serviceانظر 

gradient َتَدرُّج
اجلزء املائل من طريق أو من سكة حديد أو أي -١

زيادة أو نقصان يف قيمة خاصية ما -٢. ميالن
ميكن ) كدرجة احلرارة أو الضغط أو الرتكيز(

.مالحظته بني نقطتني أو بني حلظتني زمنيتني

granular يّ بِ يْ بَـ حُ 
أو يتألف من حبيبات أو جزيئات صغرية-١

.من احلبيباتمبستوى عالٍ يتميز -٢. هايشبه
graph مخطط بياني

ظهر العالقة بني كميتني متغريتني تكونان خط بياين يُ 
ل كل منهما على أحد حموري متحولني ميثَّ عادةً 

.املتعامديناإلحداثيات
graphical بيانيّ 

.له عالقة باملخطط البياين
graphical solution حل بياني

آنيتني يتمثل يف رسم إن احلل التخطيطي ملعادلتني
املخطط البياين لكل منهما وإجياد نقطة التقاء 

.املخططني
graphite brush كربونيةرة  فَ سْ مِ 
مسفرة مصنوعة من مادة الغرافيت لتجميع التيار من 

شد،ع اآللة الكهربائيةجممِّ 
.من الفحم العادياناقلية وأعلى تشحيمً 

gray scale ج رماديتدرُّ 
منط بصري يف خطوات متدرجة بني الفاتح -١

منط لتمثيل الصور كما يف الشاشات -٢. والداكن
.والطابعات الوحيدة اللون

grid شبكة
من األسالك اليت تتقاطع لتشكل جمموعة من جمموعةٌ 

.املربعات واملستطيالت
groove َحزْ / ثـَْلم 

.ضيق يف مادة صلبةضٌ ثلم طويل ضيق أو منخفَ 
ground (GND) أرض

.هد صفر كمرجعية للدارةاجلمستوى 



٨٤

ground clutter كسرة أرضية
بسبب ا

أو األشياء املوجودة انعكاس اإلشارات عن األرض
.على األرض

ground fixed clutter تشويش أرضي ثابت
الثابتة كاألبنية جسامُ حيدث عندما تعرتض األتشويٌش 

.الرادارواألشجار والتضاريس إشارةَ 
ground loop حلقة أرضي

من إشارات ينتجتيار كهربائي غري مرغوب مسار 
حتدث مثًال حني يوجد فرق كمون بني نقطيت تائهة 

بني خطوط املعطيات أرضي، أو من إشارات تداخل 
وأسالك األرضي عندما تتصل األجهزة اإللكرتونية 

. بعضببعضها 
Ground Moving Target Engagement
(GMTE)

اشتباك مع هدف أرضي متحرك
.االشتباك مع هدف متحرك على سطح األرض

ويتضمن مالحقة األهداف األرضية املتحركة ومنظومة 
دات القتالية ال االتصاالت والتحكم بني خمتلف الوح

.سيما الطائرات املسرية

grounded ضُمَؤرَّ 
يتصل بنقطة ذات ) سلك مثالً (سم ناقل صفة جل

.جهد صفر
grounding terminal مربط أرضي

.مربط كهربائي يتصل باألرض
group زمرة/ مجموعة 

.بعضمعاملصنفة بعضها
group delay تأخير 
المجموعة

زمن العبور -٢. قياس لتشويه الطور يف جهاز-١
مشتق اخلواص -٣. إلشارة ضمن جهاز كتابع للرتدد

.الطورية جلهاز بالنسبة للرتدد
guard - time زمن األمان/ زمن الحماية 

عدم حصول لضمانشاغرة على قناة مدة ُترتَك
تداخل بني الرموز ضمن جمال الزمن يف العمليات 

مثل الكشف والتكامل واالشتقاق والنقل ،التتابعية
.والرتميز وفك الرتميز والتحويل

gyrator دوار
عنصر كهربائي له خواص شبكة كهربائية غري فعالة 

.وخطية وذات مربطني
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- H -
half adder (HA) نصف جامع
دارة رقمية وظيفية بسيطة تتكون من بوابتني منطقيتني 

جمموع البتني : جلمع بتني اثنانيني، تعطي خرجني
).البتنيANDناتج (واحلمل ) البتنيXORناتج (

half wave نصف موجة
فيما يتعلق يف املقام األوليستعملمصطلح 

يقوم بتوليد تيار يف نصف باملقومات لتوصيف نظام
.اآلخرةيف نصف املوجاد تيارً وال يولّ ةاملوج

half wave rectifier مقوم نصف موجة
فقط باملرور نصف دورة التيار املتناوبدارة تسمح ل

.باجتاه واحدا إىل احلمل، فيكون تيار احلمل 
half-controlled converter دو مبدل نصف مق

لدارة مكونة اديودً qومن ايرستورً اثqمقوم مكون من 
.اطورً qمن 

halftoning تحويل إلى صورة منقطة
فيها التدرج يف اإلضاءة بواسطة حيدثصورة -١

د بتمرير الصورة ولَّ تُ الظلمة النسبية وكثافة نقاط صغرية 
إىل تقسيم صورة-٢. ناعم الثقوب)حائل(يف ساتر

.جمموعة م

Hall effect مفعول هول/ أثر هول
سليطتوليد فرق جهد على طريف ناقل كهربائي عند ت

.رى التيارمساجتاهيُعامدحقل مغناطيسي باجتاه 
Hamming window نافذة هامينغ

أو زمنلقص التوابع طيفيستعملتابع متناقص 
.)ح مرور منخفضنه يف حالة الرتدد هو مرشِّ إأي (

نغ بالتضحية حبدة قطع املرشح عند يتقوم نافذة هام
) أنعم(تردد القطع بغية احلصول على سلوك ألطف 

.يف جمال القطع

hand-off لةمناوَ 
هي عملية حتول اجلهاز :)يف نظام اتصاالت خلوي(

احملمول من حمطة رئيسية إىل حمطة رئيسية جماورة أثناء 
.حركة اجلهاز احملمول بني اخلاليا

handover ميسلِّ -يناول / مناولة 
.hand-offتسمية أخرى للمصطلح 

hardware العتاديّات/ الكيان الصلب
األقسام املادية امليكانيكية واملغناطيسية والكهربائية 

الّلّني واإللكرتونية يف احلاسوب وذلك مقابل الكيان 
.softwareوهو الربجميات
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hardware description language (HDL)

لغة وصف الكيان الصلب
متثيل نظام لتوصيف و عملتستأداة تصميم حاسويب 

مستويات رئيسية ةأو أجزاء ميكروإلكرتونية على ثالث
أو ، أو اخلوارزمياملستوى السلوكي : دمن التجري

.أو مستوى البوابات،مستوى النقل يف السجالت
harmonic قيتوافُ 

ركبة جيبية ملوجة دورية هلا تردد يساوي أحد صفة مل
.مضاريب الرتدد األساسي برقم صحيح

harmonic analysis مدروجات/قيتحليل توافُ 
مع حتليل توابع اإلشارة  فرع من الرياضيات يتعامل

كرتكيب خطي من التوابع األساسية اليت متثل موجات 
.ذات ترددات خمتلفة

harmonic frequency قيد توافُ تردُّ 
.الرتدد األساسيمضاعفات من تردد

harmonic oscillator

مدروجات/ د توافقيات مولِّ 
فيه االهتزاز فوق أو حتت قيمة وسطية جيريجهاز 

.مميزةمن ترددات
harmonic oscillator مهتز توافقي

. مهتز يولد مدروجات لرتدد أساسي
harmonics مدروجات/ توافقيات 

.harmonicانظر 
header ترويسة

توضع يف ،منية معلومات حتتوي على معلومات حتكّ بِ 
.أو إطار املعلومات الرقميةالرسالة اإللكرتونيةبداية

heat loss حراريدٌ قْ فَـ 
الناتج عن مرور التيار الكهربائي يف ضياع الطاقة

بطاء عن دورة الوصالت ذات مقاومة أو الناتج

.املغناطيسي
heat sink ُمبَـرِّد

عملشكال وحجوم خمتلفة تستأقطع من األملنيوم ب
.لتربيد العناصر نصف الناقلة

heater ُمَسخِّن
.أداة ماجهاز لتسخني اهلواء أو املاء أو

heavy doping إشراب/كثيفتطعيم
حبيث يعمل الشوائبنصف ناقل فيه نسبة عالية من 

.أكثر من كونه نصف ناقلناقالً 
helical scanning يّ مسح كوكبِ 
طريقة لتسجيل إشارات الرتددات العالية على شريط 

.مسجالت فيديو خمتلفة األنواعاستعمالمغناطيسي ب
henry (H) )تحريضالحدة او (هنري 

ويساوي حتريض .الواحدة الدولية للتحريض الكهربائي
حلقة مغلقة يتوّلد فيها كمون متحرض قيمته فلط 

كل Aإذا تغّري التيار املار فيها أمبري واحد ، Vواحد 
.s .1H=1V.s/Aثانية 

Hertz (Hz) )دحدة التردُّ او (رتز ه
.ويساوي دورة يف الثانية. لرتددالدولية لواحدة ال

heterodyning ديمزج تردُّ 
مزج تيارين متناوبني هلما ترددان خمتلفان لتوليد ترددين 

الطرح للرتددين اجلمع وحاصلناتججديدين مها 
أي منهما يف أجهزة لستعمَ يُ األساسيني لكي 

.الالسلكية بواسطة الرتشيح املناسباالستقبال
hexadecimal ست عشري

من الصفر إىل التسعة :حالة١٦نظام ترقيم له 
.Fإىل Aويكمل من 
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HF )د عالٍ تردُّ (مختصر
.high frequencyانظر 

hierarchy تراتب/ هرمية 
يه ترتيب األشخاص أو األشياء على فجيرينظام 

.مستويات حسب األمهية أو الوضعية
high - pass filter مرشح تمرير عالٍ 

مركبات نتقائي للرتددات يسمح مبرور امرشح 
مد كل ـُخْ لعالية من إشارة ما دون ختامد ويالرتددات ا

.مركبات الرتددات األخفض
high - voltage ر عالٍ توتُّ 

.جهد كهربائي كبري ميكن أن يتسبب يف األذى
High Definition TV (HDTV)

تلفزة عالية الدقة
ضعف عدد حيوي فيه إطار كلُّ نظام عرض تلفزيٌّ 

.ا ذات دقة أعلىد صورً يولِّ ف،خطوط املسح
high frequency (HF) تردد عالٍ 

.ميغا هرتز٣٠إىل ٣
high frequency heating تسخين بتردد عالٍ 

بواسطة حقل كهرطيسي تسخني جسم عازل كهربائ
.سريع التغري

high frequency response

االستجابة عند الترددات العالية
جهاز عند الكمي لطيف املخرج لنظام أوالقياس 

.الرتددات العالية
high tension ر عالٍ توتُّ 

.مصطلح آخر للجهد العايل
histogram مخطط توزع
خمطط يتألف من مستطيالت مساحة كل منها 
متناسبة مع تردد متحول والعرض يتناسب مع كمية 

.الصنف
hold يمسك

ات يف سجل، حيتفظ باملعطي: مثال.يبقي أو حيتفظ
أو حيتفظ بقيمة اإلشارة التماثلية أثناء تبديلها إىل 

. قيمة رقمية
hold time زمن اإلمساك

.الوقت الذي تبقى فيه العينة ممسوكة
holding current تيار اإلمساك
هو أقل تيار جيب أن مير يف الدارة لتبقى يف حالة 

.تشغيل
hole ثقب

يف لكرتوناتشحنة موجبة ومهية متثل حركة اإل-١
مفهوم يشري إىل -٢. منطقة التكافؤ يف نصف ناقل
.غياب إلكرتون يف ذرة أو بلورة

hole current تيار الثقوب
التيار الناتج عن حركة حوامل الثقوب يف نصف 

.ناقل
homodyne receiver ل صفري الخفقانمستقبِ 

وهو مستقبل ،عيد التوليداملا باملستقبل ويسمى أيضً 
شف وفك تعديل املوجة احلاملة لإلشارة دون يقوم بك
.تردد متوسطاستعمال

hopping قفز
ترددانظام يكون فيه الرتدد احلامل املعدل متغريً 

.اُحمَّدد سلفً حسب منط قفز

horizontal أفقيّ 
مواز ملستوي األفق أو متعامد على املستوى -١

.له نفس مستوى الرتاتب اهلرمي-٢. الشاقويل
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horizontal deflection plates

ف األفقيةاصفائح االنحر 
املشحونة يف اجلسيماتتقنية لتعديل مسار شعاع من 

حقل كهربائي متعامد مع استعمالاملستوي األفقي ب
يف راسم االهتزاز املهبطي .اجلسيماتمسار 

oscilloscope نرسل اإلشارة املطلوب دراستها إىل ،
مع سل إشارة تتغري خطصفائح احنراف شاقولية ونر 

الزمن لصفائح احنراف أفقية، فتظهر على الشاشة 
.تغريات اإلشارة مع الزمن

horse power )بالحصان(االستطاعة 
قدم رطل يف ٥٥٠وحدة استطاعة بريطانية تعادل 

.اتقريبً طوا٧٥٠الثانية أو 
hue درجة اللون

ن بعض، مخاصية يف اللون متيز األلوان بعضها 
وتتعلق بطول املوجة املهيمن وليس بالنصوع أو 

.الشدة
hybrid هجين

.شيء مصنوع من ضم عنصرين خمتلفني
hydraulic control تحكم بالسوائل

بتأثريفراغ حمدد، يف مسار السائل ضمن التحكم
.الضغط

hydro - electric generating set

مجموعة توليد كهرمائية
.عنفة مائيةمولد كهربائي يدار بواسطة 

hydrophone سماعة مائية
حتت املاء اللتقاط األصوات يستعملكروفون مِ 

.هناك
hyperbola قطع زائد

عن ا ندسي للنقاط اليت يكون فرق بعدههو احملل اهل
.اثابتً نقطتني حمددتني مها احملرقان، 

hypothetical افتراضي
.مبين على فرضية أو خيدم كفرضية

hysteresis طاءبِ دورة ال
هي ظاهرة تكون فيها قيمة خاصية فيزيائية متأخرة

تأخر ذلك مثال و ،عن التغريات يف األثر املسبب هلا
.التحريض املغناطيسي عن القوة املغناطيسية

hysteresis losses طاءمفاقيد البِ 
يف مادة ناقلة كهربائية بسبب الطاقةالفقد يف 

.احتكاك اجلزيئات
Hz )هرتز(مختصر

.Hertzانظر 
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- I -
IC )دارة متكاملة(مختصر

.integrated circuitانظر 
ideal elements عناصر مثالية
عنصر يضاف إىل نظرية رياضية بغية التخلص من 

1iمثل العنصر املثايل .احلاالت اخلاصة

الذي يسمح بإجياد جذور أي معادلة من الدرجة 

. مستقيمني يف املستوي
ideal filter مرشح مثالي
يف معاجلة اإلشارة، املرشح الذي استجابته النبضية 

الرتددية نبضة مستطيلة مطال استجابته و sincتابع 
يزيل الرتددات فوق، مثايلمترير منخفض هو مرشح 

الرتددات األخفض يفن يؤثر أتردد قطع معني دون 
.الرتددي خطياستجابتهطور و 

ideal source منبع مثالي
منبع هو منبع تغذية يف املخرب واملثال عليه هو مكافئ 

منبع التيارومكافئ Theveninثيفيننيالفلطية
.الداراتيف حتليلعمالناملست، Nortonنورتون 

ideal velocity سرعة مثالية
السرعة التصميمية لعمل هي): يف العنفات الرحيية(

.املولد الرحيي
identifier ُمَعرِّف

.د هوية شخص أو شيءحدِّ ُـ يما
IDFT )تحويل فورييه المتقطع العكسي(مختصر 

.inverse discrete Fourier transformانظر 

idle channel قناة بحالة راحة
حمطة ثابتة ولكنها غريستعمالخمصصة القناة 

.مشغولة يف الوقت احلاضر
idle state حالة راحة

.حالة عدم مشغولية القناة
IEEE

)ياتلكترونمعهد مهندسي الكهرباء واإل(مختصر
Institute of Electrical andانظر 

Electronics Engineers.
IF )تردد متوسط(مختصر 

intermediateانظر  frequency.
IF amplifier مضخم تردد متوسط

، وله  هو مضخم له ربح عال وقابل للتحكم به
كذلك خصائص مترير حزمة ترددات ضيقة متمركزة 

.حول الرتدد املتوسط
IIR filter

مرشح باستجابة نبضية المنتهية (مختصر
))يّ دِ وْ عَ (

.infinite impulse response filterانظر 
image processing معالجة الصورة

ويكون ذلك عادة . احلاسوببمعاجلة الصور الرقمية 
استخراج لتبدو أفضل أوحتسينهاأو ضغط الصورةب

املعلومات منها أو إجراء قياسات عليها أو التخلص 
.من التشويهات
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imaginary ليتخيُّ 
.سالبلعددهو اجلذر الرتبيعي )يف الرياضيات(

.1-جلذر العدد jأو iويشار بـ 
imaginary numbers ليعدد تخيُّ 

عادة اجلذر يكون و ،الرتبيعي لعدد سالباجلذر
.ا برقم حقيقيمضروبً ) 1-(للعددالرتبيعي 

IMD )تشوه التعديل التداخلي(مختصر 
intermodulationانظر  – distortion.

immunity مناعة
على قدرة املستقبل أو اجلهاز الضحية على العمل 

.صحيح بوجود ضجيج كهرطيسيوجهٍ 
impedance عةممانَ 
نسبة اجلهد املتناوب إىل التيار املتناوب يف نقطة ما 

.من دارة
impedance matrix مصفوفة ممانعات

املصفوفة املتشكلة يف طريقة العزوم بنشر التيار -١
الكهربائي إىل سلسلة من التوابع األساسية اليت تعرب 
عن احلقل الكهربائي بداللة التيار وأخذ اجلداء 

طريقة - ٢. الداخلي مع جمموعة من توابع االختبار
لتوصيف سلوك دارة كهربائية مثل رباعي األقطاب 

جهدي الدخل واخلرج تعطي شعاع اجلهد املكون من 
بداللة مصفوفة املمانعات مضروبة بشعاع التيار 

. املكون من تياري الدخل واخلرج
جيري حساب عناصر مصفوفة املمانعات يف شروط 

=.دارة مفتوحة يف الدخل واخلرج و∙ = .نعدم بقية التياراتتحني /
impedance triangle مثلث الممانعة

وميثل أحد ،املمانعةفيه ميثل الوتر ،قائم الزاويةمثلث 

.الضلعني القائمني املقاومة واآلخر املعاكسة
impervious كتيم 

.غري قابل للتأثر-١
.ال يسمح للسائل باملرور عربه-٢

implementation إنجاز-تنفيذ 
.أو التنفيذوضع قرار أو خطة موضع التأثري

implication إشراك-اقتضاء /تضمين
-٢. استنتاج نتيجة من شيء دون ذكرها صراحة-١

.معنالشيءالعمل أو احلالة اليت يكون فيها
impulse نبضة

.مبعىن نبضةستعمالنكليزي قليل االإمصطلح 
impulse function تابع نبضي
تابع مثايل أو عام ال يعرف بقيمه ولكن بأدائه أثناء 

.)ديراك(ومثال عليه تابع نبضة دلتا ،عملية التكامل
impulse response استجابة نبضية

نظام ) خمرج(هي استجابة ):يف معاجلة اإلشارة(
).نبضة(دينامي حني يكون الدخل إشارة قصرية 

impurities شوائب
ذرات غريبة َتشوب مادة نصف الناقل األصلية إما 

عن قصد، موجودة فيه بصورة طبيعية وإما ُمضافة إليه
.ويكون هلا عادة تأثري كبري يف خواصه الكهربائية

incandescent جمتوهِّ 
.بسبب احلرارةايشع ضوءً 

incidence angle زاوية ورود
الزاوية اليت يصنعها خط مع خط عمودي على 

.السطح عند نقطة سقوط اخلط األول عليه
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incidence plane سطح ورود
مثل الشعاع (الساقطسطح حيتوي على اخلط

واخلط الناظمي على السطح عند نقطة ) الضوئي
.السقوط على املرآة مثالً 

incident wave موجة واردة
متجهة من خط نقليفتسافر موجة تيار أو جهد

.املنبع إىل احلمل
incompressible

الانضغاطي/ غير قابل لالنضغاط 
.غري قابل أو ممانع لالنضغاط

increment تزايد/ زيادة 
.هأو تكرب شيء ماعلىكمية أو درجة صغرية تزيد 

independent source منبع مستقل
املنبع املستقل املثايل هو عنصر بنهايتني يكون اجلهد 
عن التيار املار فيه وميكن توصيفه 

.عن أي متحول يف الدارةاتوصيفً 
index دليل

.ماإشارة أو داللة على أمر
index register سجل الدليل

.معامل مالتحديد عنوانستعمليُ سجل 
indicator مؤشر

-٢.شيء يدل على حالة أو مستوى أمر ما-١
.أداة تعطي معلومات حمددة عن حالة أمر ما

indium معدن اإلنديوم
وهو معدن ٤٩الكيميائي ذو الرقم الذري العنصر

يوجد عادة مع التوتياء ومعادن طري أبيض اللون
.خرىأ

induced charge ضةشحنة متحرِّ 

شحنة تتولد على سطح ناقل بالتأثري لدى تقريب 
وتكون هذه الشحنة خمالفة . جسم مشحون منه

لشحنة اجلسم املؤثر يف طرف الناقل القريب منه 
.وموافقة هلا يف الطرف البعيد منه

induced current تيار متحرض
كهربائي يتولد يف ناقل من تدفق مغناطيسي تيار  

.متغري مع الزمن
inductance يةتحريض

سبب يف توليد قوة تتخاصية ناقل كهربائي أو دارة 
.حمركة كهربائية بتغيري شدة التيار

induction heating التسخين بالتحريض
.تسخني جسم بتحريض تيار كهربائي فيه

induction motor محرك تحريضي
يكون فيه التيار الكهربائي يف حمرك تيار متناوبهو 

عن حتريض كهرطيسي اناجتً ،الالزم لتوليد عزم،الدوار
ويسمى أيضا .من احلقل الكهرطيسي يف ثابت اآللة

.باحملرك غري املتزامن
induction voltage regulator

منظم جهد التحريض
التوازي نوع من احملوالت ملفه االبتدائي مرتبط على 

وملفه الثانوي مرتبط على التسلسل مع تلك ،مع دارة
تغيري املواضع النسبية بني امللف األويل ريوجي،الدارة

عالقات اجلهد وزاوية الطور يف وامللف الثانوي لتغيري
.الدارة

inductive load ل تحريضيمْ حِ 
.هو محل كهربائي مصنوع من سلك ملفوف

inductive reactance معاكسة تحريضية
.املعاكسة املغناطيسية ملرور تيار يف ملف
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inductor ضمحرِّ - ملف 
عنصر كهربائي ذو مسريني ويقاوم تغريات التيار 

.ا بالوشيعةويسمى أيضً .الكهربائي املار فيه
industrial electronics إلكترونيات صناعية

.صناعة منتجات إلكرتونية ألغراض صناعية
inert خامل

ميعد-٢. القدرة أو القوة على احلركةميعد-١
.القدرة على التفاعل الكيميائي

inertia constant العطالةةثابت
الطاقة املخزنة يف آلة كهربائية تدور بسرعة متزامنة 

أمبري من معدل طلفُ وتقدر بامليغا جول لكل ميغا
.اآللة

inertia force قوة العطالة
ق على جسم متسارع 
مساوية بقيمتها ومعاكسة باجتاهها للقوى احلقيقية 

.الناجتة
infinite impulse response (IIR)

استجابة نبضية المنتهية
خاصية للكثري من النظم اخلطية الالمتغرية بالزمن اليت 

حني يكون الدخل يكون خرجها ذا 
.نبضة واحدة

infinite impulse response (IIR) filter

)عودي(مرشح باستجابة نبضية المنتهية 
،هو أي

ولذلك فاالستجابة الرتددية سيكون هلا قطب واحد 
.على األقل

information معلومات
- ٢. املعرفة املستقاة من الدراسة والتجربة والتعلم-١

أو استقبلت تعَ معرفة أحداث أو حاالت حمددة مجُِ 

.باالتصاالت واالستخبارات واألخبار
.جمموعة من احلقائق واملعطيات-٣
.حالة إعالم أو استعالم-٤
يف احلوسبة هي املعطيات املخزنة أو املرسلة أو -٥

.املعاجلة
information bits ات المعلوماتتَّ بِ 

ىل نظام اتصاالت من مصدر إات تُنَقلبتيه
.إىل املستقبلاإليصاهل

infra red (IR) تحت الحمراء
بني ما له عالقة بنطاق أطوال املوجات غري املرئية

) من الضوء األمحروهو أطول قليالً (نانو مرت ٧٥٠
.واحدحىت ملليمرت

inherent متأصل
موجود يف أمر ما كشيء دائم أو أساسي أو 

.خصوصي
inhibit يمنع

.التأثريمينع–يعرقل - يؤخر 
inhibition َمْنع

.أو إبطال أثرهعملية منع عمل ما
initial conditions شروط ابتدائية
أية جمموعة من قيم ابتدائية توضع على متحوالت يف 

.أو أكثرواحدمعادلة فيها ثابت اختياري
initial value theorem

مبرهنة القيمة االبتدائية
لربط تعابري الفضاء الرتددي بسلوك عملنظرية تست

.الفضاء الزمين مع اقرتاب الزمن من الصفر
injection حقن

.تطبيق إشارة على دارة إلكرتونية أو على جهاز
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in-phase متفق الطور
.له نفس الطور أو نفس مرحلة التغري

input مدخل- دخل 
. للتعامل معه يف أي عملية أو نظاميُدَخلما -١
املكان أو األداة اليت تدخل منها الطاقة أو -٢

.املعلومات
input / output (I / O) خرج/ دخل 

ر إىل احلاسوب رَّ مَ ُـ املعطيات أو املعلومات اليت ت-١
ما خيص هذا املرور للمعطيات أو - ٢. هأو من

.املعلومات
input current تيار الدخل

.بع التغذيةكهربائية للتيار من منمقدار استهالك أداة  
input impedance ممانعة الدخل
املمانعة املكافئة اليت يراها منبع طاقة متصل بتلك 

.)أو الشبكة(الدارة 
input port بوابة الدخل

.احلاسوب)أو من داخل(ممر إىل داخل 
input power استطاعة الدخل

طوتقاس بالكيلو وااالستطاعة املطلوبة لتشغيل حمرك
.عند أعلى استطاعة أو ضغط)أو باحلصان(

input resistance مقاومة الدخل
مقاومة الدخل لدارة كهربائية هي املقاومة املكافئة اليت 

.يراها منبع الطاقة املوصول إىل تلك الدارة
input voltage جهد الدخل

.ملاجلهد الالزم للحِ 
inrush current تيار إقالع

تيار بدء ر أوتيار الدخل العابالتيار الصدمي أو
تجرّهالتشغيل وهو التيار األعظم اللحظي الذي يس

،توصيله إىل الطاقةبدءاجلهاز الكهربائي عند 
.ويسمى بتيار بدء التشغيل

instantaneous لحظي
.ما يقاس يف حلظة معينة-٢. ما حيدث حلظ-١

instantaneous frequency تردد لحظي
.)أو طور (سرعة تغري الزاوية ملوجة معدلة زاو -١
وهو ،)ما(يف حلظة زمنية خمتارةتردد اإلرسال-٢

سرعة تغري زاوية الطور بالراديان يف الثانية مقسومة 
.πعلى ضعف 

instantaneous power استطاعة لحظية
االستطاعة املوجودة يف إشارة متناوبة أو معدلة يف 

.حلظة ما
instantaneous value قيمة لحظية

.سة إلشارة يف حلظة مايالقيمة املق
instantaneous voltage جهد لحظي

.فرق اجلهد بني نقطتني يف حلظة ما
Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE)

"ياتلكترونمهندسي الكهرباء واإل"معهد 
ف ومراجعة رحبية تقوم بتطوير وتعريمؤسسة غري

.املقايس يف اإللكرتونيات والكهرباء واحلوسبة
instruction register سجل التعليمة

بالتعليمة لفك ترميز هذه التعليمة حتتفظدارة سريعة 
.وتنفيذها

instrument مقياس- جهاز 
ال سيما لألغراض أداة أو جهاز لغرض معني-١

جهاز لقياس مستوى شيء ما -٢.العلمية أو الدقيقة
أو موضعه او سرعته، وخاصة للمحركات والسيارات 

.والطائرات
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instrument transformer محول قياس
ويتصف .حمول ذو ملفني مصمم ألغراض القياس

سة يبدقة نسبة الدخل إىل اخلرج بالنسبة للكمية املق
.يد االختبارقيف اليت هي أقل حتميل على الدارة مع 

instrumentation أجهزة القياس
.أجهزة القياسجمموعة 

insulated gate bipolar junction
transistor (IGBT)

بوابة معزولة
عة مفتاح إلكرتوين هجني له ممانعة دخل مرتف

MOSFETستوروخصائص سرعة عالية كما لرتانز 

كما ) جهد إشباع منخفض(ية وخصائص ناقل
.ثنائي القطبيةستورلرتانز 

insulated wire سلك معزول
سلك مغطى مبادة غري ناقلة مثل البالستيك أو 

.احلرير
insulating material مادة عازلة
مادة ختفض أو متنع انتقال احلرارة أو الصوت أو 

.الكهرباء
insulator عازل

.أداة ملنع مرور التيار بني النواقل
integer عدد صحيح

:السالبة، أو الصفرأحد أعداد العدِّ املوجبة أو 
…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …

integral )عكس االشتقاق(تكامل
تابع له تابع مشتق منه . عملية إجياد تابع من مشتقه

.حنصل على التابع املشتق عند اشتقاق هذا التابع
integrated circuit (IC) دارة متكاملة
جمموعة من العناصر اإللكرتونية الصغرية جممعة مع 

احيانً أوتسمى .سالكها على شرحية من السيليكونأ
.باجلذاذة

Integrated Modular Avionics (IMA)

إلكترونيات الطيران الكتلية المتكاملة
هي شبكة حاسوبية تعمل يف الزمن احلقيقي حممولة 

.ا
integration ُمكاَملة/ عملية التكامل

.integralانظر 
integrator ُمكاِمل

.آلة حلساب التكامالت احملددة
intelligence استخبارات-استعالم -ذكاء 

القدرة على التعلم وفهم األشياء أو التعامل مع -١
معلومات سرية جتمعها -٢. احلاالت الصعبة

اجلهاز -٣.احلكومات عن األعداء أو العدو احملتمل
.لذي جيمع هذه املعلوماتاحلكومي ا

Intelligence, Surveillance, Target
Acquisition & Reconnaissance (ISTAR)

واالستطالعالهدفوتحصيلوالمراقبةاالستخبارات
جيمع املعلومات يف حقل املعركة من نظام إلكرتوين

ومن احلساسات اإللكرتونية  ) استخبارات(اجلنود 
حتليل جيري مث،)اهلدف واالستطالعاملراقبة وحتديد (

هذه املعلومات وتعطى إىل القادة لصياغة خمططات 
.املعارك

intelligent transportation system (ITS)

نظام نقل ذكي
نظام استطالع مصمم ملراقبة حركة السري على الطرق 

.أوضاعهابالرئيسية وإعالم السائقني 
Intelsat )للسواتلالمنظمة الدولية (إنتلسات 

هي مؤسسة غري رحبية متلكها أكثر من مئة دولة 
.لتشغيل نظام اتصاالت ساتلي عاملي
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intensity شدة 
القوة الكمية اليت ميكن قياسها ألي خاصية مثل

.والتوهج وشدة احلقل املغناطيسي
interactive تفاعلي

ا يسمح بتدفق املعلومات مم،بعضيفيؤثر بعضه 
حاسوب ومستخدم احلاسوب؛ جييب باالجتاهني بني

.احلاسوب على الدخل الذي أدخله املستخدم
intercept )إشارة(يعترض 

والوصول إىل ما ملنعه من االستمرار ايعرتض شيئً -١
الستخالص يعرتض قناة اتصال-٢. الوجهة

.املنقولة عربهااملعلومات 
interconnection ربط

.وْصل بني شيئني
interface واجهة

.مع شيء ماللتواصلموعة القواعد احملددة جم
interface definition language واجهة لغوية

تسمح لربنامج أو شيء هو مصطلح شامل للغةٍ 
مكتوب بلغة ما االتصال بربنامج آخر مكتوب بلغة 

.غري معروفة
interfacing هتواجُ 

نظم أو جتهيزات أو حدود مشرتكة أو ربط بني
- ٢. مفاهيم أو أشخاص حتقق االتصال والتفاعل

.صنع الواجهة
interference لتداخُ 

تشويش على نظام - ٢.عملية تفاعل موجتني-١
غري اتصال بسبب وجود إشارة أو عدة إشارات

تفاعل بني عملية -٣.مطلوبة ومن صنع اإلنسان
عملية أخرىمع يفرتض أن تكون مستقلة ومعزولة

أي اضطراب خارجي -٤. فيهاثر ؤ يفرت 
كهربائي أو كهرطيسي يتسبب يف استجابة غري 

.أو يف ختفيض جودة اإلشارة املطلوبةفيهامرغوب 
التأثري املتبادل ملوجتني أو الهتزازين يتولد عنه -٥

.تشويه
interference cancellation إلغاء التداخل

فيها اإلشارة املشوشة تُقدَّرإلشارة تقنية يف معاجلة ا
إىل ذلك التقدير مث تطرح من اتشكيلها استنادً ويُعاد

شارة خالية من اإلما يبقي ، وهذا اإلشارة املستقبلة
.التشويش

interferometer مقياس تداخل
ظاهرة يستعملجهاز بصري أو صويت أو السلكي 

بني وموجة جتريبية أو التداخل بني موجة مرجعية
جزأين من موجة جتريبية لتحديد أطوال املوجات 
ولتحديد عوامل 

.االنكسار
interlaced scanning

)شاشة التلفاز(مسح متضافر 
زيادة سرعة املسح جتريحيث نظام مسح تلفزيّ 

الشاقويل حلركة حزمة املسح اإللكرتونية وإرسال سطر 
فيجري ضم احلقل األول ) صورة(من اثنني لكل حقل 

لتوليد إطار ) الزوجي(احلقل الثاين إىل) الفردي(
أسطرها الفردية من احلقل األول والزوجية صورة واحد

هذا املسح لتخفيف يستعمل. من احلقل الثاين
كل صورة على . وحتسني اإلحساس باحلركةالوميض 

) صورتني(الشاشة هي ناتج ضم أسطر حقلني 
.مأخوذتني بفاصل زمين هو نصف دور اإلظهار
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interleaving تشابك
عادة لفصل دفقات ستعمليُ تبديل منتظم للرموز 
مثل قنوات (ذات ذاكرة قنواتاألخطاء اليت تظهر يف 

مما جيعل نظام الرتميز املصمم وهذا ) ذات خفوت
الصنفان الرئيسيان . بدون ذاكرة أكثر فعاليةللقنوات

.والتشابك االلتفايف،التشابك الكتلي:مها
intermediate frequency (IF) تردد متوسط

أجهزة تقوم بغية زيادة احلساسية واالنتقائية -١
االستقبال ذات املزج الرتددي بتحويل إشارة الدخل 

ردد ثابت نسميه الرتدد املتوسط وتطبيق كل إىل ت
الرتدد املتوسط هو -٢.املعاجلات عند هذا الرتدد

عنده معاجلة اإلشارة الداخلية يف جتريالرتدد الذي 
.اجلهاز

intermodulation - distortion (IMD)

تشوه التعديل التداخلي
يقوم بقياس الرتددات غري املدروجات املضافة إىل 

وينتج التشويه عن مزج إشارتني أو أكثر ،اإلشارة
توليد ْحيدثذات ترددات غري توافقية وبذلك 
.ترددات غري توافقية إضافية غري مطلوبة

internal resistance مقاومة داخلية
.املقاومة الداخلية ملنبع تغذية

international standards organization
(ISO)

س قاينظمة العالمية للمواصفات والمالم
منظمة قامت بنشر عدد كبري من مواصفات ومقايس 

غري متطابق مع بروتوكوالت وأكثرها،الشبكات
.الشابكة

international unit وحدة دولية
.من أية مادةكمية مقبولة دول

internet الشابكة
شبكة حاسوب عاملية تقدم تسهيالت اتصاالت 

وتتألف من شبكات متصلة ،ومعلومات متعددة
بروتوكوالت قياسية ببعض وتستعملبعضها

.لالتصاالت
interpolation استيفاء داخلي

إجياد قيمة ما بني قيمتني معروفتني على خمطط -١
إعادة بناء عينات اإلشارة املفقودة -٢. غريهبياين أو
.عينات مشاهدةإىل ااستنادً 

interpreter ُمَفسِّر
العمليات املطلوبة افورً ينفذ و يرتجم يببرنامج حاسو 

من قبل أوامر العمل يف العبارات املصدرية لربنامج 
.مكتوب بلغة برجمة ذات مستوى عالٍ 

interruption مقاطعة/يقافإ
.يقافهإالدخول على عمل أو على ختاطب بغية -١
حالة تسبب إيقاف املعاجلات الصغرية وحتويلها -٢

للعمل على مهمة خمتلفة أو تنفيذ برنامج خمتلف 
تستعمل . والعودة إىل املعاجل بعد االنتهاء منه

.املقاطعات يف تطبيقات الزمن احلقيقي
intersection تقاطع
نقطة أو خط مشرتك بني خطوط أو سطوح 

.متقاطعة
inter symbol interference (ISI)

تداخل الرموز
.الرتاكب الزمين للرموز املتجاورةالتشويه الناتج عن

interval فاصل- مجال 
.فاصل زمين بني حادثتني
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intrinsic أصيل/ جوهري
ما -٢. سب إىل الطبيعة اجلوهرية لألشياءنما يُ 

.يف األشياءطبيعاحدوثً حيدث 
intrinsic semi- conductor نصف ناقل نقي

اعدد الثقوب مساويً مادة نصف ناقلة يكون فيها
.لكرتوناتلعدد اإل

intrusion اقتحام
شخص آخر أو علىالقيام بشكل خاطئ بالدخول
.نظام إلكرتوين من دون ختويل

inverse عكسي
.معاكس يف املوقع أو االجتاه أو الرتتيب أو األثر

inverse discrete Fourier transform
(IDFT)

تحويل فورييه المتقطع العكسي
يقوم حبساب معكوس حتويل فورييه السريع حتويل 

.بذلك السلسلة الزمنيةااملتقطع مستعيدً 
inverse Z-transform

العكسيZتحويل 
]:هو التحويل ] = Ζ { ( )} = 12 ( )

مبوجبها استعادة سلسلة زمنية جتريعملية وهو 
جيري . ةهلا حبسب العالقة السابقzمقطعة من حتويل 

يتضمن أقطاب Cمغلق التكامل العقدي على منحنٍ 
.للسلسلةzحتويل 

inversion عكس/ قلب 
.اعملية قلب شيء أو يكون فيها الشيء مقلوبً 

inversion layer طبقة عكس
انقالب يف عملية اخنفاض درجة حرارة اهلواء مع -١

يف -٢. االرتفاع أو درجة حرارة املاء مع ازدياد العمق

الرتانزستور ذي األثر احلقلي هي طبقة األكسيد 
.ا

inverter جمعرّ /عاكس/مبدل مستمر متناوب
. التيار املستمر إىل تيار متناوبحتّولدارة تبديل -١
بت (بإعطاء خرج بوابة فيزيائية أو منطقية تقوم -٢

.يعاكس الدخل) أو مستوى إشارة
inverting amplifier مضخم عاكس

.عكس قطبية دخلهخرجهِ قطبيةُ مضخمٌ 
inverting input مدخل عاكس

.)-(م بإشارة املدخل املعلَّ ):يف مضخم عمليات(
ion إيون

جزيء له شحنة كهربائية بسبب فقدان ذرة أو
.هأو اكتسابإلكرتون

ionic bond رابطة إيونية
افتصري إيونً اإلكرتونً فيها ذرة تفقدرابطة كيميائية 

افتصبح إيونً اإلكرتونً الثانية ، وتكتسب الذرةاموجبً 
.اسالبً 

ionization تأين
.تكّون اإليونات

ionized متأين 
موجبة بعد اكتساب أو سالبة أوامتالك شحنة 

.إلكرتونخسارة 
ionosphere إيونوسفير/ الطبقة المتأينة 

يف اجلو أينةتتألف من عدة طبقات من اجلزيئات املت
.كيلومرت٣٠٠و ١٠٠األعلى على ارتفاعات بني 

ionospheric scintillation ومضان إيونسفيري
التغريات العشوائية الزمنية يف شدة :)يف علم الفلك(

املوجات الكهرطيسية ذات املنشأ الفضائي على 
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.ثوانٍ مقياس من مرتبة بضع
IR (infra red) )تحت الحمراء(مختصر

.infra redانظر 
iron حديد

رمادي، وهو - ، عايل املغنطة لونه فضيُصْلبمعدن 
.26العنصر الكيميائي ذو العدد الذري 

iron - core نواة حديدية
يوفّركقلب لوشيعة أو حملول الّلنيقضيب من احلديد 

.املغنطيسي الذي توّلده اللفاتاحلقلويركز امسارً 
iron loss فقد حديدي

بطاء وتيارات قسم من الطاقة املتوفرة بدورة الضياع 
.)مثل احملول(ي كهرطيساليف اجلهازفوكو الّدّوامية

ISI )تداخل الرموز(مختصر 
.inter symbol interferenceانظر 

isolation عزل
ال تفريق جزء من نظام عن بقية األجزاء حبيث هو

النظام املرغوب فيها يف أجزاء التغريات غريتؤثر 
.املفصولة

isolation resistance مقاومة العزل
.املقاومة بني ناقلني كهربائيني بينهما مادة عازلة

isolation voltage العزلجهد 
.التوتر الذي ينهار عنده العازل

isolator بوابة عازلة 
أداة غري فعالة ذات بوابتني مبنية على أساس تأثري 

تفقد إال اإلشارات املارة يف اجتاه ما ال.فاراداي
اإلشارات املارة أن على حنيالقليل من استطاعتها 

.كبريبقدرٍ يف االجتاه اآلخر تتخامد 
isothermal درجة الحرارةمتساوي

. ما له عالقة بدرجات احلرارة املتساوية أو الثابتة-١
ما له عالقة بتغريات الضغط واحلجم عند درجة -٢

.حرارة ثابتة
isotope نظير

على من النرتونات نواته شكل آخر من عنصر حتتوي 
،الشكل األساسي للعنصره يف عدد أكرب أو أصغر من

.وتوناتحيتوي على نفس عدد الرب ولكنه
isotropic الخواص/ متساوي المناحي 

.له خاصية فيزيائية ثابتة يف االجتاهات املختلفة
ISTAR

االستخبارات والمراقبة وتحصيل الهدف (مختصر
)واالستطالع

Intelligence, Surveillance, Targetانظر 

Acquisition & Reconnaissance.
iteration تكرار

رياضية أو إجرائية حاسوبية على إعادة تنفيذ عملية 
أو اإلجرائية حبيثنتيجة التطبيق السابق للعملية

تكرار إىل نتائج أقرب فأقرب إىل النتيجة يؤدي هذا ال
.املطلوبة

iterative تكراري
يف العمليات الرياضية اخصوصً ،ما له عالقة بالتكرار

.أو احلوسبية
ITS )نظام النقل الذكي(مختصر 

.intelligent transportation systemانظر 
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- J -
jammer شمشوِّ 

لبث التشويش يستعملجهاز إرسال السلكي 
.اإللكرتوين

jamming تشويش
د للطاقة الكهرطيسية اإلشعاع أو االنعكاس املتعمَّ 

أجهزته وأنظمته استعمالبغية منع العدو من 
.اإللكرتونية

jamming signals إشارات تشويش
قناة االتصال ملنع معد إشارة تقوم بتوليد تداخل متعمَّ 
.االستقبال الصحيح للمعلومات

JFET )أثر حقليوترانزستور وصلة ذ(مختصر 
.junction FETانظر 

jitter ارتعاش/ ح تأرجُ 
انتظام بسيط يف حركة غري نظامية أو تغري أو عدم 
.عمل إشارة كهربائية أو أداة إلكرتونية

Joule )وحدة عمل-وحدة طاقة (جول 
وهي العمل الذي الطاقة؛الوحدة الدولية للعمل أو 

تؤديه قوة مقدارها نيوتن واحد عندما تتحرك نقطة 
هاالقوة مبقدار مرت واحد يف اجتاه تأثري هذهتأثري

.ةساع-جزء من الواط٣٦٠٠من اوتساوي جزءً 
Joule's law قانون جول
قانون يبني أن احلرارة املتولدة من مرور تيار كهربائي 

يتناسب مع مربع شدة التيار ملدة يف مقاومة 
.باملقاومة والزمنامضروبً 

jumper جسر-وصلة 
إلمتام امؤقتً عمل استعماًال قطعة قصرية من سلك تست

.مسار دارة أو لتجاوز انقطاع يف دارة
junction وصلة

.فيها وصل شيئني أو أكثرجيرينقطة 
junction capacitance سعة الوصلة

الثابتة يف املنطقة املقفرة من اإليوناتتغري يف شحنة 
نصف ناقل مبا يتناسب مع تغري يف جهد ديود

.االستقطاب العكسي
junction diode الوصلةبالديود
عنصر تقومي نصف ناقل يقوم بالتقومي ويكون فيه 

ونوع nنوع ( احلاجز بني منطقتني متعاكسيت الناقلية 
p (هو الذي يقوم بالتقومي.

junction FET ترانزستور وصلة ذو أثر حقلي
ستور ذي األثر احلقلي حنصل هو نوع من الرتانز 

استعمالفيه على مقاومة دخل عالية عند البوابة ب
pوصلة  - n معكوسة االستقطاب بني البوابة وقناة

.املنبع-املصرف 
junction field - effect transistor

ترانزستور وصلة ذو أثر حقلي
.junction FETانظر 

junction photocell خلية ضوئية ذات وصلة
ضوئي مؤلف من قضيب من مادة نصف ناقلة ديود

على زاوية قائمة بالنسبة لطوهلا ومقاومة pnهلا وصلة
.أومية على كل طرف من القضيب
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junction temperature درجة حرارة الوصلة
لنصف الناقل داخل العنصر عملأعلى درجة حرارة

.اإللكرتوين

Jury stability test اختبار جوري لالستقرار
نظام زمين متقطع ) ثبات(طريقة لتحديد استقرارهو

.خطي بتحليل عوامل كثري احلدود املميز
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Kaplan turbine عنفة كابالن

.عنفة مروحية مائية هلا شفرات قابلة للضبط
Karnaugh map مخطط كارنو
إسقاط جدول احلقيقة على مصفوفة مستطيلة من 

ااجلريان ألي خلية خمتلفً اخلاليا حيث يكون أقرب 
.عن تلك اخللية مبتحول ثنائي واحد يف املدخل

kernel نواة-لب 
ذلك -٢. اجلزء املركزي واألهم ألي شيء-١

املميز نمط الالقسم من نظام التشغيل الذي يعمل يف 
جمموعة التوابع -٣. privileged modeأثورامل

جمموعة األوزان االلتفافية -٤.األساسية ألي حتويل
.يف أي ترشيح

keyword كلمة مفتاحية
كلمة إعالمية .كلمة أو مفهوم ذات داللة عظيمة

ُتستعمل يف نظم اسرتجاع املعلومات للداللة على 
.حمتوى الوثائق

kilocalorie كيلو حريرة
واحلريرة هي الطاقة الالزمة لرفع درجة .ألف حريرة

حرارة غرام من املاء درجة مئوية واحدة وتساوي 
.جوالً 4.1868

kilogram كيلو غرام
.الكتلةوزن وهو الواحدة الدولية لقياس .ألف غرام

kilohertz كيلو هرتز
)Hertzانظر (.ألف هرتز

kinematic similarity تشابه حركي

جريان السوائل تكون فيها سرعات العالقة بني أنظمة 
السائل وتغريات السرعات بنفس النسبة يف مواضعها 

.املوافقة
kinematic viscosity لزوجة حركية

.كمية متثل اللزوجة الدينامية لسائل يف وحدة الكثافة
kinetic حركي

.ما له عالقة باحلركة
kinetic energy طاقة حركية

.سبب حركتهالقدرة اليت ميلكها جسم ما ب
Kirchhoff’s laws قوانين كيرشوف
القوانني اليت حتكم العالقات بني اجلهود والتيارات يف 

.شبكةدارة أو
Kirchhoff's current law قانون تيار كيرشوف

ن جمموع التيارات إقانون كهربائي أساسي يقول 
.االداخلة واخلارجة من عقدة جيب أن يكون صفرً 

Kirchhoff's first law قانون كيرشوف األول
.Kirchhoff's current lawانظر 

Kirchhoff's second law

قانون كيرشوف الثاني
.Kirchhoff's voltage lawانظر 

Kirchhoff's voltage law

قانون جهد كيرشوف
ن جمموع هبوط اجلهود إقانون كهربائي أساسي يقول 

.وارتفاعه يف دارة مغلقة جيب أن يساوي الصفر
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klystron مام كاليسترونصِ 
كروية كرتوين يولد أو يضخم املوجات املصمام إل

.بواسطة التعديل بالسرعة
klystron amplifier مضخم كاليستروني

.صمام كاليسرتونيستعملمضخم مكروي 

knife switch قاطع سكيني
فيه إمتام التوصيل حيدثكهربائي ) مفتاح(قاطع 

.بدفع شفرة مستوية أو أكثر بني فكني نابضني
Ku band

Kuمجال ترددات 

18جيغاهرتز و 12هو جمال الرتددات الواقع بني 

.جيغاهرتز
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label قةيلص/ رقيمة 

قطعة صغرية من الورق أو القماش أو البالستيك -١
أو ما شابه ذلك تلصق بشيء ما لتعطي معلومات 

اسم أو مصطلح تصنيفي يعطى لشخص-٢. عنه
.ألمر غري دقيق أو مقيداأو لشيء خصوصً 

labeling قةيوضع لص
.بكلمة أو بعبارة صغريةتوصيفٌ 

lag رتأخُّ / يتأخر 
يف تأخري-٢.آخرالفشل يف املتابعة مع شيء-١

التيار الكهربائي بسبب وجود عناصر كهربائية غري 
.املقاومات

lag compensation تعويض التأخير
.التعويض عن التأخري

lag network دارة تأخير
شبكة تكون فيها زاوية الطور املتعلقة بتابع حتويل 

.ادائمً أو متأخرةسالبة"املخرج–املدخل "
lagging رتأخّ 

.lagانظر 
lagging current تيار متأخر

إىل قيمته العظمى يف الدورة بعد تيار متناوب يصل
.اجلهد املولد له

laminar flow جريان صفيحي
جريان سائل لزج بشكل غري مضطرب يف طبقات 

.بالقرب من احلدود
lamination الصفائح-التصفيح

مركبة على شكل طبقات مادة تقنية لتصنيع 
يف ون خواصها أفضل من املواد الداخلةتك)صفائح(

تركيبها من حيث القوة أو املظهر أو العزل الصويت 
أداةٍ نواةِ لصناعةِ عملتستوغريها، وميكن أن 

بعضعنبعضها الطبقات ية وتعزلكهرطيس
.فوكولتخفيف املفاقيد الناجتة عن تيارات 

lamp مصباح
.أداة إلصدار الضوء

lap winding متراكبلف 
لف مرتاكب لوشائع املتحرض يف آلة كهربائية -١

،ذات تيار مستمر
ويسمح هذا اللف .قضبان متجاورة على حلقة املبدل

pحيث يف متحرض اآللةامتوازيً امسارً pبتشكيل 

اللف التموجي يف متحرض - ٢.عدد أقطاب اآللة
حيدثلة التيار املستمر آ

.توصالن بطرفني متعاكسني من حلقة املبدل
Laplace equation معادلة البالس

ية ذات املرتبة الثانية اليت تدل املعادلة التفاضلية اجلزئ
تابع ما يساوي يفعلى أن عامل البالس املؤثر 

.الصفر
Laplace transform تحويل البالس

حقيقي يقوم بتحويل هو عامل خطي لتابع له متحول
.التابع إىل تابع آخر له متحول عقدي

large scale integration (LSI)

تكامل واسع النطاق
عدة آالف من الدارات على جذاذة ُمكاملة
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.سيليكونية واحدة
laser ليزر

تضخيم الضوء بواسطة اإلرسالامعناهخمتصر لعبارة
من قو ضوئاوهو أداة تولد شعاعً .ز لإلشعاعاحملفَّ 

ذي اللون الواحد coherentالضوء املتماسك
بتحفيز إرسال الفوتونات من ذرات أو جزيئات 

.متهيجة
latch كماسِ 
دارة إلكرتونية تعكس وتتمسك حبالتها يف كل مرة 

.القدرة الكهربائية عليهاُتطبَّق
latching current تيار اإلمساك
هو مصطلح آخر ملا يسمى بتيار قدح البوابة وهو 

بوابة يسري يفقياس للتيار األصغر الذي جيب أن 
ليبقى حبالة مقوم متحكم به بأنصاف النواقل 

هو قياس التيار األصغر الذي اعمومً و .التشغيل
يسري يف جهاز كهربائي أو كهرطيسي أو إلكرتوين 

.ليبقى اجلهاز حبالة التشغيل
lateral transistor ترانزستور عرضاني

مير فيه التيار عرب القاعدة يف ستور ثنائي القطبية ترانز 
.اه مواز لسطح اجلذاذةجتا

lattice coil وشيعة تشابكية
حبيث أن كل لفة تقاطع اللفة هلفاتفّ لَ تُـ ملف حتريضي 

.األخرى بشكل عرضاين لتخفيف السعة الذاتية
law of conservation of energy

الطاقةانحفاظ/قانون مصونية
قانون ينص على أن الطاقة الكلية جلملة معزولة تبقى 

أي إن جمموع الطاقة الكتلية السكونية والطاقة . ثابتة
.ااحلركية والطاقة الكامنة جلملة معزولة يبقى ثابتً 

layer طبقة
أو قطعة .نشر على مساحةتُ كمية من شيء ما 

.هأو حتتجسم ما تتوضع فوق 
lead معدن الرصاص-ِمْربط 

عنصر آخر  ببواسطته عنصر يف دارة يُرَبطناقل -١
عنصر معدين ثقيل هو معدن الرصاص -٢. كهربائ

.٨٢ذو الرقم الذري 
lead compensation تعويض التقديم

ستعمليُ ،نوع من التعويض بواسطة التغذية العكسية
عادة لضمان استقرار نظام ما أو لتحسني استجابة 

بسلسلة اويتميز عمومً ،النظام جتاه احلاالت العابرة
.من توابع النقل التعويضية

leading متقدم
.laggingعكس 

leading edge ) أمامية(جبهة صاعدة 
.احلافة األمامية لشيء يتحرك

leading pad حشوة متقدمة
اليت متأل الفراغات غري يف احلوسبة هي احملارف

.يف أقصى يسار حقل املعلوماتعملةاملست
leaf electroscope كشاف كهربائي ورقي
جهاز لكشف أو لتحديد قيمة فارق جهد أو شحنة 
بواسطة القوى الكهربائية الساكنة بني أجسام 

.مشحونة
leakage تسرب

غري مرغوب اتسرّبً تسرب تيار كهربائي أو نرتونات 
.فيه

leakage coefficient عامل التسربمُ 
.املفيدالتدفقاملغناطيسي اإلمجايل و التدفقالنسبة بني 
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leakage current تيار التسرب
للتيار عرب مادة عازلة أو فيهتدفق غري مرغوب -١

تدفق التيار املستمر يف عازل - ٢. فوق سطحها
.ملكثفئسي

leakage flux متسربفيض 
عن ااملغناطيسية اليت تذهب بعيدً خطوط القوى 

.ال تفيد يف الغرض منهامسارها املطلوب و 
leakage inductance تحريض متسرب
جزء التحريض يف الدارة الذي يتناسب مع الفيض 

.املتسرب
leakage reactance معاكسة تسريبية
جزء املعاكسة يف الدارة الذي يتناسب مع الفيض 

.املتسرب
least significant bit (LSB)

األقل داللةتُّ البِ 
املوجود يف ) واحد أو صفر(هو البت االثناينيف الرقم 

.أقصى اليمني
least squares error خطأ التربيعات األصغر
طريقة لتحديد املنحين البياين األفضل لتوصيف 

،العالقة بني املعطيات املتوقعة واملعطيات املشاهدة
وع مربعات االحنرافات بني القيم وذلك بتخفيض جمم

.املشاهدة واملتوقعة
LED )ضوئيإصدار ديود (مختصر

.light emitting diodeانظر 

lens عدسة
قطعة من الزجاج أو أية مادة شفافة وجهاها منحنيان 
عادة ومصقوالن، ميكنها تركيز األشعة الضوئية املارة 

تقعر أو (خالهلا أو تفريقها حبسب وجوه العدسة 
). حتّدب

lens antenna هوائي عدسي
كروي توضع فيه عدسة من مادة عازلة أمام هوائي م

ثنائي اهلوائي لرتكيز القدرة املشعة يف شعاع ضيق أو 
.اهلوائييف املستقبلة الطاقةلرتكيز 

level مستوى
عليها ) واستقرثبت (الدرجة واملكانة اليت استوى 

الشيء، وميكن أن تشري إىل االرتفاع أو املسافة عن 
.األرض أو عن قاعدة أخرى

level shifting circuit دارة زحزحة المستوى
الدارة اليت تغري املستوى املنطقي عند واجهة التوافق 

.بني نظامني منطقيني نصف ناقلني خمتلفني
life time of carriers حياة الحواملمدة
متوسط الزمن الذي يستغرقه حامل شحنة أقلية 

.إلعادة االندماج مع حامل من نوع معاكس
light emitting diode (LED)

إصدار ضوئي ديود
تطلق الضوء باإلرسال مستقطبة أمامp-nوصلة 

.اآلين مبا يسمى بظاهرة التوهج اإللكرتوين
light meter مقياس ضوء

.جهاز لقياس شدة الضوء
light-activated ءضو بالفعال 

تتحكم بفتح دارة أو بعض املفاتيح الفعالة بالضوء
.إغالقها من خالل الضوء املسّلط عليها

likelihood ratio نسبة األرجحية
. نسبة احتمالني حلادثة واحدة حتت فرضيتني خمتلفتني

وهو املعاجل املثايل لتخفيض عدد من قياسات كشف 
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.اواحد بغية مقارنة العتبة الحقً اإلشارة إىل عدد 
limit حد

.limiterانظر اسم الفاعل منه 
limiter دمحدِّ 
. جهاز أو دارة الغرض منها إبقاء استطاعة اخلرج ثابتة

حلماية الدارات من زيادة اه أيضً استعمالوميكن 
.الدخل

limiting تحديد
.limiterما يعمله احملدد 

line خط
شكل هندسي يتشكل بواسطة نقطة تتحرك -١

استعماليضع عالمة أو إشارة ب-٢.باجتاه ثابت
أسالك النقل تسمى خطوط -٣.خط أو خطوط

.النقل
line - to - line fault عطل بين خطين
عطل يف نظام طاقة ثالثي األطوار يتصل فيه خطان 

.امعً 
line array صفيفة مكبرات صوت

بشكل صفيفة توضعجمموعة من أدوات بث الصوت 
.يف املستوي الشاقويل

line current تيار الخط
التيار املتدفق يف خط يف حلظة ما أو يف شروط 

.حمددة
line impedance ممانعة الخط

.سة على طريف خط نقلياملمانعة املق
line integral تكامل على خط

متحول مستمر ي تابع له ألتكامل يؤخذ على خط 
.على مسار ذلك اخلط

line outage distribution factor (LODF)

عامل توزيع انقطاع التغذية
لتقدير يستعملعامل توزيع انقطاع التغذية ُيستعمل 

جريان االستطاعة يف خط نقل نتيجة التغريات يف
هذا العامل ستعمليُ .انقطاع االستطاعة يف خط آخر

مقارنةً طلبيان تغري جريان االستطاعة بامليغا وا
وهو .فيما لو حصلت حالة طارئةاجلريان املقدرب

هذا العامل ال .يستعمل يف عمليات الزمن احلقيقي
ولكن يعتمد على طبيعة ،عموًماجلريان إىل ايستند 

.وجغرافية الشبكة
line scan sensor مسح الخطُمِحسّ 

الصناعي حيث يكون املطلوب  ستعماليصمم لال
.كمية كبرية من املعلومات لصورة عالية الدقة

line voltage جهد الخط
.ستعمالاجلهد الذي يقدمه خط تغذية عند نقطة اال

linear خطي
.مرتب أو ممتد على طول خط مستقيم

linear amplifier يمضخم خطِّ 
اسبة ريات يف تيار املخرج متنمضخم تكون فيه التغ

.مع تغريات جهد املدخلاطردً 
linear array صفيفة خطية
صفيفة هوائيات تكون فيها الثنائيات أو العناصر 

.نصف املوجية مرتبة على نفس اخلط املستقيم
linear circuit دارة خطية

.مع دخلهاادارة خرجها متناسب طردً 
linear detector كاشف خطي

ااملخرج متناسبً هو الكاشف الذي يكون فيه جهد 
مع جهد موجة الدخل يف جمال العمل املفيد اطردً 
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.للكاشف
linear element عنصر خطي
عنصر كهربائي تكون فيه العالقة بني تيار الدخل 

.خطيةً وجهد املخرج
linear function تابع خطي
تابع رياضي تكون فيه املتحوالت من الدرجة األوىل 

باجلمع بعض إىلضها مضروبة بأعداد ثابتة وتضم بع
.والطرح فقط

linear load حمل خطي
مع اجلهداا طردً محل كهربائي يكون فيه التيار متناسبً 

.املطبق على احلمل
linear model نموذج خطي

تربط فيه لنمذجة النظم واألحداث، منوذج رياضي 
وموسطات العشوائية خطية املتحوالتِ معادالتٌ 

.بالفرضية اخلطيةاويعرف أيضً .النظم
linear operator خطيمؤثر

رياضي له خاصية أنه بتطبيقه على تركيب خطي مؤثر
من غرضني أو أكثر يعطي نفس الرتكيب اخلطي 

اتطبيقً على األغراض املؤثرالناتج عن تطبيق هذا 
.

linear resistance مقاومة خطية
التيار املار هي مقاومة ال تتغري قيمتها مع تغري شدة 

.فيها
linear system نظام خطي

ن مبدأ إأي ؛ظهر مكوناته خصائص خطيةنظام تُ 
.الرتاكب يطبق

linearity خطية
سلوك دارة -٢.خاصية لنظام خيضع ملبدأ الرتاكب-١

كهربائية وخاصة دارة مضخم حيث تتغري قوة إشارة 
.مع قوة إشارة الدخلااخلرج طردً 

link وصل-وصلة 
إذا كان اعالقة بني شيئني أو حالتني وخصوصً -١

.حلقة يف سلسلة- ٢.اآلخريفأحدمها يؤثر 
.مع أو بنيإجراء توصيل-٣

liquid-crystal بلورة سائلة
نوع من املواد العضوية البوليمريية تصنع من جزيئات 

تظهر درجات خمتلفة من الرتتيب elongatedممدودة
.والثالثة أبعاديف البعد الواحد والبعدين 

load يحمل- مل حِ 
وزن أو منبع -٢.ُحيَملشيء ثقيل أو كبري -١

حيمل كمية من -٣. ضغط يتحمله شخص أو جسم
و مكّون كهربائي أو هاحلمل الكهربائي -٤.ماشيء

.جزء من دارة يستهلك طاقة كهربائية
load current مل تيار الحِ 

.التيار املطلوب من قبل جهاز كهربائي
load factor ملعامل الحِ 

مّدةنسبة متوسط الطلب إىل الطلب األعظمي يف 
.حمددة

load flow ملجريان الحِ 
.التحليل العددي يف أنظمة الطاقةعملأداة هامة تست

load line ملخط حِ 
يف التحليل البياين للدارات اإللكرتونية غري يستعمل

اخلطية وميثل القيد الذي تضعه األجزاء األخرى من 
أو ديودغري خطي مثل الالدارة على عنصر

.ستورالرتانز 
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load resistance ملمقاومة الحِ 
املقاومة اليت يقدمها محل حمدد، أو كما تُرى من نقطة 

.معينة مثل مربطي الدخل
loaded ُمَحمَّل

.على املرابطload"كهربائي"له محل
loaded circuit دارة ُمَحمَّلة

.دارة هلا محل على خمرجها
loading تحميل
تطبيق مقدار إضايف من شيء ما ملوازنة عامل آخر، 

كهربائي إضافة ملف حتريضي إىل خط نقلمثل 
.لتحسني خصائص النقل

lobe فص
التمثيل البياين يفأي من احللقات اليت هي جزء من 

األسطوانية لنموذج إشعاع هوائي اإلحداثيات
.اإلرسال

local acceleration تسارع موضعي
يف ميكانيك السوائل هو معدل تغري السرعة بالنسبة 

.للزمن يف نقطة حمددة من ساحة تدفق
local oscillator مهتز محلي

لتوليد ترددات مهتز ميزج خرجه مع إشارة السلكية
.ع وفرقمج

locally binary pattern ينثنااشكل نمطي 
كسل ة بتات توصف الصورة يف جوار كل بهو سلسل

١أو ٠منها حبيث يأخذ البكسل يف اجلوار القيمة 

حبسب كون شدته أقل أو أكرب من شدة البكسل 
.املركزي

locate يحدد الموقع
.املكان أو املوقع الدقيقيكتشف

location موضع
.موضع حمددمكان أو 

locus محل هندسي
خمطط بياين يتشكل من كل النقاط اليت حتقق معادلة 

أو من نقطة أو خط أو ،ما بالنسبة لإلحداثيات
.سطح يتحرك حسب إحداثيات رياضية حمددة

log - normal distribution

توزيع لوغاريتمي طبيعي ناظمي
يف نظرية االحتماالت هو توزيع احتماالت مستمر 

normallyموزع ناظمملتحول عشوائي لوغاريتمه

distributed.
logarithmic لوغاريتمي

.: عكس أسيّ 
logarithmic amplifier مضخم لوغاريتمي

تم يوين إشارة خرجه متناسبة مع لغار مضخم إلكرت 
.إشارة الدخل

logic منطقي/ منطق 
.الالزمة للحوسبة أو الدارات نفسهاعناصر الدارات

logic array صفيفة منطقية
.دارة متكاملة مؤلفة من بوابات منطقية مرتابطة

logic circuit دارة منطقية
,AND, ORدارة تقوم بوظيفة منطقية من مثل

NAND,NOR, NOT, XOR.
logic diagram مخطط منطقي

.الصورياملنطق استعمالمتثيل بياين لربجمية ب
logic function تابع منطقي

تتألف من عدد من البوابات دارة تبديل حاسوب
.املنطقية وتقوم بأعمال منطقية على املعطيات
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logic gate بوابة منطقية
دارة كهربائية تنفذ عملية منطقية واحدة أو أكثر على 

البوابات املنطقية هي . إشارة دخل واحد أو أكثر
.للتقانة الرقميةالكتل الرئيسية 

logic simulation ت منطقيةامحاكاة دار 
برجميات حماكاة للتنبؤ بأداء الدارات استعماليه

.املنطقية
logic symbol رمز منطقي

.للتمثيل املنطقييستعملهو رمز من جمموعة رموز 
logic synthesis تركيب منطقي

بواسطتها حتويلجيريهو عملية :يف اإللكرتونيات
شكل جمرد ألداء دارة مطلوبة مثل مستوى نقل 

.السجل إىل تصميم بواسطة بوابات منطقية
logical منطقي

.يتعلق أو ما يتفق مع طبيعة املنطقما
logical level مستوى منطقي

حالة ىلإقيمة اجلهد العالية أو املنخفضة اليت ُتسند 
.الواحد املنطقي أو الصفر املنطقي

logical operation عملية منطقية
.تعليمة على مستوى اآللة تقوم بالعمليات البوليانية

long - haul communications

اتصال بعيد المدى
دارة اتصاالت تتعامل مع حركة االتصاالت على 

.مسافات طويلة
longitudinal axis محور طوالني
خط مستقيم ميتد باجتاه أطول حمور من شيء إىل 

.مبركز الثقلامرورً األمام وإىل الوراء
long-term طويل األجل

مّدة يف املستقبل خاللما له عالقة أو ما حيدث 
.البعيد

loop حلقة
. جمموعة من الفروع اليت تشكل ممر تيار مغلق-١
بنية برجمية يتكرر فيها نفس الرمز الربجمي عدة -٢

.مرات حىت يتحقق شرط برجمي
loop equation معادلة الحلقة

يف دارة حلقة كهربائية يكون جمموع تنص أنهمعادلة 
ملدخرات أو مولدات توترات(القوى احملركة الكهربائية 

امساويً ) أو قوى حمركة كهربائية
.اجلهود عرب كل املقاومات يف نفس احللقة

loop gain ربح الحلقة
و ربح مضخم أو نظام تغذية يف االتصاالت ه

ملقدار اخلرج الذي يساق إىل اتابعً بصفته عكسية
.املدخل

loss د قْ فَـ 
.شيءخسارة أو ضياع

loss angle دقْ زاوية الفَ 
قياس لفقدان االستطاعة يف وشيعة أو يف مكثف 

اجلهد عن )شعاع(ه مّتجويساوي مقدار ابتعاد زاوية 
درجة على طريف الوشيعة أو ٩٠التيار عن همّتج

.املكثف
loss factor عامل الفقد 

.العزل بعامل االستطاعةةجداء ثابت
low pass filter ح تمرير منخفضمرشِّ 

ركبات ملمرشح له خواص ترددية انتقائية تسمح 
الرتددات املنخفضة إلشارة الدخل بالوصول إىل 

تخامد كل مركبات تعلى حنياملخرج دون ختامد 
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.الرتددات األعلى
low power Schottky gate

منخفضة االستطاعةالبوابة شوتكي 
رتانزستورات التصنيع تعين يف تقانة )شوتكي(كلمة 

سرعات أعلى وإن كانت بالسماح السرعة و 
ويعود ذلك إىل استخدام .االستطاعة منخفضة

عن اعوضً N"نصف ناقل -معدن"وصالت 
.P-Nالديودات 

low voltage توتر منخفض
٢٢٠املنزيل مثل جهد ستعماللالاآمنً اما يعترب جهدً 

.أو أقلفلط
LSB )األقل داللةتُّ البِ (مختصر 

.least significant bitانظر 
LSI )تكامل واسع النطاق(مختصر 

.large scale integrationانظر 

lumen )حدة قياس الضوءاو (ن لومِ 
الواحدة الدولية للتدفق الضوئي وتساوي الضوء 

واحدة الزاوية الفراغية من منبع املنبعث يف الثانية يف 
.ضوئي بشمعة واحدة

luminous flux ضوئيتدفق
يف واحدة الطاقة املشعة من منبع ضوئي معدل تدفق 

ويعرب عنه بواحدة ،)الضوء املرئياوخصوصً (الزمن 
.نلومِ 

lumped ُمَجمَّع
النظر عن بقطعكتلة أو جمموعة غري مميزة تعامل 

.
Luneburg lens عدسة لونبرغ

،فوق العاليةعدسة تركز الطاقة يف الرتددات ما
وتتألف من كرة من مادة عازلة يتغري عامل االنكسار 

.فيها كتابع للمسافة من مركز العدسة
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- M -
Mach number ماخ/رقم ماك
.نسبة سرعة جسم إىل سرعة الصوت يف البيئة احمليطة

machine آلة 
الطاقة امليكانيكية وله عدة أجزاء يقوم  يستعملجهاز 

كل منها بوظيفة حمددة ومبجموعها تقوم بأداء عمل 
. ما

macro cell خلية كبيرة
اتصاالت خلوي حجمها أكرب بكثري خلية يف نظام 

.من حجم خلية اعتيادية
magnet مغناطيس

اذب أجسامً جيتتميز ذراته برتتيب جيعله جسم -١
أخرى حتتوي على احلديد كما جيعله يرتاصف يف 

جسم يعطي حقالً -٢.حقل مغنطيسي خارجي
.خارجمغنطيس

magnetic مغناطيسي
أن يتمتع خبواص نطيس أون جيذبه املغميكن أما 

.املغنطة
magnetic circuit دارة مغناطيسية
املمرات املمكنة للتدفق املغناطيسي ضمن نظام يتألف 

مغناطيس كهربائي أو (املغناطيسي للتدفقمن منبع 
.)مغناطيس دائم

magnetic core نواة مغناطيسية
قطعة احلديد أو جمموع األسالك احلديدية أو غريها 
من املواد املغناطيسية اليت تشكل مركز أو القسم 
الداخلي ملغناطيس كهربائي أو لوشيعة حتريض أو 

اخل..... حملول
magnetic coupling ترابط مغناطيسي

ن ناقلني مرتابطان بتحريض تباديل أو مرتابطان إيقال 
ن تغيري أضمن تشكيلة حبيث إذا كانا مغناطيس

الناقل يفاتدفق التيار عرب أحد الناقلني حيرض توترً 
.التحريض الكهرطيسيباآلخر 

magnetic effect مغناطيسيمفعول 
أورستد وهو توليد حقل مغنطيسي همفعول اكتشف

.مبرور تيار كهربائي
magnetic energy طاقة مغناطيسية

.اطيسيالطاقة املطلوبة إلقامة حقل مغن
magnetic field حقل مغناطيسي

فيه خطوط توجدحقل القوى املغناطيسية الذي -١
حقل يوجد حول أي -٢.احلقل املغناطيسي

مغنطيس ويف جوار التيار الكهربائي، وهو يرافق احلقل 
Hالكهربائي يف املوجة الكهرطيسية، يُرمز له بـ 

.A/mووحدته الدولية 
magnetic field intensity

شدة الحقل المغناطيسي
يدل على قدرة احلقل املغناطيسي على )مّتجه(شعاع

وتساوي  .توليد قوة لتحريك الشحنات الكهربائية
كثافة التدفق املغناطيسي مقسومة على النفاذية 

فيه احلقل وتقاس يوجداملغناطيسية يف الفراغ الذي 
.بواحدة أمبري لكل مرت
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magnetic flux تدفق مغناطيسي
هو تكامل مركبة كثافة التدفق املغناطيسي املتعامد 

.املذكورعلى السطحاحمسوبً ،ماعلى سطح
magnetic flux density

التدفق المغناطيسيةكثافة
قيمة التدفق املغناطيسي يف واحدة املساحة املتعامدة 

.على اجتاه التدفق
magnetic force قوة مغناطيسية
يف

القوة املوجودة بني . قطب مغناطيسي موجود فيه
.جزيئني مشحونني يتحركان

magnetic hysteresis loop

بطاء المغناطيسيحلقة ال
كثافة التدفق بياين مغلق يبني تغرياتمنحنٍ 

عندما يتغري املغناطيسي ملادة حديدية مغناطيسية
املغناطيسي اخلارجي املولد للتدفق يف دورة  احلقل
.كاملة

magnetic induction تحريض مغناطيسي
العملية -٢. التدفق املغناطيسي أو كثافة التدفق-١

اليت تؤدي إىل مغنطة جسم أو مادة ما بتأثري حقل 
.مغناطيسي خارجي

magnetic leakage تسرب مغناطيسي
املسار الذي يقدم فيه مرور التدفق املغناطيسي خارج 

.اعمًال مفيدً 
magnetic neutral plane

مستوي التعادل المغناطيسي
.أي حقل مغناطيسيفيهيوجد املستوي الذي ال

magnetic permeability نفاذية مغناطيسية
قياس قدرة مادة ما على االحتفاظ حبقل مغناطيسي 

ويساوي النسبة بني كثافة التدفق املغناطيسي وشدة 
كرو هنري م١.٢٥٧احلقل املغناطيسي وتساوي للفراغ 

.يف املرت
magnetic polarization استقطاب مغناطيسي

احلقل الذي يبني كثافة عزوم الثنائيات شعاع
.املغناطيسية الدائمة أو املتحرضة يف مادة مغناطيسية

magnetic reluctance معاوقة مغناطيسية
من تبديد الطاقة بدالً تشابه املقاومة الكهربائية ولكن 

يسبب احلقل .
املغناطيسي جريان التدفق املغناطيسي يف املسار األقل 

وليست شعاعية واملعاوقة هي قيمة جمردة. معاوقة
.،تشابه املقاومة الكهربائية

magnetic resonance imaging (MRI)

تصوير بالرنين المغناطيسي
نوع من التصوير الطبقي الطيب ميثل كثافة وترابط -١

الربوتونات يف سائل أنسجة اجلسم ويعتمد على قدرة 
بعض النوى الذرية يف حقل مغناطيسي على 

كهرطيسي عند ترددات امتصاص وإعادة إشعاع
طريقة تصوير -٢. املرناناويسمى أيضً . حمددة

بشكل نبضات برتدد عالٍ مغناطيسحقالً عملتست
املغنطة )متجهات(اجتاه أشعةانتقائلتغريِّ 

كشف يُ .دراستهجتريللربوتونات ضمن اجلسم الذي 
مغنطة التغري يف العزم املغناطيسي عند رجوع 

ذلك يف يستعملو ،
.أخذ صورة

magnetic saturation إشباع مغناطيسي
احلالة اليت ال يزيد فيها متغنط مادة مغناطيسية عند 

.زيادة شدة احلقل املغناطيسي اخلارجي
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magnetic susceptibility سماحية مغناطيسية
شري إىل درجة املغنطة يف تبدون واحدات ةهي ثابت

.قاملادة كاستجابة حلقل مغناطيسي مطبَّ 
magnetically coupled مترابط مغناطيس

لناتج من امللف املغناطيسي االتدفقبط اعندما يرت 
يتولد نتيجة ذلك جهد على ،األول مع ملف ثانٍ 

.أطراف امللف الثاين نتيجة الرتابط بينهما
magnetization coil وشيعة مغنطة

ملغنطة مغناطيس  عملستتُ كهربائاوشيعة حتمل تيارً 
.كهربائي

magnetization curve منحني المغنطة
خط بياين ميثل التغريات يف أحوال مادة قابلة للمغنطة

أو Iواملغنطة ،حمور أفقيلى عHبقوة مغنطة 
.حمور شاقويلعلى Bالتحريض 

magnetization intensity شدة المغنطة
لعنصر magnetic momentشعاع العزم املغناطيسي

.على حجم هذا العنصراو مادة مقسومً أ
magnetizing current تيار مغنطة

.حيرض نواة مغناطيسيةالتيار الذي ميغنط أو
magnetomotive force (mmf)

قوة محركة مغناطيسية
مصطلح للدارة املغناطيسية يعرب عن ظاهرة إرسال 

.التدفق املغناطيسي عرب املعاوقة يف مسار الدارة
القوة احملركة الكهربائية يف ويشبه هذا املصطلح مفهوم

.دارة كهربائية
magnetron ماغنترون

كروية كرتوين يولد أو يضخم املوجات املصمام إل
بواسطة حقل لكرتوناتبواسطة التحكم مبسار اإل

.مغناطيسي خارجي
magnitude مقدار

شعاع أي طويلة-٢. القيمة املطلقة لعدد جمرد-١
.

main lobe )في الهوائيات(فص رئيسي 
االستجابة العظمى هلوائي يف اجتاه معني كما تدل 

.وائيهللشعاعاإليف منط على ذلك حلقةٌ 

majority carrier حامل شحنة األكثرية
أو ثقب يف نصف nيف نصف ناقل نوع إلكرتون

.pناقل نوع 
man-made noise ضجيج صنعي

.الضجيج الذي يولده البشر
manometer مقياس ضغط

.عمود من سائليفجهاز يقيس الضغط املؤثر 
mantissa الجزء العشري

هو اجلزء من اللوغاريتم الذي ):يف الرياضيات(-١
.يأيت بعد الفاصلة العشرية

هو اجلزء من عدد ذي فاصلة):يف احلوسبة(-٢
.عائمة ميثل األرقام األكثر أمهية يف العدد
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.يأيت بعد الفاصلة العشرية

هو اجلزء من عدد ذي فاصلة):يف احلوسبة(-٢
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manual tracking of a target

مالحقة يدوية لألهداف
العملية اليت تسمح بالتنسيق بني العني وحركات اليد 

.استجابة لتحرك هدف مرئي
many phase converter مبدل متعدد األطوار

اوب إىل تيار متناوب ذي آلة تقوم بتحويل تيار متن
.عدة أطوار وله نفس الرتدد

map خريطة-يقابل / يسقط 
خمطط،غرض على أو مساحة على خريطةميّثل-١

متثيل بياين ملساحة من اليابسة -٢.خريطةينشئأو 
. اخل...ظهر اخلصائص واملدن والطرقيأو البحر و 

MAP )االحتمال الالحق األعظم(مختصر
.maximum a posteriori probabilityانظر 

margin حد-هامش 
.حافة أو حد أمر ما

marker َمْعَلم
.للداللة على موقع أو مكان أو مساريستعملما

mark-space ratio

إلى الوحداننسبة - نسبة العالمات إلى الفراغات 
األصفار

اجلزء املوجب من مطال موجة مدةنسبة امتداد -١
لنسبة بني الزمن ا-٢. اجلزء السالب منهاإىل مربعة

إىل الزمن الذي حيتله الوحدانالذي حيتله إرسال 
.إرسال األصفار يف قناة اتصاالت

mask ، حجابقناع
) انتقائ(قيمٌة اثنانيٌة ُتستعَمُل لَتحجَب أو َتدََع -١

يُنفَّذ اَحلْجُب . بعَض البتّات يف قيمِة إحدى املعطيات
، AND ،OR ،XOR(املؤثرات املنطقية باستعمال 

NOT (فمثالً، . لضمِّ احلجاب إىل قيمِة املعطيات

مع املؤثر 00111111يزيل استعماُل احلجاِب 
AND حيجبهما(البتَّني العلويني من قيمة املعطيات( ،

صفيحة رقيقة -٢.ولكنه ال يؤثر يف بقية بتات القيمة
من فلز أو مادة أخرى حتتوي على خمطط، ُتستعمل 
حلجب أجزاء خمتارة من سطح نصف ناقل أو سطح 

.آخر أثناء عملية الرتسيب عليه
mass كتلة

اليت ميتلكها جسم مااملادةكمية -١
ة العطالية جلسم ما هي تلالك.الدولية الكيلو غرام

ه من حيث احلركة مقياس ملمانعته تغيري حالت
املطبقة على جسم النسبة بني القوة-٢. والسكون
وهو ما يدل عليه قانون نيوتن ،الناتج عنهاوالتسارع 

.الثاين
mass flow rate معدل تدفق الكتلة

، تتحرك يف مسار ما أو يف مساحة ما،كتلة مادة ما
.Kg/sالدولية.يف واحدة الزمنمتّر 

master - slave flip - flop

خادم- د ب سيِّ قالَّ 
األول :على التسلسلJKقالب يتكون من قالبني 

ساعة اخلادم هي .هو السيد والثاين هو اخلادم
خرج السيد يغذي دخل و مقلوب ساعة السيد، 

اخلادم ويعاد خرج اخلادم إىل الدخل بتغذية خلفية 
.Kو Jاملداخل الرئيسية بليمزج 

master clock رئيسيةساعة 
املنبع الكهربائي أو اإللكرتوين إلشارات توقيت -١

النبضات الالزمة -٢. نظامية تسمى بنبضات الساعة
.لعملية تسلسل األعمال يف احلاسوب
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match يوائم/ يوافق 
.ق أو يسبب التوافق يف أمر أساسييوفِّ 

matched filter مرشح متوافق
اإلشارة الذي جيعل نسبةاخلطي األمثلهو املرشح

إىل الضجيج عظمى بوجود الضجيج العشوائي 
.املضاف

matching مواءمة- توافق 
عملية وضع دارة بني محل وخط نقل بقصد -١

حتويل ممانعة محل خط النقل إىل املمانعة املميزة لذلك 
.ن اخلطمذف املوجات املستقرة حتُ اخلط حبيث 

الدارة مدخل ممانعةو ممانعة خرج دارة بني توفيق -٢
.التالية للحصول على أكرب انتقال لالستطاعة

matching circuit دارة مواءمة
دارة جلعل ممانعة محل مساوية للمانعة الداخلية ملنبع 

للحصول على أكرب انتقال ) التغذية(الطاقة 
.لالستطاعة

matrix مصفوفة
.جمموعة أعداد مرتبة يف أسطر وأعمدة

max )عظمىنهاية(مختصر
.maximumانظر 

maximum نهاية عظمى
(أكرب قيمة أو امتداد أو شدة ممكنة 

.)مسجلة
maximum a posteriori probability
(MAP)

االحتمال الالحق األعظم
تقدير لالحتمال الالحق األعظمي حمسوب من 

حبسب .posterior distributionالتوزيع الالحق
ميكن استخدامه لتقدير كمية ال ميكن Bayesبايس 

.مراقبتها من معطيات جتريبية
maximum likelihood (ML) أرجحية عظمى

من جمموعة عينات احتمال سحب عينة عشوائ-١
عند تغري حبيث يكون هذا االحتمال أعظم

القاعدة غري -٢. ) عوامل(متوسطات 
نه بوجود عينات جتريبية جيب إالبايسية اليت تقول 

تلك القيم اليت تعطي أعلى احتمال شرطي استعمال
النظر عن بقطعللتجربة كنقطة تقدير لعوامل التوزيع 

املعطاة a priori probabilitiesالَقبلّيةاالحتماالت 
.لتلك العوامل

maximum power transfer theorem

نظرية النقل األكبر لالستطاعة
ى أكرب استطاعة خارجية من منبع له للحصول عل

على مقاومة احلمل أن ،مقاومة داخلية حمدودة
، تساوي مقاومة املنبع كما تشاهد من مرابط اخلرج

تتضمن (كان للمنبع ممانعة داخلية عقدية إذا
ن تكون ممانعة احلمل أوجب ) مكثفات أو وشائع

.هي املرافق العقدي ملمانعة املنبع
MB )بايتميغا (مختصر

.megabyteانظر 
MDS )اإلشارة الصغرى القابلة للتمييز(مختصر 

.minimum discernible signalانظر 
Mealy model نموذج ميلي

حاالت املدخل حبيث أن عملآلة احلالة اليت تستهي
.املخرج يعتمد على احلالة وعلى املداخل

mean متوسط
.عداد



١١٦

mean square المتوسط التربيعي
.عدادمتوسط مربعات جمموعة من األ

mean square error (MSE)

الخطأ التربيعي المتوسط
.اخلطأ الذي مربعه هو متوسط مربعات كل األخطاء

mean time between critical failure
(MTBCF)

الزمن المتوسط بين األعطال الحرجة
بني األعطال ألنه جزء من جمموعة الزمن املتوسط

يقوم بتعداد األعطال اليت تسبب إجهاض مهمة أو 
.املهمةموثوقية:ايسمى أحيانً .هاإخفاق

mean value قيمة متوسطة
.عداد

mean vector )ُمتَّجه وسطي(شعاع وسطي
مدةاملوجودة يف املتجهات/متوسط كل األشعة

.حمددة
mean velocity سرعة متوسطة

.القيمة املتوسطة لسرعات جمموعة من اجلزيئات
measurement قياس

- ٢. تعيني قيمة مقدار ما بداللة واحدة القياس-١
.التعبري عن مقدار شيء ما

measuring instrument جهاز قياس
اجلهاز الذي يدل على املدى أو الكمية أو العدد أو 

.الدرجة لشيء ما
measuring transformer محول قياس

من امللف التيار أو اجلهد أو الطور حمول يقوم بتحويل
لتوصيل تكفيبدقة الثانويامللف االبتدائي إىل 

من إىل الدارة الثانوية بدالً )جهاز قياس(مقياس
عندما إالهذا احملول ستعمليُ ال و .الدارة االبتدائية

.إىل املقياسيراد إيصال التيارات أو اجلهود املنخفضة 
mechanical efficiency مردود ميكانيكي

ويساوي عادة ،قياس فعالية أداء نظام ميكانيكي
نسبة االستطاعة املقدمة من النظام امليكانيكي إىل 

.
mechanical rectifier مقوم ميكانيكي
جهاز لتحويل التيار املتناوب إىل تيار مستمر بواسطة

.قواطع ميكانيكية
mechanical work عمل ميكانيكي

على طول مسافة اليت تنقلها قوة تعمل الطاقةكمية 
،)انتقال(

.اجلول
mechanism آلية

يف آلة أو جزء من امن قطع تعمل معً جمموعة-١
عملية طبيعية أو صنعية ينجم عنها حدوث -٢. آلة

.أمر ما
medial متوسط

.ما هو يف املنتصف
medial axis محور متوسط

احملور املتوسط لغرض هو جمموعة كل النقاط اليت -١
هلا أكثر من نقطة قريبة على حدود الغرض، وكان 

احملور املتوسط -٢. ُيشار إليها باهليكل الطوبولوجي
لسطح مغلق هو جمموعة مراكز كرات فارغة تلمس 

.طةالسطح عند أكثر من نق
median أوسط
ما يدل أو خيص قيمة تقع يف منتصف توزيع تواتر 

دة حبيث يكون هناك احتمال متساوٍ للقيم املشاهَ 
.أو حتتهافوقهابقية القيم لوجود 
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median filtering ترشيح أوسطي
ط مركبات اإلشارة الذي يأخذ أواسالرتشيح-١

املركزية ملركبات اإلشارة األوسط القيمةَ الداخلة ويعترب
ري خطية تستعمل حلذف الضجيج غطريقة -٢.املرتبة

تُرّتب البكسالت : من الصور واإللقاء على احلواف
يف جوار بكسل معني حبسب نصوعها ويُستعاض عن 

.قيمتها بأوسطها
medium وسطمت-وسط 

فيها نقل انطباعات احلواس أو جيرياملادة اليت -١
منتصف الطريق بني احلدود -٢. ترسل عربها القوى

.املتوسط: القصوى للحجوم والقيم والطول
medium scale integration (MSI)

تكامل متوسط النطاق
وكانت ،املرحلة املبكرة يف تكامل صناعة الدارات

.بوابة على اجلذاذة١٠٠إىل ١٢تسمح بوجود 
megabyte (MB) ميغابايت

.مليون بايت
memory ذاكرة

.املنطقة اليت ختزن فيها تعليمات احلوسبة واملعطيات
memory unit وحدة ذاكرة

أو أداة مستقلة لتسجيل احلاسوبوحدة يف 
.واستعادهاوختزيناملعلومات 

memory word كلمة ذاكرة
اإلمجايل من البتات اليت ميكن ختزينها يف كلالعدد

.موقع ذاكرة ميكن التخاطب معه
menu driven interface قودة بالالئحةواجهة مَ 

أو مع جهاز احلاسوبمع سمح بالتفاعلتواجهة 
بواسطة سلسلة من أشكال الشاشات أو اللوائح

كل خيار يف الالئحة ميكن ان يفتح الئحة .اجلزئية
.خيارات جزئية

merging دمج
.ضم أو توحيد

mesh شبكة
مادة مصنوعة من شبكة من األسالك أو -١

.حتتوي على حلقات داخلهاحلقة ال-٢. اخليطان
mesh analysis التحليل الشبكي

فيها قانون كريشوف يستعملالدارات تقنية يف حتليل
.للجهد لتحديد التيارات يف الشبكة

metal - oxide semiconductor (MOS)

نصف ناقل -أكسيد - معدن 
عزول املقلي احلثر األستور البنية األساسية لرتانز هي 
التقانة يوجد مكثف متعدد الطبقات، يف هذه. البوابة

أن تطبيق جهد بقطبية حمددة هيله خاصية إضافية
على البوابة يتسبب يف جتمع شحنة على البوابة 

ميكن أن ، وهذاوشحنة معاكسة هلا يف نصف الناقل
إىل نوع nل من نوع تسبب يف قلب نوع نصف الناقي

pأو العكس.
metallic bond رابطة معدنية

بني لكرتوناتفيها التشارك باإلجيريهي رابطة كيميائية 
.نوى متعددة وحيدث النقل الكهربائي
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metallization بالمعدنيٌ لْ طَ 
وضع طبقات رقيقة من املعدن على أي سطح 

.ألغراض الزينة أو ألغراض كهربائية
metallized ُمَمْعدن

.باملعادنعوجلأو يطِّ أو غُ معدنُصريِّ 
meteorology علم أحوال الجو
العلم الذي خيتص بالظواهر اجلوية وخاصة منها التنبؤ 

.حبالة الطقس
meter مقياس-) حدة الطولاو (متر ال

يف عام ُعرَِّفت واحدة القياس الدولية للطول و -١
1983

أداة لقياس الوقت أو -٢. ثانية299792458/1
املسافة أو السرعة أو الشدة أو أداة للداللة والتسجيل 
أو أداة لتنظيم القيمة أو احلجم كما يف حالة تدفق 

.الغاز أو التيار الكهربائي
method طريقة

.ا أو االقرتاب منهإجراء حمدد إلمتام أمر م
metric متري

.نظام قياس-٢. ما خيص واحدة املرت-١
mica washer حلقة من الميكا

.)يكا العازلةاملمصنوعة من مادة (حلقة 
micro فائق الصغر-كرو م

.جزء من مليون من شيء ما-فائق الصغر 
micro cell ريةغْ خلية صِ 

) أو قطر(وي هلا حجم لَ خلية يف نظام اتصاالت خَ 
.أصغر بكثري من حجم نظام خلوي اعتيادي

microdensitometer مقياس كثافة صغرية
.ا

microelectronics إلكترونيات صغرية
.فرع اإللكرتونيات الذي يتعامل بالعناصر الصغرية

micron )واحدة طول(كرون م
.جزء من مليون من املرت

microprocessor معالج صغري
دارة تكاملية حتتوي على كل الوظائف اخلاصة بوحدة 

.املعاجلة املركزية للحاسوب
microwave diode ةمكرويثنائي أمواج 

يف األمواج يستعملنصف ناقل املسرى ثنائي 
.كرويةامل

microwave switch ةمكرويمبدل أمواج 
ر معني مع ة يف مساكرويأداة إلرسال اإلشارات امل

.إمكان التبديل الجتاهات أخرى
microwaves ةمكرويأمواج 

0.001بنيتقعأطوالذاتكهرطيسيةموجات

.مرت0.3و
mid-band frequency نصف الحزمةتتردد م

.حزمة يف منتصف حزمة عريضة من الرتددات
MIMO )المداخل والمخارجمتعدد(مختصر 

multiانظر  - input multi output.
minimization إيجاد القيمة الصغرى
ختفيض القيمة أو املدى أو احلجم أو الدرجة إىل 

.أصغر قيمة ممكنة
minimize the loss تصغير الفقد

.ختفيض الفقد إىل أصغر قيمة ممكنة
minimum قيمة صغرى-نهاية صغرى 
أصغر أو أقل كمية أو قيمة ممكنة ميكن احلصول 

.عليها
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minimum detectable signal

اإلشارة الصغرى القابلة للكشف
مستوى استطاعة اإلشارة املساوي الستطاعة 

.ويعرب عن ذلك عادة بالواط أو بالديسيبل،الضجيج
ويكون هذا بقياس استطاعة خمرج النظام دون وجود 
إشارة على مدخله مث بزيادة إشارة املدخل حىت 

، وهذا ديسيبل٣إشارة اخلرج مبقدار تشاهد زيادة يف
ما ينتج عنه تساوي استطاعة اإلشارة مع استطاعة 

.الضجيج
(MDS) اإلشارة الصغرى القابلة للتميز

minimum detectableتسمية أخرى لـ 

signal.
minimum mean square error (MMSE)

متوسط الخطأ التربيعي األصغر
ت  احلصول على أصغر خطأ مربعه هو متوسط مربعا

.كل األخطاء
minor ثانوي

.داللةأقل أمهية أو جدية أو 
minority أقلية

.أقل من النصف، وهو عادةً األصغر)أو اجلزء(العدد 
minority carrier حامل الشحنة األقلية

يف نصف إلكرتونأو nثقب يف نصف ناقل من نوع 
.pناقل من نوع 

minterm الحد األصغر
التعبري البولياين الذي ميثل جدول هو طريقة لكتابة 

ANDالضرب املنطقي يتكون كل حّد من. احلقيقة

.

minus عالمة الطرح
.عملية الطرح يف احلسابيفعملتستعالمة -١
للداللة على درجة حرارة حتت الصفر عالمة -٢

.مثالً 
mismatch عدم مطابقة-عدم توافق 

.التوافق أو التطابقالفشل يف
mixer مازج

على أوديوداتخطية حتتوي إما على أداة غري
ستورات والغرض منها دمج إشارتني برتددين ترانز 

.خمتلفني للحصول على إشارات برتددات أخرى
ML )األرجحية العظمى(مختصر 

.maximum likelihoodانظر 
mmf )قوة محركة مغناطيسية(مختصر

.magnetomotive forceانظر 
MMIC

)ورةلّ ة وحيدة البمكرويدارة متكاملة (مختصر 
monolithic microwave integratedانظر 

circuit.
MMSE

)متوسط الخطأ التربيعي األصغر(مختصر 
.minimum mean square errorانظر 

mobile نقال
ما -٢. قابل للحركة أو للتحريك حبرية وسهولة-١

.من تقانات
mobility قابلية الحركة-حركية 

.القدرة على احلركة حبرية وسهولة
model نموذج

.يُقّلدكمثال يُتّبع أويستعملما 
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modeling نمذجة
عملية إنشاء وصف مناسب يقلد أداء أو خواص بند 

.حقيقي
modeling technique تقنية النمذجة

.يف النمذجةعملةالتقنيات املست
moderately اعتدالب
ما يبقى ضمن حدود معقولة أو صحيحة وليست 

.متطرفة
modulating فعل التعديل

يؤدي إىل تغيري أو التحكم بشيء مؤثرتطبيق -١
.تغيري قوة أو نغمة أو نربة الصوت-٢. ما

modulating wave لةةموج معدِّ
عملليت تستارة املنبع ذات احلزمة األساسية إشا

لرتكيب املعلومات على موجة حاملة بتغيري إحدى 
زاوية الرتدد أومثل املطال أو(

ومثل عرض النبضة أو معدل ،الطور يف املوجة اجليبية
تكرارها أو موضع كل نبضة يف قطار نبضات دوري 

.)يف إشارة نبضية
modulation تعديل

حتميل -٢. تغيري مطال أو طور موجة كهرطيسية-١
موجة حاملة للمعلومات فوق موجة حاملة حتضريا 

.إلرساهلا
modulation envelope غالف التعديل

.لةقمم شكل موجة إشارة معدَّ 

modulation index دليل التعديل
هو نسبة القيمة العظمى :)ايف إشارة معدلة (

احنراف هو ميثلو ،لالتعديل إىل تردد املعدِّ الحنراف 
.زاوية الطور العظمى يف اإلشارة املعدلة

modulator معّدل
.هاأو طور األداة اليت تغري مطال موجة كهرطيسية

module نيويةكتلة بِ 
كتل مستقلة ميكن من  كتلة قياسية من املكونات أو 

.انية أكثر تعقيدً ا إلنشاء بِ استعماهل
molecular جزيئي

.ما خيص اجلزيئات
molecule جزيء

من املادة له نفس اخلواص الكيميائية ءأصغر جز 
.ويتكون من ذرتني أو أكثر،والفيزيائية للمادة

moment عزم- لحظة
- ٣.امليل إىل توليد حركة-٢. امدة-١

؛القيمة املتوقعة لتكامل القوى املوجبة ملتحول عشوائي
.هو متوسط التوزيعاملرتبة األوىلمن العزم و 

moment of inertia عزم العطالة
كمية تعرب عن مقاومة جسم للتسارع الزاوي وهي 
جمموع جداءات كتلة كل جزيء يف اجلسم مبربع 

.املسافة عن حمور الدوران
momentum اندفاع/ عزم

هو كمية احلركة جلسم متحرك ):يف الفيزياء(-١
العزم املكتسب -٢.السرعةيف حمسوبة جبداء كتلته

.من قبل جسم متحرك
monochromatic وحيد اللون

.الضوء الذي له تردد واحد-٢. لون واحدذو-١
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monochrome أحادي اللون
صورة باألبيض واألسود أو بدرجات خمتلفة من 

.تدرجات لون وحيد
monolithic وحيد البلورة

.يتشكل من كتلة كبرية واحدة
monolithic microwave integrated
circuit (MMIC)

ورةة وحيدة البلّ دارة متكاملة مكروي
دارة تكاملية من زرنيخ الغاليوم أو من السيليكون أو 

على جذاذة توضعمن أية مادة نصف ناقلة أخرى 
- قاومات م(منها كل مكونات الدارة املطلوبة 

-ديودات–ستورات ترانز -مكثفات -ملفات 
.عمليات حمددةب) خطوط نقل

mono-phase transformer

الطور) أحادي(محول وحيد 
.حمول للطاقة ألحد األطوار

monopulse radar رادار وحيد النبضة
هو نظام يقارن اإلشارة املستقبلة من نبضة رادار 

نفس النبضة ملقارنة اإلشارة الواردة من عدة بواحدة 
.أو باختالفات أخرىاجتاهات او بعدة استقطابات 

monostable أحادي االستقرار
.أداة هلا حالة استقرار واحدة

mono-stable multivibrator

مهتز أحادي االستقرار
ستورين أو عنصرين مهتز إلكرتوين يتكون من ترانز 

إلكرتونيني آخرين مربوطني حبيث أن دخل كل منهما 
.هو خرج اآلخر

monotone وحيدة النغمة
.غري متغرية وليس هلا أي تعبرينربة 

monotonic )على وتيرة واحدة(مطرد 

تزايد فال يأو اداد أبدً يز تناقص فال يتغري حبيث ما ي
.اقل أبدً ي

Moore model نموذج مور
يعتمد حاالت الدخول حبيث تستعملآلة حالة 

.خرجها على احلالة
morphological processing

)صرفية(معالجة أشكال 
تقنية معاجلة منخفضة املستوى لألشكال احملولة -١

وتسمح بانكماش أو تكبري مناطق اثنانيةإىل أرقام 
. الصور إلزالة الضجيج أو تقليل التشويش الراداري

.املعاجلة الصرفية للنصوص اللغوية-٢
MOS )نصف ناقل- أكسيد- معدن(مختصر 

metalانظر  - oxide semiconductor.
most significant bit (MSB)

البت األعلى داللة
.له أكرب قيمة رقميةاثناينبت يف رقم 

motherboard اللوحة األم
دارة مطبوعة حتتوي على املكونات األساسية 
للحاسوب أو أي جهاز آخر وهلا مآخذ للتوصيل مع 

.الدارات األخرى
motion حركة

التسبب يف (أو التحريك)تغيري املوضع(عملية احلركة
.)احلركة

motor محرك
ميكانيكية حتول الطاقة الكهربائية من منبع أداة كهر 

مستمر أو متناوب إىل طاقة ميكانيكية بشكل حركة 
.دورانية

movement حركة
.motionانظر 
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moving average متوسط متحرك
سلسلة من املتوسطات تستخرج من قطع متتالية 

بعضها ومرتاكبة جزئةم متساويو عادة ذات حج(
.لسلسلة من القيم) بعضعلى

moving target indicator (MTI)

مؤشر األهداف المتحركة
أما ،فقطمتثيل راداري يظهر األهداف املتحركة 

اإلشارات من األهداف الثابتة فتطرح من اإلشارة 
.املنعكسة بواسطة خمرج دارة ذاكرة

MRI )المغناطيسيتصوير بالرنين (مختصر
.magnetic resonance imagingانظر 

MSB )البت األعلى داللة(مختصر 
.most significant bitانظر 

MSE )الخطأ التربيعي المتوسط(مختصر 
.mean square errorانظر 

MSI )تكامل متوسط النطاق(مختصر 
.medium scale integrationانظر 

MTBCF

)بين األعطال الحرجةالزمن المتوسط (مختصر 
.mean time between critical failureانظر 

MTI )مؤشر األهداف المتحركة(مختصر 
.moving target indicatorانظر 

multi - input multi output (MIMO)

المداخل والمخارجمتعدد
على املدخل إىل إشارتني أو أكثريستطيع حتويلنظام

وهو نظام حيتوي على عدد من إشارات خمرجني أو أكثر 
.هوائيات اإلرسال وعدد من هوائيات االستقبال

multi carrier متعدد الحوامل
ضيقة فرعية قنواتفيها تقسيم القناة إىل جيريتقنية 

دفقات تنضيد بتات إشارة الدخل إىل احلزمة وجيري
.إرسال كل منها على قناة فرعيةجزئية جيري

multi path راتمتعدد المسا
اإلشارات الالسلكية اليت تنتشر عرب عدة مسارات 

زمنة خمتلفة قليالً أمن املرسل وتصل إىل املستقبل ب
.متسببة بظهور تشويه

multi-access أو الوصولمتعدد النفاذ
عدد من يسمح بتشغيلنظام حاسويبلصفة

.يف وقت واحدالطرفيات 
multilayer ceramic capacitor

متعدد الطبقاتمكثف سيراميك 
كتلة سرياميك حتتوي على جمموعتني من املساري 
املسطحة املتباعدة واملتداخلة واليت تتصل كل منها 

.بأحد سطحي العازل السرياميكي
multilevel وياتتَ سممتعدد ال

.له مستويات متعددةصفة ملا 
multimedia messaging service (MMS)

متعددة الوسائطالخدمة الرسائل 
آلية تبادل متنقلة تسمح للمستخدمني بإرسال هي

واستقبال إشارات الفيديو والصور والنغمات وملفات 
.النصوص وغريها

multimeter مقياس متعدد األغراض
،جهاز مصمم لقياس التيار أو اجلهد الكهربائي

.املقاومة على عدة جماالت من القياساوأيضً 
multimodality matching

ة متعددة األنماطمطابق/ توافق 
عملية مطابقة تعتمد على التشابه الذايت الداخلي 

.خلاصية الصورة
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multiple متعدد
ميكن عدد-٢. له عدة أجزاء أو مكوناتما-١

.آخر عدة مرات دون باقعددتقسيمه على 
multiple access interference (MAI)

تداخل النفاذ المتعدد
النفاذ املتعدد هو التداخل تقسيم الرتميز و نظميف 
اإلشارات عن النقل غري املتزامن وعند وصولئالناش

إىل املستقبل بأزمنة خمتلفة وفقدان التعامدية بني 
.املستثمرين

multiplex تنضيد
اتصال يف جمال زمين واحد أو جمال قنواتعدة ضمّ 

.ترددي واحد
multiplexer (MUX) د ُمَنضِّ 

قنوات(إشارات دخل آلة تقوم بتنضيد عدة 
بغية ) قناة مشرتكة(يف إشارة واحدة ) معلومات
.اإلرسال

multiplexing تضميم/تنضيد
يف دارة واحدة القنواتعدد من استعمالالسماح ب

.يف نفس الوقت
multiplicand مضروب

.يضرب بعدد آخرالعدد الذي 
multiplier ضارب

الضرب نظام إلكرتوين أو برنامج حوسيب يقوم بعملية
.احلسابية

multiplier photo tube

مام مضاعف ضوئيصِ 
صمام ضوئي له مسرى أو أكثر بني املهبط الضوئي 

لكرتوناتاإلَسيلانعكاس جيريواملخرج حيث 
الصادرة عن املهبط بواسطة كل مسرى بدوره وحيصل 

انبعاث إلكرتوين ثانوي من كل مسرى يضيف 
عند كل لكرتوناتجديدة إىل سيل اإلإلكرتونات

.انعكاس
multirate signal processing

متعددة السرعاتالمعالجة اإلشارة 
سرعات متعددة ألخذ العينات عملمعاجلة إشارة تست
.يف القيام بعملها

multistatic radar

رادار متعدد الهوائيات الساكنة
عدة فصوص من خمطط إشعاع فيهستعملتُ رادار 

متابعة اهلدف دون وفرياهلوائي بشكل تسلسلي لت
.حتريك اهلوائي

multi-user متعدد المستخدمين
الوصول بسمح ي)أو لربجميات(لنظام تشغيل صفة

.بو إليه من قبل عدد من املستخدمني للحاس
multivariable متعدد المتحوالت

.ما له عالقة بأكثر من متحول
multivibrator هزاز متعدد

ستوريني يتصل خمرج كل تألف من مضخمني ترانز أداة ت
.ما يولد إشارة مهتزة، وهذا منهما مبدخل اآلخر

mutual متبادل- تبادلي 
.ما هو مشرتك بني جهتني أو أكثر
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mutual conductance ناقلية تبادلية
مام اإللكرتوين قسمة التغري يف تيار مصعد الصِّ خارج
تغري جهد شبكة التحكم املنتج له مع بقاء على 

.اجهد املصعد ثابتً 

mutual induction تحريض متبادل
توليد قوة حمركة كهربائية يف دارة بتغيري التيار يف دارة 

.حلقل مغناطيسيالتدفقجماورة ترتبط باألوىل خبطوط 
MUX )ممضمِّ /دُمَنضِّ (مختصر

.multiplexerانظر 
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- N -
nanoseconed نانو ثانية

.جزء من ألف مليون جزء من الثانية
nanotechnology تقانة نانوية

١٠٠فرع التقانة الذي يتعامل مع مقاييس أقل من 

يف حتريك الذرات واجلزيئات اوخصوصً ،نانو مرت
.املفردة

narrow band amplifier

مضخم ضيق الحزمة
ضيقٍ تردداتٍ مضخم يزيد يف سعة اإلشارات يف جمالِ 

.لرتدد الوسطي للمجالإىل ابالنسبة 
narrow band filter مرشح ضيق الحزمة

ميرر اإلشارات دون تشويه يف جمال ترددات مرشٌح 
ضيق وخيمد أو حيذف اإلشارات ذات الرتددات 

.
National Aeronautics and Space
Administration (NASA)

)ناسا(وكالة الطيران والفضاء الوطنية 
.وكالة أمريكية حكومية مسؤولة عن الطريان الفضائي

natural cooling تبريد طبيعي
بتوليد ظل يقي من احلرارة أو يتحققتربيد مكاين 

أو بالتهوية الطبيعية أو بالتحكم بالنقل احلراري 
وكل ذلك يسمى التربيد ،باإلشعاع أو بواسطة التبخري

.السليب
natural frequency تردد طبيعي

ا ضً رَّ الرتدد الذي يهتز فيه نظام ما عندما ال يكون معَ 
.متكررةلقوى خارجية مستمرة أو

natural logarithm غاريتم الطبيعيالل
.eغاريتم بالنسبة ألساس العدد الطبيعيالل

near- far problem بعيد- مشكلة قريب 
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negative power استطاعة سالبة-أس سالب 
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.الناتج
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.جزيء
network دارة/ شبكة 
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.املصممة ألداء عمل ماوالتوصيالت
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network synthesis تركيب الدارات
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neutral حيادي- محايد 

.ال قطبية كهربائية لهصفة ملا 
. السلك احليادي ال يتضمن أي شحنات

neutral axis محور محايد
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خلطوط التدفق املغناطيسي حبيث تكون اموازية متامً 
القوة احملركة الكهربائية املتحرضة يف تلك النواقل 

.مساوية للصفر
neutral wire محايد) ناقل(سلك 

ثالثي األطوار ويوصل السلك يف نظام نقل الطاقة 
.سكان البيوتالمة عمال اخلطوط و باألرض لس

neutralization تحييد
آثار السعات ما بني أقطاب الصمام ةِ سَ عملية معاكَ 
.هاأو حتييداإللكرتوين

neutron نترون
الذرة له كتلة مقاربة لكتلة الربوتون جسيم يف نواة

كلّ ولكنه دون شحنة كهربائية وهو موجود يف نوى  
.الذرات ما عدا ذرة اهليدروجني العادي

Newton )حدة القوةاو (نيوتن 
ي القوة الالزمة إلعطاء وتساو ،حدة الدولية للقوةاالو 

تسارع قدره واحد مرت يف الثانية يف الثانية لكتلة قدرها  
.وتساوي مئة ألف دينة،واحدكيلو غرام 

Newton's second law قانون نيوتن الثاني
)(جسم متحرك اندفاعمعدل تغري  vmd

 يتناسب
dtvmdFاملؤثرة فيه مع القوة  /)(


 ويف نفس

ثابتة اكتسب اجلسم mفإذا كانت الكتلة . االجتاه
.يتناسب مع القوة ويف نفس اجتاههااتسارعً 

next instruction register

سجل التعليمة التالية
هو جزء من قسم التحكم يف وحدة املعاجلة املركزية 

تنفيذها أو فك سيجرييقوم بتخزين التعليمة اليت 
.رمزها بعد التعليمة احلالية
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nibble نصف بايت
أربعة بتات

N-MOS enhancement

N ن بقناةموس محسَّ 
له عتبة بوابة منخفضة ، Nترانزستور موس بقناة 

ا وهو مثايل للتطبيقات ااجلهد كثريً 
ُمسّي .الرقمي السريعولإلظهاراليت تغذى من البطارية 

كذلك، ألنه حني يتجاوز جهد البوابة بالنسبة للمنبع 
جهد العتبة يتحسن الرتانزستور وتنشأ قناة بني املنبع 

-Nباملقابل . واملصرف بفعل مكثفي ومير التيار بينهما

MOS باإلقفار ميرر التيار حىت وإن كان جهد البوابة
لوجود قناة مصنعة بني املنبعابالنسبة للمنبع معدومً 

.واملصرف

no - load power استطاعة الالحمل
الستطاعة احلقيقية غري املفيدة املستهلكة يف نظم ا- ١

االستطاعة املستهلكة يف -٢. الشواحن الكهربائية
توصيل اجلهاز الذي نود الشواحن يف حالة عدم

.شحنه
nodal analysis تحليل بطريقة العقد

تؤخذ فيها فروق طريقة يف حتليل الدارات الكهربائية 
ويكون جمموع التيارات مستقلةً اجلهود متحوالتٍ 

.للصفراالداخلة إىل العقدة مساويً 
node عقدة
نقطة يف شبكة أو خمطط تتقاطع فيها اخلطوط أو 

.املسارات
noise ضجيج
أي اضطراب غري مرغوب فيه مرتاكب على إشارة 

.املدخل يف أداة إلكرتونية
noise factor الضجيجعامل 

قسمة نسبة اإلشارة إىل الضجيج يف املدخل خارج
إىل نسبة اإلشارة إىل الضجيج يف املخرج للعنصر أو 

.النظام
noise figure رقم الضجيج

.noise factorتسمية أخرى لـ 
noise level مستوى الضجيج

.مستوى مطال الضجيج اخللفي غري املرغوب فيه
noise margin هامش الضجيج

زيادة اإلشارة عن احلد األدىن للتشغيل مقدار
.الصحيح

noise temperature درجة حرارة الضجيج
إحدى الطرق يف التعبري عن يف اإللكرتونيات؛ هي 

أو منبع إىل عنصرٌ يُدِخُلهمستوى الضجيج الذي 
P/B(الضجيج استطاعةعن كثافة طيف يُعربَّ . الدارة

احلزمة عرضBاستطاعة الضجيج بالواط و Pحيث 
)الرتددية اليت نقيس على امتدادها استطاعة الضجيج

اليت ميكنها ) بوحدات كيلفن(Tدرجة احلرارةداللة ب
–ضجيج جونسون نفس املستوى من توليد 

TkBP.احلرارينايكويست B/ حيثkB

.ثابتة بولتزمان
no-load voltage جهد الالحمل

خمرج مبدل االستطاعة مستوى اجلهد املوجود عند 
.عند عدم وجود محل
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nominal ميّ اسْ 
ال يوافقولكن ملتحول املتوقَّعةالقيم عنما يعرب

.بالضرورة القيمة الفعلية
nominal load ميّ ل اسْ مْ حِ 

.د من قبل املواصفةمقدار احلمل احملدَّ 
nominal rating قيمة اسمية

االستطاعة االمسيةاجلهد االمسي أو التيار االمسي أو 
.اليت صمم جهاز كهربائي للعمل عنده

noncoducting غير ناقل
.غري قادر على نقل احلرارة أو الكهرباء أو الصوت

non-coherent غير متماسك
اإلشارات املتماسكة هي اليت هلا :ناقص التماسك

نفس الرتدد ونفس الطور، والضوء املتماسك هو 
.ددالوحيد اللون أي وحيد الرت 

non-coherent pulse radar

رادار نبضي غير متماسك
نوع من الرادار النبضي يتغري فيه الرتدد من نبضة 

.ألخرى دون ترابط يف الطور بينها
non-interactive التفاعلي
ال خيتص بنظام اتصاالت إلكرتوين مزدوج االجتاه 

.احلاسوببواسطة التلفاز أو 
non-inverting amplifier مضخم غير عاكس

فيه إدخال اإلشارة إىل املدخل جيريعمليايت مضخم
على كسب أكرب من املوجب غري املؤرض للحصول

يف الطور مع جهد االواحد وجلعل جهد املخرج متفقً 
.املدخل

non-linear الخطي
عملها مبجموعة من يُوصَّفما له عالقة بأداة 

اطردً اناسبً اخلطية وال يكون خمرجها مترياملعادالت غ
.مع املدخل

non-linear distortion تشويه الخطي
كون إلشارة اخلرج يالتشويه الذي حيدث عندما ال 

.إشارة الدخلبعالقة خطية 
non-linear resistance مقاومة الخطية

ال يتناسب مع قانون ) عادة نصف ناقلة(سلوك مادة 
للتيار سٍّ أوم بل له هبوط جهد عليها متناسب مع أُ 

.املار
non-magnetic materials

مواد غير مغناطيسية
.مواد غري قابلة للتمغنط

non-parametric موسطاتبدون 
وإمنا .لتابع إحصائيموسطاتتقدير يتطلبال 

.جتري حساباته على حنٍو مباشر
non-recursive العودي

ميكنال صفة لربنامج أو إجراء حني : )يف الربجميات(
.يستدعي نفسهأن أو اإلجراءلربنامجذا اهل

non-recursive filter (NRF)

مرشح ال عودي
ن خرجه إمرشح رقمي ليست فيه تغذية عكسية أي 

يعتمد على دخله احلايل والسابق فقط وال يعتمد على 
.قيم اخلرج السابقة

non-salient poles أقطاب غير بارزة
.الكهربائيةقطب مغناطيسي ال يربز باجتاه دوار اآللة

non-saturated غير مشبع
: لإلشارة-٢.كمية أكربقادر على امتصاص-١

.ميكن زيادة مطاهلا
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non-sinusoidal يغير جيبِ 
.ال يتكون من تردد وحيد. غري جييب

non-staggered غير مترنح
.ثابت

non-uniform غير منتظم
يتألف من عناصر ليست من نوع واحد وال من طبيعة 

.واحدة
non-volatile memory ذاكرة دائمة

مل تكن لوتفقد املعلومات حىت ذاكرة حاسوب ال
.كهربائُمَغّذاة

norm

حاصل ضرب عدد بالعدد المتمم له - معيار 
حاصل -٢. معيار السلوك الصحيح أو املقبول-١

مجع مربع ناتجضرب عدد بالعدد املرافق له ويساوي 
أو اجلذر الرتبيعي املركبة احلقيقية ومربع القيمة التخيلية

.
normal عادي-ناظمي 

يتقاطع -٢. أو متوقعأو عادةٍ ما يتفق مع نظامٍ -١
.رأسيّ –شاقويل - ٣. مودعمع خط أو سطح 

normalization استنظام
ضبط -٢.فرض تطبيق املقايسات واألنظمة-١

إىل مقياس وطين ورّدها مبقاييس خمتلفة سةيالقيم املق
.مشرتك واحد

normalize ) يجعله ناظم(يستنظم
.ملقايسة أو حالة حمددةاما مطابقً اعل أمرً جي-١
.امستنظمً جعله -٢

normalized ستنَظممُ 
.normalizeصفة من 

normalized mantissa

المستنَظمالجزء العشري 
بالفاصلة العائمة متثيل وحيد Numberعددلكل 

املعنوي (وهو عندما يكون اجلزء العشريمستنظم
mantissa m( ًمن الواحد وأكرب أو اأصغر متام

، أي إن (base B)يساوي مقلوب أساس العدّ 
1

1
 m

B
وعندها يكون العدد هو اجلزء العشري

باألساس املرفوع لألس املناسبامضروبً )املعنوي(
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Number= (s)m*Be.
Norton's theorem مبرهنة نورتون

نه من املمكن تبسيط أية دارة خطية مهما  إتقول 
كانت معقدة إىل دارة مكافئة هلا منبع تيار وحيد 

.ومقاومة على التوازي مع احلمل
notation تدوين
سلسلة أو نظام من الرموز املكتوبة لتمثيل األعداد 
والكميات أو العناصر يف السلم املوسيقي أو 

.الرياضيات
notch filter مرشح منع ضيِّق

من ا
.الرتددات

NPN transistor NPN ترانزستور
بني pستور ثنائي القطبية له قاعدة من نوع ترانز 

.nاعث وجممع من نوع ب
NRF )ديوْ عَ ح المرشِّ (مختصر 

.non-recursive filterانظر
nucleus نواة
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null function تابع صفري
يعطي أية قيم للمعطيات ويرتك حالة إجراء ثانوي ال

.الربنامج على حاهلا
number ميرقّ -عدد 

ومتثل كمية ،اقيمة حسابية يعرب عنها كتابة أو رمزً -١
-٢.ويف إجراء احلساباتيف العدّ عملستمعينة تُ 

.ر برقم لتحديد املوقع يف سلسلةيؤش
number system )العدّ (نظام األعداد 

.باستعمال أساس حمددتدوين لتمثيل األعدادأيّ 
الب األحيان ُيستعمل نظام العد العشري يف غ

.ثناين للحواسيبوالستيين للساعة واإل

numerator البسط
الرقم األعلى يف الكسر العادي ويدل على عدد 

هلذا )املقام(األجزاء اليت ستؤخذ من الرقم األدىن
.الكسر

numeric عددي
.ما له عالقة باألعداد ومتثيلها

numerical integration تكامل عددي
جمموعة من هوالتكامل العددي :يف التحليل العددي

، اخلوارزميات حلساب القيمة العددية لتكامل حمدد
لتوصيف احلل اأيضً يستعملفإن هذا املصطلح لذا

.العددي للمعادالت التفاضلية
numerical solution حل عددي

مع ة دراسة تقنيات التقريب حلل املسائل الرياضي
.باالعتبار مدى األخطاء احملتملةاألخذ
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- O -
observability قابلية الرصد

القدرة على حتديد شعاع احلالة توفّرخاصية نظام -١
القدرة -٢. حمددةملّدةمراقبة املخارج من االبتدائية 

على حتديد قيمة اإلشارة عند أية عقدة يف الدارة 
وذلك بتطبيق حاالت دخل على الدارة ومراقبة 

.املخارج
observable قابل للرصد

.ما ميكن مالحظته أو رؤيته أو فهمه
observer راصد-مراقب 

.مااالشخص الذي يراقب أو يالحظ أمرً -١
خوارزمية لتقدير متحوالت احلالة من متحوالت -٢

.الدخل واخلرج يف النظام
obstacle عائق- حاجز 

.ما يعيق الطريق أو مينع أو يؤخر االنطالق
occupancy إشغال-انشغال 

.عملية أو حقيقة َشغل مكان ما
occupied مشغول 

. مشغول بعمل شيء
octal system نظام ثماني

األرقام من الصفر إىل يستعملين مثاهو نظام عدّ 
.لتمثيل األعدادالسبعة

octave )ضعف التردد(ثُمانِية 

.والرتدد نفسه
odd function تابع فردي

)حقيقيتابع يكون فيه لكل قيم( (− ) = − ( ).

odd number عدد فردي
.٢عدد صحيح ال يقبل القسمة على 

odd parity ة فرديةيَّ دِّ نِ 
االتصاالت غري املتزامنة يعين مصطلح الندية نظميف 

الفردية أن تكون كل جمموعة من البتات املرسلة مؤلفة 
".١"ذات القيمة من عدد فردي من البتات

off state حالة القطع
.عدم التوصيل الكهربائيحالة 

offset انزياح
عن اخارجً أمر ماالكمية أو املسافة اليت يكون فيها

.السياق
offset - current تيار االنزياح

ين يف مدخلي رَّ الفارق بني تياري االستقطاب املستجَ 
.املضخم التفاضلي

offset voltage جهد االنزياح
تسليطه/جهد الدخل التفاضلي الذي جيب تطبيقه

جهد اخلرج إىل الصفر على مضخم عمليايت إلعادة
.نتيجة عدم التوافق يف مرحلة الدخل

Ohm’s law قانون أوم
ان فارق اجلهد على طريف مقاومة يتناسب طردً إيقول 

.مع التيار املار فيها
ohmic مقاومة بحتة

.ما يقاس بواحدات أوم
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ohmic drop هبوط أومي
.هبوط اجلهد على املكون املقاوم يف الدارة

ohmic loss د أوميقْ فَـ / هبوط جهد مقاومي 
نية املعدنية هلوائي أو االستطاعة الضائعة يف مقاومة البِ 

اخل...دليل موجه أو خط نقل 
ohmic resistance مقاومة أومية

.مقاومة املادة جلريان التيار الكهربائي وتقاس باألوم
oil-immersed transformer

ُمَغطَّس بالزيتمحول 
املغناطيسية واللفات يف زيت عازل تهنواس طَّ غَ حمول تُـ 

يوفّرويقوم الزيت العازل مبهمة العزل الكهربائي كما 
.للتبادل احلراري بغية تربيد احملولاوسطً 

omni - directional antenna

هوائي غير موجه
هوائي يشع استطاعة متساوية يف مجيع االجتاهات يف 

اع والذي ميكن ركز االشعمبواحد على األقل مير مستوٍ 
يف املستويات اأن يكون خمطط إشعاعه خمتلفً 

.األخرى
on state حالة الوصل

.حالة الوصل الكهربائي
one phase طور واحد

.طور وحيد
open مفتوح

من أو املرور أو الرؤيةإليهيسمح بالنفاذصفة لنظام 
.خالله

open - circuit characteristic

خواص الدارة المفتوحة
عليه برسم حنصلاملنحين البياين الذي خيصّ مصطلح 

القوة احملركة الكهربائية اليت يولدها مولد كهربائي 

. عندما يكون مفتوح الدارة بداللة تيار التحريض
.خواص عدم وجود محلاأيضً ُتسّمى

open - circuit current تيار الدارة المفتوحة
بتدائي عند الذي يستجرّه امللف االتيار الالمحل هو 

. فتح دارة الثانوي حملّول
open circuit دارة مفتوحة

ُقطع املسار الطبيعي للتيار فيها، إما دارة كهربائية 
بقطع مسار ناقل فيها او بتدخل عنصر إلكرتوين مثل 

.الرتانزستور يف منط القطع
open circuit voltage جهد الدارة المفتوحة

مربطي جهاز عند هو فرق الكمون الكهربائي بني 
.فصله عن أية دارة

open collector (OC) ُمَجّمع مفتوح
عن اعوضً .نوع شائع من خمارج الدارات التكاملية

إخراج إشارة ذات تيار حمدد أو فلطية حمددة، ُتطبَّق 
، ويؤخذ اخلرج npnإشارة اخلرج على قاعدة ترانزستور 

.الرتانزستورالنهائي عند مغرز موصول إىل جممع هذا 

open-loop gain كسب الحلقة المفتوحة
كسب احللقة املفتوحة ملضخم عمليايت هو الكسب 

وجود تغذية يف حالة عدمالذي يتم احلصول عليه 
.عكسية يف الدارة
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open-loop transfer function

تابع نقل الحلقة المفتوحة
إشارة هو النسبة بني خرج مسار التغذية العكسية إىل 

.املنبع
operand معامل

مواصفة موضع -٢. كمية جنري عليها عمليًة ما-١
.معطيات من العمليةأو يستقبليوّفرالتخزين الذي 

operating current تيار التشغيل
.باألمبرياسً يالتيار الذي يستهلكه جهاز كهربائي مق

operating frequency تردد التشغيل
باهلرتز والذي يؤدي عنده االرتدد األساسي مقدرً 

.جهاز كهربائي عملياته األساسية
operating point نقطة العمل
نقطة العمل هي نقطة حمددة ضمن اخلصائص 

التعامل مع هذه النقطة جيري.التشغيلية جلهاز تقين
بسبب خصائص النظام والتأثريات واملعامالت 

.اخلارجية على النظام
operation system تشغيلنظام 
نظام التشغيل هو جمموعة من الربجميات اليت تقوم 

اخلدمات ويوفّر ب و بإدارة الكيان الصلب للحاس
.املشرتكة لربامج احلاسوب

operational amplifier مضخم عملياتي
هو مضخم عايل الكسب وذو ترابط بالتيار املستمر 

.وله مدخل تفاضلي وخمرج وحيد النهاية
operator مؤثر-ُمشَّغل-عامل

-٢. اآللةالشخص الذي يشغل اجلهاز أو-١
يف (-٣. شخص أو شركة تقوم بإدارة عمل

رمز يشري إىل عملية مثل اجلمع أوهو):الرياضيات

.من فضاء شعاعي إىل فضاء آخرطباقيإسقاط
opposite َعكس
ما يوضع عكس أمر ما يف اجلانب اآلخر أو النهاية 

.األخرى
optical ضوئي- بصري 

اجلزء املرئي من الطيف )يستعملأو (يعمل يف 
.الكهرطيسي

optimal أمثل
.األشّد رغبة فيهاألكثر تفضيال أو

optimal control تحكم أمثل
هو عملية حتديد التحكم ومسارات احلالة يف نظام 

وهو . بغية ختفيض عامل األداءمدةدينامي خالل 
.املخاطرمقياس جلودة أداء التحكم معايرا مع 

optimum الُمثلى/األمثل
.احلالة األكثر مناسبة

optimum detection كشف أمثل
.الكشف األكثر مناسبة ضمن بيئة فيها ضجيج

opto isolator عازل ضوئي
ينقل اإلشارات الكهربائية بني دارتني  عنصر

استعمالبإحدامها عن األخرىكهربائيتني معزولتني 
بالرابط الضوئي أو العازل ايسمى أيضً .الضوء

الضوئي
optor reflector عاكس ضوئي

ستور إصدار ضوئي وترانز ديودتوي على هو عنصر حي
ضوء زاوية حبيث أن الوبينهماني بَ ضوئي يكونان مركَّ 

بواسطة كشفيُ ينعكس عن سطح و ديودمن ال
.ستور الضوئيالرتانز 
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opto triac تِرياك ضوئي
ينتجه ديود ميكن أن الضوء الذي .يقدح ضوئترياك

باعث للضوء يشّغل بوابة الرتياك أو الثايرستور 
.احلساسة للضوء وجيري ابتدال االستطاعة

optocoupler رابط ضوئي
أداة حتوي عناصر مشعة للضوء وحساسة للضوء 

عنلربط الدارات الكهربائية املعزولة بعضهاعملستَ تُ 
.بعض

optoelectronics إلكترونيات ضوئية
املشرتك لإللكرتونيات ستعمالفرع التقانة املختص باال

.والضوء
optronics إلكترونيات ضوئية

.optoelectronicsانظر 
orbit مدار

جلسم مساوي أو بانتظاماملسار اإلهليلجي املتكرر 
.مركبة فضائية حول جنم أو كوكب

order يأمر-يرتب - َمْرتبة 
بعضهم ترتيب أو توضع الناس أو األشياء -١

بعض حسب تسلسل حمدد أو طريقة إىل بالنسبة 
إعطاء -٣. أمر أو تعليمة من سلطة-٢.حمددة

طلب إجراء -٤. تعليمات سلطوية بإجراء أمر ما
.شيء ما أو التزويد به أو خدمته

orifice فـَْوهة- ْتحة فُـ 
أو ثغرة أو ثقب أو منفس يف أنبوب أو يف فتحة

.صفيحة أو يف جسم
origin أصل-مبدأ 

بدأ فيه أمر ما أو يظهر أو النقطة أو املكان الذي ي
.ل عليهصَ حيُ ُيشَتّق أو 

orthogonal تعامدي- متعامد 
.ما له عالقة بالزوايا القائمة أو ما هو متعامد-١
ما هو مستقل ):يف إحصائيات املتحوالت(-٢

أو إشارتني أو تابعنييف حالة(-٣. إحصائ
مها الداخلي يساوي ؤ هو أن يكون جدا):شعاعني
.الصفر

orthogonally تعامد
.)متعامدة( بطريقة تعامدية 

oscillation اهتزاز
التغري املنتظم يف املطال أو املوقع حول نقطة مركزية 

.يف التيار أو اجلهد الكهربائينياخصوصً 
oscillation frequency تردد اهتزاز

.عدد مرات حدوث حادثة متكررة يف واحدة الزمن
oscillator مهتز
جهاز لتوليد تيارات أو جهود مهتزة بطرق غري 

.ميكانيكية
oscillograph راسم اهتزاز
تسجيل مستمر ألشكال املوجات املوجودة على خط 

.كهربائيةطاقة  
oscilloscope راسم إشارة
جهاز لرؤية االهتزازات بعرضها على شاشة صمام 

.األشعة املهبطية
out-of-phase مخالف بالطور

.طور خمتلفة أو مرحلة اهتزاز خمتلفةما له زاوية 
output مخرج-خرج 

اإلنسان أو اآللة أو ينتجهاكمية من شيء ما -١
املكان الذي خترج منه االستطاعة أو -٢. الصناعة

.املعلومات من نظام
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output devices تجهيزات الخرج
اجلهاز الذي يقدم النتائج إىل املستخدم ومن هذه 

.األجهزة شاشة احلاسوب والطابعة
output filter مرشح خرج

لتخامد التموج عند ستعمليُ مرشح مترير منخفض 
.خمرج دارات التبديل وذلك إىل مستوى مقبول

output impedance ممانعة الخرج
تعرف ،النسبة بني هبوط اجلهد والتيار املسحوب

.مبمانعة خمرج منبع التيار وتقاس باألوم
output port بوابة خرج

ها الدارات الرقمية إلرسال عملاليت تستةلبوابا
.يزات خارجيةمعلومات إىل جته

output power استطاعة الخرج
الفارق بني االستطاعة املتاحة يف شروط التوافق -١

- ٢. التام للحمل واالستطاعة املنعكسة من احلمل
االستطاعة اليت يعطيها نظام أو دارة أو جهاز إىل 

.احلمل اخلارجي
output resistance مقاومة الخرج

دارة أو جهازاملقاومة اليت تقاس على مربطي خرج
.عند انعدام جهد املنبع

output signal إشارة الخرج
.اإلشارة اليت خترج من نظام كهربائي أو إلكرتوين

output stage مرحلة الخرج
واليت تعطي ،املرحلة األخرية من مضخم االستطاعة

.االستطاعة املطلوبة
output voltage جهد الخرج

مثل مولد أو ،اجلهد الذي يعطيه جهاز يف خمرجه
.منظم جهد

output winding ملف الخرج
امللف الذي تؤخذ منه االستطاعة من حمول أو من 

.مضخم مغناطيسي
over current زيادة التيار

مقدار -٢. تيار يف دارة يزيد عن حد مسموح به-١
.قيمة التيار يف الدارة أكرب من تيار احلمل الكامل

overall efficiency مردود كلي
يف حمطة توليد طاقة هو نسبة الطاقة الكهربائية املنتجة 

.إىل معدل استهالك الوقود الداخلي
overall loss د كليقْ فَـ 

الفقد -٢. جمموع الفقد الناتج يف خمتلف األجزاء-١
يصبح الشيء غري قابل لإلصالح الذي حيدث حني 

. أو االستعادة
overflow طفح/ فَيض 

العمليات احلسابية لألعداد اليت حالة يف املعطيات يف 
حيث تكون قيمة ) األعداد الصحيحةمثل (هلا إشارة 
أكرب من عدد البتات تتطلب عدد بتات النتيجة 

.املخصصة لتمثيل هذه القيمة
overlap يتراكب

مثل النوافذ الزمنية يركب على شيء ويغطيه جزئ-١
وجود -٢. %٥٠يف الشكل املأخوذة برتاكب 

.عنصر أو أكثر مشرتك
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overlapping تراكب
.overlapانظر 

overload زيادة الحمل
حالة تنتج عن محل جهاز كهربائي لتيار أكثر مما هو 

.مصمم له
oversampling تقطيع زائد
تقطيع إشارة زمنية مستمرة برتدد أعلى من تردد 

الذي يساوي ضعف أعلى تردد يف نايكويست
، ميكن استعادة إشارة حمدودة احلزمة نظر .اإلشارة

.مقطعة برتدد تقطيع أعلى أو يساوي تردد نايكوست

overshoot تجاوز
القيمة اليت جتتازها قيمة املخرج عن القيمة املثالية يف 

.نظام قليل التخميد
overtone مدروج

.سمع معهتردد أساسي تُ مضاعفات نغمة ترددها من 
oxidation اصطناعيةأكسدة 

هي عملية تنمية ):ف النواقليف عملية تصنيع أنصا(
سيد السيليكون على جذاذة سيليكونية مع كثاين أ

حتوي ) بيئة(حاوية تعريضها لدرجات حرارة عالية يف
.سجنيكاأل

oxide layer طبقة األكسيد
العزل بني لتوفريُتصنَّعطبقة يف الدارة التكاملية 

.الطبقات الناقلة
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- P -
packaging تعليب

.تغليف
pairwise زوج

أو ،يف كل حلظةاثننيما حيدث بشكل أزواج أو 
.مرتب بأزواج

PAM )التعديل النبضي المطالي(مختصر
.pulse amplitude modulationانظر 

parabolic curve مكافئمنحني قطع 
تكون أية نقطة عليه على القطع املكافئ هو منحنٍ 

بعد متساو من نقطة ثابتة تسمى باحملرق وخط 
.مستقيم ثابت يسمى بالدليل

parabolic reflector

يّ عاكس مكافئ
سطح عاكس حيدد بقطع مكافئ دوراين أو جبزء من 

.قطع مكافئ دوراين
parallel توازٍ / تفرع 

كون يللخطوط وللسطوح وللمستويات هو أن 
.جبانب بعض وعلى مسافة واحدة بينهابعضها 

parallel binary adder ي تفرعينثنااجامع 
وذلك من أرقام اثنانيةتقوم جبمع عددين دارة منطقية

مع من الرقم األقل داللةاجبمع أزواج من األرقام بدءً 
.احلمل

parallel connection ربط تفرعي
ثنائية اليف اهلندسة الكهربائية هو توصيل الدارات 

تكون عادة إما مستهلكة للطاقة أو منابع، و األقطاب

.واحد
parallel feed تغذية تفرعية

ُجتزَّأطريقة لتغذية صفيفة هوائيات طورية حيث 
اإلشارة من املرسل بشكل متتابع إىل أن جند خطوط 

.تغذية كافية لنقل اإلشارة إىل كل عنصر من الصفيفة
parallel operation تشغيل على التوازي 

.التنفيذ اآلين لعمليتني أو أكثر
parallel resonance

)على التوازي(تفرعي )نينط(تجاوب
على إذا كانت السعة والتحريض يف دارة متصلني

التوازي فإن هذه الدارة تقلل التيار املار إىل حده 
األدىن عند تردد الطنني إال أنه مير تياران كبريان يف  

.كل من امللف واملكثف
paramagnetic materials

مواد شبه مغناطيسية
. من الواحدمواد ذات نفاذية مغناطيسية أكرب قليالً 

من األمثلة على هذه املواد الصوديوم والبوتاسيوم 
.واألكسجني

parameter موسط
من اعامل رقمي أو عامل ميكن قياسه ويشكل واحدً 

.ف النظام أو حتدد شروط تشغيلهجمموعة تعرِّ 
parametric amplifier بموسطاتمضخم 
هو مضخم تردد عاٍل يعتمد عمله على التغريات 

مما حيول ، وهذا )مثل املعاكسة(ماموسط يف الزمنية 
القدرة عند تردد التيار املتناوب إىل قدرة عند تردد 
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.مدخل اإلشارة بطريقة تضخم اإلشارة
parasitic capacitance تسريبية/ سعة طفيلية 
السعة غري املرغوب فيها عادة وغري املصمم من أجلها 

.بني ناقلني متجاورينواملوجودةأي جهاز 
parasitic inductance

ةتسريبي/ ةطفيلييةتحريض
التحريض غري املرغوب فيه وغري املصمم من أجله أي 

.جهاز واملرتبط بناقل أو مسرى للتيار على ناقل
parity ةيّ ندّ 

الوحدان عدد طبيعةخاصية تسلسل ثنائي حتدد 
.أو فرديزوجيأهو : يف السلسلة)اآلحاد(

parity bit ديةبت النِّ 
ت زائد يضاف إىل تسلسل ثنائي جلعل عدد ب

.أو فردزوج) هذا البتمع(الكليالوحدان
parity check ديةتدقيق النِّ 
يف احلوسبة هو اختبار جيري على البيانات احلاسوبية 

ذات القيمة واحد لضمان أن العدد اإلمجايل للبتات
أو يف كل جمموعة معلومات يبقى فرد) أو صفر(

بعد نقل البيانات من أداة حميطية إىل الذاكرة زوج
.أو بالعكس

parity generator ديةمولد النِّ 
للندية اسُرتَسليقوم باختبار البيانات اليت 

الوحدانوهو صفر إذا كان عدد ،إىل البياناتامناسبً 
. يف الندية الزوجيةوواحد إذا كان عددها فردزوج
. يف الندية الفرديةامعاكسً ا

partial fraction expansion

نشر بكسور جزئية
احلدود كثرياتأخذ تابع يساوي النسبة بني  هو

.ونشرها كرتكيب خطي حلدود أبسط من نفس النوع

partial reconfiguration إعادة تشكيل جزئية
القابلة إلعادة دياتالعتاعملية تغيري جزء من دارات 

.تشغيل/ التشكيل مع بقاء اجلزء اآلخر يف حالة عمل
particle جسيم 

.جزء صغري من املادة
Pascal's law قانون باسكال
هو املبدأ الذي يقول بأن الضغط اخلارجي الساكن 

.على سائل يتوزع بشكل منتظم داخل كل السائل
pass band مجال تمرير-حزمة تمرير 

بفعالية عظمى خالل تُرَسلحزمة الرتددات اليت 
.مرشح دارة

passive )سلبي(- غير فعال 
قبول أو السماح مبا حيدث أو مبا يقوم به اآلخرون 

.دون أي رد فعل أو مقاومة
passive element عنصر غير فعال

.هي العناصر اليت ال تقوم بتوليد طاقة من نفسها
passive sensor سلبيسّ حِ مُ 

ال يرسل الطاقة ولكنه يكشف الطاقة املرسلة حمسٌّ 
امثل كواشف احلركة واليت هي غالبً ،من منبع هلا

.سات سلبية لألشعة حتت احلمراءحم
path مسار

.مسار عمل أو سلوك
pattern نمط-نموذج 

.امرجعً عتمد منوذج أو شيء أساسي يُ 
pattern recognition

األشكالتعرف - ف األنماط رُّ عَ تَـ 
قة لقيمة دخل يهو ختصيص لص:)التعلم اآليليف (

مثال ذلك التصنيف الذي يعطي لكل قيمة . معينة
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.دخل لصيقة من جمموعة من األصناف
PCM )التعديل النبضي المرمز(مختصر

.pulse code modulationانظر 
pdf )تابع كثافة االحتماالت(مختصر

probability densityانظر  function.
PDM )تعديل مدة النبضة(مختصر

.pulse duration modulationانظر 
peak )ذروة(ِقّمة 

.ب من أي شيءبَّ اجلزء املدَ 
peak detector كاشف القمة

مع اا يتناسب طردً ادارة إلكرتونية تعطي جهدً 
.متناوبةةقمة مطال موج

peak factor عامل القمة
.القمة إىل االستطاعة املتوسطةنسبة استطاعة 

peak value قيمة عظمى
مطال متحول دوري يدل على التغري خالل دورة -١

القيمة اللحظية العظمى لتيار أو جهد أو - ٢. واحدة
.استطاعة متغرية خالل زمن حمدد

peak voltage )القمة(جهد ذروة 
.اجلهد األعلى الذي يقاس خالل حدث ما

pencil beam antenna هوائي ذو حزمة إبرية
هوائي وحيد االجتاه مصمم حبيث أن مقاطع الفص 
الرئيسي املكونة من مستويات متعامدة مع اجتاه 

.اتقريبً اإلشعاع األعظمي دائريةٌ 
pencil beam scanning مسح بحزمة إبرية

توجيه عدة حزم إبرية إىل علىهذه الطريقة تقوم
.اهلدف لتغطية حجم ثالثي األبعاد

pencil beam scanning المسح بحزمة ضيقة

.ا
penetration اختراق
الدخول يف شيء ما بغية التأثري أو احلصول على 

.معلومات
pentavalent خماسي التكافؤ

عند إضافته إىل عنصر .)٥يساوي (له تكافؤ مخاسي 
. Nنصف ناقل جيعله من النوع 

perception إدراك
القدرة على رؤية أو مساع أو وعي شيء ما -١
إحدى أقدم اخلوارزميات العصبونية -٢. احلواسب

.اليت تبني إمكان التعرف والتعلم
performance أداء

.القيام بعمل ما أو وظيفة ما
perigee حضيض

.أخفض نقطة يف مدار جسم حول جسم آخر
perimeter محيط

هندسي اخلط املستمر الذي يشكل حدود شكل
.مغلق

period دور
املدة بني تكرار نفس احلالة املتتالية يف ظاهرة اهتزازية 

مثل االهتزاز امليكانيكي والتيار املتناوب أو ،أو دورية
.موجة كهرطيسية

periodic دوري
.ما له أدوار متكررة

periodic convolution دوريلف
ان نوع من االلتفاف الذي تتشارك فيه سلسلتان دوريت

جداء الطي لتابعني دوريني ميكن أن ينشأ من -
.تكرار دوري لتوابع على جماالت حمدودة غري دورية
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periodic function تابع دوري
.أو أدوار منتظمةأوقاتتابع يكرر قيمته يف 

periodic pulse train قطار نبضات دوري
.دور يتكررقطار من النبضات 

periodic signal دوريةإشارة 
،هي إشارة متكررة

.دورة
periodic wave موجة دورية

.موجة تكرر نفسها بطريقة دورية منتظمة
periodicity دورية

.خاصية كون األمر دور 
peripheral طرفية

لتخزين خرج عملتست،ة فيزيائية مرتبطة باحلاسوبآل
.دخل له أو لكليهماأو لتوفرياحلاسوب

permanent magnet مغناطيس دائم
مغناطيس حيتفظ خبواص املغناطيسية يف غياب حقل 

.أو تيار حتريضي
permeability (magnetic) نفاذية مغناطيسية
العالقة بني شعاع احلقل املغناطيسي وشعاع كثافة 

بطاء التدفق املغناطيسي يف وسط ليس فيه
.مغناطيسي

permeance ناقلية مغناطيسية
املغناطيسي للناقلية الكهربائية وتدل على املقابل

وفق مسار سهولة تدفق خطوط التدفق املغناطيسي
معني والذي ميكن تقريبه حبسابات تعتمد على 

وهي مقلوب .فقطهندسة الدارات املغناطيسية
.املمانعة املغناطيسية

permitivity العزلةثابت
الكامنة الكهربائية الطاقةزين قدرة مادة ما على خت

تأثري حقل كهربائي وتقاس بنسبة سعة مكثف عازله ب
.اخلالءعازله و تلك املادة إىل سعة نفس املكثف 

permutation تبديل
.إعادة ترتيب عناصر جمموعة ما

perpendicular عمودي/ متعامد 
درجة مع خط أو مستو أو سطح أو ٩٠زاوية يصنع

.مع األرض
persistence ديمومة/ إلحاح 

.للوجودبعد الوقت املتوقع أو الطبيعي البقاءحالة 
per-unit system نظام القيم الواحدية

كميات واحدية بداللة  عملةالكميات املستالتعبري عن 
وله أمهية خاصة يف حقل أنظمة وآالت أساسية، 

ميكن التعبري عن ذلك . احملوالتعملالطاقة اليت تست
.ا كنسبة مئويةأيضً 

phase طور
.مرحلة حمددة يف عملية تغيري-١
هي موقع نقطة ):يف اإللكرتونيات واإلشارات(-٢

يف الزمن على دور شكل املوجة، حبيث توافق الدورة 
.درجة360مقداره االكاملة طورً 

phase - comparison mono pulse radar

وحيد النبضة بمقارنة فرق الطوررادار 
ا يف الرادار ويف االسرتشاد وذلك استعماهلتقنية ميكن 

إىل فارق ااستنادً بدقة ف اجتاه وصول اإلشارة لتعرّ 
.ُتسَتقبالنزاوية الطور بني إشارتني 

phase - shift الطور) زحزحة(إزاحة 
هلما ملوجة أخرىزمنية ملوجة بالنسبة ) زحزحة(إزاحة 
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.نفس الرتدد
phase - shift keying (PSK)

تعديل زحزحة الطور
زاوية الطور ملوجة تُغريّ طريقة اتصال رقمية حيث 

.لة حسب املعلومات املنقولةمرسَ حاملة 
phase - shift oscillator مهتز بزحزحة الطور

١٨٠مهتز فيه دارة تقوم بزحزحة زاوية الطور مبقدار 

كل مرحلة وتتصل بني خمرج ومدخل درجة يف
.مضخم

phase angle زاوية الطور
نقطة حمددة ضمن الدور تقاس بالنسبة لصفر 

.عن ذلك بالزاويةربَّ عَ ويُـ ،اختياري
phase characteristics خواص الطور
يف الدارات اخلطية هي املنحين البياين الذي يبني 

عند مدخل اعتماد زحزحة زاوية الطور بني االهتزازات 
.وخمرج الدارة على الرتدد عند املدخل

phase constant الطورةثابت
قياس ملقدار التغري يف مطال موجة أثناء انتشارها يف 

.االنتشارةا بثابتسمى أيضً ت.اجتاه معني
phase current تيار الطور
التيار الذي حيمله طور واحد يف نظام نقل طاقة  

.كهربائية ثالثي األطوار
phase detector كاشف الطور
مازج تردد أو ضارب متاثلي أو دارة منطقية تولد جهد 

.إشارة متثل الفرق بني طوري إشارتني عند املدخل
.ا مبقارن الطورويسمى أيضً 

phase lag تأخر الطور
دورة كاملة يف الوقت إذا أكملت إشارة دورية 

من اءً إال جز الذي مل تكمل فيه إشارة دورية أخرى 
متأخرة عن اإلشارة الثانيةن اإلشارة إدورة فيقال 

.األوىل

phase lead تقدم الطور
دورة كاملة يف الوقت إذا أكملت إشارة دورية 

من اإال جزءً الذي مل تكمل فيه إشارة دورية أخرى 
اإلشارة متقدمة علىاألوىلن اإلشارة إدورة فيقال 

.الثانية
phase margin الطورهامش

هو الفارق يف زاوية ):يف املضخمات اإللكرتونية(
درجة إلشارة ١٨٠بالدرجات عن اسً يقالطور مَ 

.املخرج بالنسبة للمدخل كتابع للرتدد
phase shifter مزيح الطور

.أداة تغري زاوية الطور بني مسريني يف نظام طاقة
phase splitter ُمَفرِّق الطور

فيها تفريق تيار إىل تيارين أو أكثر ختتلف جيريدارة 
.بزاوية الطوربعضعنبعضها 

phase transformer محول الطور
لتتفق مع زاوية طور وشيعة لزحزحة زاوية طور املبدل

.الشبكة
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phase velocity سرعة الطور
يف طول املوجة جداءسرعة حركة املوجة كما حيددها 

.بسرعة املوجةاتسمى أيضً .الرتدد
phase voltage جهد الطور
اجلهد بني أي خط من نظام طاقة كهربائي ثالثي 

.األطوار والنقطة احملايدة يف النظام
phased array antenna

صفيفة هوائيات مزاحة الطور
جيريترتيب هلوائيات ثنائية يف هوائي رادار حيث 

اسوب لكي حبالتحكم بزاوية الطور لكل ثنائي 
.يع الشعاع القيام باملسح بسرعة كبريةيستط

phase-locked loop (PLL)

حلقة متابعة الطور
باجلهد وكاشف فيهمٍ كَّ حَ تَ دارة حتتوي على مهتز مُ 

متزامن ومرشح مترير منخفض موضوع يف حلقة تغذية 
عكسية حبيث أن خرج املهتز ميكن ربطه بإشارة 

يف اأيضً عملتست.ضعيفة داخلة كإشارة السلكية
.تزامن الرتددات

phasor diagram مخطط طور شعاعي
متثيل شعاعي لتابع جييب مطاله وتردده وزاوية طوره  

.كلها ثابتة مع الزمن
phenomenon ظاهرة

وجودها أو حدوثها ُيالَحظحقيقة أو وضعية 
.اوخصوصً 

phosphor coating طلي فوسفوري
داخلي حلبابة تشع الضوء وتكون مسؤولة عن الطلي ال

.تغريات لون اخلرج
photo صورة- بادئة لمصطلحات الضوء 

، تعين ضوئي أو بادئة ملصطلحات الضوء أو التصوير

.تصويري
photocathode مهبط ضوئي

عند تعرضه لطاقة مشعة لكرتوناتمهبط يبث اإل
.الضوءاوخصوصً 

photoconductive cell كهرضوئيةخلية  
لكشف وقياس الضوء واإلشعاعات عملأداة تست
.األخرى

photocopy نسخ ضوئي
وُحيَصل نسخة تصويرية لصفحة مطبوعة أو مكتوبة 

بعملية تتضمن تأثري الضوء على سطح حمضر عليها
.بشكل خاص

photodetector كاشف ضوئي
أداة قادرة على توليد أو تعديل إشارة كهربائية متناسبة 

ية الضوء الساقطة على مساحة فعالة يف هذه مع كم
.األداة

photodiode ديود ضوئي/ضوئيالمسرىثنائي
نصف ناقل يقوم بتوليد فرق كمون أو يغري ديود

.مقاومته عندما يتعرض للضوء
photoelectric emission إصدار كهرضوئي

ألشعة  -يف الغالبمعدين -امتصاص سطح 
كهرطيسية مثل الضوء، برتدد عال بقدر كاف، يؤدي 

.إىل إصدار إلكرتونات من هذا السطح
photoelectric constant ةكهرضوئيةثابت

) نبعاثا(نسبة تردد اإلشعاع الذي يسبب إطالق 
الضوئية إىل اجلهد املتناسب مع الطاقة لكرتوناتاإل

بالنك ةضوئي ويساوي ثابتإلكرتوناليت ميتصها 
.على الشحنة الكهربائيةةمقسوم
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photoelectric effect أثر كهرضوئي
من املواد الصلبة أو السوائل أو إلكرتوناتإطالق 

تسمى . الغازات عند امتصاصها للطاقة من الضوء
لكرتوناتلكرتوناتاإل

.الضوئية
photographic تصويري

.بالتصوير أو الصورةله عالقة ما
photomultiplier مضاعف ضوئي
جهاز حيتوي على خلية كهرضوئية وعدد من 

لكشف وتضخيم يستعملو ،األقطاب الكهربائية
.ا

photon فوتون/ ضوئي ُجسيم
من الضوء أو من اإلشعاع اكَ ميثلُجسيم

الكهرطيسي وحيمل طاقة تتناسب مع تردد اإلشعاع 
.تساوي الصفرالسكونولكن كتلته يف حالة 

photoresistive cell خلية كهرضوئية
عنصر نصف ناقل تتغري ناقليته الكهربائية أو مقاومته 

ميكن استعماله لقياس .عند تعرضه لإلشعاع الضوئي
.اإلشعاع الضوئي

photoresistor مقاومة متغيرة بالضوء
مقاومة تتغري قيمتها بازدياد شدة الضوء الساقط 

.عليها
photosite خلية ضوئية

يوافق ا، يظهر لونً أصغر عنصر صورة على الشاشة-١
شحنة كهربائية خمزنة يف دارة متكاملة حساسة 

عنوان عنصر الصورة املوافق إلحداثياته -٢. للضوء
. املادية

phototransistor ستور ضوئيترانز 

عن الكهرباء للتسبب االضوء عوضً يستعملستور ترانز 
يستعملو .يف مرور تيار كهربائي من طرف إىل آخر

.اتسّ من احملِ يف العديد
phototriac تِرياك ضوئي

الضوء للسماح جلهود يستعملعنصر نصف ناقل 
حتكم أو تيارات حتكم صغرية بتبديل جهود عالية 

.ا
photovoltaic كهرضوئي

د تيار كهربائي عند وصلة من يله عالقة بتولما
.مادتني معرضتني للضوء

physical ماّدي/فيزيائي
باحلواس وليس ُتدَركما له عالقة باألشياء اليت 

.بالعقل
physical model فيزيائينموذج 

إىل مقياس معني ااستنادً ُيصَنعجسم صغري عادة ما 
. لتمثيل جسم آخر أكرب بالتفصيل

physical phenomenon ظاهرة فيزيائية
ظاهرة طبيعية ختتص باخلواص الفيزيائية للمادة 

.والطاقة
physics فيزياء
ذاك الفرع من العلم الذي خيتص بالطبيعة وخبواص املادة 

ل امليكانيك واحلرارة والضوء واإلشعاع ويشم،والطاقة
.والصوت والكهرباء واملغناطيسية وبنية الذرات

physiological effects

)عضوية(آثار فيزيولوجية 
.آثار الوظائف األساسية للعضويات احلية وأجزائها



١٤٤

pick up القط- َلْقط
، التشويش والضجيجاوخصوصً ،التقاط اإلشارات- ١

.جهاز يلتقط- ٢.األجهزة الكهربائيةمن
pictorial information system

نظام معلومات للصور
امعلومات الصور هو ما يتطلبه نظام استنتاجي متامً 

). هي من هذا النوعاجلغرافيةالنظم (
picture description language

لغة توصيف الصور
هي لغة صورية لتعريف أساسيات الصورة بغية 

يف هذه اللغة، كل رمز طريف يسمى . فهارُّ عَ معاجلتها وتَـ 
ف على ونعرِّ . مها الرأس والذيللهبنقطتني مميزتني 

تشبه العمليات على أخرىهذه الرموز أربع عمليات 
إىل عملية على الرمز تبادل بني الرأس األشعة إضافةً 

.والذيل
picture element )عنصر صورة(بكسل 

ن متقطع لصورة على ر مكوِّ يف احلوسبة هو أصغ
، وهو الواحدة األساسية شاشة صمام األشعة املهبطية

،و احلاسوبألتشكيل الصورة على شاشة التلفاز 
.ويكون عادة نقطة ملونة

piecewise method طريقة التجزئة إلى قطع
على سلسلة يُعرَّفتابع التجزئة إىل قطع هو تابع 

.متتابعة من
piezoelectric كهرضغطي

،غري متناظرة حول املركزوريةلّ ما يتعلق مبادة هلا بنية ب
تستطيع توليد شحنة كهربائية عند تطبيق جهد 

.ميكانيكي
piezoelectric effect أثر كهرضغطي

على توليد شحنة كهربائية ) بلورات(قدرة بعض املواد 

.لضغط ميكانيكياستجابًة 
pin دبوس-ِمْغَرز 

وصل الكهرباء يتوء معدين من آخذ أو دارة تكاملية ن
.مأخذ أو جزء آخر من الدارةإىل

pinch - off voltage FET جهد القطع للـ
هو اجلهد الذي ):FETالتأثري احلقليستوريف ترانز (

واملصرف ألن يتوقف عنده سريان التيار بني املنبع
من االقناة بني هذين القطبني أصبحت مقفرة متامً 

.حوامل الشحنات
pit قرةنُ 

.جتويف أو تعليم على سطح
pitch الصوتحّدة 

.درجة ارتفاع أو اخنفاض تردد النغمة
pixel عنصر الصورة-ِبكسل 

.picture elementانظر 
Plan Position Indicator (PPI)

شاشة الرادار
مع دوران هوائيمتزامنةمسح هلا سرعة شاشة رادار 

.املدى والسمتالرادار مبوجبها معرفةيتمّكندّوار،
plane طائرة- مستوٍ 

هو السطح الذي حيتوي على  ):يف الرياضيات(-١
كل اخلطوط املستقيمة اليت متتد بني أية نقطتني على 

. طائرة أو طائرة مائية-٣.سطح مستوٍ -٢. السطح
.سطح داعم للطائرة كاجلناح-٤

planning تخطيط
.ماوضع خطط من أجل أمر 
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plasma بالزما
موجبة إيوناتيتألف من )شردمت(أيّن غاز مت

حرة بنسب جتعل الشحنة اإلمجالية إلكرتوناتو 
.مساوية للصفر

plate مصعد-صفيحة 
القطب املوجب أو املصعد يف الصمام -١

جسم ناعم مسطح رقيق نسب-٢. اإللكرتوين
.واحدةثخانةوصلب وله 

plating طلي كهربائي
.بتقانة كهربائيةتغطية خارجية مبعدن

platinum بالتين
معدن نادر أبيض فضي وهو عنصر كيميائي برقم 

.٧٨ذري يساوي 
PLL )حلقة متابعة الطور(مختصر

.phase-locked loopانظر 
PLM )تعديل طول النبضة(مختصر

.pulse length modulationانظر 
plot منحنٍ َرْسُم - نقطيَرْسم 

نقاط أو أشكال على خمطط بياين تعيني-١
يصل )خطّ (رسم منحنٍ -٢. اإلحداثياتاستعمالب

.بني نقاط خمطط بياين
p-n junction pn وصلة

ونصف ناقل من pهي احلد بني نصف ناقل من نوع 
ات ديوديف اليستعمليعمل كمقوم و ، nنوع 
.ستورات الوصلةوترانز 

pnp transistor PNP ستور ترانز 
موجودة nستور له طبقة نصف ناقلة من نوع ترانز هو

تعمل كباعث وطبقة pمن نوعبني طبقة نصف ناقلة
.عتعمل كمجمِّ pنصف ناقلة من نوع 

pointer مؤشر
متحول يف احلوسبة حيمل -٢.ما يوجه أو يؤشر-١

رمز يظهر على -٣. عنوان موقع ختزين أساسي
أمر ما بنقرِ بانتقاء يسمح للمستثمرحاسوبشاشة

تأشري أو بالضغط على زر اإلدخال عند وجود أداةِ 
.املؤشر يف املكان املطلوب

polar قطبي
ما يقاس أو يرجع إليه -٢. ما له عالقة بقطب-١

.بالنسبة لقطب
polar coordinates حداثيات قطبيةإ

أول .زوج من اإلحداثيات حتدد موقع نقطة يف مستوٍ 
،اإلحداثيني هو طول اخلط من املركز إىل النقطة

.وثانيهما الزاوية بني هذا اخلط وخط مرجعي ثابت
polar diagram مخطط قطبي
هو خمطط بياين حييط فيه منحٍن بنقطة املركز ويكون 

مع انصف القطر من أية نقطة على املنحين متناسبً 
.سة يف اجتاه تلك النقطةيقمَ ،قيمة خاصية ما

للداللة على ااملخططات القطبية كثريً عملستتُ 
.كروفوناتاخلواص التوجيهية للهوائيات وامل

polarization استقطاب
.

polarized ُمْستقطب
اجتاه املقتصرة علىإلشعاعات الكهرطيسيةااهتزازات 

.واحد لألمواج العرضانية وخاصة الضوئية
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polarity قطبية
.لتخصيص إشارة اجلهودعملتسمية تست

polarization استقطاب
.

polarizer ُمْستَـْقِطب
مرشح ضوئي ميرر الضوء باستقطاب حمدد ومينع مروره 

.يف االستقطابات األخرى
pole عمود- قطب 

مثلما يف أحد مربطني هلما شحنتان متعاكستان-١
. قطب مغناطيسي-٢. اخللية الكهربائية أو املدخرة

قطعة طويلة مستديرة من اخلشب أو املواد -٣
.األخرى

pole pitch خطوة قطبية
سة على حميط الدوار من مركز أحد ياملسافة املق

.
pole placement توضع األقطاب

ها، وحتليلهاوتعريفالنظم تصميم طريقة ُتستعمل يف 
sلوضع أقطاب تابع حتويل النظام يف جمال البالس 

يف هذه النظميف مواضع حمددة،
.امعينً اجعلها تؤدي عملها احملدد أو تسلك سلوكً و 

pole shoe حذاء القطب
الفوالذ معلقة بالقطب صفيحة من احلديد أو 

.املغناطيسي لتسند وشيعة احلقل
polling تقصٍّ -انتخاب 

ملعرفةجمموعة من األدوات احمليطية يف فحص التتابع 
.حالة كل منها

polynomial كثير الحدود
اعالقة رياضية فيها حدان جربيان أو أكثر وخصوصً 

مجع عدة حدود حتتوي على متحول مرفوع إىل ناتج
.أكثر من أس

polyphase متعدد األطوار
جهدين أو أكثر هلما استعمالوجود أو توليد أو 

طور بزاوية اآلخرعن أحدمها نيزاحَ مُ و نفس الرتدد 
.من الدوراجزءً توافق

porcelain bushings بطانة بورسلين
حة سيمر فيها بطانة عازلة من البورسلني خاصة بفت

.ناقل كهربائي
position )فعل(وّجه -تموضع - موضع 

الطريقة -٢. مكان متوضع شخص أو شيء-١
وضع -٣. اخلاصة اليت يوضع فيها شخص أو شيء

.أو ترتيب شخص أو شيء يف مكان أو طريقة حمددة
position value قيمة الموضع

.قيمة مكان التموضع
positional operator موضعيمؤثر/عامل
عامل الكم امليكانيكي املتناسب مع متحول املوضع 

.التقليدي جلزيء
positioning توضع

.positionانظر 
positive موجب

١-
ما -٣.+ما خيص توصيف اإلشارة -٢. الصفر

اتوصيفً خيص توصيف كمية أو عدد أو زاوية أو اجتاه
ما خيص توصيف ٤٠. بأنه سالبُوِصفملا امعاكسً 

شحنة كهربائية ذات إشارة معاكسة إلشارة 
.اإللكرتون
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positive charge شحنة موجبة
أو هلا كمون كهربائي لكرتوناتشحنة تنقصها اإل

.من الصفرأعلى
positive edge حافة موجبة

الزمنية اليت تتحول فيها قيمة اإلشارة إىل اللحظة
.)عايل(

positive ion إيون موجب/ شاردة موجبة
بسبب فقدان أحد تنشأذرة مشحونة كهربائ

.لكرتوناتاإل
positive logic منطق موجب

إشارات  استعمالباالثنانيةطريقة لتمثيل األرقام 
) 1(كهربائية تكون فيها اإلشارة املوجبة ممثلة للرقم 

.)0(واإلشارة السالبة ممثلة للرقم 
positive pole قطب موجب

-٢. قطب املدخرة املرتبط بالصفائح املوجبة-١
متاس يف جهاز كهربائي كاملدخرة خيرج منه التيار 

إىل يشريقطب املغناطيس الذي -٣. الكهربائي
.ااتعليقً الشمال عند تعليق املغناطيس 

positive valence تكافؤ موجب
.املوجباإليونتكافؤ 

post-fault بعد العطلما
ما حيدث مباشرة بعد عطل مثل حالة حدوث القصر 

.للدارة
postulate مسلمة 

اأساسً ليكوننه حقيقيأفرتضيُ أو يُقَرتحشيء 
.للتفكري والنقاش

potential ممكن/ جهد/ كمون / كامن 
ت الكامنة اليت ميكن االصفات أو اإلمكان-١

يف الفيزياء -٢. تطويرها للوصول إىل النجاح والفائدة
هو الكمية اليت حتدد طاقة املادة يف حقل جاذبية أو 

.الشحنة يف حقل كهربائيمقدار
potential difference فرق الكمون

يف دارة كهربائية فرق الكمون الكهربائي بني نقطتني
.طلوواحداته الفُ 

potential drop هبوط الكمون/ هبوط الجهد
.دارةفارق اجلهد بني نقطتني يف 

potential energy طاقة كامنة
طاقة جسم أو نظام ناجتة عن متوضعه يف حقل  
كهربائي أو مغناطيسي أو حقل جاذبية وتقاس 

أو لطأو باإللكرتون ف) يف الوحدات الدولية( باجلول 
.باإلرغ

potential gradient ج الجهدتدرُّ 
على املسافة بني النقطتني اللتني ااجلهد مقسومً فرق 

.عندمها اجلهدسقي
potential-hill هضبة كمونية
منطقة حمددة يف حقل قوة يكون فيها للكمون قيمة 

.عظمى حملية ضمنها
potential-well كمونيةبئر
منطقة حمددة يف حقل قوة يكون فيها للكمون قيمة 

.دنيا عميقة
potentiometer مقاومة متغيرة

مقياس -٢.مقاومة متغرية هلا مربط ثالث متحرك-١
.الكمون

power استطاعة
الطاقةسة تدل على معدل زيادة أو نقصان يقِ كمية مَ 

.ط
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power amplifier مضخم استطاعة
مضخم يعمل يف الرتددات املسموعة أو الرتددات 

مثل مكرب ،مالطرفّيةالالسلكية ليعطي استطاعة 
.الصوت أو اهلوائي أو محل مقاوم

power angle زاوية االستطاعة
اإلزاحة الزاوية بني دوار اآللة واحلقل املغناطيسي 

.الدوار للثابت مع كون اآللة يف حالة حتميل
power density كثافة االستطاعة

املعدل (عادة تدل على متوسط كثافة االستطاعة 
يف قياس لالستطاعةمثًال وهي ). الزمين لنقل الطاقة

ويعرب عنها . ة منتشرةوجة كهرطيسيملحدة املساحة او 
.رياض

power dissipation تبديد االستطاعة
أو ضياعها من نظام  الطاقةقياس ملعدل تبدد

.كهربائي
power electronics لكترونيات االستطاعةإ

يف حتويل الطاقة الكهربائية عملةاإللكرتونيات املست
.

power factor عامل االستطاعة
يف نظام كهربائي متناوب هو نسبة املركبة الفعالة 

إىل االستطاعة الظاهرية لالستطاعة) احلقيقية(
الزاوية بني شعاع ) جتب(ويستدل عليها جبيب متام 

االستطاعة الظاهرية ومسقطها على حمور االستطاعة 
.احلقيقية

power gain ربح االستطاعة
هلا واحدات وهي نسبة االستطاعة نسبة ليست 

إىل االستطاعة الواردة ،لالالسلكية الداخلة إىل ِمح 
وهكذا فإن ربح استطاعة مبقدار . 

.يعرب عنه بعشرين ديسيبل١٠٠
power line الطاقةخط نقل 

لنقل وتوزيع الطاقة عملةجمموعة من النواقل املست
.الكهربائية

power loss االستطاعةد قْ فَـ 
مقدار االستطاعة الضائعة أثناء النقل أو بسبب 

.أجهزة التوصيل
power spectral density (PSD)

كثافة طيف االستطاعة
تابع يتعلق بعملية عشوائية وحيدد توزيع استطاعة -١

اإلشارة على مركبات الرتدد املختلفة يف طيف العملية 
إن تكامل كثافة طيف االستطاعة هو . العشوائية

إن تابع كثافة -٢. االستطاعة املتوسطة لإلشارة
طيف االستطاعة إلشارة ما هو نفسه طيف 

.االستطاعة
power supply منبع طاقة-منبع تغذية

ما إىل طاقةمن منبع الطاقةلكرتوين يبدل إنظام 
مل املرتبط احلِ حيتاجهاالطاقة اليت شكل أو أشكال 

.
power system control الطاقةتحكم بنظام 

.التحكم يف أنظمة توليد وتوزيع الطاقة
power system stabilizer الطاقةموازن نظام 

مدخل إضافية إىل منظم جهاز حتكم يقدم إشارة
.اجلهد اآليل بغية ختميد اهتزازات نظام التغذية

power transformer طاقةمحول 
الكهربائية من دارة ألخرى الطاقةأداة تستخدم لنقل 

مع تغيري يف بواسطة زوج من امللفات املرتبطة حتريض
.اجلهد والتيار والطور



١٤٩

power triangle مثلث االستطاعة
يبني مكونات االستطاعة احلقيقية والرديةمثلث 

reactiveوالظاهرية.
power-angle equation

معادلة زاوية االستطاعة
اإلزاحة الزاوية بني دوار اآللة واحلقل املغناطيسي 

.الدوار للثابت مع كون اآللة يف حالة حتميل
PPI (pixels per inch)

)في اإلنشتعدد البكسال(مختصر
، وهو قياس لكثافة يف اإلنشتد البكسالعدخمتصر

يف جهاز عرض صور إلكرتوين مثل ) امليز(البكسالت 
شاشة احلاسوب أو التلفاز أو ماسح الصور أو آلة 

.التصوير الرقمية
PPI )مؤشر الموقع للرادار(مختصر 

.Plan Position Indicatorانظر 
PPM )تعديل موضع النبضة(مختصر

pulseانظر  position modulation.
preamplifier مضخم أولي

ستوى املةمنخفضهو مضخم يتصل مبنبع إشارة 
وذلك بغية تقدمي ممانعات مناسبة ومستوى إشارة 

ر بنسبة اضر اإلمناسب إىل دارات معاجلة الحقة دون 
.اإلشارة إىل الضجيج

precedence أسبقية
ويعين ذلك ،أمر آخراعتبار أمر ما أكثر أمهية من

.األفضلية يف األمهية أو الرتتيب أو املرتبة
predictable قابل للتنبؤ به/ متوقع 

.صفة ألمر ميكن توّقع سلوكه أو حدوثه
prediction تنبؤ

.ا إىل معرفة خاصةاإلعالم أو اإلخبار املسبق استنادً 

pre-emphasis أوليتركيز / تعزيز
باستعمالتقنية يف معاجلة إشارات احلزمة األساسية 

تغّري الطاقة النسبية لإلشارة عند خمتلف دارة 
.الرتددات

pre-fault voltage قبل العطلجهد ما
.جهد جريان احلمل كجهد ما قبل العطلاستعمال

present state حالة راهنة
.احلالة احلالية لعملية ما

pressure ضغط
مستمرة تطبق على جسم معني من قبل قوة فيزيائية

.شيء على متاس مع اجلسم
PRF )تردد تكرار نبضات(مختصر 

.pulse repetition frequencyانظر 
primarily أوالً 

.اأساسً / قبل كل شيء/ يف املقام األول
primary ابتدائي/ أولي 

أو السابق زمن-٢. ما له أمهية قصوى وأساسي-١
.السابق بالرتتيب

primary circuit دارة أولية
وشيعة أو دارة مرتبطة مع أخرى تستقبل الطاقة 
الكهربائية من منبع وتنقله إىل الدارة الثانوية 

.بالتحريض الكهرطيسي
primary winding ملف أولي

.ملف احملول املربوط مبنبع الطاقة
prime implicants chart

ليةمخطط المضامين األو 
يف املنطق البولياين جيري حتليل التابع البولياين إىل 

) تسمى حدود صغرى(مضامني هي جمموع مضاريب 
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واملضامني ). تسمى حدود عظمى(أو جداء جماميع 
. األولية هي اليت ال ميكن تبديلها حبدود خمتصرة أكثر

وخمطط املضامني األولية هي خوارزمية إجياد هذه 
.)كارنويشبه خمططات(املضامني 

primitive بدائي
ما يتعلق أو يعرف أو حيفظ الصفة اخلاصة -١

أساسي -٢. بالتطور الطبيعي أو التارخيي ألمر ما
.ا وغري متطور

principal رئيسي
.األول يف األمهية

principal axis محور رئيسي
كل من احملاور املتعامدة الثالثة يف جسم يكون عزم 

.يف قيمته العظمىهالعطالة حول
principal component مركبة رئيسية

لتحليل إىل املركبات األساسية هي إجرائية رياضية ا
بات حتويالت متعامدة لتحويل جمموعة مراقَ عملتست

متحوالت مرتابطة إىل جمموعة قيم ملتحوالت غري 
ويف معاجلة اإلشارة . مرتابطة تسمى املركبات األساسية

.ىل جمموعة مكونات غري مرتابطةإحتليل اإلشارة 
principle مبدأ

لنظام من احقيقة أو افرتاض يكون أساسً -١
نظرية أو قانون -٢. املعتقدات أو السلوك أو التفكري

حقل علمي علمي عام له تطبيقات عديدة خاصة يف
.واسع

priority encoder ز أفضليةرمِّ مُ 
فضلية مشكلة املداخل املتعددةحيل مرمز األ

صيص مستوى أفضلية لكل دخل، ويكون خرجُ خبت
.العليااألفضلية اذمرمز األفضلية الدخلَ 

probability احتمال
.حدوث شيء أو وقوع حالةمدى إمكان

probability density distribution

توزيع كثافة االحتماالت
تابع يدل على االحتماالت النسبية لنتائج جتربة -١
لتوزيع الرتاكمي عند وجود هذا مشتق تابع ا-٢. ما

.املشتق
probability density function (PDF)

تابع كثافة االحتماالت
.تابع يصف االحتماالت النسبية لنتائج جتربة ما

probability of detection احتمال الكشف
أو اتصنيف إشارة مستقبلة استقباًال صحيحً احتمال 
.كشف هدف يف الراداراحتمال  

probability of error احتمال الخطأ
.مقدار تغري املتوسط احلسايب لعينة بسبب العشوائية

ميكن اعتبار احتمال اخلطأ هو احتمال اختاذ قرار 
.خاطئ

probability of false alarm

احتمال إنذار خاطئ
.احتمال كون إشارة اإلنذار خاطئة

probe يسبر -مجس /مسبار
-٢.كشافتلالسيستعملجهاز صغري مرن -١
.كشفتيس

procedural assignment statement

عبارة إسناد إجرائية
.عبارة إسناد متكن من حتديث املسجالت

procedure إجرائية
ا يف أماكن استعماهلسلسلة من الرموز مصممة ليعاد 

.خمتلفة من برنامج رئيسي أو يف إجرائية أخرى
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process إجراء
ذفَّ نَـ سلسلة من األفعال أو اخلطوات اليت تُـ -١

القيام بسلسلة من -٢. 
األعمال امليكانيكية أو الكيميائية على شيء ما بغية 

.تغيريه أو صونه
processing معالجة
سلسلة من األعمال والتغيريات والوظائف اليت تعطي 

.نتيجة ما
product term دائيجُ حدٌّ 

ميثل كل حملارفَ املنطق البولياين هذا احلد هو ضميف 
.منها متحوالً أو نفي متحول

production نتاجإ
من املكونات أو اعملية صنع أو صناعة انطالقً -١

أمر ما ألخذه باالعتبار أو توفري-٢. املواد األولية
.هاستعمالفحصه أو 

program برنامج
بغية الوصول إىل نتيجة جتريخطة ألعمال -١

جمموعة من التعليمات اليت تبني -٢. معينة
.للحاسوب ما عليه أن يفعله

programmable قابل للبرمجة
.جهاز أو أداة قابلة للربجمة

programmable array logic (PAL)

دارات منطقية قابلة للبرمجة
دارة تكاملية منطقية حتتوي على صفيفات من بوابات 

هذه .التعريفقبلّية) OR(وبوابات )AND(الضم 
الدارة فمثالً ،ف بعدد املداخل واملخارجعرَّ الدارة تُ 
22v10 توصل املداخل . خمارج10ومدخالً 22تعين

فواصم إىل الدارات املنطقية اليت بدورها تتصل بواسطة
يف منطقتستعمل. اباملخارج عن طريق فواصم أيضً 
دارات منطقية معقدة اللصق الذي يسمح بربط 

.الدارة بتفجري الفواصم املطلوبةُتربَمج.ببعضبعضها
programmable logic device (PLD)

تجهيزة منطقية قابلة للبرمجة
ة أو دارة تكاملية قادرة على تنفيذ توابع منطقية ضامَّ 

.ي املصمم ويربجمه يف الدارةئتتابعية حسب ما يرت
programmable read -only memory
(PROM)

ذاكرة قراءة قابلة للبرمجة
عنصر ذاكرة نصف ناقل له وظيفة أساسية يف ختزين 

قابلة للمحو وحتتوي املعطيات املعطيات بطريقة غري
.احمددة سلفً على معلومات 

programmable transconductance

ناقلية تبادلية قابلة للبرمجة
للضبط مضخم عمليايت له ناقلية تبادلية قابلة 

التغري يف شدة التيار عند املخرج التغريَ وتساوي نسبةُ 
.يف اجلهد عند املدخل

progressive wave

موجة متقدمة
موجة تنقل الطاقة من جزء من وسط ما إىل جزء آخر 

.مبا يتعاكس مع مفهوم املوجة املستقرة
projection مسقط- إسقاط 

عملية إسقاط منظر على شاشة أو على سطح -١
شكل منظر هندسي يعاد - ٢.ما بغية املشاهدة

نظام من -٣. تشكيله على خط أو مستو أو سطح
اخلطوط املتقاطعة مثل شبكة اإلحداثيات على خريطة 

بواسطتها تقدمي أجزاء من سطح كرة كسطح جيري
.مستو
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projector جهاز إسقاط
بواسطة اإلسقاط الضوء وخصوصً يستعملجهاز 

نظام من العدسات إلظهار الصور واألفالم على 
.الشاشة

PROM )ذاكرة قراءة قابلة للبرمجة(مختصر 

programmable readانظر  -only

memory.
propagation انتشار
.حركة املوجات الكهرطيسية خالل وسط ما أو الفراغ

propagation delay تأخير االنتشار
التأخري بني إرسال إشارة واستقباهلا بسبب -١

- ٢. السرعة احملدودة النتشار املوجات الكهرطيسية
زمن التأخري بني تطبيق إشارة على مدخل سلسلة من 

الوقت الذي -٣. الدارات وظهور إشارة اخلرج
.ستوري لالستجابة إلشارة دخليستغرقه مفتاح ترانز 

propagation loss قد االنتشارَف◌َ 
مسار حمدد علىالفقد يف طاقة اإلشعاع أثناء انتقاهلا 

جمموع فقد االنتثار الناتج عن زيادة مساحة ويساوي
جبهة املوجة وفقد التخامد الناتج عن االمتصاص 

.والتناثر
propagation time زمن االنتشار

.لالنتقال من نقطة ألخرىالزمن الالزم إلشارةٍ 
property خاصية

و ميزة لشيء ماصفة أو جودة أ
proportional متناسب مع

.أو كمية مع شيء آخراما يتناسب حجمً 
proportionality تناسب

.النسبة الثابتة بني كميتني
proprationality factor عامل التناسب

وتكتب و القيمة الثابتة لنسبة كميتني متناسبتني 
هو عامل حيث =: عادة كما يلي 

.التناسب
protection حماية

.حالة احلفظ من األذى أو الفقد
proton بروتون

الذرات وله كل ذري مستقر موجود يف نوى  جسيم
شحنة كهربائية موجبة تساوي يف مقدارها شحنةَ 

.اإللكرتون
prototype نموذج أولي

نسخه أو جيريمنوذج أساسي أو أويل لشيء ما 
.اتطويره الحقً 

PSD )كثافة طيف االستطاعة(مختصر
.power spectral densityانظر 

pseudo color لون زائف
ت رمادية جلعل بعض بكسالإظهار باأللوان ل

املستويات الرمادية أكثر ت اللون الرمادي أوبكسال
. اوضوحً 

PSK (phase shift keying)

)تعديل زحزحة الطور(مختصر 
تغيري زاوية الطور جيريطريقة اتصال رقمية حيث 

.املرسلة حسب املعلومات املنقولةلإلشارة
pull down resistor مقاومة ربط باألرض
هي مقاومة تربط بني خمرج اإلشارة واألرض حبيث 
تسحب املربط إىل جهد األرض عندما ال توجد حالة 

.على املدخل) عايلال(
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pull-up resistor مقاومة ربط بالمنبع
منطقي عالٍ ىربط سلك إىل مستوً توفّرهي مقاومة 

.عند عدم وجود إشارة
pulsation نبض

وبالتناوب لكمية ما  دثان دور حيونقصانٌ زيادةٌ 
.كالضغط أو احلجم أو اجلهد

pulse نبضة
تغري فجائي لقيمة كهربائية ما ملدة قصرية مع عودة 

.سريعة إىل القيمة األصلية
pulse - width discriminator

مميز عرض النبضة
دارة تقيس طول نبضة إشارة الفيديو وتسمح بنقل 

طول النبضة .اسلفً النبضات ذات األطوال احملددة 
. هو نفسه عرض النبضة وهو نفسه مدة النبضة

pulse amplitude modulation (PAM)
تعديل نبضي مطالي

عملوتست،فيها عينات من إشارة متاثليةعملية تؤخذ
.هذه العينات لتعديل مطاالت قطار نبضات

pulse circuit دارة نبضية
مة لالستجابة لنبضات مدارة كهربائية فعالة مص

.متقطعة التيار أو اجلهد
pulse code modulation, (PCM)

تعديل نبضي مرمز
فيها حتويل إشارة متاثلية إىل جيريتقنية ترميز رقمية 

قطار من النبضات سلسلة من الكلمات الرقمية يف 
.الدورية

pulse compression ضغط النبضات
متماثًال مثل إشارة اتقنية لرتابط اإلشارات املرمزة ترميزً 

رادار متغري الرتدد لتوليد تابع ترابط له قمة واضحة 

ويكون عرض تلك القمة أقل بكثري من النبضات 

.لإلشارات املرمزة
pulse compression radar

رادار بضغط النبضة
فيه تعديل اإلشارة املرسلة تعديالً جيرينظام راداري 

استطاعة القمة اليت لتقليلأو نثرها زمنخطتردد

إلعادة ضغط خطااملستقبل مرشحً يستعملو ،اثابتً 
اإلشارة بغية إعادة تشكيل نبضة الرادار القصرية 

.شاشة الرادارملصلحة
pulse compression ratio

نسبة ضغط النبضة
هي قدرة جهاز االستقبال على حتسني دقة املدى 

.نظام تقليديبباملقارنة 
pulse detector كاشف نبضي

.دارة لكشف النبضات
pulse Doppler radar رادار نبضي دوبلري

نبضي عاٍل تكرارٍ رادار متماسك يكون عادة ذا ترددِ 
وعامل دور مرتفع وقادر على قياس تردد دوبلر من 

.هدف متحرك
pulse duration مدة النبضة

.الطول الزمين للنبضة
pulse duration modulation, (PDM)

تعديل مدة النبضة
لتمثيل ات عرض متبدلذتقنية تعديل تولد نبضات 

.مطال إشارة دخل متاثلية
pulse generator مولد نبضات

.دارة أو جهاز يولد نبضات



١٥٤

pulse length modulation (PLM)

تعديل طول النبضة
.pulse duration modulationتسمية أخرى لـ 

pulse modulation تعديل نبضي
نوع من التعديل جيري فيه تغيري النبضات كأن نغري 

.أو مطاهلا لتمثيل مطال إشارةعرضها 
pulse position modulation, (PPM)

تعديل موضع النبضة
طريقة لرتميز املعلومات يف إشارة بتغيري موضع 

.النبضات يف قطار نبضات دوري باألصل

pulse rate سرعة النبضات
.سرعة أو تردد تكرار النبضة يف واحدة الزمن

pulse repetition frequency (PRF)

تردد تكرار النبضات
.عدد النبضات املرسلة يف الثانية يف نظام راداري

pulse repetition interval المدة بين النبضات

.املدة الزمنية بني نبضيت رادار متتاليتني
pulse signal إشارة نبضية

.إشارة مؤلفة من نبضات
pulse technique تقنية نبضية

.النبضاتعملتقنيات كهربائية تست
pulse time modulation, (PTM)

تعديل زمن النبضة

.تعديل الزمن بني نبضتني متتاليتني
pulse transformer ل نبضيمحوِّ 
ا

.مطلوب لنقل نبضات اإلشارة دون تشويه كبري
pulse width عرض النبضة

يكون فيها للنبضة مطال هو عرض املنطقة الزمنية اليت 
.كبري

pulse width modulation (PWM)

تعديل عرض النبضة
يتغري عرضها فيها توليد نبضاتجيريتقنية تعديل 

.لتمثيل مطال إشارة الدخل التماثلية
pulsed transfer function

تابع النقل النبضي
لدخله zخلرج نظام إىل حتويل zهو نسبة حتويل 
من الدخل واخلرج هو سلسلة من عندما يكون كل

النبضات ويسمى أيضا بتابع النقل املتقطع أو تابع 
.zنقل 

pump مضخة
أداة تقوم برفع السوائل أو نقلها أو إيصاهلا أو 

.ضغطها
pure نقي

.غري خمتلط بأي شيء آخر
push-pull amplifier مضخم دفع جذب

يعمالن Bمضخم يتألف من مضخمني من صنف 
) درجة بينهما١٨٠بزاوية طور قدرها ( كزوج متوازن 

.ويتصالن حبمل مشرتك
PWM (pulse width modulation)

)تعديل عرض النبضة(مختصر
.pulse duration modulationتسمية أخرى لـ 
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- Q -
QAM )تعامدي مطاليتعديل (مختصر 

.quadrature amplitude modulationانظر 
quadrant ربع

درجة ويشكل ربع حميط ٩٠قوس دائري قيمته -١
املساحة السطحية احملصورة بني هذا -٢. الدائرة

أي من -٣.القوس ونصفي قطر متعامدين
املساحات األربعة اليت يقسم املستوي إليها بواسطة 
إحداثيني متعامدين وتسمى بالربع األول والثاين 

عكس عقارب الساعة ابتداء والثالث والرابع بالعدِّ 
من املساحة احملصورة بني اإلحداثيني يف اجتاهيهما 

.املوجبني
quadrature تعامدي

درجة بني ٩٠دار احلالة اليت يكون فيها اختالف مبق
.أمرين أي يكونان متعامدين

quadrature amplitude modulation
(QAM)

تعديل تعامدي مطالي
وهو . ورقمي يف آن واحدهو تقنية تعديل متاثلي

بتات رقمية بتعديل َيتْ َدفقَ يرسل إشارتني متاثليتني أو 
التقطيع املطايل أو استعمالمطايل ملوجتني حاملتني ب

املوجتان احلاملتان مها موجتان . التعديل املطايل
درجة ٩٠جيبيتان عادة ويكون بينهما فرق طور قدره 

ولذلك تسميان باحلاملني املتعامدين أو باملكونني 
.املتعامدين

quadrature axis reactance

معاكسة المحور المتعامد

قسمة القيمة املستقرة للمركبة املتناوبة األساسية خارج
د بواسطة الفيض األويللَّ وَ اليت تُـ ،من جهد احملرض

اإلمجايل املتولد من تيار احملور التعامدي يف احملرض إىل 
قيمة املركبة املتناوبة األساسية هلذا التيار عند دوران 

.املولد بالسرعة النظامية
quadrature component بة متعامدةمرك

٩٠بزاوية (متثيل شعاعي لكمية متناوبة تكون متعامدة 

.مع شعاع مرجعي) درجة
quadrature phase متعامد بالطور

٩٠موجتان دوريتان يكون فارق الطور بني دوريهما 

.درجة
quadrature phase detector

كاشف طور رباعي
هذا الكشف يف تقنيات املوجات فوق عملستَ يُ 

،املغناطيسي)(الدوبلرية ويف املرنانالصوتية
ذلك باحلصول على املركبتني املتعامدتني  ويتحقق

كتابعني للزمن ويف قنايت كشف منفصلتني ويف آن 
.واحد

quadripole رباعي األقطاب
إىلدارة كهربائية هلا زوجان من النهايات للتوصيل 

.دارات خارجية
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quadtree شجرة رباعية
ميثل بنية يف صورة حيث جيري تقسيم املربعات إىل ما 

أرباع بشكل متتاٍل حىت يصبح كل مربع ناتج 
.امتجانسً 

qualitative نوعي
قياسه من ناحية ميكنما له عالقة بالقياس أو ما 

.من قياس الكميةاجلودة والنوع بدالً 
quality جودة - نوعية 

.خاصية أو صفة شيء أو شخص
quality control ضبط الجودة
نظام للمحافظة على املواصفة القياسية للمنتجات 

.املواصفةبباختبار عينات منها للمقارنة املصنعة
quality factor عامل الجودة

و جهاز مهتز يبني العالقة بني أهو عامل لنظام 
.الطاقة املخزنة والطاقة املبددة

quantitative يمِّ كَ 
.ما له عالقة بقياسات الكمية

quantity كمية
لشيءخاصيةيفمقارنتهأوهدُّ عَ أوقياسهميكنما
.ما

quantization كميةتَ 
عملية حتويل القيم املطالية اليت ميكن أن يكون هلا 

(العديد من القيم 
.عقطّ تإىل متثيل حمدد مُ ) التماثلية

quantization error خطأ تكمية
ايسمى أيضً .الفارق بني موجة متاثلية ومتثيلها الرقمي

.بضجيج التكمية
quantizer ُمَكمَِّية/مٍّ كَ مُ 
دارة تدخلها إشارة متاثلية وتولد إشارة ذات قيم 

.متقطعة تقابل اإلشارة التماثلية
quantum مٌّ كَ 
أقل قيمة من كمية فيزيائية ميكن أن توجد بشكل 

ة من اإلشعاع كمية مقتطعامستقل وخصوصً 
.ومجعه ُكُموم.الكهرطيسي

quasi ما يشابه
.اأو تقريبً جزئما يشابهبادئة تعين 

queue في رتليقف- رتل 
. سلسلة من الرسائل أو األعمال أو األشخاص-١
.يف الرتليقف-٢

quiescent ساكن
.نومُمّدته أو يف حالةنشاط أو يفيف حالة عدم

quiescent point نقطة العمل الساكنة
أي كل مستويات (حالة دارة تكون فيها كل املداخل 

اجلهود والتيارات وكذلك قيم املركبات والشروط 
.ثابتة) البيئية

quieting تهدئة
.صفة أو حالة اهلدوء أو الراحة
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- R -
R.F. oscillator تردد السلكيمهتز 

.مهتز يف الرتددات الالسلكية
radar رادار

.Radio Detection And Rangingانظر 
radar astronomy يّ لك الرادار الفَ 
علم الفلك الذي يدرس األجرام السماوية يف 

.الالسلكية عنها
radar beacon منارة رادار

إشارة رادارية ويستقبلها، جهاز ثابت يرسل
مما يسمح ، وهذاويضخمها، ويعّدهلا، ويعيدها

.املدىابتحديد اجتاهه وأحيانً بعيدٍ لٍ ملستقبِ 
radar cross-section (RCS) مقطع راداري

ويرمز له باحلرف ،قياس لقوة االنعكاس هلدف راداري
sف بأنه يساوي أربعة رَّ عَ ويُـ ،ويقاس باألمتار املربعة

أضعاف نسبة االستطاعة يف واحدة الزاوية 
املتناثرة يف اجتاه معني إىل االستطاعة يف واحدة 

على سطح املوجة الساقطة على اجلسم الناثر املساحة
.من اجتاه معني

radar display

شاشة الرادار-العرض الراداري 
من الرادار الشكل الذي ميثل معطيات اخلرج -١

- ٢. ض على شاشة صمام األشعة املهبطيةعرَ تُ واليت 
.الشاشة اليت تعرض عليها املعلومات الرادارية

radar height finder رادار قياس االرتفاع
لتحديد ارتفاع األهداف ستعمليُ جهاز راداري 

.اجلوية
radar indicator مؤشر راداري

لتوفريعملةاملستصمام األشعة املهبطية ومتمماته 
.اإلظهار املرئي إلشارات الصدى اليت يلتقطها الرادار

radar jamming تشويش راداري
هو بث أو إعادة بث أو انعكاس موجات كهرطيسية 

.بغية إبطال فائدة الرادار للعدو
radar receiver مستقبل راداري

يستعملجهاز استقبال السلكي عايل احلساسية 
ء اإلشارات الرادارية وإرسال لتكبري وكشف أصدا

.ذلك إىل املؤشر الراداري أو غريه
radar resolution تمييز راداري
قدرة أجهزة الرادار على التمييز بني هدفني يف نفس 

.االجتاه ولكن على مسافتني خمتلفتني من اهلوائي
radar target الهدف الراداري

.صدى راداري إلظهار موقع جسم عاكس
radar transmitter مرسل راداري
جزء اإلرسال من نظام راداري يولد االستطاعة 

.الالسلكية املرسلة
radial نصف قطري
مرتب بشكل أشعة أو أنصاف أقطار دائرة تنطلق 

.متباعدة من نقطة واحدة



١٥٨

radial velocity سرعة نصف قطرية
بة سرعة جسم ما متجهة خبط مستقيم من الناظر مركَّ 

.إىل اهلدف
radial wire سلك نصف قطري

.سلك ممتد من نقطة ثابتة إىل اخلارج
radian راديان

يصنعهاوتساوي الزاوية اليت واحدة لقياس الزوايا-١
. طوله يساوي نصف القطرقوس على حميط الدائرة
. درجة٥٧.٢٩٦وهذه الواحدة تساوي 

radiate شعّ يُ 
. خبط مستقيم من نقطة أو مساحة مركزيةطلقين-١
-٣. من منبعايف اجتاه معني انطالقً يتحرك-٢

.ما بشكل أشعة مثل احلرارة والطاقةاأمرً يرسل
radiation إشعاع

عنه اتنتشر بعيدً طاقةً منبعٌ لدُ الظاهرة اليت بسببها يوِّ 
.بشكل موجات

radiation pattern شعاعنمط اإل
اإلشعاع من هوائي أو منبع آخر التغري يف شدة 

.حسب االجتاه
radiator عشِ مُ 

.هوائي إرسال-٢.جسم يرسل أشعة-١
radio beacon منارة السلكية
حمطة إرسال السلكية ثابتة ترسل إشارة حمددة تساعد 
الطائرات أو السفن على االهتداء إىل االجتاه أو 

لدراسة انتشار املوجات عملأو حمطة تست،املوقع
.الالسلكية

radio data system (RDS)

نظام معطيات السلكي

توضع كميات ببروتوكول اتصاالت قياسي يسمح 
قليلة من املعلومات الرقمية ضمن إشارة احملطات 

تتضمن هذه . اإلذاعية العاملة على التعديل الرتددي
املعلومات إشارات الوقت ورمز احملطة ومعلومات عن

.الربامج
Radio Detection And Ranging
(RADAR)

رادار
نظام لكشف وجود واجتاه ومسافة وسرعة الطائرات 
والسفن واألهداف األخرى عن طريق إرسال نبضات 
من املوجات الالسلكية تنعكس عن اهلدف راجعة 

.إىل املصدر
radio frequency (RF) تردد السلكي

٣أيٌّ 

.جيغاهرتز٣٠٠حىت اتقريبً كيلو هرتز
radio wave موجة السلكية

.موجة كهرطيسية يف جمال الرتددات الالسلكية
radius نصف قطر

من أو ،إىل حميطهاخط مستقيم ميتد من مركز الدائرة
.الكرة إىل سطحهامركز 

radix )شيء آخرلنظام عد أو(أساس 
هو ) ١٠ساس األ(فمثالً ؛الرقم األساسي لنظام عدّ 

هو ) ٢ساس األ(األساس لنظام الرتقيم العشري و 
.االثنايناألساس لنظام الرتقيم 

Rake receiver مستقبل مشط البستان
فيه كشف اإلشارات جيرينوع من أجهزة االستقبال 

مساراتِ املستقبلة من نفس املصدر واآلتية من عدة
ضمها يف متحول قرار جيريبشكل إفرادي مث انتشارٍ 

هذا املستقبل يستعمل. معيار ماإىل ا وحيد استنادً 
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العادة يف أنظمة االتصال 
الطيف املنثور اليت تسمح بعرض جماهلا الكبري بالتمييز 

( تبايناما يولد كسبً ، وهذا بني عدة أشعة يف املسار
.)تباين ترددي

RAM )ذاكرة نفاذ عشوائي(مختصر 
Randomانظر  - Access Memory.

ramp signal

مصباح العد- إشارة متزايدة خط
أو مصباح إشارة له ،جهاز إشارة مرور أساسية

ن مع متحكم به لضبط حركة السري الداخلة إىل ءاجز 
الطرقات الكربى حسب حالة السري عليها ويسمى 

)العتبة أو إشارة العتبة أو مصباح العديضا مبقياسأ ) = [ + | |]/2.
random عشوائي

دون هدف أو اجتاه أو قاعدة - ٢.مسار كيفي-١
.أو طريقة حمددة

Random - Access Memory (RAM)

ذاكرة نفاذ عشوائي
ذاكرة مبنّية على أنصاف النواقل تستطيع وحدة 

أن تقرأها ) عتاديات أخرىأو أّي (املعاجلة املركزية 
وميكن النفاذ إىل مواضع التخزين فيها . وتكتب فيها
هناك أنواع خمتلفة من ذواكر القراءة فقط . بأّي ترتيب

ROM ذات نفاذ عشوائي ولكن ال ميكن الكتابة
على اخصوصً ليدRAMفيها، إال أن املصطلح 

.ذواكر متالشية ميكن الكتابة فيها والقراءة منها
random access نفاذ عشوائي

من الذاكرة يكون فيها امصطلح يصف نوعً -١
طريقة -٢. لكل خاليا الذاكرةاوقت النفاذ واحدً 

للسماح لعديد من املستخدمني بالنفاذ إىل قناة 

تكون اإلرساالت فيها متناسقة اتصال مشرتكة ال
.)أو متناسقة جزئ(فيما بينها يف الزمن أو الرتدد 

random process عملية عشوائية
تحوالت العشوائية عملية إحصائية فيها عدد من امل

.)ما يكون الزمناغالبً (عامل متغري املعتمدة على 
randomly عشوائ

من احلاالت أو األحداث املوصوفة اما خيص نوعً 
.بتوزيع احتمايل

range مجال-مدى 
على مقياس دىنمساحة التغري بني حد أعلى وحد أ

.معني
range ambiguity غموض المدى

هلو وحص،الرادار على التمييز بني النبضاتعدم قدرة 
مبهم ال ميكن على حنوٍ على معلومات املدى 

.االعتماد عليه
range rate معدل تغير المدى
معدل التغري مع الزمن للمسافة بني جهاز القياس من 

تعقبه من ريجيجهة واهلدف أو منبع اإلشارة الذي 
.جهة أخرى

range tracking المدىقة مالح
.باستمرارعملية مراقبة املدى 

ranking ترتيب
متوضع أمر ما أو شخص ما على مقياس بالنسبة 

.لآلخرين
rarefaction لتخلخُ 
نقصان الكثافة والضغط يف وسط ما مثل اهلواء 

.بسبب مرور موجة صوتية
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rate معدل سرعة
قياس أو  بالنسبة إىلقياس أو كمية أو تردد يقاس 

.كمية أو تردد آخر
rate of discharge معدل تفريغ

.ويقاس باألمبري أو بالزمن
rated frequency التردد االسميّ 
تردد منبع التغذية باهلرتز الذي حيدده الصانع بغية

.الطبيعي للمولد أو للتجهيزات امللحقة بهستعمالاال
rated load مل النظاميالحِ 

ل التشغيل املصمم من أجله اجلهاز لكي يعمل ِمحْ هو 
.بأمان يف شروط حمددة

ratio نسبة
ظهر عدد املرات اليت العالقة الكمية بني كميتني اليت تُ 

حتتوي فيها إحدى الكميتني الكمية األخرى أو تكون 
.إحدى الكميتني حمتواة يف الكمية األخرى

ray شعاع
أية جمموعة من اخلطوط املتباعدة من نقطة مركزية 

.مشرتكة
RCS )المقطع الراداري(مختصر 

.Radar Cross-Sectionانظر 
RDS )نظام معطيات السلكي(مختصر 

.radio data systemانظر 
reactance ةيَّ دِّ رَ / معاكسة

دارة للتغري يف التيار أو اجلهد معاكسة عنصر يف
الكهربائي بسبب عامل حتريض أو سعة ذلك 

.العنصر
reaction تفاعل-رد فعل 

فعله أو الشعور به أو التفكري فيه  جيريما -١
عملية كيميائية -٢. كاستجابة حلالة أو حدث

.ها مواد أخرىريُّ غَ تَـ ثفيحدِ تتفاعل فيها املواد 
reaction turbine رد فعلعنفة 

كل من بالتوّسع خاللفيها تسريع السائل جيريعنفة 
.الفتحات الثابتة وشفرات الدوار

reactive َردِّيَّة
من خلق تلك احلالة ما يعمل استجابة حلالة ما بدالً 

.أو التحكم فيها
reactive power يةدِّ رَ قدرةٌ 

) الردي(االستطاعة املستهلكة بواسطة اجلزء املعاكس 
فرق يف جبداء تيار اخلط وُحيَسبمن ممانعة احلمل 

لطاجلهد على اجلزء املعاكس من احلمل وتقاس بالف
.أمبريلطأمبري أو بالكيلو ف

reactor لفاعِ مُ 
ل الطاقة وَّ فيها التفاعل النووي حيث حتَُ جيريحاوية 

.النووية إىل حرارة
Read only Memory (ROM)

ذاكرة قراءة فقط
بعملية القراءة فقط تسمحوحدة ذاكرة نصف ناقلة 
ت حمتويات كل موقع بَّ ثَ ، وتُـ وليس هلا إمكان الكتابة
.وال ميكن تغيري احملتوياتيف الذاكرة أثناء تصنيعها

read operation عملية قراءة
االثنانيةفيها حتسس الكلمة جيريهي العملية اليت 

إىل تُنَقلمث )عنوان(املخزنة يف موضع ذاكرة حمدد 
.موضع آخر

reader قارئ
.أداة تقوم بالقراءة
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real حقيقي
وهو فعالً أو ما حيدث ،كشيءما هو موجود فعالً 

.أو افرتاضليس ختيل
real part جزء حقيقي
حد يف الرقم العقدي ال حيتوي على الواحدة الومهية  

.كعامل
real power استطاعة حقيقية

.املنبع يف الشبكةاليت يبددهااالستطاعة 
real-time الزمن الحقيقي
ما يتعلق بأنظمة احلوسبة اليت حتّدث املعلومات 

، اخلارجة منها بنفس سرعة وصول املعطيات إليها
مثال .ما يسمح هلا بقيادةوهذا 

.على ذلك الطيار اآليل
receiver مستقبل-جهاز استقبال 

جزء جهاز اهلاتف املوجود يف السماعة الذي -١
أداة مثل -٢. حيول اإلشارات الكهربائية إىل أصوات

الالسلكي أو التلفاز أو اهلاتف الذي جزء من اجلهاز
يستقبل اإلشارات الالسلكية الداخلة وحيوهلا إىل 

.شكل حمسوس مثل الصوت والضوء
receiver noise ضجيج المستقبل

يف جهاز االستقبال ) من نوع بولتزمان(الضجيج احلراري 
وهو تابع لدرجة احلرارة فوق الصفر املطلق ولعرض جمال 

هذا .الضجيج اخلاص بالدارات اإللكرتونية للمستقبل
.الضجيج حيدد حساسية املستقبل

receiver sensitivity حساسية المستقبل
سلكية الصغرى عند مدخل استطاعة اإلشارة الال

له جودة حمددة اليت ينتج عنها استقبالٌ املستقبل 
.لإلشارة

reciprocal مقلوب- تبادلي 
تابع له عالقة بتعبري أو بتابع آخر حبيث تعبري أو-١

ل صَ حيُ الكمية اليت -٢. للواحدايكون جداؤمها مساويً 
.بتقسيم العدد واحد على عدد آخرعليها

reciprocating motion حركة تبادلية
.حركة إىل األمام واخللف أو إىل األعلى واألسفل

reciprocity تبادلية
نتيجة ملعادالت ماكسويل اليت تقرر الظاهرة -١

مثالً aيوضع يف املوقع Aمنبع إن رد فعل : التالية
موضوع يف Bاحلقول املتولدة من منبع آخرعلى 
عند املبادلة بني موضعي Aتساوي ردة فعل bموقع 

A وBعزل ةبشرط أن يكون للوسط نفاذية وثابت
ما خيص الدارات التبادلية ويعين أنه -٢. حمددين

مبمانعة (ميكن املبادلة بني موقع منبع جهد مثايل 
وموقع مقياس تيار مثايل ) داخلية مساوية للصفر

دون أي مكافئ له)مبمانعة داخلية مساوية للصفر(
يف نظرية اهلوائيات هو املبدأ -٣. قراءتيهمايفتأثري

بأن منط اإلشعاع يف اإلرسال واالستقبال يكون 
.نفسه

reciprocity theorem مبرهنة التبادل
، إذا يف دارة أو شبكة مؤلفة من ممانعات خطية سلبية

يف فرع اوضعنا منبع فلطية يف إحدى فروعها وولد تيارً 
بع تيار يف الفرع األخري آخر من الدارة أمكن وضع من

هذا . وُحيصل على نفس فرق الكمون يف الفرع األول
يعين أنه ميكن املبادلة بني منبع فلطية ومنبع تيار 

.ضمن تلك الشروط
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recombination انضمام-اندماج 
عند حّل دارة كهربائية، إلجياد التيارات يف مجيع 

املنابع عن كل ةالدارة الناجتحلولفروعها، ميكن ضمُّ 
- منبع مستقل فيها على حدةكل - املستقلة فيها 

.لتشكيل احلل الكلي
record سجل- سجل ي

بغية احلفاظ على بواسطة أخرىأو ايسجِّل-١
ةجمموعة من املعطيات أو معلوم-٢. املعلومات
.للقراءة من آلةةقابلواحدة حدة حمفوظة كو 

recording تسجيل
.record، انظر سجلعملية صنع 

recovery time التعافي/ زمن االستعادة
الزمن الالزم ملادة أو قطعة من جهاز للعودة إىل 

.شكلها السابق أو املعتاد بعد القيام بعمل ما
rectangular form شكل مستطيل

اإلحداثيات بالشكل -٢.ما هو مستطيل الشكل-١
ليت املستطيل لنقطة هي اإلحداثيات الديكارتية ا

.تعطي مساقط النقطة على حماور متعامدة
rectangular pulse نبضة مستطيلة
هي نبضة مثالية هلا زمن صعود وزمن هبوط غاية يف 

.الصغر ومطال ثابت
rectification تقويم

حتويل التيار املتناوب إىل تيار -٢. التصحيح-١
.مستمر

rectifier موِّ قَ مُ 
.جهد مستمردارة حتول اجلهد املتناوب إىل

rectifier circuit دارة تقويم
.دارة حتول اجلهد املتناوب إىل جهد مستمر

recursive يّ دِ وْ عَ 
ما له عالقة بإجرائية أو يتألف منها والذي ميكن أن 

.
recursive filter يّ دِ وْ ح عَ مرشِّ 

خطا
لعينة املدخل احلالية ولعينات الدخل السابقة ولعينات 

.اخلرج السابقة
reduction إرجاع-اختزال 

-٢.فيه تقليل كمية ماجيرياملقدار الذي -١
فيها إزالة األكسجني من جتريالعملية الكيميائية اليت 

.مركب ما
redundancy حشو-فيض -فائض 

ازدواجية أو تكرار العناصر اإللكرتونية يف جهاز -١
مسارات وظيفية تبادلية يف حال وجود لتوفريإلكرتوين 

تكرار أجزاء من رسالة أو رسالة -٢. عطل يف الدارة
.هلا بغية جتنب أخطاء اإلرسالامبك

reference إشارة لمرجع-مرجع
استعمال-٢. عملية ذكر أو اإلشارة إىل أمر ما-١

.منبع معلومات لتأكيد أمر ما
reference axis محور مرجعي
خط مرجعي تقاس منه املسافات والزوايا يف نظام 

.لإلحداثيات
reference level مستوى مرجعي

ملعايرة الدارات أو يستعملمستوى إشارة قياسي 
.األنظمة اإللكرتونية

reference node عقدة مرجعية
نقطة مشرتكة وتقاس كل تار لتكونختُ عقدة يف شبكة 

.جهود العقد األخرى بالنسبة هلذه النقطة
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reference signal إشارة مرجعية
كلمة تزامن أو عالمة تستعمليف شبكات احلاسوب 

، تزامن أو سلسلة من احملارف السابقة لتزامن اإلرسال
. ل

للداللة عملةات املعروفة املستوهي سلسلة من املعطي
.اإلشارة املرجعيةاتسمى أيضً .على بداية اإلطار

reference voltage جهد مرجعي
عليها من ُحيَصلإشارة جهد مستمر مثبت بدقة -١

ما اوغالبً ،زينر أو خلية نظاميةكديودمنبع مستقر  
جهد متناوب يكون -٢. ألغراض املعايرةعملتست

.يف مطاله ويف زاوية الطورمرجع
reflectance انعكاسية

.اخلاصية الفيزيائية للمادة يف عكس الضوء
reflected سمنعكِ 
ما هو مطوي أو مرسل إىل اخللف كانعكاس الضوء 

.أو انعكاس احلرارة
reflected wave موجة منعكسة
موجة منعكسة عن سطح أو عن انقطاع يف السطح 

مثل أحدمها عن اآلخرتلفني أو عن اتصال وسطني خم
املوجة الالسلكية السماوية أو موجة الصدى عن 
هدف راداري أو املوجة الراجعة إىل منبعها على خط 

.نقل غري متوافق
reflection انعكاس 

هو تغري اجتاه ):يف انتشار املوجات الكهرطيسية(
االنتشار ملوجة مسطحة بسبب سقوط املوجة على 

.سطح مادة ما

reflector عاكس
هو اجلزء من اهلوائي الذي ):يف اهلندسة الكهربائية(

زيادة اإلشعاع يف االجتاه األمامي بغرضيوضع 
.للمشع وختفيض اإلشعاع اخللفي

refraction انكسار
العملية اليت حتصل ملوجة كهرطيسية عندما تغري اجتاه 

تتعرض .انتشارها عند سقوطها على حافة جسم ما
انكسار حد اعملية احنناء تسمى أحيانً املوجة ل

كما . درجة٩٠السكني وتكون زاوية االحنناء أقل من 
االنكسار عند انتشار املوجة يف حيدثميكن أن 

.وسط يشبه الغالف اجلوي
refresh ينعش

يف الصور أو يف إظهارات على ( د دّ جيث أو دّ حي
وذلك بإرسال إشارة ،)الشاشة أو يف ذاكرة احلاسوب

.جديدة
refresh rate ل اإلنعاشمعدَّ 
هو خاصية لشاشات احلاسوب وألدوات اإلظهار 

علىوحتدد هذه اخلاصية تردد وقدرة اجلهاز ،األخرى
. إعادة رسم كامل الصورة على الشاشة يف كل ثانية

.يقاس ذلك بواحدة اهلرتز
regeneration إعادة توليد

إىل نظام أثناء جزء من دور عملية إعادة الطاقة 
.تشغيل اآللة

regenerative braking إعادة توليد بالكبح
طريقة الستخالص الطاقة احلركية من احلمل بإعادة 

على ُتسَتعمل. حتويلها إىل كهرباء وإرساهلا إىل املنبع
واسع يف القاطرات الكهربائية ويف العربات نطاق

.الكهربائية
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regenerative comparator
معيد التوليدنٌ مقارِ 
.Schmidt Triggerقادح مشيتهو 

region منطقة
.من سطح أو فراغ،وعادة مستمرة،قطعة كبرية-١
.مساحة ما-٢

register جلسِ 
أو مواسكدارة م

latches

.املعلومات
registration تسجيل

.إىل ملفأمر ماعنعملية إدخال معلومات 
regular نظامي

خاص بوجهٍ مرتب أو ُمشكَّل حسب منط حمدد -١
ما يتكرر -٢.بفواصل واحدة بني احلاالت الفردية

.على فرتات منتظمة
regulater ممنظِّ 

م به عند قيمة متحكم مصمم إلبقاء املتحول املتحكَّ 
.النظر عن تبدالت احلملبقطعثابتة 

relate ينسب-يربط بعالقة 
.شيئنيعالقة بنييظهرأو يضع

relation عالقة
.

relational عالقاتي
.له عالقة بارتباط أمرين أو أكثرما

relationship عالقة
.relationتسمية أخرى للمصطلح 

relative نسبي
.يعترب بالنسبة لشيء آخرما 

relative error خطأ نسبي
االرتياب يف (اخلطأ النسيب هو نسبة خطأ التقريب 

.إىل قيمة القياس) القياس
relative permeability نفاذية نسبية

.اخلالءمقسومة على نفاذية ،النفاذية العقدية ملادة
relative velocity سرعة نسبية

جسمني أو سرعة جسم الفارق الشعاعي بني سرعيت
بالنسبة جلسم آخر يعترب فيه هذا األخري يف حالة 

.سكون
relaxation oscillator مهتز استرخائي

الشحن بفيه نبضات سريعة تُولَّدمهتز كهربائي 
غازي قاطعٍ بالتفريغ دثوحيَ . والتفريغ املتتايل ملكثف

.د عندما يصل جهد املكثف إىل قيمة حمددةو قمَ 
relay حاكمة 

.أداة تفتح أو تغلق متاسات عند تشغيلها-١
.يستقبل وميرر معلومات أو رسالةما -٢

reliability موثوقية
احتمال أن يستمر عنصر أو نظام يف أداء وظيفته 

.حمددة وحتت شروط حمددةمدةً دون عطل 
reliable بهموثوق

.ميكن الوثوق به ألداء أو تقدمي املطلوب
reluctance ومة مغناطيسيةمقا
خاصية للدارة املغناطيسية يف مقاومة مرور خطوط 
التدفق املغناطيسي وهي تساوي نسبة القوة احملركة 

.ة إىل التدفق املغناطيسيياملغناطيس
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remainder الباقي
.ما يتبقى بعد عملية التقسيم احلسابية

repetition frequency تردد التكرار
pulse repetitionهو تردد تكرار النبضات

frequency.
represent ليمثِّ 

.حيل حمل شيء يف أمر ما
representation إنابة-تمثيل 

.وصف أو إظهار شخص أو شيء بطريقة معينة
repulsion تنافر

عندما تكون هلا نفس مثالً ،قوة تتنافر بسببها األشياء
.القطبية املغناطيسية أو الشحنة الكهربائية

reservoir خزان
.علبة أو غرفة لتخزين السوائل أو احلرارة

reset إعادة تهيئة-إعادة وضع 
.إعادة إىل احلالة األولية-٢. إعادة التموضع ثانية-١

reset button زر إعادة تشغيل 
.كبس لتفعيل آلية إعادة التهيئةيُ زر ضغط 

reset state حالة إعادة تشغيل
.حالة تفعيل إعادة التهيئة

residual راسب- قٍّ بَ تَ مُ 
ما يتبقى بعد ذهاب اجلزء األكرب أو الكمية -١

.ما خيص تشكيل راسب-٢. الكربى
residual field قٍّ بَ تَ مُ حقلٌ 
احلقل املغناطيسي املتبقي يف نواة حديدية بعد إزالة 

.التحريض
residual induction قٍّ بَ تَ مُ تحريضٌ 
هو التحريض املغناطيسي املتبقي يف مادة مغناطيسية 

ايسمى أيضً .مشبعة بعد إزالة احلقل املغناطيسي
.بكثافة التدفق املتبقي

residual voltage قٍّ بَ تَ مُ جهدٌ 
اجلهد الذي يظهر بني مربط اخلط ومربط األرض يف 

.مانع اندفاع أثناء مرور تيار التفريغ
resistance مةمقاوَ 

، وهذا جسم أو مادة ملرور تيار كهربائي فيهامعارضة 
ما يسبب حتول الطاقة الكهربائية إىل حرارة أو شكل 

.آخر من الطاقة
resistance temperature coefficient

عامل تغير المقاومة مع الحرارةمُ 
نسبة تغري مقاومة ناقل يف كل تغري يف درجة احلرارة 

.مبقدار درجة واحدة مئوية
resistive load مل أوميحِ 

ل ال حيتوي على وشيعة أو مكثف ويتألف فقط ِمحْ 
.من مقاومة

resistivity مقاومة نوعية
املقاومة الكهربائية لناقل مساحة مقطعه واحدية 

تعتمد املقاومة النوعية على . وطوله طول واحدي
وتفيد يف مقارنة . 

.املواد املختلفة على أ
resistor مقاومة
.عنصر كهربائي الغرض منه إدخال مقاومة ما يف دارة

Resistor - Capacitor Transistor Logic
(RCTL)

ستور مكثف مقاومةمنطق ترانز 
ستور املقاومة والرتانز استعمالنوع من منطق ب

.تستخدم فيه املكثفات لزيادة سرعة التبديل
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Resistor - Transistor Logic (RTL)

ستور مقاومة منطق ترانز 
فيه املقاومات  ُتسَتعملنوع من الدارات الرقمية 

كأدوات وترانزستورات ثنائية القطبية،كدارات مدخل
.وهي تقانة قدمية مل تعد متوفرة جتار ،تبديل

resolution زيْ مَ - دقة 
وهو يف األنظمة ،دقة التفاصيل يف قياس ما-١

عدد -٢. املستمرة التغري األدىن الذي ميكن مالحظته
يف الواحدة اخلطية أو يف واحدة القياس يف تبكسالال

ما خيص القدرة على التمييز بني -٣. صورة رقمية
.هدفني نقطيني متقاربني يف الزمن أو يف الرتدد

resolving power القدرة على التمييز
لم على التفريق أو التمييز الفية أوقدرة اآلالت البصر 

.بني صورتني صغريتني متجاورتني
resonance رنين-طنين -تجاوب
الزيادة يف مطال اهتزاز لنظام كهربائي أو ميكانيكي 

من ا
ويف حالة دارة ،الرتدد الطبيعي غري املتخامد للنظام

مؤلفة من مقاومة ووشيعة ومكثف فالطنني
هو احلالة اليت تكون فيها معاكسة)التجاوب(
.املكثف) ممانعة(الوشيعة مساوية ملعاكسة )ممانعة(

resonance frequency تردد الطنين
.تردد قادر على توليد طنني يف جسم أو نظام ما

resonant )طنان(ُمجاِوب 
ميددهاالهتزاز أو يعززأن و لنظام حياول أصفة لدارة 

مثل دارة تنعدم فيها حمصلة ممانعة وشيعة . يولدهأو 
فينشأ منط اهتزاز عند أحد الرتدداتمع ممانعة مكثفة

.طبيعي

resonant circuit )طنانة(تجاوب دارة 
الوشيعة واملكثف حبيث مير فيهاتارختُ دارة كهربائية 

.أكرب تيار عند تردد ما
resonant frequency الطنين/التجاوبتردد
الطنني يف الفيزياء هو ميل النظام لالهتزاز مبطال أكرب 
عند بعض الرتددات عنه يف الرتددات األخرى وتسمى 

.طنني النظام أو ترددات الطنني
resonant network دارة طنين

.resonant circuitانظر 
response استجابة

الفعل على أمر ردّ -٢. خطيةإجابة شفهية أو-١
.ما

response time زمن االستجابة
املدة الالزمة لشخص أو لنظام إلظهار رد فعل على 

.حافز أو حادثة
restoration استعادة
عملية إعادة أمر ما إىل صاحبه أو مكانه أو حالته 

.األوىل
retarding potential طكمون مثبِّ 

.متحركجسيمكمون يتسبب يف إنقاص سرعة 
retrograde عكسي

.ه أو متحرك إىل الوراءموجَّ 
retroreflector عاكس أشعة

مسار األشعة يكونأداة تقوم بعكس اإلشعاع حبيث 
.ا ملسار األشعة الساقطةاملنعكسة موازيً 
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return ratio نسبة االنعكاس
يف دارة  )مرتبط(ملنبع غري مستقلنسبة اإلعادة 

كهربائية خطية هي معكوس نسبة التيار أو اجلهد 
للتيار أو للجهد لاملعاد إىل موقع املنبع غري املستق

.واخلاص مبنبع بديل مستقل
reverberation الصدى

.امتداد أثر الصوت أو أثر التجاوب
reverse يعكس- عكسي 

ملا  اجعل أمر ما معاكسً -٢. يتحرك عكس-١
الذهاب يف االجتاه املعاكس لالجتاه -٣. كان عليه

. تغري كامل يف اجتاه احلركة أو يف الفعل-٤. السابق
reverse bias عكسي) استقطاب( انحياز 

مبرور التيار pnاحلالة اليت ال تسمح فيها وصلة 
.الكهربائي

reverse current تيار عكسي
ستمر يف االجتاه العكسي أو تدفق التيار تدفق التيار امل

.املتناوب بزاوية طور معاكسة للمعتاد
reverse link وصلة عكسية

ي الوصلة بني املستثمر يف االتصاالت الالسلكية ه
كانت الوصلة حتتوي على إذا. احملطة الثابتةاملتحرك و 

ساتل اتصاالت فإن الوصلة العكسية ستتكون من  
املستثمر املتحرك إىل من (ة كل من الوصلة الصاعد

الساتل إىل احملطة من(ومن الوصلة اهلابطة ) الساتل
.)الثابتة

reverse saturation current

تيار اإلشباع العكسي
النثر حلوامل سببهديودهو جزء من التيار العكسي يف 

هذا .األقلية من املناطق احملايدة إىل املنطقة املقفرة

.عن اجلهد العكسياالتيار مستقل تقريبً 
reverse-active mode نمط فعال عكسي

والتعامل مع ،التعامل مع مربط الباعث كمجمعجيري
دارة مضخم باعث مشرتك 

.ثنائي القطبيةالستور يف الرتانز 
reversibility قابلية العكس

.االنعكاس يف أي اجتاهإمكان
reversible عكوس 

كخلية قابلة ،قادر على توليد إحدى حالتني-١
ما خيص -٢. لالنعكاس أو كرد فعل انعكاسي

عملية مثل التفاعل الكيميائي أو تغيري زاوية الطور 
.حيث ميكن إعادة النظام إىل حالته االبتدائية

Reynolds number رقم رينولدز
يف ميكانيك السوائل يستعمل،رقم ليس له واحدات

السائل حول جسم أو ضمن أنبوب ري جيأ:ليبّني 
؟امضطربً مأااجريانً 

RF )تردد السلكي(مختصر 
.radio frequencyانظر 

RF amplifier مضخم تردد عالٍ 
عملةمضخم يضخم إشارات الرتددات العالية املست

.عادة يف االتصاالت الالسلكية
RF signal إشارة تردد عالٍ 

رتز كيلو ه٣
.جيغاهرتز٣٠٠وحىت اتقريبً 

rheostat مقاومة متغيرة
للتحكم يف التيار بتغيري عملأداة كهربائية تست

.املقاومة
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ring رنين-حلقة 
إصدار -٢. خط أو شكل أو جسم دائري-١

.صوت رنان
ring counter يّ عداد حلق

العد تتصل على التسلسل للعمل عدد من دارات 
.املتتايل يف عد النبضات

ripple تموج
-٢. اهتزاز مبطال صغري مرتاكب على قيمة ثابتة-١

.موجة صغرية-٣. اجلزء املتناوب من خمرج دارة تقومي
ripple counter عداد تموج

فيه توقيت القالب األول فقط جيريعداد غري متزامن 
.بساعة خارجية

ripple current تيار تموج
.تيار قيمته اللحظية هلا متوجات صغرية

ripple factor عامل التموج
التغيري يف املطال املوجود يف منبع تغذية تيار مستمر 

.بسبب الرتشيح غري الكايف
rise يصعد-صعود 

-٢. التحرك من موضع أدىن إىل موضع أعلى-١
.ةزيادة يف العدد أو احلجم أو الكمية أو الدرج
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.إىل قيمة عالية
rms )الجذر المتوسط التربيعي(مختصر 

.root mean squareانظر 
ROM )ذاكرة قراءة فقط(مختصر 

.Read only Memoryانظر 

root locus graph المحل الهندسي للجذور
مسار جذور معادلة جربية هلا عوامل ثابتة عند تغيري 

.الوسطاءأحد 
root mean square (rms)

الجذر المتوسط التربيعي
وهو قياس ،باملتوسط الرتبيعياويعرف أيضً -١
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rotating - antenna pedestal

قاعدة دوارة للهوائي
يدعم هوائادوارً ايتألف اهلوائي من قاعدة حتمل حمركً 

.على األقلاواحدً 
rotating machine آلة دوارة
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.الدوران حبقل دوار
rotating magnetic field
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rotation دوران
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rotational دوراني
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rotor اروّ دَ 

.اجلزء الدوار من اآللة
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rotor core قلب دوار
جزء الدارة املغناطيسية آللة كهربائية يقع ضمن 

.الدوار
roughness خشونة

بل فيه عدم انتظام ،السطح أو حلافة ليس ناعمً صفة
.وعدم استواء

rounding error خطأ التقريب
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.خانات عشرية مناسبة
round-trip transit time

ديوْ زمن العبور العَ 
الزمن املطلوب إلشارة نبضية أو رزمة للذهاب من 

.منبع إىل وجهة حمدد والعودة إىل املنبع
Routh's stability criterion

معيار استقرار راوث
اختبار رياضي وهو شرط ضروري وكاف الستقرار 

.نظام حتكم خطي غري متبدل مع الزمن
routine َمساق-إجراء
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.
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إىل املقصد)املصدر(رزم املعطيات من املنبع
.)الوجهة(

row سطر
ضمن إطار عمل سلسلة من العناصر املرتبة أفق-١

من نوع ما، مثل السلسلة املستمرة من اخلاليا املتتابعة 
من اليسار إىل اليمني يف وريقات اجلدولة 

spreadsheets . أو كسطر أفقي من البكسالت
عدد من األشخاص أو -٢. على شاشة فيديوية

- ٣).يف صف(األشياء املصطفة يف خط مستقيم 
.سطر كتابة

run-length الوحدانسلة طول سل
" واحد"عدد البتات املتتالية اليت قيمة كل منها 

.واحملصورة بني صفرين
rupture ع الدارة طْ قَ 

.املفاجئ والكاملحالة االنكسار أو االنقطاع
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- S -
S/H circuit)دارة أخذ عينة وإمساك(مختصر 

.sample and hold circuit (S/H)انظر 
S/N

)نسبة اإلشارة إلى الضجيج(مختصر 
.signal to noise ratioانظر 

safety valve مام أمانصِ 
.لتخفيف أو إزالة الضغط الزائدصمام يفتح آل

salient - pole rotor ار ذو أقطاب بارزةدوّ 
مكونة من صفائح من الفوالذ دوار له أقطاب بارزة

الدوار ولكل قطب حذاء يلف حوله تثبت على 
دورة 1500و 100يستخدم للسرعات بني . سلك

.rpmبالدقيقة 
salient pole قطب بارز
قطب مغناطيسي بارز باجتاه املتحرض يف اآللة 

.الكهربائية
salient-pole machine آلة بأقطاب بارزة

حوله قطب تتوضع حذاءُ لكل قطبٍ آلة يكون فيها 
احملركات ذات األقطاب ُتستعمل.ملفات القطب

اليت تعتمد على العنفات املائية يف التطبيقاتالبارزة
. للحركةامصدرً 

salinity َتَملُّح
.درجة ملوحة ماء البحر أو تركيز امللح فيه

sample عينةالأخذ-عينة 
.جزء صغري أو كمية صغرية لتبيان ماهية الكل-١
القيمة اللحظية إلشارة متاثلية عدة مرات قياس-٢

.يف الثانية بغية حتويل اإلشارة إىل الشكل الرقمي
sample and hold circuit (S/H)

دارة أخذ عينة وإمساك
زمنية حمددة حلظاتيفدارة تقيس إشارة املدخل 

عند قيمة القياس األخري أو اويبقى خرجها ثابتً 
.القياس التايلإجراءاألحدث حىت 

sample space فضاء العينات
مفهوم يرد يف نظرية االحتماالت، وهو جمموعُة مجيع 

.النتائج املمكنة لتجربة عشوائية
sampled ُمَقطع

.عينات منهتذَ خِ ما أُ 
sampled function تابع ُمَقطع

.منهعيناتٌ تذَ خِ ما أُ تابعُ 
sampler آخذ عينات

.اجلهاز الذي يأخذ العينات
sampling أخذ عينات

.sampleانظر 
sampling frequency

تردد التقطيع-تردد العينات 
.تردد أخذ العينات من إشارة متغرية باستمرار

sampling rate سرعة أخذ العينات
.تردد أخذ العينات يف واحدة الزمن

SAR )الفتحة الصناعيةرادار (مختصر 
.Synthetic Aperture Radarانظر 
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satellite ساتل
جسم صنعي موضوع يف مسار حول األرض أو حول  

.غية مجع املعلومات أو لالتصاالتكوكب آخر ب
saturable قابل لإلشباع

.والتشربقابل لإلشباع
saturated region منطقة مشبعة

-املصب عندما يصبح تيار): MOSيف ترانزستور (
ااملنبع ومستقل تقريبً و للجهد بني البوابة ااملنبع تابعً 

املنبع يسمى ذلك باملنطقة و عن اجلهد بني املصب 
.املشبعة

saturation إشباع
عملية التزويد الزائد بشيء ما حىت ال تعود هناك 

.لطلبهحاجة
saturation current تيار اإلشباع

هو ذلك اجلزء p-nديوديف تيار اإلشباع العكسي
من التيار العكسي الذي ينتج بسبب نثر احلوامل 

إىل منطقة املعتدلة كهربائnو pاألقلية من املناطق
من حوامل املقفرةnوpالعبور عند الوصلة بني 

عن اجلهد اهذا التيار مستقل تقريبً .الشحنات
.العكسي

saturation factor عامل اإلشباع
قابل للمغنطة وهو نسبة الزيادة قياس إلشباع جسم 

الصغرية يف التحريض إىل نسبة الزيادة يف التدفق 
وهذا يطبق يف .تلك الزيادةعناملغناطيسي الناتج

التحريض املغناطيسي للمحركات الكهربائية عند 
.السرعة االمسية

saturation point نقطة اإلشباع
.النقطة اليت يبدأ عندها اإلشباع

sawtooth المنشارسن 
خفيفة وميولٍ حادة مبيولٍ له شكل أسنان املنشار ما 

.بالتبادل

S-band: 2000 MHz - 4000 MHz

Sالمجال الترددي 

٤٠٠٠-اهرتز غمي٢٠٠٠جمال الرتددات بني 

.ميغاهرتز
scalar قيمة عددية

هلا قيمة وليس هلا كمية مثل الوقت أو درجة احلرارة 
.)اليست شعاعً (اجتاه

scale قياس- ُسلم -تدريج 
يف بكسلخاصية يف الصورة تربط حجم ال-١

تغيري -٢. املساحة املقابلة يف املنظرالصورة حبجم
احلجم للصورة أو للجسم بالتكبري أو التصغري مع 

. إبقاء التناسبات الكلية
scale factor عامل قياس
.نسبة الطول يف الرسم أو النموذج إىل الطول احلقيقي

.ثابتة التناسبايسمى أيضً 
scale ratio قياسالنسبة 

نسبة 
. يف النموذج األصلي الطبيعي

scan مسح
البحث يف كل أجزاء شيء ما بعناية بغية كشف -١

التسبب يف مرور كاشف أو شعاع  -٢. خاصية ما
كهرطيسي على سطح أو شيء أو جزء من جسم 
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ض على رِ عُ عملية حتويل مواصفات شكلٍ -٣. ما
مثل اللون وشدة اإلنارة إىل جمموعة ثابتة من ،شاشة

املواصفات الرقمية بغية املعاجلة واإلرسال والتخزين 
.للصورة

scan conversion

)في الفيديو(تحويل المسح 
حتويل التعريف اهلندسي لشكل بدائي إىل جمموعة من 

.تبكسالال
scan converter مبدل المسح

.الذي يقوم بتحويل املسحاجلهاز اإللكرتوين
scan period دور المسح

SONARاملدة اليت يستغرقها الرادار أو السونار

.
scanner ماسح

ملسح الوثائق أو الصور بشعاع عملأداة تست-١
أداة حترف -٢. ضوئي على خطوط متوازية متقاربة

آليات مثل استعمالالشعاع الضوئي بزوايا حمددة ب
عن عواكس كهرضوئية أو صوت ضوئية أو جاالنعرا 

. ميكانيكية
scanning مسح

scan:انظر (3).
scatter تشتُّ ت- يبعثر–ينثر 

تحرك بسرعة ي-٢. رمي يف اجتاهات عشوائيةي-١
الدرجة اليت ختتلف فيها -٣. يف اجتاهات خمتلفة

.القياسات أو املشاهدات املتكررة لكمية ما
scattered متشتت- متناثر 

على مسافات واسعة أو حلظات ما حيدث أو يتوزع
.أو زمنغري منتظمة فراغ

scattering تشتت- تناثر 
أو اإلشعاع يف اجلسيماتتشتت شعاع من -١

التموضع -٢. اجتاهات خمتلفة بسبب عوامل فيزيائية
.بشكل غري منتظم ومتباعد

scene منظر- مشهد 
.املكان الذي حتدث فيه حادثة

schematic مخطط
.ظهر تركيب جهاز إلكرتوينيُ رسمٌ 

Schmitt trigger قادح شميدت
فيها اخلرج إىل قيمة عظمى دارة ثنائية االستقرار يزداد 

مستقرة عندما يزداد الدخل إىل ما فوق عتبة حمددة 
عند هبوط جهد اويتناقص فيها اخلرج إىل الصفر تقريبً 

.الدخل إىل ما حتت عتبة أخرى
Schottky diode شوتكيديود

. بني نصف ناقل ومعدنصلةٍ وَ تشكل بِ يديود
واسع يف على نطاقالديوداتهذه عملتست
يقات الدارات التكاملية ويف املازجات تطب

.واملضاعفات للرتددات العالية
Schottky transistor ترانزستور شوتكي

وديودBJTثنائي القطبية ستورهو مزيج من ترانز 
، وذلكستور من اإلشباعشوتكي يقوم مبنع الرتانز 
.بتحويل تيار املدخل الزائد

Schottky TTL circuits

نوع شوتكيTTLدارات 
ستورات يف الدخل واخلرج ز بوابة منطقية تتكون من تران

الرتانزستور شوتكي هو ترانزستور (NANDمثل بوابة 
BJTمع ديود شوتكي(.
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scope الحقة تدل على اإلظهار- مجال 
-٢. فعالية ما أو شيء ماتشملهااملساحة اليت -١

.ليسكوباملكروسكوب والت:مثل،أداة إظهار
SCR

)نواقلبأنصاف فيهمقوم متحكم (مختصر 
.semiconductor controlled rectifierانظر 

scrambling بعثرة
تغيري ترددات إشارة صوتية هاتفية أو إذاعية -١

-٢. حبيث تصبح غري مفهومة دون أداة فك الرتميز
بعملية ) تغيري ترتيب املكونات(عشوءة تتابع رمز ما 

.قابلة للعكس دون إدخال فيض يف سلسلة البتات
screen ساتر-شاشة 

لتقسيم يستعملحاجز شاقويل ثابت أو متحرك -١
غرفة أو للوقاية من الرياح أو احلرارة أو الضوء أو 

سطح صمام األشعة املهبطية أو ما -٢.لالختباء
يف التلفاز اخصوصً 

عرض الصور واملعطيات جيري،احلاسوب واملظهراتو 
. عليه

screen grid شبكة ساترة
شبكة توضع بني املصعد والشبكة احلاكمة يف الصمام 

يفاإللكرتوين حلذف تأثري تغريات جهد املصعد 
.الشبكة احلاكمة

scroll قزلْ 
الشكل الظاهر على شاشة احلاسوب حتريك النص أو

. باجتاه معني بغية مشاهدة أجزاء خمتلفة منه
SDR )جهاز السلكي برمجي(مختصر 

.software defined radioانظر 

sea clutter

تشويش راداري من البحر- كسرة بحرية 
هو تشويش على الرادار يف الطائرة بسبب -١

.انعكاسات اإلشارة عن سطح البحر املتموج
األشكال اليت تتولد على شاشة السونار من -٢

.األصداء الصوتية الناجتة عن سطح البحر اهلائج
sea surveillance radar

رادار مراقبة بحرية
نظام جلمع وتقدمي وربط وإظهار معلومات داعمة 

.مستخلصة من عمل املراقبة البحرية
search بحث

.شيءالعثور علىحماولة 
search and acquisition بحث وتحصيل

.شيء واحلصول عليهحماولة العثور على
secondary color وينلون ثا

.لون ناتج عن مزج لونني أساسيني
secondary emission انبعاث ثانوي

إلكرتوناتقذفه ببمن سطح لكرتوناتإصدار اإل
.الطاقةأساسية عالية 

secondary winding ملف ثانوي
عن مرور تيار يف افيه ناجتً ملف يكون التيار املتحرض

.امللف األويل
section مقطع-قسم

من األجزاء الواضحة اليت يقسم إليها شيء أيّ -١
جمموعة واضحة ضمن -٢. أو ما يتألف منه الشيء

.جمموعة أكرب من األشخاص أو األشياء
sectionalized مسَّ ُمقَ 

.أقسام فرعية)أو مقسم إىل(مؤلف من 
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sector قطاع
الشكل - ٢.مساحة أو جزء متميز عن اآلخرين-١

املسطح املوجود بني نصفي قطر دائرة أو قطع ناقص 
.وحميط القوس بينهما

sectorization تجزيء-تقسيم إلى قطاعات 
.sectionalizedانظر 

segment يقطع-قطعة 
مستوي مقتطع بواسطة خط أوجزء من شكل-١

ما إىل أجزاء أو أقسام ايقسم شيئً -٢. يقطعه
.متفرقة

segmentation تجزيء- تقطيع 
.عملية تقسيم شيء ما إىل أجزاء أو قطع

selection انتقاء-اختيار 
.يُنَتقىما-٢. اصطفاء شيء دون غريهعملية -١

selectivity انتقائية
قدرة جهاز االستقبال على استقبال جمال الرتددات 

. الرتددات األخرى على اجلانبنياملطلوب فقط ونبذ 
ان ذلك خصائص اإلشارة فقط بل حيسن أيضً ال حيسِّ 

.اخلصائص الضجيجية للمستقبل
selector ناخب

.النتقاء اخلياراتيستعملمفتاح 
self - excitation winding ملف تهييج ذاتي
امللف اخلاص باألقطاب األساسية للمولدات حيث 

يسي هلذه األقطاب بإمرار حتريض احلقل املغناطجيري
تيار فيها من ملف األقطاب الرئيسية للمتحرض 

.)الدوار(
self bias انحياز ذاتي -استقطاب ذاتي 

ستور حبيث ال حيتاج إال إىل يف الرتانز عملتقنية تست

ويوضع ،جهد استقطاب وحيد بني املصرف واألرض
مقاومة ومكثف على التوازي بني مربط املنبع عادة

.واألرض
self complementing code

ترميز إتمام ذاتي
ضم متمم ناتجيكون فيه ترميز عشري مرمز ثنائ

يرمز كل رقم .الرقم هو متمم الضم لذلك الرقم
واملتمم لكل رقم هو ،بأربع بتات٩و ٠عشري بني 
.٩متممه إىل 

self inductance ةذاتييةتحريض
نسبة القوة احملركة الكهربائية املتولدة يف دارة بسبب 

قاس تُ التحريض الذايت إىل معدل تغري التيار املولد هلا و 
.باهلنري

self induction تحريض ذاتي
حتريض قوة حمركة كهربائية يف دارة عند تغيري التيار يف 

.تلك الدارة
self-excited generator

ج الذاتيمولد التهيي
.يعمل دون منبع خارجيللتيار الكهربائي املتناوب مولد 

semi - conductor diode نصف ناقلديود
مصنوع من عناصر نصف ناقلة هي عادة ديود

السيليكون يكون فيه املهبط ذا شحنة سالبة وفيه 
ويوضع جبانب املصعد الذي له ،زائدةإلكرتونات

عند هذه . شحنة ذاتية موجبة وفيه ثقوب زائدة
الوصلة تتشكل منطقة مقفرة خالية من الثقوب 

بتطبيق جهد موجب على املصعد . لكرتوناتواإل
أما عند تطبيق جهد ،تصغر املنطقة املقفرة ومير التيار

سالب على املصعد فتكرب املنطقة املقفرة ومتنع مرور 
.يارالت
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semi coductor نصف ناقل
مادة صلبة هلا ناقلية تقع بني ناقلية العازل وناقلية 

إما بسبب إضافة شائبة أو بسبب ،أكثر املعادن
العناصر املصنوعة من أنصاف النواقل . تأثريات احلرارة

خاص السيليكون هي العناصر األساسية وبوجهٍ 
.الدارات اإللكرتونيةملعظم

semiconductor controlled rectifier
(SCR)

نواقلبأنصاف فيهمقوم متحكم 
تياره األمامي بني املصعد ميرّ مقوم نصف ناقل 

واملهبط بسبب إشارة مطبقة على مسرى ثالث هو 
عن ،البوابة

.اإلشارة
sending-end fault

عطل من طرف اإلرسال
العطل احلادث بالقرب من طرف ):يف خطوط النقل(

.اإلرسال
sensing element سّ حِ مُ عنصر 

مثل احلرارة أو (اأية أداة تستقبل إشارة أو تنبيهً 
وتتجاوب معه بطريقة ) الضغط أو الضوء أو احلركة

.مميزة
sensitive حساس

اإلشارات سرعة الكشف أو االستجابة للتغريات أو
.أو التأثريات الضعيفة

sensitivity حساسية
ات ري خاصية نظام تدل على التأثري املشرتك لتغ

األداء العام للنظام وتأثري تغريات العوامل يفالعناصر 
يفاضطرابات اإلشارة وتأثري عدم وضوح النموذج يف

إن حساسية املستقبل هي فمثالً . أداء واستقرار النظام

إشارة املدخل الصغرى الالزمة للحصول على خرج 
حساسية نظام التحكم قياسها ميكن . مناسب

. مبجموعة من توابع احلساسية يف الزمن والرتدد واألداء
حتليل احلساسية للنظام يف مرحلة استعمالميكن 

الرتكيب بغية ختفيض احلساسية والوصول إىل تصميم 
.مستقر

sensitivity time control (STC)

تحكم زمني بالحساسية
الناجتة عن ايستعمل

االنعكاسات القوية عن سطح األرض يف البوابات 
ودون ذلك سيصل ،األوىل من مستقبل الرادار

فيتوقف جة اإلشارات القويةنتياملستقبل إىل اإلشباع
.عمله

sensor حسمُ 
أخرى يكون دخله مبدل ميكانيكي كهربائي أو أداة 

ومن ؛لتلك الظاهرةكماظاهرة فيزيائية وخرجه قياسً 
.هذه الظواهر احلرارة والضغط واجلهد والتيار

separability قابلية الفصل
الفصل يف اإلشارة أو النظام حبيث خاصية التفريق أو

جبداءأن متثيل اإلشارة أو النظام ميكن التعبري عنه 
تعتمد بدورها على متحوالت العناصر املكونة اليت

.امستقلة أقل عددً 
separable َفصول/قابل للفصل

.على حدةما ميكن فصله أو التعامل معه 
separate excitation تهييج مستقل

فيه نظام احلقل من ىيـَُغذَّ نوع من حتريض اآلالت 
.مستقلمستمرٍ منبع تيارٍ 
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separation تفريق- فصل 
تقسيم -٢. فعل التحريك أو احلركة أو اإلبعاد-١

.شيء ما إىل مكوناته أو عناصره املميزة
sequence يسلسل- متتالية - تسلسل 

الرتتيب احملدد الذي تتبع فيه األشياء املرتابطة -١
احلركات جمموعة من األحداث أو-٢. ابعضها بعضً 

- ٣. برتتيب معنيابعضً أو األشياء اليت تتبع بعضها 
.بتسلسل معنييرتِّب

sequential تتابعي
بتسلسل أو تتابع )أو ما هو مرتب(ما يتعلق -١

.ما حيدث على التسلسل أو بالتتابع-٢. معني
sequential circuit دارة تتابعية

لكل املداخل وبوجود ايف دارة ضم يكون اخلرج تابعً 
يف دارة . التنبؤ باخلرجاأي شكل للمداخل ميكن دائمً 

بل لتاريخ فقط للمداخل اتتابعية ال يكون اخلرج تابعً 
.اأيضً تغريات املداخل

sequential logic circuit دارة منطقية تتابعية
على خرجها نوع من الدارات املنطقية ال يعتمد 

بل على تاريخ الدخلفقط الدخل احلايل للدارة 
.اأيضً 

serial adder - subtractor

جامع طارح تسلسلي
خاصة االثنانيةعداددارة قادرة على مجع وطرح األ

.ارقمً ارقمً 
serial addition جمع تسلسلي

.ارقمً افيها مجع عددين رقمً جيريعملية حسابية 
serial number رقم تسلسلي

.رقم يوضع على منتج للتعريف به

serial output تسلسلي) خرج(مخرج 
على ااخرج معطيات 

.مسار اتصال وحيد
serial port بوابة تسلسلية

.اا
serial transfer نقل تسلسلي
نقل حمارف عنصر معلومات على التوايل على مسار 

.واحد يف احلاسوب
series سلسلةمت

321...عبارة صيغتها   xxx حيثix عدٌد
.حقيقيٌّ أو عقدي

series connection وصل تسلسلي/ ربط 
عناصر متصلة على التسلسل يف مسار واحد حبيث 

.مير التيار الكهربائي نفسه يف كل تلك العناصر
series excitation تهييج تسلسلي

ل عدة لفات هنا يكون ملف احلقل املغناطيسي بشك
) املتحرض(من سلك غليظ ويغذى من تيار الدوار 

.بوضعه على التسلسل مع الدوار
series resonance تسلسليتجاوب

الناتج عن عناصر دارة يرتبط فيها )الطنني(التجاوب 

.التجاوباإلمجالية هلما إىل احلد األدىن عند تردد 
servo system نظام مالحقة
نظام حتكم مغلق احللقة يتألف من حمرك تقوده إشارة 
هي تابع للفارق بني الوضعية املتلقية لألوامر أو 

والوضعية احلقيقية أو السرعة احلقيقية ،لسرعتها
وعادة ما حتتوي آلية املالحقة ،إىل التوافقللوصول

تكامل واحد على تضخيم استطاعة وعلى عنصر
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.ى األقل يف االجتاه األمامي للدارةعل
servomotor محرك مالحقة-محرك قيادة 

سرعة الوضعية و الحمرك يسمح بالتحكم الدقيق ب
مبحسّ ويتألف من حمرك مناسب مرتبط . تسارعالو 

عادة ما ،للوضعية وحيتاج إىل دارة حتكم متقدمة
ا مع هذا ستعماهلالااتصميمً تكون مصممة 

.احملرك
set جهاز- مجموعة - ّيئيه–يضبط 

. ما يف وضعية مستقرةًئاشييضع-١
جمموعة من -٣.الصحيحبوجههضبط العملي-٢

.جهاز-٤.األشياء
set / reset latch ماسك تهيئة وإرجاع

تسمى إحدى وضعييت .رارقهزاز متعدد ثنائي االست
.إلرجاعابواألخرىاالستقرار بالتهيئة 

setting إعداد- ضبط 
.setانظر 

setting time زمن االستقرار
.الزمن الالزم لشيء ما حىت يستقر

setup time زمن اإلعداد
الوقت الالزم حىت تستقر معطيات املداخل قبل أو 
بعد حتول مدخل التحكم إىل حالة اإلمساك أو ختزين 

.القيمة
seven segment display إظهار بسبع قطع

عملوتست8شكل الرقم هلاقضبان ةمن سبعترتيبة 
وميكن متثيل أي ،يف املظهرات اإللكرتونية للمحارف

.حمرف بإضاءة القضبان املناسبة

shape يشكل- مظهر - شكل 
.الشكل أو احلدود اخلارجية لشخص أو شيء-١
.شكل هندسي كاملربع أو املثلث أو املستطيل-٢
.مالشيءٍ أو هيئة ما شكالً يعطي-٣

shape number رقم الشكل 
من نوع معني يف خمطط اعدد وحيد حيدد شكًال معينً 

.قاعدة البيانات املوحدة
shear stress إجهاد القص

لذي يؤدي لتوليد ا،شكل اإلجهاد يف جسم أو قطعة
.من التمدد أو االحنناءقص بدالً 

shell type transformers

Eمحول بنواة  – I

حمول تكون فيه الدارة املغناطيسية حميطة بشكل شبه 
.كامل بامللفات

shield حائل/درع/حجاب–ساتر 
تشكيلة من الصفائح أو الشبكات املعدنية مصممة 
حلماية أجهزة إلكرتونية من التداخل الكهربائي 

. الساكن أو التداخل املغناطيسي
shift

وردية-زحزحة - إزاحة- زاحينْ -يزيح 
يتحرك أو حيرك من مكان آلخر عادة ملسافة -١

تغري طفيف يف التموضع أو االجتاه أو -٢. قصرية
الّنوبة-٣. امليل

قبل تبديلهم مبجموعة أخرى
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قبل تبديلهم مبجموعة أخرى
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.ى األقل يف االجتاه األمامي للدارةعل
servomotor محرك مالحقة-محرك قيادة 

سرعة الوضعية و الحمرك يسمح بالتحكم الدقيق ب
مبحسّ ويتألف من حمرك مناسب مرتبط . تسارعالو 

عادة ما ،للوضعية وحيتاج إىل دارة حتكم متقدمة
ا مع هذا ستعماهلالااتصميمً تكون مصممة 

.احملرك
set جهاز- مجموعة - ّيئيه–يضبط 

. ما يف وضعية مستقرةًئاشييضع-١
جمموعة من -٣.الصحيحبوجههضبط العملي-٢

.جهاز-٤.األشياء
set / reset latch ماسك تهيئة وإرجاع

تسمى إحدى وضعييت .رارقهزاز متعدد ثنائي االست
.إلرجاعابواألخرىاالستقرار بالتهيئة 

setting إعداد- ضبط 
.setانظر 

setting time زمن االستقرار
.الزمن الالزم لشيء ما حىت يستقر

setup time زمن اإلعداد
الوقت الالزم حىت تستقر معطيات املداخل قبل أو 
بعد حتول مدخل التحكم إىل حالة اإلمساك أو ختزين 

.القيمة
seven segment display إظهار بسبع قطع

عملوتست8شكل الرقم هلاقضبان ةمن سبعترتيبة 
وميكن متثيل أي ،يف املظهرات اإللكرتونية للمحارف

.حمرف بإضاءة القضبان املناسبة

shape يشكل- مظهر - شكل 
.الشكل أو احلدود اخلارجية لشخص أو شيء-١
.شكل هندسي كاملربع أو املثلث أو املستطيل-٢
.مالشيءٍ أو هيئة ما شكالً يعطي-٣

shape number رقم الشكل 
من نوع معني يف خمطط اعدد وحيد حيدد شكًال معينً 

.قاعدة البيانات املوحدة
shear stress إجهاد القص

لذي يؤدي لتوليد ا،شكل اإلجهاد يف جسم أو قطعة
.من التمدد أو االحنناءقص بدالً 

shell type transformers

Eمحول بنواة  – I

حمول تكون فيه الدارة املغناطيسية حميطة بشكل شبه 
.كامل بامللفات

shield حائل/درع/حجاب–ساتر 
تشكيلة من الصفائح أو الشبكات املعدنية مصممة 
حلماية أجهزة إلكرتونية من التداخل الكهربائي 

. الساكن أو التداخل املغناطيسي
shift

وردية-زحزحة - إزاحة- زاحينْ -يزيح 
يتحرك أو حيرك من مكان آلخر عادة ملسافة -١

تغري طفيف يف التموضع أو االجتاه أو -٢. قصرية
الّنوبة-٣. امليل

قبل تبديلهم مبجموعة أخرى
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shift left register سجل إزاحة نحو اليسار
.ارسجل ينقل البتات من اليمني إىل اليس

shift right register سجل إزاحة نحو اليمين
.سجل ينقل البتات من اليسار إىل اليمني

short - circuit صردارة قَ 
حالة حتصل يف منبع التغذية أو يف دارة تتصل فيها 

األرض وميرّ بأو ببعض النواقل احلاملة للتيار بعضها 
.شديدبسبب ذلك تيار كهربائي 

short - circuit current تيار دارة قصر
ن مير يف نظام كهربائي عند حدوث أأكرب تيار ميكن 

.لتوتر وممانعة النظاماد تبعً وحيدَّ .دارة قصر
short - term األجل/قصير األمد

.قصريةمبدةما يدوم أو يتعلق 
short - time rating تحميل قصير األمد

الذي ميكن أن يتحمله منبع تغذية التيار الزائد مقدار
.احمددً اقصريً اوقتً 

short circuit دارة قصر
.short-circuitانظر 

short circuit capacity استطاعة القصر
حساب استطاعة القصر يف تطبيقات كثرية يستعمل

ومعدل سعة القطع منها معرفة حجوم احملوالت،
والتيارات اليت جيب أن والفواصمللقواطع اآللية 

تتحملها القواطع الكهربائية والفواصم، وحتديد ضرورة 
معاكسة خط مع قيادة عند تردد متغري استعمال

.اخل...

short circuit current تيار دارة القصر
.short-circuit currentانظر 

shortcoming عيب- سيئة 
عدم التمكن من الوصول إىل مقايس حمددة سواء  
كان ذلك يف شخصية اإلنسان أو يف خطة أو يف 

.نظام
shot noise ضجيج اإلطالق
الضجيج اإللكرتوين الذايت الناتج يف دارة كهربائية 

.لكرتوناتبسبب الطبيعة املتقطعة للنقل باإل
shunt عةُمَفرِّ -عيفرِّ 

تيار كهربائي بواسطة ناقل يصل نقطتني يف إمرار-١
ناقل كهربائي يصل -٢. دارة ومير فيه بعض التيار

.نقطتني يف دارة ميكن حتويل بعض التيار إليه
shunt capacitance سعة تفرعية
مكثف أو جمموعة من املكثفات توضع بني طريف 

زيادة يف اجلهد أو لتحسني لتحقيقخط نقل كهربائي 
.طاعة يف الدارةعامل االست

shunt coil وشيعة تفرعية
ملف يربط على التوازي مع نظام كهربائي بغية 

باملعاكسة اوتسمى أيضً .حتريضياستجرار تيار
.التفرعية

shunt impedance ممانعة تفرعية
.ممانعة توصل على التوازي مع دارة كهربائية

shunt peaking coil تفرعيةذروةوشيعة
بني)طنانة(جتاوبّية على التفرع مع دارة يوَصل ملف 

ل خرج مضخم إىل مدخل مضخم املرحلة التالية ِمح 
بغية التعويض عن الفقد يف الرتددات العالية الناتج 

.يف املرحلتنيعن السعة املوزعة
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shunt resistance مقاومة تفرعية
لقياس التيار يف دارة  عملهي مقاومة عالية الدقة تست

كهربائية وتعمل بقياس هبوط اجلهد على املقاومة 
ية بتفرعية التيار أو بتفرعاوتسمى أيضً . عروفة القيمةامل

.مقياس التيار
shutter مغالق

لم يف آلة التصوير أداة تفتح وتغلق لتعريض الفِ 
.ورلنّ ل) رةاملصوِّ (

SI (International System)

الدولينظام الواحدات 
ه واحدات،نظام واحدات فيزيائي دويل معرتف به

املرت والكيلو غرام والثانية واألمبري هي األساسية
للطول والكتلة والزمن ،والكلفن واملول والشمعة

والتيار الكهربائي ودرجة احلرارة وكمية املادة وشدة 
.اإلنارة

side ينحاز - جانبي -طرف -جانب 
ار أو ميني شيء أو مكان أو ما يتموضع على يس-١

سطح شاقويل أو مائل لبناء أو -٢.نقطة مركزية
شيء وليس هو السقف وال هو باألرضية وال هو 

يدعم أو يعاكس يف -٣. بالواجهة وال هو باخللفية
.نزاع أو نقاش

side lobe فص جانبي
هو فص يف خمطط إشعاع هوائي غري الفص األساسي

الفصوص . األخرىا
اجلانبية هلا مطاالت أصغر من مطال الفص 

.األساسي
side lobe blanking (SLB) guard channel

قناة حماية لتعتيم الفصوص الجانبية
تقنية رادارية تقارن قوة اإلشارة النسبية بني هوائي غري 

.موجه وهوائي الرادار
siemens )وحدة الناقلية(سيمنز 

.الدولية للناقلية وتساوي مقلوب األومالواحدة 
SIGINT (SIGnal INTelligence)

)استطالع معلومات اإلشارة(مختصر
أو كل اصنف من االستخبارات تتضمن جزءً 

االستخبارات اخلاصة باالتصاالت واالستخبارات 
اإللكرتونية واستخبارات إشارات األجهزة األجنبية  

.إرساهلاحدثكيفما 
sign العددإشارة 

هي إشارة الزائد أو الناقص اليت ):يف الرياضيات(
.عددتعطى لل

sign bit بت اإلشارة
للداللة على إشارة العدد وعادة يستعملبت وحيد 
.للسالباللموجب وواحدً ايكون صفرً 

signal إشارة
.ل أو تستقبلرسَ نبضة كهربائية أو موجة السلكية تُ 

signal conditioning رةتكييف اإلشا
يعين تكييف اإلشارة يف اإللكرتونيات تشكيل اإلشارة 

تطلبات املرحلة الالحقة مبتفيالتماثلية حبيث 
.للمعاجلة اإلضافية

signal direction finding

االسترشاد باإلشارة
.جهاز ملعرفة اجتاه منبع اإلشارة الالسلكية

signal flow graph مخطط تدفق اإلشارة
للعالقات بني جمموعة من املتحوالت متثيل ختطيطي 

مبتحوالت اخلرج املستقلة يف الدخل واملرتبطة خط
.
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signal generator مولد إشارة
لتوليد إشارة مؤلفة من جهد مهتز يستعملجهاز 

فلط) ١(و طكروفلم) ١(تكون قيمته عادة بني 
وذلك على جمال تردد معني بغية اختبار األجهزة 

.اإللكرتونية
signal processor معالج إشارة
دارة إلكرتونية متكاملة خمصصة ملعاجلة اإلشارة فيها 

ألداء عمليات جمموع واستمثالضوارب متاثلية 
يف تطبيقات معاجلة اإلشارة مثل مستعملةمضاريب 

.ييه وغريهاالرتشيح وجداء التالف وحتويل فور 
signal source منبع إشارة
منبع اإلشارة الذي قد يكون أو قد ال يكون املنبع 

.احلقيقي
signal to noise ratio (S/N)

نسبة اإلشارة إلى الضجيج
نسبة قوة إشارة حاملة ملعلومات إىل قوة التداخل -١

نسبة قوة اإلشارة الكهربائية أو -٢.فيهغري املرغوب 
اإلشارات احلاملة للمعلومات إىل قوة غريها من 

.التشويش غري املرغوب فيه
signaling إعطاء إشارة
نبضة أو قيمة كهربائية متغرية للجهد أو التيار أو شدة 

.تدل التغريات فيها على املعلومات احملمولة،احلقل
signed binary number ي بإشارةنثنااعدد 

سالبة أو (إلشارة احيتوي على بت اثناينعدد
.)موجبة

silicon سيليكون
وهو غري ،١٤العنصر الكيميائي ذو الرقم الذري 

يف صناعة يستعملمعدين وله خصائص نصف ناقلة و 

.الدارات اإللكرتونية
silicon controlled rectifier

دو مقوم سيليكوني مق
مقوم نصف ناقل مير تياره األمامي بني املصعد 

قة على مسرى ثالث هو بَّ طَ واملهبط بسبب إشارة مُ 
عن ،البوابة

.اتالثايرستور وهو أحد أنواعاإلشارة،
silicon wafer شريحة سيليكونية
شرحية رقيقة من مادة السيليكون نصف الناقلة تكون

يف صناعة الدارات عملورة سيليكونية تستكبلّ 
.ةكروياملتكاملة وغريها من العناصر امل

simple harmonic motion

مدروج بسيط- حركة جيبية بسيطة
وضع التوازن أو مبامرورً احركة دورية جيئة وذهابً 

هذا عناملوضع املركزي حبيث يكون االحنراف األكرب 
لالحنراف األكرب إىل ااملوضع إىل أحد اجلانبني مساويً 

.اجلانب اآلخر
simple lap winding لف تطابقي بسيط

املولدات أو احملركات )متحرض(لف طبلي يف متحرك
تكون فيه كل وشيعة أو جمموعة من الوشائع مرتاكبة 
مع اليت تليها حبيث توجد مسارات يف املتحرك

مسيت طريقة . بعدد األقطاب املغناطيسية)املتحرض(
امللف الثاين تنطبق على اللف بالتطابقي ألن ملفات

.ملفات امللف األول
simple wave winding لف تموجي بسيط

تكون فيه الوشائع على ) للمتحرض(لف للمتحرك 
طبقتني وتتبع إحداها األخرى على سطح املتحرك 

بشكل أمواج وتكون الوشائع مربوطة على ) املتحرض(
إال مساران للتيار مهما كان يوجدالتسلسل حبيث ال 
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.ويسمى باللف التسلسلي،عدد األقطاب يف اآللة
simultaneously بنفس الوقت

.simultaneousانظر 
simulation محاكاة

سلوك حالة ما أو عملية ما بواسطة ما تقليدعملية 
.بشكل مناسبهو مشابه

simulator محاكٍ 
وألدوات حماكاة حقيقية ملفاتيحلتوفريآلة مصممة 

التحكم والتشغيل ملركبة أو طائرة أو أي نظام معقد 
.ألغراض التدريبعملآخر وتست

Simulink

)برنامج محاكاة(برنامج سيمولينك 
وهو أداة لغة MathWorksشركة ابتكرتهبرنامج 

برجمة بيانية ملسري املعلومات بغية النمذجة وحماكاة 
وواجهة .املوحتليل األنظمة الدينامية 

الربنامج األساسية هي أداة رسم كتلوية بيانية ومكتبة 
.

simultaneous آنيّ 
.ما حيدث أو جيري يف وقت واحد

sine curve جيبيمنحنٍ 
.sine waveانظر 

sine wave موجة جيبية
خمطط بياين ميثل اهتزازات دورية ذات مطال ثابت  

.تابع اجلييبكما يبني ذلك ال
sine-wave envelope غالف موجة جيبية

ضمنها عند مطاالت اإلشارةحتتويهو احلدود اليت 
.ومهيالنظر إليها يف جمال الزمن وهو خط

single line - to - ground fault

عطل طور مع األرض

يسببأو خط االتصاالت الطاقةعطل يف خط نقل 
.اخلط إىل األرضفيه العازل املتعطل توصيلَ 

single phase وحيد الطور
.ما يتعلق جبهد متناوب وحيد

single-side band حزمة وحيدة الجانب
يف الالسلكي أو اهلاتف املنضد يستعملهو تعديل 

حيث حتذف إشارة املوجة احلاملة وإحدى احلزمتني 
.اجلانبيتني

sink مصب-يغوص/يغرق
مكان -٢.األرضيسحب التيار يف الدارة إىل ي-١

.جتمع التيار أو املاء
sinking current تيار المصب

وهذا ) احلمل(هو التيار الذي يصب يف خمرج اجلذاذة 
وخرج ةاملوجبالتغذيةبني امربوطً ايعين أن عنصرً 

.ايكون اخلرج منخفضً حنيسيوصلاجلذاذة 
sinusoidal يجيبِ 

.ما له قيمة تتبدل بشكل منحن جييب
sinusoidal function يتابع جيبِ 

.التابع اجلييب هو ضم خطي لتوابع جيبية وجتيبية
sinusoidal signal إشارة جيبية

)(.)2sin(إشارة ذات شكل BftAtx  

,حيث  .ثوابت,
sinusoidal wave موجة جيبية

يكون فيه مطال دور اشكل موجة ميثل اهتزازً 
مع جيب زاوية الطور ااالحنراف عند كل نقطة متناسبً 

.لالحنراف
sinusoidally ا

.بطريقة جيبية
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site موقع
. مساحة من األرض توجد عليها مدينة أو بناء-١
.موقع على الشابكة-٢

skeleton هيكل
اإلطار الداعم أو البنية الرئيسية أو اجلزء األساسي من 

.ماشيء 
skin effect ظاهرة قشرية
ميل التيار املتناوب الكهربائي للسريان يف اجلزء 

.اخلارجي من الناقل
sky wave موجة سماوية

.موجة السلكية منعكسة عن الطبقة املتأينة يف اجلو
slew rate معدل التغير

.يف الثانيةطلسرعة تغري جهد متناوب ويقاس بالفُ 
slice شريحة

مادة السيليكون نصف الناقلة تصنع فوقها قة من ارق
.العناصر نصف الناقلة

slightly قليالً 
.لدرجة قليلة

slope ميل
.السطح الذي يكون أحد أطرافه أعلى من اآلخر

slope angle زاوية الميل
الزاوية احلادة اليت يصنعها شعاع مع حمور نظام بصري 

.متناظر
slot شق-مجرى 

شق يف آلة إلدخال شيء ما أو فتحة طويلة ضيقة 
.فيه

slow بطيء
.ما يتحرك أو يعمل بسرعة منخفضة

Small Scale Integration (SSI)

تكامل صغير النطاق
واليت  ،املرحلة البدائية من صنع الدارات املتكاملة

) ١٢(بوابة واحدة وحىتوضع منكانت تسمح ب
.بوابة على جذاذة واحدة

smoothing تنعيم
فيها تقدير القيمة جيرييف التقدير إجرائية-١

إىل املعطيات املتوفرة االسابقة لشعاع احلالة استنادً 
إزالة مركبات الرتدد العايل -٢. حىت الوقت احلاضر
بالتوسيط ل عليها وذلك مثالً صِ من إشارة صورة حُ 

ُخيّمد أية طريقة -٣. الدوراين أو باملرشح الغاوصي
مقارنة بني نقاط الضجيج 

.
SNR

)نسبة اإلشارة إلى الضجيج(مختصر 
.Signal to Noise Ratioانظر 

soft مرن
ما هو سهل التشكيل أو القطع أو الضغط أو الثين 

.باللمساوليس قاسيً 
software برمجيات

ها يستعملالربامج ومعلومات التشغيل األخرى اليت 
.احلاسوب

software defined radio (SDR)

جهاز السلكي برمجي
وظائف الجهاز السلكي تكون فيه بعض أو كل 

اجلهاز . بشكل برنامج حاسويبّ )املادية(ة الفيزيائي
الالسلكي هو أي جهاز يقوم بإرسال أو استقبال 

.كية يف جمال الطيف الكهرطيسيلاإلشارات الالس
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software package برامجرزمة 
الربامج ومعلومات التشغيل األخرى اليت جمموعة 

.ها احلاسوبيستعمل
solar شمسي

.
solar cell خلية شمسية
أداة نصف ناقلة حتول طاقة ضوء الشمس إىل طاقة 

.باخللية الكهرضوئيةاوتسمى أيضً .كهربائية
solar panel لوحة شمسية

المتصاص أشعة الشمس كمنبع للطاقة لوحة مصممة
.بغية توليد الكهرباء أو احلرارة

solid angle زاوية فراغية
املشابه التماثلي ذو األبعاد الثالثة للزاوية مثل الزاوية 
اليت حيصرها املخروط أو الناجتة من تقاطع ثالثة 

.مستويات يف نقطة واحدة وتقاس بالسترياديان
solidstate لبةحالة صُ 

ال تكون فيها بشكل سائل بل حتتفظ حالة املادة اليت
الذرات واجلزيئات املتوضعة يف . حبدودها دون داعم

بعض وال ميكنها إىل بالنسبة بعضها مواضع ثابتة 
.التحرك حبرية

solution محلول- حل 
-٢.طريقة حلل مسألة أو معاجلة حالة صعبة-١

يف انتظامبمزيج سائل حيث املادة احمللولة متوزعة 
.املكون الرئيسي وهو احلالّ 

sonar رادار صوتي-سونار 
هو خمتصر ملصطلح املالحة ومعرفة املدى بواسطة 

الصوت الستكشاف احمليط ُيسَتفاد منوفيه ،الصوت

.واألغراض املوجودة حتت املاء
sound wave موجة صوتية

بواسطتها حيدثموجة من االنضغاط واالنفالت 
.ت يف مادة مرنة مثل اهلواء أو املاءانتقال الصو 

source منبع 
فيها اليت حيدث) أو اجلزء من نظام ما(النقطة -١

منطقة املسرى -٢. إدخال طاقة أو كتلة إىل النظام
اليت تنطلق ،ستور التأثري احلقليالكهربائي يف ترانز 

.منها احلوامل الرئيسية إىل القناة الناقلة بني املساري
source follower تابع للمنبع

إشارة ُتسّلط.دارة مضخم برتانزستور ذي أثر حقلي
مربط البوابة ويؤخذ اخلرج من مربط املنبع علىالدخل 

. هد ثابتجبط مربط املصرف ربَ ويُ 
source transformation تحويل المنبع

بوجود منابع خمتلفة اتبسيط حلل دارة ما خصوصً 
وذلك بتحويل منبع اجلهد إىل منبع تيار والعكس 

.بالعكس
sourcing current تيار المنبع

وهذا يعين أن أداة موصولة .التيار اخلارج من اجلذاذة
سوف بني خرج اجلذاذة والقطب السالب للمنبع 

.اتشغيلها عندما يكون اخلرج عاليً جيري
space فضاء-فراغ 

الفراغ الذي له ارتفاع وعمق -٢.حيِّز شاغر-١
- ٣.والذي توجد فيه وتتحرك كل األشياءوعرض
.الكون

space charge شحنة فراغية
اليت هلا شحنة كهربائية اجلسيماتجمموعة من 

.وموجودة يف مكان ما إما يف الفراغ أو يف جهاز ما
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space-time adaptive processing (STAP)

ية بالزمان والمكانمعالجة تكيف
عملوتستوفراغزمنامعاجلة رادارية تضم ترشيحً 

وتتطلب .ملقاومة التشويش ولكشف األهداف البطيئة
يف املعاجلة وسرعة يف االستجابة ا

تتطلب ،
.عادة معاجلة بالفاصلة العائمة

spacing تباعد
.خاصية لألشياء املصفوفة اليت تتباعد فراغ

span خطوة-امتداد -اتساع 
االمتداد الكامل لشيء ما من البداية إىل النهاية -١

الزمن -٢. أو مقدار الفراغ الذي يغطيه شيء ما
.الذي يستغرقه أمر ما

spatial مكاني
يصف توضع األشياء -٢.ما له عالقة باملكان-١

.مكان
spatial – domain

مجال فضائي- مجال مكاني 
فيه تغريات تعربِّ هو فضاء الصور النظامي الذي 

تغريات املكان عن)بالبكسالت(املوضع يف الصورة 
املسافة بالبكسالت توافق . 

).باألمتار مثالً (مسافة حقيقية 
special مخصص - خاص 

ما -٢. أو خمتلف عما هو معتادأفضل أو أكرب-١
منتج أو برنامج إذاعي -٣.اأو مكانً اخيص شخصً 

.مصمم ملناسبة خاصة
specific معين-نوعي 

.تفاصيل دقيقة-٢. بوضوحمعرف أو حمدد -١
specific energy نوعيةطاقة

لتكمية احلرارة ، وُتستعمليف واحدة الكتلةالطاقة
املخزنة أو اخلصائص احلرارية الدينامية للمواد مثل 

.الطاقة الداخلية النوعية
specific heat حرارة نوعية
احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة غرام واحد من مادة 

.مئوية واحدةما درجةً 
specific speed سرعة نوعية
للمضخة 

،احلقيقية
.واحدة احلجم يف واحدة الزمن إىل واحدة الضغط

specific weight وزن نوعي
.وزن واحدة احلجم للمادة

specification مواصفة 
توصيف متطلبات التصميم أو التطوير اليت جيب أن 

.حيققها نظام أو منتج
spectral طيفي

.عالقة بالطيفما له 
spectral density كثافة طيفية
يف املعاجلة اإلحصائية لإلشارة ويف اإلحصاء ويف 

طيف سلسلة زمنية أو إشارة هو تابع ، يكونالفيزياء
املتعلق بعملية أو التواترموجب حقيقي ملتحول الرتدد

وتصف الكثافة .تابع زمين حمددبعشوائية مستقرة أو 
الستطاعة على الرتددات املختلفة الطيفية كيفية توزع ا
.رتزاالستطاعة لكل ههي واحدة

spectral response استجابة طيفية
استجابة مادة ما كتابع لطول املوجة إىل الطاقة 

ما يتعلق بالطاقة االكهرطيسية الساقطة وخصوصً 
.سة من املادةياملنعكسة واملنبعثة املق
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spectral sensitivity طيفيةحساسية 
املردود النسيب لكشف الضوء أو أية إشارة أخرى  

.كتابع للرتدد أو لطول املوجة
spectrum طيف 

جمال من الطاقة الكهرطيسية مرتب حسب الرتدد -١
.مطال حتويل فورييه إلشارة حمددة-٢. النسيب

للداللة على طيف اهذا التعبري أيضً يستعمل
.االستطاعة لعملية عشوائية

specular reflection انعكاس مباشر
املوجة الكهرطيسية املنعكسة يف االجتاه احملدد بقانون 

اخلاص ) ديكارت-قانون سنيلأو (Snellسنيل 
.باالنعكاس

speed سرعة
.املعدل الذي يتحرك أو يعمل به شخص أو شيء

speed - torque characteristic

عالقة السرعة بالعزم
يظهر العالقة بني سرعة حمرك املنحين البياين الذي 

.والعزم املتولد
speed governor منظم سرعة
املنظم أو حمدد السرعة هو أداة لقياس أو تنظيم سرعة 

.آلة
sphere كرة 

مجيع النقاطشكل مستدير قاس أو سطحه حيث 
.من نقطة مركزيةاتعليه متساوية املساف

spherical conductor ناقل كروي
.كرةشكلعلى ناقل 

spherical reflector عاكس كروي
باألصل .قطع كروي مقعرعلى شكلعاكس هوائي 

اهلوائي العاكس على شكل سطح قطع مكافئ جيمع 
األشعة اليت توازي احملور يف احملرق، أما العاكس على 
شكل قطع كروي فهو تقريب للعاكس السابق ويؤدي 

.ىل بعض االحنرافإ
SPICE اة محاكللسبايس برنامج 

يف جامعة كاليفورنيا يف ِكرتُ اببرنامج حماكاة حاسويب
يفيد . وله إصدارات من شركات خمتلفة١٩٧٥عام 

الربنامج يف حتليل الدارات الكهربائية بتطرقه إىل 
حاالت التيار املستمر والتيار املتناوب واحلاالت 

.العابرة والضجيج والتحليل اإلحصائي
splitting انشطار

.أو التسبب باالنكسار بالقوة إىل أجزاءاالنكسار 
spot beam antenna هوائي ُمركز اإلشعاع
شعاع يولده هوائي ساتل لالتصاالت له حجم كاف 

.االزاوي منخفضً الطاقة حبيث يكون تبعثر
spread المد- ينثر 

.spreadingانظر 
spread spectrum طيف منثور

املة تقنية تعديل يكون فيها طيف اإلشارة احل
بتقنيات خاصة مثل عملية الضرب اللمعلومات منثورً 

وتكون النتيجة احلصول . بسلسلة ضجيج عشوائي
منعلى إشارة ذات عرض جمال أكرب ومحاية أعلى 

.الضجيج

spreading نثر 
.االمتداد فوق مساحة كبرية أو متزايدة
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square يربع-تربيع -مربع 
شكل مسطح له أربعة أضالع متساوية الطول -١

رمز لواحدة قياس تساوي -٢. وأربع زوايا قائمة
-٣. مساحة املربع الذي ضلعه هو الواحدة احملددة

.ضرب رقم بنفسه
square root جذر تربيعي

هو قيمة عندما تضرب بنفسها لعدداجلذر الرتبيعي 
.هذا العددحنصل على 

square signal مربعةإشارة 
يف كل ثابتمربع هي موجة متناظرة هلا طول زمين

.نصف موجة
square wave موجة مربعة

.square signalانظر 
squirrel cage قفص سنجابي

يف احملركات يستعملشكل من أشكال الدوار 
.أسطواناالكهربائية الصغرية ويشبه قفصً 

SRAM

)ذاكرة نفاذ عشوائي ساكن(مختصر 
.Static RAMانظر 

SSI )تكامل صغير النطاق(مختصر 
.Small Scale Integrationانظر 

stabilitron ثنائي غازي
جهدٍ منظمَ يستعملعنصر سيليكوين نصف ناقل 

على مدى واسع ابسبب قدرته على إبقاء اجلهد ثابتً 
. زينرديودمن التيارات وهو 

stability استقرار
تغيريه بسهولة أو غرينوعية أو حالة شيء ال ميكن

.قابل للتغيري

stabilization استقرار
انظر .منع التأرجحالتسبب يف االستقرار و 

stability.
stable مستقر
خاصية النظام الذي تتناقص فيه كل القيم العابرة 

للنظام عندهاقاليُ و ،لصفر يف وقت حمددإىل اوتصل 
.نه مستقرإ

stable local oscillator (STALO)

مهتز محلي مستقر
لتوليد موجة مثاالً ستعمليُ مهتز حملي عايل الدقة 

. حاملة مرجعية
stable state حالة مستقرة

مبعادلة تفاضلية توصفحالة التوازن يف نظام دينامي 
.شعاعية من املرتبة األوىل

stage مرحلة 
. أو خطوة يف عملية أو تطويرمدةنقطة أو 

staggered متأرجح
.مهزوز–غري ثابت 

staggered tuning توليف متأرجح
حماولة احلصول على جمال واسع من االستجابة 

فة اليت هلا عدد من الدارات املولّ استعمالالرتددية ب
عنبعضهاخمتلفة قليالً )طنني(جتاوب ترددات 

.بعض
staircase signal ميةلَّ إشارة سُ 
يف اإلرسال التلفزي هي موجة تتألف من سلسلة من 

.اخلطوات املتقطعة تشبه السلم
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STALO )مهتز محلي مستقر(مختصر
.stable local oscillatorانظر 

standard معياري-ِمقَيس/معيار
يف تقوميات اأو منوذجً امعيارً أو امقياسً ستعمليُ ما 

.املقارنة
standard deviation معياريانحراف
كمية رقمية تعرب عن مدى اختالف مكونات جمموعة 

.عن القيمة املتوسطة للمجموعة
standing wave موجة مستقرة
الظاهرة اليت تتداخل فيها األمواج املنتشرة يف اجتاهني 

ينتج عنها اخنفاض أو فمتعاكسني على خط نقل 
.إلغاء نقل الطاقة

stannic قصديري
.ما له عالقة بالقصدير

STAP

)معالجة تكيفية بالزمان والمكان(مختصر
.space-time adaptive processingانظر 

star نجمي
.ما يشبه النجمة

starتوصيل نجمي مثلثي - delta connection

مثلثي يسمح بتحويل املمانعات جنمي حتويل هو 
من شكل إىل شكل آخر من بعض باملرتبطة بعضها 

.التوصيل

star (Y) connection توصيل نجمي
طريقة يف توصيل محل أو منبع ثالثي األطوار حبيث 

نقطة مشرتكة تسمى بطرف واحد من كل طور يتصل
.بالنقطة احملايدة

starting إقالع
.تقدمالباحلركة أو البدء

starting torque عزم اإلقالع
ل عليه يف حلظة صَ حيُ الذي ،سرعة صفرالالعزم عند 

.اإلقالع
starting voltage جهد اإلقالع

.اجلهد الالزم للبدء بأمر أو عملية ما
state assignment سناد الحالةإ

ينتج فهي طريقة يف إسناد قيمة ثنائية السم حالة 
.معادلة منطقية خمتصرةاعنه

state diagram مخطط الحالة
خمطط يظهر الشروط أو احلاالت اليت ميكن أن -١

ات املطلوبة اإلشار يبّني توجد يف نظام منطقي 
خمطط بسيط ميثل -٢. خرىلالنتقال من وضعية أل

عالقة الدخل باخلرج وكل احلاالت املمكنة ملرمز 
. دوراين مع االنتقاالت املمكنة بني حالة وأخرى

خصائص املسافات وأداء معدل األخطاء هي من 
.األمور اليت ميكن استخالصها من خمطط احلالة
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starting voltage جهد اإلقالع

.اجلهد الالزم للبدء بأمر أو عملية ما
state assignment سناد الحالةإ

ينتج فهي طريقة يف إسناد قيمة ثنائية السم حالة 
.معادلة منطقية خمتصرةاعنه

state diagram مخطط الحالة
خمطط يظهر الشروط أو احلاالت اليت ميكن أن -١

ات املطلوبة اإلشار يبّني توجد يف نظام منطقي 
خمطط بسيط ميثل -٢. خرىلالنتقال من وضعية أل

عالقة الدخل باخلرج وكل احلاالت املمكنة ملرمز 
. دوراين مع االنتقاالت املمكنة بني حالة وأخرى

خصائص املسافات وأداء معدل األخطاء هي من 
.األمور اليت ميكن استخالصها من خمطط احلالة
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state equation معادلة الحالة 
معادلة تعرب عن العالقة بني الضغط ودرجة احلرارة 

.واحلجم لغاز أو سائل
state machine آلة الحالة
أداة ميكن أن تكون يف إحدى جمموعات الشروط 

على الشروط السابقة والقيم احلالية االثابتة اعتمادً 
.للدخل

state reduction اختزال الحالة
.ضمن آلة احلالةاملتكافئةهو حذف احلاالت 

state table جدول الحالة 
احلاالتِ ل فيه األسطرُ جدول ميثل آلة تتابعية متثِّ 

املرحلة ودخلَ الدخلِ جمموعاتِ واألعمدةُ ،الداخليةَ 
.التالية

state variable متحول الحالة
لتوصيف حالة نظام عملةهو أحد املتحوالت املست

.دينامي
statement بيان-تصريح–تعليمة 

.تعبري حمدد واضح ألمر ما
state-space فضاء الحالة 
جمموعة التشكيالت اليت ميكن ملسألة معينة ولبيئتها 

.أن تصل إليها
state-vector شعاع الحالة 

.متشكل من متحوالت احلالة)مّتجه(شعاع
static ساكن

لقوىلأو ،السكونيف حالة اليت هي ألجسام لصفةٌ 
.املتوازنة

static stability توازن ساكن
درجة التوازن الثابت جلسم قادر على الدوران خارج 

. نقطة توازنه
static characteristic خواص ساكنة

اتأو اإلمكانتاالاحلأو اتصفال
.ال تتغري مع الزمن

static converter مبدل ساكن
املقومات أدوات تبديل ساكنة مثل عملوحدة تست

ستورات أو املضخمات 
.املغناطيسية

static electricity كهرباء ساكنة
شحنة كهربائية مستقرة تنتج عادة من االحتكاك 

.وتسبب شرارات أو جذب الغبار من اهلواء
static electrical field حقل كهربائي ساكن

يتولد هذا احلقل . تغري مع الزمنحقل كهربائي ال ي
.من شحنات كهربائية ثابتة يف الفراغ

static head ضغط رأسي ساكن
.مااارتفاع عمود مستقر من املاء يولد ضغطً 

static pressure ضغط ساكن
ضغط السائل على جسم ما عندما يكون األخري يف 

.لسائلإىل ابالنسبة سكونحالة 
static RAM (SRAM)

نفاذ عشوائي ساكنةذاكرة 
ذاكرة نفاذ عشوائي حتتفظ باملعطيات دون احلاجة 

ذاكرة النفاذ العشوائي لاخالفً لتحديثها باستمرار 
.الدينامية

static resistance مقاومة ساكنة
كنة للديود هي نسبة فلطية االحنياز ا املقاومة الس

للمقاومة الدينامية ااملستمرة إىل التيار املستمر، خالفً 
اليت تساوي نسبة تغريات الفلطية إىل تغريات التيار 
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قيمة معينة للتيار والفلطية (عند نقطة عمل معينة 
).املستمرين

station محطة
.نقطة الدخول أو اخلروج يف نظام اتصاالت

stationary مستقر/ غير متحرك
.متوقف-ال يتحرك 

statistical إحصائي
.اإلحصاءما خيص 

stator ثابت اآللة
.جزء اآللة الذي يتضمن ويسند األجزاء الثابتة الفعالة

status وضعية- حال 
.ما يف حلظة معينةعمليةٍ حالةُ 

steady current تيار مستقر
.تيار كهربائي ال يتغري مع الزمن

steady flow جريان مستقر
تدفق سائل ال تتغري فيه سرعة السائل عند نقطة 

.معينة مع الزمن
steady state حالة مستقرة

ال تتغري مع الزمن أو يكون التغري يف اجتاه ثابتةحالة 
.بسبب التغري يف االجتاه املعاكسامعني متوازنً 

steady - state error خطأ الحالة المستقرة
الفارق بني اإلشارة املرجعية املطلوبة واإلشارة احلقيقية 

.؛املستقرة
steady state response

استجابة الحالة المستقرة
الشرط بأن تصل يه):يف حتليل الدارات(-١

. االستجابة إىل قيمة ثابتة بالنسبة للمتحول املستقل
هي االستجابة ):يف دراسات أنظمة التحكم(-٢

وف 
.املستقرة

steady state stability

استقرار الحالة الدائمة 
يف أنظمة الطاقة يكون النظام يف حالة استقرار دائم 

مدةعندما يصل إىل نقطة تشغيل مستقرة أخرى بعد 
.قصرية من االضطراب

steer هيوجّ 
حبركة سيارة أو مركب أو طائرة يقود أو يتحكم

.بتحريك ذراع أو مقود
steering diode arrayتوجيهللديوداتصفيفة 

سرعة توفرهي عناصر ذات سعة كهربائية منخفضة 
لبوابات الدخل ومحايةً ،عالية على خط املعطيات

واخلرج من احلاالت العابرة اليت تتسبب فيها 
الشحنات الكهربائية الساكنة وغريها من اجلهود 

.املتحرضة
step يخطو-خطوة 

عمل من سلسلة أعمال أو إجراءات تتخذ -١
إىل حالة ينتقل-٢. للوصول إىل هدف معني

.
step - down chopper خافضعُمَقطِّ 
هو قاطع نصف ناقل عايل السرعة لفتح أو إغالق 

ل أو لفصل احلمل عن مْ ِحبِ لربط منبع يستعملدارة و 
جهد املخرج أقل من جهد ، ويكون فيهاملنبع

.املدخل
step down transformerمحول خافض للجهد

حمول خيفض اجلهد يكون فيه عدد لفات الثانوي أقل 
.من عدد لفات األويل
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step function تابع خطوي
من قيمة مفاجئعلى حنوٍ تابع يتزايد أو يتناقص 

.ثابتة واحدة إىل أخرى
step -up chopper ع رافعُمَقطِّ 
هو قاطع نصف ناقل عايل السرعة لفتح أو إغالق 

أو لفصل احلمل عن ل مْ ِحبِ لربط منبع يستعملدارة و 
جهد املخرج أعلى من جهد ، ويكون فيهاملنبع

.املدخل
step voltage جهد الخطوة
هو فارق اجلهد بني نقطتني على سطح األرض 

اواحدً اخطوة واحدة أو ما يعادل مرتً املسافة بينهما
.تدرج اجلهد إىل األعلىباجتاه

step-by-step خطوة خطوة
إظهار أو -٢. من مرحلة ألخرىالتقدم تدرجي-١

فعله أو جيريما -٣. شرح كل مرحلة يف عملية ما
.حصوله بسلسلة من اخلطوات أو املراحل

step-up transformer محول رافع للجهد
الثانوي أكرب حمول يرفع اجلهد يكون فيه عدد لفات 

.من عدد لفات األويل
stereo مُمَجسَّ 

ه من مكربين للصوت أو أكثر الصوت الذي يوجَّ 
حبيث يشعر املستمع كأنه حماط بالصوت من كافة 

.االجتاهات
stereo imaging تصوير مجسم

- ٢.مشاهدة األشياء بشكل ثالثي األبعاد-١
تسجيل الصوت وإعادة تشغيله حبيث ندرك التوضع 

.املكاين للمنبع الصويت

stereoscopic تصوير مجسم
تقنية خللق الشعور بالبعد املتعلق بالعمق يف الصورة أو 

.
stimulate يحفز

.)حلالة أو إجراء(ع تطوير أو زيادة النشاط شجِّ ي
stochastic عشوائي
ما له توزيع احتمال عشوائي أو ما له شكل ميكن

.ال ميكن التنبؤ به بدقةو حتليله إحصائ
stopband filter مرشح قطع حزمة

مرور جمال من الرتددات ويسمح مرشح مينع انتقائ
.

storage تخزين-خزن 
.ه مستقبالً ستعمالالزين شيء ختعملية أو طريقة 

storage cell خلية تخزين
الطاقة الكيميائية إىل طاقة كهربائية خلية حتول 

وميكن إعادة شحن ،بتفاعالت كيميائية قابلة للعكس
وتسمى .اخللية بواسطة تيار يعاكس اجتاه تفريغها

.باملدخرة أو بالبطارية الثانويةاأيضً 
storage element عنصر تخزين
وحدة ذاكرة قادرة على ختزين بت واحد من 

.املعلومات
storage time زمن التخزين

من منحازة أمامpnهو الزمن الالزم لتفريغ وصلة 
حوامل الشحنة، حني تنتقل الوصلة إىل االحنياز 

.العكسي
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straight line خط مستقيم
خط ترمسه نقطة تتحرك يف اجتاه ثابت وهو خط له 

ن أقصر مسافة بني إويقال . مقداره الصفرتقّوس
هي اخلط املستقيم الواصل بني نقطتني على مستوٍ 

.النقطتنيهاتني 
stray capacitance

سعة تسريبية- َعَرضّية/سعة شاردة
أية سعة تظهر يف دارة غري السعات اليت ختص 

بني أسالك الناشئةمثل السعة ،املكثفات يف الدارة
.التوصيل

stray flux تسريبيتدفق
.املتسرب يف آلة تيار متناوب أو يف حمولالتدفق

strength شدة-قوة 
.قدرة شيء أو مادة على حتمل قوة أو ضغط كبريين

stress ضغط 
.الضغط أو الشد الذي تتعرض له مادة

string خيط-) بتات أو محارف( سلسلة 
سلسلة من -٢. خيط يصنع عادة من األلياف-١

.احملارف املتتابعة
strobe وميض منتظم بضوء ساطع

ف أو بطء حركة شيء ما باإلنارة وقُّ إعطاء مظهر تَ 
.املتقطعة

structural نيويبِ 
ما له عالقة برتتيب أو عالقة األجزاء أو العناصر 

.اخلاصة بشيء كامل معقد
structure نيةبِ 

.ترتيب أو العالقة بني أجزاء أو عناصر شيء معقد
structured programming بنيويةبرمجة

تكون فيها التعابري مرتبة بطريقة حمددة برجمة حاسوب
.للتخفيف من األخطاء أو من سوء الفهم

sub-array صفيفة جزئية
.هي جزء أو قسم من صفيفة

subrange مجال جزئي
.جمموعة جزئية من جمال قيم ميكن أن تكون لتابع

subscript دليل سفلي
.ما هو مكتوب أو مطبوع حتت اخلط

subset مجموعة جزئية
.جزء من جمموعة أكرب من األشياء

subsonic velocity سرعة تحت صوتية
.عن سرعة الصوت يف وسط مالُّ قِ سرعة تَ 

substitution theorem مبرهنة التعويض
إذا كان اجلهد على طريف فرع من دارة تيار مستمر 
وكذلك التيار املار فيه معروفني فيمكن االستعاضة 

هذا الفرع بأية جمموعة من العناصر اليت تبقي عن 
.اجلهد والتيار كما كانا يف األصل عرب الفرع املختار

substrate ركيزة
شرحية عازلة أو نصف ناقلة توضع فوقها عناصر فعالة 

وهذه . وخطوط نقل مسطحة وعناصر الدارات
الشرحية ميكن أن تكون لوحة دارة مطبوعة أو جذاذة 
سيليكونية أو من مادة نصف ناقلة أخرى عليها 

وظيفة فيما بينها لتحقيقعناصر إلكرتونية متصلة 
.الدارة

subtraction circuit دارة طرح
دارة إلكرتونية منطقية حلساب حاصل الطرح لرقمني 

.والرقم املطروح والرقم املطروح منه والباقياثنانيني
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subtractive طارح
.ما خيص عملية الطرح

subtractor دارة طرح
.subtraction circuitانظر 

subtrahend عدد مطروح
.العدد املطروح يف عملية الطرح احلسابية

successive in order تتابع على الترتيب
.ما يتتابع برتتيب غري متقطع

suction مصُّ 
توليد فراغ جزئي بسحب اهلواء إلجبار السائل على 

.ملء فضاء فارغ أو احلصول على التصاق
sum of product مجموع الجداءات

أي تعبري رياضي توضع فيه عالمات اإلضافة -١
ه عالمة اجلداء لتعبريين فرعيني أو أكثر كل منها في

الرياضي وأبسط حالة هي اجلمع والضرب لقيم 
هذا املصطلح يستعمل-٢.+عددية مثل 

.يف اجلرب البويلORو ANDمثل
supergroup مجموعة كبرى

باستعمال ترددات حاملة، يف أنظمة اهلاتف املنضد 
منمخس جمموعات أيتتكون 

، وتعامل كوحدة واحدة،قناة صوتية منضدة٦٠
.كيلو هرتز٥٥٢و ٣١٢وتشغل جمال الرتددات بني 

super heterodyne receiver

مستقبل بمزج ترددي
جهاز استقبال السلكي يقوم بضم إشارتني 

.السلكيتني بعملية خفقان لتوليد إشارة فوق مسعية

superimposed متراكم
فوق بعض حبيث يبقى كل واحد بعضه ما يوضع 

.بنفسهاظاهرً 
superposition انضمام/تراكب–تراكم 

موجتني يساوي بإن انزياح أية نقطة بسبب تراك
نزياحني الناجتني عن املوجتني يف تلك النقطة جمموع اال

.وهذا املبدأ هو األساس يف النظرية املوجية للضوء
superposition method طريقة التراكم

.superpositionانظر 
superposition principle مبدأ التراكب

.superpositionانظر 
super-resolution image صورة فائقة الميز

جودةمصطلح يدل على جمموعة من الطرق لتحسني 
.الصور والفيديو

Supervisory Control And Data
Acquisition (SCADA)

)سكادا( نظام تحصيل المعطيات والتحكم 
شبكات اتصاالت سكادا للتحكم عملتست

.بتجهيزات متفرقة جغراف
supply منبع تغذية 

.يشري إىل الفلطية املستمرة اليت تغذي الدارات
suppressed carrier حامل محذوف

فيها ختفيض حيدثحالة خاصة من التعديل املطايل 
املوجة احلاملة إىل ما دون املستوى املطلوب إلجراء 

.الكشف جبهاز استقبال عادي
suppression حذف

.تردد أو اهتزازإلغاء
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suppressor grid شبكة حاذفة 
مسرى يوضع بني الشبكة الساترة واملصعد يف الصمام 
اإللكرتوين ويكون جهدها أكثر سلبية بالنسبة جلهدي 

الثانوية لكرتوناتني اآلخرين وهي متنع اإلاملسري
.الصادرة من املصعد من الوصول إىل الشبكة الساترة

surface سطح 
- ٢. احلد اخلارجي أو األعلى من أي جسم-١

. ثالثي األبعادشكلٍ حدود 
surface charge density

كثافة شحنة سطحية
.الكمية الكاملة من الشحنة يف واحدة املساحة

surface tension توتر سطحي
شّد يظهر يف السطح احلر للسائل ناشئ عن قوى 
التجاذب اليت ختضع هلا جزيئات السطح احلر من 

، وتكون حمصلتها على  بقية جزيئات السائل الداخلية
كل جزيء ناظمية على السطح احلر، ومتجهة حنو 
الداخل، فتسعى إىل جعل مساحة السطح احلر 

به خواص شبيهة خبواص غشاء للسائل صغرى، وتكس
.مشدود

surge اندفاع
يف ) ي ثانيةلّ كرو ثانية إىل مِ من مِ (زيادة قصرية املدة 

.جهد خط تغذية الطاقة
surge voltage جهد فجائي
ارتفاع فجائي كبري يف اجلهد يعرض العوازل يف 

.األجهزة الكهربائية للخطر
susceptance طواعّية/سماحية

يف Bوميثله الرمز ،Yبولية القَ من التخّيلياجلزء 
الناقليةفهوهلااجلزء احلقيقي أما . Y=G+jBاملعادلة 

G. تقاس السماحية يف .املمانعةوهالقبوليةمقلوب و
.ة بواحدة سيمنزليالواحدات الدو 

susceptibility

المطواعّية/السماحية النوعية
.الواحد

sweep يمسح- مسح 
.فعل أو حلظة البحث-٢. البحث عن-١

sweep signal إشارة مسح
.يف جمال ترددات معنيإشارة ترددها يتغري آل

sweep voltage جهد مسح
طبق على صفائح االحنراف لصمام يُ جهد متغري دور 
.األشعة املهبطية

swing ح تأرجُ 
أو من جانب احركة جيئة وذهابً ب يف أو تسبُّ حتريكٌ 

. آلخر لشيء ما معلق أو على حمور
swing curve التأرجحيمنحن

.ماملقدار فيزيائيّ تغري جييب 
swing equation معادلة التأرجح

لتحديد دينامية عملمعادلة تفاضلية غري خطية تست
.اآلالت املتزامنة

switch قاطع - مفتاح 
أداة تسمح مبرور التيار عند إغالقها ومتنع املرور -١

أداة تتألف من عدة بوابات دخل -٢. عند فتحها
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suppressor grid شبكة حاذفة 
مسرى يوضع بني الشبكة الساترة واملصعد يف الصمام 
اإللكرتوين ويكون جهدها أكثر سلبية بالنسبة جلهدي 

الثانوية لكرتوناتني اآلخرين وهي متنع اإلاملسري
.الصادرة من املصعد من الوصول إىل الشبكة الساترة

surface سطح 
- ٢. احلد اخلارجي أو األعلى من أي جسم-١

. ثالثي األبعادشكلٍ حدود 
surface charge density

كثافة شحنة سطحية
.الكمية الكاملة من الشحنة يف واحدة املساحة

surface tension توتر سطحي
شّد يظهر يف السطح احلر للسائل ناشئ عن قوى 
التجاذب اليت ختضع هلا جزيئات السطح احلر من 

، وتكون حمصلتها على  بقية جزيئات السائل الداخلية
كل جزيء ناظمية على السطح احلر، ومتجهة حنو 
الداخل، فتسعى إىل جعل مساحة السطح احلر 

به خواص شبيهة خبواص غشاء للسائل صغرى، وتكس
.مشدود

surge اندفاع
يف ) ي ثانيةلّ كرو ثانية إىل مِ من مِ (زيادة قصرية املدة 

.جهد خط تغذية الطاقة
surge voltage جهد فجائي
ارتفاع فجائي كبري يف اجلهد يعرض العوازل يف 

.األجهزة الكهربائية للخطر
susceptance طواعّية/سماحية

يف Bوميثله الرمز ،Yبولية القَ من التخّيلياجلزء 
الناقليةفهوهلااجلزء احلقيقي أما . Y=G+jBاملعادلة 

G. تقاس السماحية يف .املمانعةوهالقبوليةمقلوب و
.ة بواحدة سيمنزليالواحدات الدو 

susceptibility

المطواعّية/السماحية النوعية
.الواحد

sweep يمسح- مسح 
.فعل أو حلظة البحث-٢. البحث عن-١

sweep signal إشارة مسح
.يف جمال ترددات معنيإشارة ترددها يتغري آل

sweep voltage جهد مسح
طبق على صفائح االحنراف لصمام يُ جهد متغري دور 
.األشعة املهبطية

swing ح تأرجُ 
أو من جانب احركة جيئة وذهابً ب يف أو تسبُّ حتريكٌ 

. آلخر لشيء ما معلق أو على حمور
swing curve التأرجحيمنحن

.ماملقدار فيزيائيّ تغري جييب 
swing equation معادلة التأرجح

لتحديد دينامية عملمعادلة تفاضلية غري خطية تست
.اآلالت املتزامنة
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وخرج لتحويل رزم املعلومات من بوابة دخل واحدة 
إىل املعطيات اإىل بوابة أو بوابات خرج استنادً 

.املوجودة يف عنوان الرزمة
switch bounce ارتداد القاطع

ذي حيصل عند متاس معدن الضجيج الكهربائي ال
ي لّ مِ ٤٠ويستمر رمبا إىل .بآخر بغية تشكيل دارة

.على املفتاحاثانية اعتمادً 
switching تبديل

.switchانظر 
switching circuit دارة تبديل

.switchانظر 
switching speed سرعة التبديل
قياس سرعة استجابة دارة منطقية إلكرتونية للتغريات 

وهي تابع للتأخري الذي حيصل داخل .على دخلها
.فهي تابع لتقانة تصنيع العنصرمن مثّ و ،العنصر

switching time زمن التبديل
.الوقت الالزم ألداة لتغيري حالتها من حالة ألخرى

symbol رمز
لتمثيل شيء أو وظيفة يستعملعالمة أو حمرف -١

أو عملية مثل وضع أحرف لتمثيل العناصر الكيميائية 
شيء ميثل -٢. املوسيقيةالكتابةأو أشكال لتمثيل 

أو يقوم مقام شيء آخر كتمثيل شيء مادي لشيء 
.جمرد

symbol rate الرمز) سرعة ( معدل 
هو عدد تغريات الرموز ):يف االتصاالت الرقمية(
حيدث الذي ) ة أو شكل اإلشارةغري شكل املوجت(

إشارة استعمالوسط اإلرسال يف الثانية الواحدة بيف
يقاس هذا املعدل بواحدة . ا أو ترميز خط

ويسمى أيضا . أو بعدد الرموز يف الثانية) بودال(
.بسرعة البود أو بسرعة التعديل

symmetrical متناظر
ابعضً واجه بعضها يو ا

.أو حول حمور
synchoronization signal إشارة التزامن

إلشارتني أو ةالدقيقاحملاذاةعلىاإلشارة اليت تساعد 
.تابعني

synchronization تزامن
احلالة اليت تقوم فيها عمليتان أو أكثر بتنسيق -١

عملية حتديد -٢. إىل شرط معنيا
على سبيل .معامالت القناة من إشارة مستقبلة

انزياح الرتدد احلامل وطور املوجة احلاملة أو :املثال
.تواقت الرموز

synchronize يزامن
يف نفس هماأو تشغيلأمرينيتسبب يف حدوث

.الوقت أو بنفس السرعة
synchronizing coefficient عامل التزامن مُ 

قسمة استطاعة احملور على زاوية حركة الدوار خارج
عند قيم اجلهد واخلرج وعامل االستطاعة والرتدد 

.النظامية كلها
synchronizing torque عزم التزامن

حمور آلة متزامنة عندما تنحرف يفالعزم الذي يؤثر 
السرعة الدورانية للمتحرك عن السرعة التزامنية والذي 

.منيبقي اآللة يف وضع تزا
synchronous متزامن

بواسطة فيه التحكم جيري) أو إلشارة(صفة لنظام 
.ليتواقت مع حدث ماإشارة ساعة
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synchronous counter عداد متزامن
على التسلسل تتغري موصولةعداد يتألف من قالبات 

فيها كل خمارج القالبات يف نفس اللحظة عند تطبيق 
.نبضة على مدخل العداد

synchronous detector كاشف متزامن
كاشف يقوم بإدخال املوجة احلاملة احملذوفة بتزامن  

.كامل مع املوجة احلاملة األصلية عند املرسل
synchronous machine آلة متزامنة 

.التغذية املتناوب وال تتعلق باحلمل
synchronous motor محرك متزامن

.التغذية املتناوب وال تتعلق باحلمل
synchronous speed سرعة التزامن
سرعة دوران التدفق املغناطيسي الناتج عن تيارات 

ر يف ملفات الثابت يف اآللة املتناوبة اطو ثالثية األ
.راطو ثالثية األال

syndrome أعراض 
لكشف اخلطأ عملبتات تستسلسلةشعاع من 

) متجه(ضرب شعاعحاصل يتشكل من ،وتصحيحه
صفوفة بتات فحص مبالبتات املستقبلة منمكّون
هلما نفس الَعَرضاأي شعاعني من (الندية

syndrome خيتلفان بكلمة ترميز واحدة على
.)األكثر

synthesis تركيب
.متصلكلٍّ لتكوينضم عناصر وأجزاء 

synthetic Aperture Radar (SAR)

رادار الفتحة الصناعية
) الطائرة أو الساتل(حركة املركبة يستعملنظام راداري 

ية حملاكاة هوائي كبري املقطع بغ،الذي حيمل النظام
.ماسطحٍ احلصول على صور عالية الدقة ل

system نظام
أو كقطعٍ ،اجمموعة من األشياء اليت تعمل معً -١

جمموعة من -٢. أو شبكة ربط أي كل متكاملآليةٍ 
.

system bus مسرى النظام
هو املسرى الرئيسي الذي تسري ):الرقميةالنظميف (

.فيه املعلومات
system theory نظرية النظم

عام جهٍ بو تعددة االختصاصات للنظم املالدراسة 
بغرض توضيح املبادئ اليت ميكن تطبيقها على كل 

يف كل جماالت و أنواع النظم يف كافة املستويات 
.البحث
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- T -
T – Network T دارة

.دارة تتألف من دارتني تسلسليتني بينهما دارة تفرعية
T.D.M )بتقسيم الزمنتضميم/تنضيد(مختصر

Timeانظر  Division Multiplexing.
tachometer مقياس سرعة الدوران

أداة حمرك أو لقياس سرعة دوران يستعملجهاز قياس 
وهو يقيس . عنها بالدورات يف الدقيقةا، ُمعبـَّرً ما

وله أمناط ميكانيكية او  . السرعة اآلنّية أو املتوسطة
.كهربائية أو إلكرتونية

tail ذيل 
.أسفل شيء مازائدة على خلفية أو 

tangential مماسي
.ما له عالقة باملماس أو على امتداده

tangential acceleration تسارع مماسي
للدائرة عند النقطة املطلوبة يف التسارع يف اجتاه مماسٍّ 

.احلركة الدائرية
tank خزان

األغلب لتخزين السوائل حاوية كبرية معدنية على 
.والغازات

tank circuit تفرعيةمجاوبة/طنانةدارة
بالدارة الطنانة اتسمى أيضً .دارة من ملف ومكثف

ملف وتتألف من ،فةأو بدارة اخلزان أو بالدارة املولَّ 
.اآلخربمتصلني أحدمها ومكثف

tap مربط-تفريعة 
وصلة بوشيعة قد تكون وصلة من عدة وصالت 

.تسمح بتغيري عدد اللفات املنتقاة يف الوشيعة
tap changing تغيير المربط

.تغيري املربط أو الوصلة
tapped delay-line خط تأخير بتفريعة
خط تأخري له تفريعات بغية احلصول على أزمنة تأخري 

.خمتلفة
tapped winding ملف ذو مفرعات

.ملف ذو تفريعات عند نقاط متعددة
target هدف

لإلشارة صدى راداري إلظهار موقع جسم عاكس
.الرادارية

target range مدى الهدف
.املسافة العظمى اليت ميكن ضمنها كشف اهلدف

target resolution ز الهدفيْ مَ 
قدرة الرادار على التمييز بني أهداف متقاربة يف املدى 

.أو الزاوية
TCAS )نظام تجنب االصطدام(مختصر 

Traffic Collision Avoidanceانظر 

System.
TDMA

)الزمنالنفاذ المتعدد بتقسيم(مختصر
.Time Division Multiple Accessانظر 

technical يّ نِ قْ تِ 
أو صناعة احمددً ااحمددً اما خيص موضوعً -١

ما يتعلق ويهتم بالعلوم -٢. 
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.التطبيقية والصناعية
technique يةنِ قْ تِ 

.يُنَجزالطريقة النظامية اليت 
technology قانةتِ 

يف اتطبيق املعرفة العلمية ألغراض عملية وخصوصً 
.الصناعة

telegraph code ترميز برقي
اآلالت بإلرسال املعلومات ستعمليُ هو ترميز حمريف 

.وأشهر أنواع هذا الرتميز هو ترميز مورس،الربقية
television تلفاز/ تلفزة

نظام لبّث املعلومات بالصوت .الرؤية عن بعد-١
والصورة عن طريق حتويلها إىل إشارات كهربائّية، مثّ 

إىل مستقبالت أو بكبال أو فضائإرساهلا السلك
بعيدة حيث ميكن استقبال هذه اإلشارات وحتويلها 

متثيل وإرسال الصور -٢إىل صوت وصورة اجمّددً 
.هذه الصورستقبال جهاز ا-٣. املتحركة كهربائ

television picture tube

التلفزيّةام الصورةمَ صِ 
.صمام أشعة مهبطية مصمم إلظهار صور التلفاز

television scanning (raster) مسح تلفزي
النمط املستطيل اللتقاط الصورة وإعادة بنائها يف 

.التلفاز
temperature coefficient عامل الحرارةمُ 

إىل ّري مقدار فيزيائي كالتمّدد الطويل مثالً معّدل تغ
ّن املعامل هو قيمة التغّري إأي . تغّري درجة احلرارة

. النسيب احلاصل يف الطول لكل درجة حرارة واحدة
temperature درجة الحرارة

سخونة أو برودة جسم أو وسط، وهي قياس درجة 

ادة، متوسط طاقة اجلسيمات احلركية يف عينة من امل
مقياس يف سّلم معياري على عنها بتدريج نسيب عربَّ يُ 

.حرارة
template قالب

و البالستيك أو أية مادة أقطعة من املعدن أو اخلشب 
يف إجرائيات امنوذجً عملأخرى، هلا شكل حمدد، ُتست

.مثل الرسم أو القص أو التشكيل أو احلفر
temporary مؤقت

.وليس احمدودً ازمنً ما يدوم 
terabyte (TB) تيرا بايت

.ابايتً 240أو1012.تريليون بايت
Terminal طرفية-مربط 

٢.-١ -
طرفية -٣. نقطة توصيل إلغالق دارة كهربائية

ب هي جهاز إلكرتوين أو كهرميكانيكي و احلاس
إلدخال املعلومات وإلظهار املعطيات من يستعمل
.حاسوب

terminology مصطلحات
جمموع التعابري املستخدمة مع تطبيق تقين معني يف 

إخل... موضوع دراسة أو نظرية أو مهنة 
terrain تضاريس

.ما خيص املعامل املاديةاامتداد أرضي خصوصً 

tertiary winding ملف ثالث
للحصول على عملستَ يُ . ثالث على حمولملف

. مستوى ثان للجهد من احملول
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test يختبر-اختبار 
ديد النوعية أو األداء أو حتإجراء يقصد به -١
قبل وضعه يف اوخصوصً ،وثوقية لشيء ماامل
وثوقية قبل فحص اجلودة واألداء واملي-٢. ستعمالاال

.الوضع يف االستثمار أو التطبيق
test bench منصة اختبار

من للتحّقق
.صحة وسالمة التصميم أو النموذج

tetrahedron هرم مثلثي- رباعي السطوح
ويسمى .جسم صلب له أربعة سطوح مثلثة الشكل

.أيضا باهلرم املثلثي
tetravalent رباعي التكافؤ

.، وهو نصف ناقل٤له رقم تكافؤ قدره 
textual form نصيةصيغة 

.ما له عالقة بأمر مكتوب
texture نسيج

مما ميكن وصفه ،سطح ماكثافةلتغري  قياس كميّ 
إخل...أو النعومة أو اخلشونة االجتاهيةباالنتظام أو 

theorem مبرهنة
١-

حقيقة -٢. عليها بسلسلة من احملاكمات املنطقية
.ئق مقبولةمربهن عليها حبقا

theoretical نظري
ما يرتكز على األمور النظرية وليس على اخلربة أو 

.املمارسة
theory نظرية

.لتفسري حالة أو لتربير مسار عملعملستفكرة تُ 
thermal حراري

.ما له عالقة باحلرارة
thermal compensation تعويض حراري

أدوات أو وسائط لتثبيت درجة احلرارة استعمال
.احمليطة بعنصر أو بدارة أو بأداة أو جبهاز

thermal conductivity ناقلية حرارية 
قياس قدرة مادة على نقل احلرارة بتحديد سرعة 
انتقال احلرارة عرب مساحة من املادة مقسومة على 

مربع كل مرتلوتقاس بالواط مساحة تلك املنطقة
.لفنحرارة كِ لكل درجةو 

thermal convection َحمل حراري
انتقال احلرارة بدوران أو حركة األجزاء الساخنة من 

.سائل أو غاز
thermal noise الضجيج الحراري
تذبذبات كهربائية تنتج عن احلركة احلرارية العشوائية 

.لكرتوناتلإل
thermal radiation إشعاع حراري
إشعاع كهرطيسي ينتج عن منبع حراري أو ضوئي 

خاص من األشعة بوجهٍ بسبب درجة حرارته ويتألف 
.حتت احلمراء

thermal resistance مقاومة حرارية
خاصية حرارية ومقياس لفارق درجة احلرارة الذي تقوم 

احلرارة يف واحدة (بواسطته املادة مبقاومة جريان احلرارة 
.قلية احلراريةوهي مقلوب النا) الزمن

thermal runaway انهيار حراري
حالة تتسبب فيها زيادة درجة احلرارة يف تغيري الشروط 
احمليطة بطريقة تتسبب بزيادة إضافية يف درجة احلرارة 

.مما يؤدي غالبا إىل نتائج مدمرة



١٩٩

thermal time constant

الثابت الزمني الحراري
املقاومة هو قياس للزمن املطلوب لكي تستجيب

.احلرارية للتغريات يف احلرارة احمليطة
thermionic emission إصدار حراري

.)كاملهبط(-من منبع مسخن لكرتوناتإصدار اإل
thermistor مقاومة حرارية

كبري عند زيادة بقدرٍ مقاومة كهربائية تنخفض قيمتها 
.للقياس والتحكمعملست

thermodynamic ترموديناميكي
ما خيص التريموديناميك وهو العلم املختص 
بالعالقات بني احلرارة والطاقة امليكانيكية أو العمل 

.والتحويل من نوع آلخر
thermometerمقياس حرارة/ميزان حرارة

.أداة لقياس درجة احلرارة
thermostat قاطع تنظيم حرارة

أو تقوم بتفعيل أداة أخرى أداة تنظم درجة احلرارة آل
.عند وصول درجة احلرارة إىل نقطة معينة

Thevenin's theorem مبرهنة ثيفينين
ملنابع جهد ضمٍّ أيَّ تنصُّ هذه املربهنة على أّن 

مبنبع جهد واحد ومقاومة إبدالهومقاومات ميكن 
.تسلسلية معه واحدة

thickness مكسُ -ثخانة 
.متقابلني من شيء مااملسافة بني جانبني 

third generation cellular radio (3G)

الجيل الثالث لالتصاالت الخلوية
بروتوكوالت اجليل الثالث من اهلواتف النقالة اليت 

يف نقل املعطيات لالتصاالت غري علياتدعم سرعات 
.الصوتية مثل الوسائط املتعددة والنفاذ إىل الشابكة

three phase راطو ثالثي األ
استعمالمولد كهربائي أو حمرك مصمم لتقدمي أو 

ثالثة تيارات كهربائية هلا نفس اجلهد ولكنها خمتلفة 
.درجة١٢٠قدرها و بزاوية الطور فيما بينها

three phase balance fault

عطل توازن األطوار الثالثة
االعطل الناشئ عن دارة قصر على اخلطوط الثالثة معً 

.إىل األرض
three- phase circuit دارة ثالثية األطوار

بثالثة قوى يـَُغّذىما يتعلق بدارة أو نظام أو جهاز 
بزاوية الطور مبقدار فيما بينهاحمركة كهربائية ختتلف 

.درجة١٢٠
three phase current تيار ثالثي األطوار
طريقة منتشرة يف توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية 

بزاوية الطور فيما بينهاهود ختتلف املتناوبة بثالثة ج
.درجة١٢٠مبقدار بعضها

three phase system نظام ثالثي األطوار
يف توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية املتناوبة نظام

بزاوية الطور مبقدار فيما بينهابثالثة جهود ختتلف 
.درجة١٢٠

three state buffer حاجز ثالثي الحاالت
ومدخل xمدخل معطيات : هلذا احلاجز مدخالن

عندما يكون فمدخل التحكم يعمل كصمام . cحتكم 
يكون اخلرج هو الدخل أي تعمل الدارة  فعاالً 

. أي موصالً اكحاجز عادي ويكون الصمام مفتوحً 
يكون الصمام اعندما يكون دخل التحكم خامدً و 

هما وم،وال مير تيار كهربائي فيه) غري موصل(امغلقً 
.فهي ال متراأو واحدً اصفرً xتكن قيمة 



٢٠٠

three state gate بوابة ثالثية الحاالت
أن تكون يف ثالث حاالت هي ميكندارة منطقية 

مثل هذه الدارات عملستَ تُ . الصفر والواحد واإلغالق
بوجودلوضع إشارات على املسرى حيث ال يسمح 

. أكثر من مصدر إشارة فعال واحد يف نفس الوقت
عدة وجودهذه الدارة يصبح باإلمكان استعمالب

منابع إشارات على نفس املسرى إىل نفس جهاز 
.االستقبال يف أوقات خمتلفة

three winding transformer

محول ثالثي الملفات
.راطو حمول طاقة كهربائية ثالثي األ

three-phase transformer

ثالثي األطوارمحول
.three winding transformerانظر 

threshold عتبة
القيمة أو الشدة اليت جيب جتاوزها للحصول على رد 

.فعل معني أو ظاهرة معينة أو نتيجة ما أو حالة ما
threshold detection كشف بعتبة

عتبة لتحديد وجود إشارة بظهورها فوق استعمال
.مستوى العتبة

threshold voltage جهد العتبة 
النظام يفمستوى جهد عند املدخل ال يكون له تأثري 

.عندما يكون اجلهد أقل منه
throughput معدل تدفق 

فيما خيص تدفق ،كمية التدفق يف واحدة الزمن
. املعلومات عادة

thyratron دو ققاطع غازي مَ 
صمام ثالثي مملوء بالغاز يستطيع فيه اجلهد على 

عند ذلك . الغاز يف الصمامأيُّنالشبكة أن يقدح ت

مير التيار من املهبط إىل املصعد حىت يهبط اجلهد 
. بينهما إىل ما حتت مستوى معني

thyristor ثايرستور 
أداة تبديل نصف ناقلة للطاقة الكهربائية هلا أربع 

التحكم باألداة وتكون يف حالة ريوجيpnpnطبقات 
.دو انظر املقوم السيليكوين املق. فقطفتح أو إغالق 

thyristor, (SCR) دو قاطع سيليكوني مق
مقوم نصف ناقل مير تياره األمامي بني املصعد 
واملهبط بسبب إشارة مطبقة على مسرى ثالث هو 
عن 

.اإلشارة
tilt إمالة- يُميل

َحْرف شيء -٢. يوقف أو يقف بشكل مائل-١
.عن وضعه العمودي

time base قاعدة الزمن
دارة أو جهاز يولد شكل موجة مناسبة الحنراف 

.شعاع صمام أشعة مهبطية بالشكل املطلوب
time constant الزمنةثابت
الزمن الالزم للتيار أو للجهد يف دارة للصعود أو 

.من مطاله%٦٣للهبوط بشكل أسي إىل 
time delay تأخير زمني

.الالزمة ملرور إشارة يف دارة أو جهاز أو وسطاملّدة
time delay circuit دارة تأخير زمني

فيها تأخري جهد املخرج بزمن حمدد بالنسبة جيريدارة 
.إلشارة الدخل

time delay spread نشر التأخير الزمني
هو قياس لغىن تعدد املسارات يف ):يف االتصاالت(

وميكن تفسري ذلك بأنه الفارق الزمين . قناة االتصال
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يكون (بني زمن وصول أول مركبات تعدد املسارات 
وزمن وصول آخر مركبة ) عادة هو مسار خط النظر

.من تعدد املسارات
Time Division Multiple Access (TDMA)

الزمنالنفاذ المتعدد بتقسيم
تقنية للتشارك يف نظام اتصاالت بني عدد من 

تقسيم املوارد الزمنية للنظام جيرياملستثمرين حيث 
كل يستعملإىل عدد من األجزاء الزمنية الواضحة 

.منها لالتصال من أحد املستثمرين
Time Division Multiplexing (T.D.M)

بتقسيم الزمنالتضميم/التنضيد
شكٌل من أشكال التضميم يُقسَُّم فيه زمُن االتصال 

من اواحدً اإىل ُمقتَطعات، َحيِمُل كلٌّ منها عنصرً 
. إشارٍة واحدة

time domain مجال الزمن
توصيف إشارة ما كتابع للزمن ويكون الزمن هو 

.املتحول املستقل
time function تابع زمني

.الزمنتابع ملتحول هو 
time of arrival زمن الوصول

.الوقت الذي تصل فيه اإلشارة
time of discharge زمن التفريغ

.من شحنته%٩٠الزمن الالزم لتفريغ مكثف مبقدار 
time-invariant ثابت زمن
نظام تكون فيه كل الكميات اليت تتحكم يف سلوكه 

النظام ن استجابة إأي ؛ثابتة وال تتغري مع الزمن
لدخل معني ال تعتمد على وقت تطبيق الدخل على 

.النظام
timer تُمؤقِّ 

كتلك اليت تفصل املُددجهاز أو أداة لقياس -١
جهاز -٢. حادثتني أو تلك املطلوبة إلمتام عمل ما

ادثة حلالعملية أو النبضة أو امدةللتحكم يف أو أداة
ة أو للبدء يف تغذيجهاز أو أداة-٣. إجراء ماأو 

-٤. أداة أو جهاز أو نظام أو آليةلتشغيل دارة أو
.ألغراض التزامنيستعملجهاز أو أداة

time-varying متغير مع الزمن
خواصه اإلحصائية ليست .خاصية تتغري مع الزمن

.ثابتة
timing تتواقُ 

.العالقة الزمنية بني اإلشارات
timing diagram مخطط زمني

قيم اإلشارات كتابع للزمن خمطط يظهر جمموعة من 
للتعبري عن العالقات الزمنية بني إشارات يستعملو 

.مرتابطة
timing marker عالمة توقيت

يسمح وهذا ماإشارة مرجعية عادة ما تتكرر دور 
برتابط حوادث حمددة على تدريج زمين مثل حماولة 

.إقامة التزامن
toggle يقلب

و حالة ما إىل أخرى بني أثر ما أو صفة ما أيبدِّل
.قالباستعمالب

tolerance خلوص-تسامح 
الكمية اإلمجالية اليت يسمح لقيمة معينة بالتغري -١

وهكذا يكون التسامح هو الفارق اجلربي بني ؛فيها
مقدار اخلطأ املسموح - ٣. دىناحلدين األعلى واأل

.به يف التقريب
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tomography تصوير مقطعي
مقطعية جلسم ما بتعريضه عملية تشكيل صورة

لألشعة من عدة اجتاهات واستخالص البنية الداخلية 
.للجسم بواسطة الطاقات املبثوثة

tone نغمة 
.صوت موسيقي أو من احلنجرة له شدة ونربة ونوعية

top-down design

تصميم من األعلى إلى األسفل
هو تقسيم نظام للوصول إىل األنظمة الفرعية املركبة له 

دون تفصيل رؤية عامة للنظام بتحديدٍ إعدادريوجي
العمل جيريمث . الفرعية من املستوى األولللنظم

على األنظمة الفرعية بنفس الطريقة حىت تصل 
.املواصفات الكاملة إىل عناصرها األساسية

topological )طوبولوجي(بنيوي 
ما يتعلق بالطوبولوجيا أي بالدراسة الرياضية لألشكال 

.واص املكانيةواخل
toroid وشيعة حلقية

.جسم بشكل حلقة أو بشكل خامت دائري
torque الدورانعزم

.ما حياول حتقيق دوران أو فتل
total كلي-مجموع 

.ما حيتوي كامل العدد أو الكمية
total harmonic distortion

تشويه التوافقيات الكلي
دليل يقوم بتكمية مقدار التشويه يف شكل موجة 

.اجلهد أو التيار بالنسبة للمركبة األساسية
total probability االحتمال الكلي
يف نظرية االحتماالت ،قانون االحتمال الكلي هو 
قانون أساسي يربط االحتماالت اهلامشية إىل 

يعرب عن االحتمال الكلي . االحتماالت الشرطية
لنتيجة ميكن الوصول إليها عرب حوادث متميزة 

.متعددة
track يسلك-مسلك–مسار 

يالحق أو -٣. طريقة عمل-٢. ممر أو مسار-١
.يتحرك على مسار-٤. يراقب املسار

track while scan (TWS)

رادار المالحقة بالمسح
ختصيص جزء من يعتمد علىمنط من تشغيل الرادار 

، على حنياستطاعته ملالحقة اهلدف أو األهداف
.للمسحااجلزء اآلخر خمصصً يكون 

tracking radar رادار مالحقة
، يهتز حول اهلدفاضيقً انظام راداري يولد شعاعً 

له بتعويض التغريات الفجائية الجتاه ما يسمحوهذا 
اهلدف

traffic channel قناة الحركة
لنقل املعلومات أو اخلدمات عملستقناة اتصاالت تُ 

إخل...الرئيسية مثل الصوت واملعطيات والفيديو
Traffic Collision Avoidance System
(TCAS)

نظام تجنب االصطدام
،نظام خمصص للطائرات ملنع اصطدامها يف اهلواء

عن طائرات ايقوم مبراقبة الفضاء حول الطائرة حبثً 
ال مناسب فعّ transponderمبجيب أخرى مزودة 

دون االعتماد على نظام مراقبة الطريان ويقوم بتحذير 
واليت مبجيبود طائرة أخرى مزودة وجمنالطيار 

.اا
trailing edge ة خلفيةحافَ 

إىل حالة ) عالٍ (انتقال موجة نبضية من حالة عند
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.فإن هذا االنتقال يسمى احلافة اخللفية) منخفض(
transciever مستقبل/ مرسل 

.أو بالتبادلامعً ومستقبالً مرسالً جهاز يعمل 
transcondnctance

ناقلية العبور-ناقلية تبادلية 
تغري ىلإاهو التغري التفاضلي يف تيار املصرف استنادً 

ستور ذي وذلك يف الرتانز ،تفاضلي يف جهد البوابة
.األثر احلقلي

transducer مبدل طاقة
وهو ،جهاز حيول كمية فيزيائية إىل إشارة كهربائية

للطاقة امليكانيكية إىل كهربائية أو حمول عادة
كروفون ألغراض القياس أو التحكم مثل املِ ،بالعكس

.ومكرب الصوت
transfer ل نـَقْ 

إىل مكان أو منظمة أو فريق حتريك شيء أو شخص
.آخر

transfer characteristics خصائص النْقل
)أو كهرميكانيكي(العالقة بني خرج نظام إلكرتوين

.بشكل ختطيطيمبينةهودخل
transfer equation معادلة النقل

منوذج رياضي حيدد العالقة بني خرج نظام خطي-١
على احتويل فورييه إلشارة اخلرج مقسومً -٢. ودخله

حتويل فورييه إلشارة الدخل أو حتويل فورييه لتابع 
.االستجابة النبضية

transfer function تابع النقل
.transfer equationانظر 

transfer ratio نسبة النقل
نسبة النقل من نقطة ألخرى يف مبدل للطاقة عند 

تردد معني هي النسبة العقدية للقوة أو السرعة العامة 
عند النقطة الثانية إىل القوة أو السرعة العامة املطبقة 

وال حتتوي القوة العامة أو السرعة ،على النقطة األوىل
على  اعلى كميات ميكانيكية فقط ولكن أيضً 

،كميات الصوتية أو الكهربائيةالكميات متاثلية مثل 
.اوهذه األخرية تكون عادة قوة حمركة كهربائية أو تيارً 

transform ليحوّ 
.كمية رياضية بالتحويلغريّ يُ 

transformation تحويل
حتويل شكل أو تعبري أو تابع إىل فيهاحيدثعملية 

.تغّري يف الشكل أو املظهر-٢.
transformer محّول 

ن أو أكثر على نواة حديدية وهي وسيلة اأداة هلا ملفّ 
فعالة لتغيري مستويات اجلهود أو التيارات وجعل نظام 

الدارة األولية للمحول . أكثرالنقل الكهربائي عمل
اليت تستقبل الطاقة والدارة الثانوية هي اليت تعطي هي 

.الطاقة
transformer coupling ترابط بمحول

.حمولحيققهربط دارتني بواسطة حتريض متبادل 

transient انتقالي/عابر
السلوك الذي يظهر على نظام خطي يعمل يف -١

. حالة مستقرة عند انتقاله إىل حالة مستقرة أخرى
- ٣. قصريةحلظةً أية إشارة أو حالة تدوم -٢

زيادة أو -٤. اضطراب كهربائي على خط نقل
اخنفاض حلظي يف اجلهد يف نظام طاقة كهربائي 

التبديل أو إقالع احملركات بسبب الصواعق أو
.والظواهر املؤقتة األخرى
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transient condition حالة عابرة
.transientانظر 

transient current تيار عابر
قصرية بسبب تغري الشروط الكهربائية تيار مير حلظةً 

.أو املغناطيسية يف دارة كهربائية أو مغناطيسية
transient response استجابة عابرة
استجابة النظام لتغري يف وضعية استقراره وتسمى 

.أيضا باالستجابة الطبيعية
transient stability استقرار عابر 

حالة ربط هيالطاقةابر ألنظمة االستقرار الع
وأصبحت هذه املولدات التزامنية على التوازي،

طاقةالظاهرة اكثر أمهية عند تغذية خطوط نقل 
.طويلة

transient state حالة عابرة
.transientانظر 

transistor ستورترانز 
عنصر نصف ناقل له ثالثة مرابط قادر على التضخيم 

.والتقومي
transistor-transistor logic (TTL)

ستورترانز -منطق ترانزستور 
صنف من الدارات املنطقية تكون فيها عملية 
اإلدخال املنطقي يف الدخل والتضخيم يف اخلرج

.ترانزستوراتاستعمالب
transit عبور

.مكاناجتياز
transition capacitance مكثفة العبور

تنشأ منطقة ذات يعند االحنياز العكسالديوديف 
Nو Pبني منطقتني ) مادة عازلة(داخلية عالية مقاومة

Nو Pتتصرف املنطقتان ). ناقلتني(هلما مقاومة أقل 

. واملنطقة املقفرة تعمل كعازل،كصفائح مكثف
transition region منطقة العبور

-التيار (ااملنطقة املوجودة على منحين اخلواص 
) تغريات خطية(منطقة املقاومة لعنصر بني ) اجلهد

ميل يكون فيها) منبع التيار(ومنطقة التيار الثابت 
.بسرعة أثناء انتقاله بني املنطقتنيااملنحين متغريً 

transition time زمن االنتقال 
عند توصيف التابع اخلطوي جلهد ):لكرتونياتيف اإل(

أو تيار فإن زمن الصعود هو الزمن الالزم لإلشارة 
لالنتقال من قيمة صغرية ما إىل قيمة عالية ما وزمن 
اهلبوط هو الزمن الالزم لالنتقال من القيمة العليا إىل 

ف زمن االنتقال على أنه وسطي وميكن أن نعرِّ .الدنيا
.هذين الزمنني

translation تحويل- رجمة ت
عملية ترمجة -٢. حتويل شيء من شكل إىل آخر-١

.أخرىىلإالكلمات أو النص من لغة 
translucent شافّ 
يسمح مبرور الضوء دون تفاصيل األشكال أي نصف 

.شفاف
transmission إرسال- نقل 

ما-٢. عملية إرسال املعلومات من مكان آلخر-١
املولد إىل مكان خيص نقل الطاقة الكهربائية من 

.االستهالك
transmission line خط نقل 

ترتيب من سلكني أو أكثر لنقل الطاقة -١
وصالت ناقلة -٢. الكهرطيسية من نقطة ألخرى

.تقود اإلشارة بني عناصر الدارات
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transmission mode نمط اإلرسال
.طريقة أو إجراءات نقل املعطيات

transmit لارسإ
شارة كهربائية أو برنامج إذاعي أو إذاعة أو إرسال إ

.تلفزي
transmit directivity index

)في السونار(دليل تبئير اإلرسال 
.دليل توجيه األمواج الصوتية يف املاء

transmitted frequency تردد اإلرسال
.تردد اإلشارة املرسلة

transmitter مرسل- جهاز إرسال 
لتوليد موجة السلكية حاملة وتعديل يستعملجهاز 

.هذه اإلشارة باملعلومات ونشرها يف الفضاء
transparency شفافية
حالة كون الشيء شفافا أي يسمح مبرور الضوء 

.خالله
transparent شّفاف
ما له خاصية إرسال الضوء دون بعثرته حبيث ميكن 

.رؤية األشياء الواقعة خلفه بوضوح
transponder ل مرسل مجيبمستقب
جهاز الستقبال إشارة السلكية وإلرسال إشارة أخرى 

.استجابة لإلشارة املستقبلةخمتلفة آل
transposition تبديل األوضاع
تغيري الوضعية أو الرتتيب أو التسلسسل النسيب 
اوالتسبب يف تغري املكان أو تبديله أو تبادله وخصوصً 

تبادل جيريثالثية األطوار حيث اليف نقل الطاقة 
.مواقع النواقل على الربج

transversal معترض
.خط يتقاطع مع خطني آخرين على األقل

transverse معترض
.شيء ماعلىما هو متوضع 

traveling - wave tube صمام موجة متحركة
ة أو كرويلتوليد املوجات املِ يستعملصمام إلكرتوين 

للتضخيم يف الرتددات فوق العالية ويعتمد عمله على 
.مع موجة كهرطيسيةإلكرتوناتحزمةالتفاعل بني 

traveling - wave tube amplifier

مضخم صمام موجة متحركة
 .

travelling waves موجة متحركة
الفضاء أو يف مادة إشارة كهرطيسية تنقل الطاقة يف 

.عازلة
tree شجرة
يف علوم احلاسوب الشجرة هي منط من املعطيات 

تنجيز هذه البنية حياكي بنية .بكثرةعملة
شجرة هرمية هلا قيمة جذر وأشجار جزئية من األبناء 

فيما ُمتّثل كمجموعة من العقد املرتبطة )األطفال(
.بينها

triac ترياك
ستور مبدلني متصلني يتألف من زوج ثاير مبدل طاقة 

يف املقام يستعمل). عقب-رأس (بعكس التوازي 
وهو عنصر .يف تطبيقات التحكم بزاوية الطوراألول

يف أي من االجتاهني بني اثالثي املساري ميرر تيارً 
املصعد واملهبط بتطبيق إشارة موجبة أو سالبة على 

.مسرى البوابة
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triangular wave موجة مثلثة الشكل
موجة ترتفع خبط مستقيم مائل من خط القاعدة إىل 

.
triangulation تحديد الموقع بثالثة اتجاهات
تقنية الستخراج املسافة بني نقطتني أو الوضعية 
النسبية لنقطتني أو أكثر باالعتماد على حسابات 

.زوايا وأضالع املثلث
trichromatic ثالثي األلوان

ألنه ما له رؤية طبيعية لون.ثالثة ألوانصفة ما له
األمحر واألخضر : حساس لأللوان الثالثة األساسية

. واألزرق
trigger قادح-نبضة قدح

إشارة القدح إلخبار النظام بوقوع حادثة عملستَ تُ 
.حمددة وأنه جيب على النظام البدء جبمع املعلومات

trigger generator مولد نبضات قدح
نبضاتدارة إلكرتونية أو جهاز يُستعمل لتوليد

.لقدحلمستطيلة
triggering َقدح
تفعيل أو تسريع سلسلة من األحداث أو التفاعالت 

إخل...العلمية أو اإلجراءات النفسية 
triggering level مستوى القدح

.املستوى الذي ميكن منه إطالق حادثة ما
triggering signal اشارة قدح

.إلطالق حادثة ماعملةاإلشارة املست
trigonometric مثلثاتي

.ما خيص املثلثات ومبادئها
trim بدقةيضبط 

دارة يضبط مبكثف صغري أو أي عنصر آخر توليفَ 
.يف جهاز السلكي مثالً 

trimmer capacitor مكثف ضبط دقيق 
.ملعايرة األجهزة اإللكرتونيةيستعملمكثف متبدل 

trimming ضبط دقيق
.ضبط معامالت الدارة خبطوات دقيقة

trivalent ثالثي التكافؤ
عند إضافته إىل مادة نصف و ،٣ما له تكافؤ يساوي 

.nناقلة يكّون نصف ناقل 
trough القيمة الدنيا

.منطقة طويلة منخفضة بني األمواج أو التالل
truth table الحقيقةجدول 

الئحة بالعالقات خلرج دارة ناتج عن أشكال -١
خمطط من أسطر -٢.خمتلفة للدخل املنطقي للدارة

وأعمدة يبّني كيف تتغّري صحة وخطأ فرضية بتغري 
.)مداخلها(

TT - network TT دارة
يزود أرضي احلمايةTTيف شبكة التأريض نوع 

غري مرتبطة لألرضللمستهلك بوصلة مستقلة 
الفائدة الكبرية من نظام التأريض هذا أنه . باملولد

املرتفع واملنخفض اليت قد خال من ترددات الضجيج
.تأيت من وصل هذه التجهيزات بأرضي مشرتك
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TTL )ستورمنطق ترانزستور ترانز (مختصر
.transistor transistor logicانظر 

tube base قاعدة الصمام
.القاعدة اليت يركب عليها الصمام اإللكرتوين

tune فيولِّ 
ضبط دارة االستقبال يف اجلهاز الالسلكي أو التلفازي

.على تردد اإلشارة
tuned - collector oscillator

فع مولَّ مهتز بمجمِّ 
ذين هو أبسط أنواع املهتزات ذات امللف واملكثف الل

.ستوريربطان يف دارة جممع الرتانز 
tuned amplifier فمضخم مولَّ 
مضخم حيتوي على دارات مولفة ولذلك يكون 

.باستجابة حادة لبعض الرتددات
tuner موّلف

ضبط النتقاء إشارة واحدة من عدد من تُ دارة أو أداة 
.اإلشارات يف جمال الرتددات

tuning توليف
.tuneانظر 

tunnel diode نفقيديود
النفق بني يستعمل، الشَّوبعايل pnله بنية ديود

الطبقات يف حركة اإللكرتونات فينتج مقاومة تفاضلية 
.اسريعً سالبة و تبديالً ) ديناميكية(

turbo generator مولد عنفي
مولد كهربائيو هو جمموع عنفة 

أغلب الكهرباء يف العامل . لتوليد الطاقة الكهربائية
.عنفات خباريةبتولَّد باستعمال مولدات 

turbo machinery آلة عنفية

وتشمل ،آالت حتول الطاقة بني متحرك وسائل
العنفات تنقل الطاقة من السائل .العنفات والضواغط

باجتاه املتحرك والضواغط تنقل الطاقة باالجتاه 
.املعاكس

turbo-code ترميز توربو
من اونوعً التفافاترميزً يستعملنوع من ترميز القناة 

لفك الرتميز Viterbi decoderفيرتيبمفكك الرتميز
.ن الواحد والصفرمإعطاء خرج له قيم مستمرة بدالً و 

يستعمل مفكك الرتميز فيرتيب خوارزمية فيرتيب لفك 
وخوارزمية فيرتيب هي خوارزمية برجمة . الرتميز االلتفايف

ديناميكية إلجياد التسلسل األكثر احتماًال من 
.على أحداث مراقبةاخمفية اعتمادً حاالت 

turbulent مضطرب
يرتبط بتدفق سائل .ما له طبيعة عشوائية أو مضطربة

غري منتظم، اتتأرجح فيه سرعة كل من نقاطه تأرجحً 
عن تدفق بنمط ثابت اا عوضً اوهذا ينتج مزجً 

.أو صفائحي
turn ةلفّ 

.طوٌق سلكي كامل
turn-off يوقف-يطفئ 

التشغيليوقف 
turn-on يشغل

.بشغل بعد توقف
turns ratio نسبة عدد اللفات

ففي احملول ،نسبة عدد اللفات بني ملفني مرتابطني
هي نسبة عدد لفات امللف االبتدائي إىل عدد لفات

.امللف الثانوي
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twist جدل- التواء 
َضْفر-٢. التسبب يف الدوران حول نقطة ثابتة-١

أسالك مثل حالة أسالك اهلواتف الثابتة خبطى جدل 
.خمتلفة لتخفيف التداخل

twisted pair سلكان مجدوالن
أحدمها كبل يتألف من سلكني معزولني جمدولني 

يف التمديدات الكهربائية عملستَ يُ و .اآلخرحول 
.واهلاتفية والتطبيقات احلوسبية

twisted-nematic crystal

ةبلورة خيطية مجدول

،تشكيالت جزيئية مرتبة بتأثري حقل كهربائي
.كم باستقطاب الضوء ومروره خالل البلورةتتح

يف . تستعمل يف شاشات عرض البلورات السائلة
ال يُطبق أّي حقل على البلورة OFFحالة اإلطفاء 

جرى استقطابهافتكون جمدولة، وإذا سلطنا ضوءً 
90o،ومّر إىل الطرف اآلخر وظهرت الصورة شفافة .

هو يظهر احلقل الكهربائي و ONيف حالة التشغيل 
حياذي جزئيات البلورة فال مير الضوء املستقطب 

.خالهلا وتظهر الصورة عامتة

two - dimensional البعدثنائي 
.ما له طول وعرض ولكن دون عمق

two line - to ground fault

عطل طورين مع األرض
.اتصال سلكني من نظام نقل طاقة باألرض

two port network دارة رباعية األقطاب
دارة أو جهاز كهربائي له زوجان من املرابط لالتصال 

.بالدارات اخلارجية
two wire system نظام السلكين

.نظام نقل تيار مستمر أو تيار أحادي الطور
two’s or second complement المتمم الثنين

على االثناينعمليات احلساب طريقة متكِّن من 
لتمثيل العدد ف؛األعداد الصحيحة ذات اإلشارة

، مث نقلب الوحدان السالب، منثل قيمته املطلقة اثنان
. 1وجنمع للنتيجة البت اواألصفار وحدانً اأصفارً 

العدد مكافئة جلمع مثالً تصبح عملية طرح عددين
.األول إىل العدد الثاين بعد قلب إشارته

TWS (track while scan)

)رادار المالحقة بالمسح(مختصر 
منط من تشغيل الرادار يقوم فيه بتخصيص جزء من 

على حني ،استطاعته ملالحقة اهلدف أو األهداف
.للمسحااآلخر خمصصً يكون 

type طراز-نوع 
مثل األعداد .صنف من األشياء له خواص مشرتكة

.أو احملارف
typical نموذجي

.شيء حمدداملتوقَّعة أو املشهورة لما له اخلواص املميزة 
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twist جدل- التواء 
َضْفر-٢. التسبب يف الدوران حول نقطة ثابتة-١

أسالك مثل حالة أسالك اهلواتف الثابتة خبطى جدل 
.خمتلفة لتخفيف التداخل

twisted pair سلكان مجدوالن
أحدمها كبل يتألف من سلكني معزولني جمدولني 

يف التمديدات الكهربائية عملستَ يُ و .اآلخرحول 
.واهلاتفية والتطبيقات احلوسبية

twisted-nematic crystal

ةبلورة خيطية مجدول

،تشكيالت جزيئية مرتبة بتأثري حقل كهربائي
.كم باستقطاب الضوء ومروره خالل البلورةتتح

يف . تستعمل يف شاشات عرض البلورات السائلة
ال يُطبق أّي حقل على البلورة OFFحالة اإلطفاء 

جرى استقطابهافتكون جمدولة، وإذا سلطنا ضوءً 
90o،ومّر إىل الطرف اآلخر وظهرت الصورة شفافة .

هو يظهر احلقل الكهربائي و ONيف حالة التشغيل 
حياذي جزئيات البلورة فال مير الضوء املستقطب 

.خالهلا وتظهر الصورة عامتة

two - dimensional البعدثنائي 
.ما له طول وعرض ولكن دون عمق

two line - to ground fault

عطل طورين مع األرض
.اتصال سلكني من نظام نقل طاقة باألرض

two port network دارة رباعية األقطاب
دارة أو جهاز كهربائي له زوجان من املرابط لالتصال 

.بالدارات اخلارجية
two wire system نظام السلكين

.نظام نقل تيار مستمر أو تيار أحادي الطور
two’s or second complement المتمم الثنين

على االثناينعمليات احلساب طريقة متكِّن من 
لتمثيل العدد ف؛األعداد الصحيحة ذات اإلشارة

، مث نقلب الوحدان السالب، منثل قيمته املطلقة اثنان
. 1وجنمع للنتيجة البت اواألصفار وحدانً اأصفارً 

العدد مكافئة جلمع مثالً تصبح عملية طرح عددين
.األول إىل العدد الثاين بعد قلب إشارته

TWS (track while scan)

)رادار المالحقة بالمسح(مختصر 
منط من تشغيل الرادار يقوم فيه بتخصيص جزء من 

على حني ،استطاعته ملالحقة اهلدف أو األهداف
.للمسحااآلخر خمصصً يكون 

type طراز-نوع 
مثل األعداد .صنف من األشياء له خواص مشرتكة

.أو احملارف
typical نموذجي

.شيء حمدداملتوقَّعة أو املشهورة لما له اخلواص املميزة 
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twist جدل- التواء 
َضْفر-٢. التسبب يف الدوران حول نقطة ثابتة-١

أسالك مثل حالة أسالك اهلواتف الثابتة خبطى جدل 
.خمتلفة لتخفيف التداخل

twisted pair سلكان مجدوالن
أحدمها كبل يتألف من سلكني معزولني جمدولني 

يف التمديدات الكهربائية عملستَ يُ و .اآلخرحول 
.واهلاتفية والتطبيقات احلوسبية

twisted-nematic crystal

ةبلورة خيطية مجدول

،تشكيالت جزيئية مرتبة بتأثري حقل كهربائي
.كم باستقطاب الضوء ومروره خالل البلورةتتح

يف . تستعمل يف شاشات عرض البلورات السائلة
ال يُطبق أّي حقل على البلورة OFFحالة اإلطفاء 

جرى استقطابهافتكون جمدولة، وإذا سلطنا ضوءً 
90o،ومّر إىل الطرف اآلخر وظهرت الصورة شفافة .

هو يظهر احلقل الكهربائي و ONيف حالة التشغيل 
حياذي جزئيات البلورة فال مير الضوء املستقطب 

.خالهلا وتظهر الصورة عامتة

two - dimensional البعدثنائي 
.ما له طول وعرض ولكن دون عمق

two line - to ground fault

عطل طورين مع األرض
.اتصال سلكني من نظام نقل طاقة باألرض

two port network دارة رباعية األقطاب
دارة أو جهاز كهربائي له زوجان من املرابط لالتصال 

.بالدارات اخلارجية
two wire system نظام السلكين

.نظام نقل تيار مستمر أو تيار أحادي الطور
two’s or second complement المتمم الثنين

على االثناينعمليات احلساب طريقة متكِّن من 
لتمثيل العدد ف؛األعداد الصحيحة ذات اإلشارة

، مث نقلب الوحدان السالب، منثل قيمته املطلقة اثنان
. 1وجنمع للنتيجة البت اواألصفار وحدانً اأصفارً 

العدد مكافئة جلمع مثالً تصبح عملية طرح عددين
.األول إىل العدد الثاين بعد قلب إشارته

TWS (track while scan)

)رادار المالحقة بالمسح(مختصر 
منط من تشغيل الرادار يقوم فيه بتخصيص جزء من 

على حني ،استطاعته ملالحقة اهلدف أو األهداف
.للمسحااآلخر خمصصً يكون 

type طراز-نوع 
مثل األعداد .صنف من األشياء له خواص مشرتكة

.أو احملارف
typical نموذجي

.شيء حمدداملتوقَّعة أو املشهورة لما له اخلواص املميزة 
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- U -
UAV )دون طيارمنطائرة(مختصر 

.Unmanned Air Vehicleانظر 
UHF 300 MHz - 1000MHz

رتزميغا ه١٠٠٠- ٣٠٠الترددات فوق العالية 
رتز ميغا ه٣٠٠الطيف الكهرطيسي بني الرتددين 

١٠ني بأي بأطوال موجات ؛رتزميغا ه٣٠٠٠و

.سنتمرت وتسمى باملوجات الديسيمرتية١٠٠سنتمرت و
ultraviolet (UV) فوق بنفسجي
تعبري يدل على املوجات الكهرطيسية األقصر من 

.نانومرت٣٠نانو مرت واألطول من ٤٠٠
ultraviolet light أشعة فوق بنفسجية

بنفسجية ع املوجود يف جمال الرتددات فوق اإلشعا 
بأطوال موجات أقصر من الضوء وأطول من األشعة 

.السينية
ultra-wideband communications

)طيف منثور(اتصال فائق عرض المجال 
تقنيات تقوم بنثر عمالاستتقانة إلرسال املعلومات ب

الطاقة الالسلكية على جمال ترددات واسع بكثافة 
.ا

ultra-wideband radar

رادار نبضي فائق عرض المجال
يقوم بإرسال اإلشارات بعرض جمال أعرض من رادار 

عرض جمال الرادارات التقليدية ويصعب كشف هذه 
.اإلشارات
UMTS)العالميالجوَّالخدمة الهاتف (مختصر 

.Universal Mobile Telephone Serviceانظر

unambiguous مضاغغير
.واحدر إال بتفسريسَّ فَ يُـ واضح ال

unbalanced غير متوازن
. غري متناظر بالنسبة لألرض أو ملرجعية جهد الصفر

unbalanced faults أعطال غير متوازنة
غري املتوازنة هي سلك واحد أكثر أنواع األعطال 

لألرض وسلك مع سلك وسلكني لألرض وسلك 
.مقطوع

unbalanced load ل غير متوازنمْ حِ 
على طريف نظام تيار مستمر ثالثي محل غري متساوٍ 

األسالك أو على األطوار الثالثة لنظام متناوب ثالثي 
.راطو األ

unbounded غير محدود
.ليس له حد

unconstrained مقيدغير 
.دغري حمدَّ 

uncontrolled غير متحكم به
.خارج السيطرة أو غري واقع حتت السيطرة

uncovered مكشوف 
.وظاهرعارٍ 

under damped تحت التخميد
تدرجيفيه صفة لنظام مهتز، يتناقص مطاال االهتزاز 

يف حالة فوق التخميد : باملقابل. احىت ينعدم
overdampingاالستقرار من دون ، يصل النظام إىل

critical dampingاهتزاز، ويف حالة التخميد احلرج
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ويف . يصل بسرعة أكرب إىل االستقرار من دون اهتزاز
يهتز النظام مبطال undamingحالة الالختميد 

. ثابت
uniform منتظم
يبقى كما هو يف مجيع األحوال ويف كل األوقات دون 

.تغيري بالشكل أو بالصفة
uniform distribution توزيع منتظم

احتمالمتغٍري عشوائيٍّ يكون لكل قيمٍة فيهتوزيعُ هو 
.احلدوث نفسه

uniform field حقل منتظم
حقل له نفس القيمة يف كل النقاط يف اللحظة 

.الواحدة
uniform flow جريان منتظم
جريان سائل تتحرك فيه كل قطرة على مسار احلركة 

.تةببسرعة ثا
uniform speed سرعة منتظمة
إذا كانت املسافة اليت يقطعها جسم يف حركته يف 

يف كل األوقات فإن متساوية هي نفس املسافةُمدد
.اجلسم يكون يف حركة ذات سرعة منتظمة

unijunction وحيد الوصلة
مقّومة pnعنصر ذو مقاومة سالبة يتألف من وصلة 

أومية يف منتصف طول مادة نصف ناقلة وهلا متاسات 
.تبديلعنصرَ عمل يف كل طرف وتست

unipolar أحادي القطب
ما له عالقة بقطب واحد أو بنوع واحد من 

.األقطاب
unit وحدة

اما يكون جزءً اجهاز له وظيفة حمددة خصوصً -١

.وحدة مفردة من شيء ما-٢. من نظام أعقد
unit impulse function تابع النبضة الواحدية

راك وهو تابع عام على مستقيم هو تابع دلتا دي
ويساوي الصفر يف كل مكان فيما ةاحلقيقياألعداد

عدا نقطة الصفر على اإلحداثي األفقي وله تكامل 
.ةاحلقيقياألعداديساوي الواحد على كامل مستقيم 

قيمتها تساوي الصفر لقيما
.غري مساوية للصفر وقوة النبضة هي واحد

unit step responseاستجابة الخطوة الواحدية

جيب إجراء لنظاماستجابة اخلطوة الواحديةحلساب
لخطوة الواحدية وهوبتابع النقل لجداء لتابع النقل  ذلك بالبحث عن وحلّ ،يف فضاء البالس/1

.التحويل العكسي يف جدول حتويالت البالس
unite ديوحِّ 

.كاملكلٍّ لصنعها إىل بعض بعضأشياء يضم 
unit-ramp function التابع المتزايد خط

ويساوي ، سهل احلوسبة،هو تابع واحدي حقيقي
يطبق هذا . وقيمها املطلقةمتوسط املتحوالت املستقلة

ويأيت ). مثل معاجلة اإلشارة الرقمية(التابع يف اهلندسة 
امسه من شكل التابع وهو تكامل تابع اخلطوة 

.الواحدية
unity gain ربح واحدي

.كسب دارة مساو للواحد أي ليس هلا ربح
universal gate بوابة عامة

.NORوبوابة NANDبوايةالبوابة العامة هي فعل
.ما لبناء البوابات األخرىاستعماهلألنه ميكن 
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Universal Mobile Telephon Service
(UMTS)

العالميالجوَّالخدمة الهاتف 
نظام 

إرسال الرزم للنصوص والصوت الرقمي والفيديو
ميغابت يف ٢والوسائط املتعددة بسرعات تصل إىل 

.الثانية
unloaded لغير محمَّ 

.لليس له ِمح 
Unmanned Air Vehicle (UAV)

دون طيارمن طائرة 
،القوى اهلوائية الديناميةعملوتستاطائرة ال حتمل بشرً 

، وأنأن تطري بقيادة ذاتية أو بقيادة عن بعدميكنها و 
عاد ستَ رمى بعدها أو تُ حد تُ او ستعمالتكون ال

أو اوميكنها أن حتمل سالحً ،التايلستعماللال
.معدات

unregulated power supply

منبع تغذية غير منظّم
ارة أي ليست له د؛منبع تغذية جهده غري منظم

عند تغري جهد املدخل أو اإلبقاء جهد املخرج ثابتً 
. عند تغري احلمل

unsigned number إشارةبالعدد 
.متثيل لعدد صحيح يعطي القيم املوجبة فقط

unstable غير مستقر
.خالل وقت قصريشيء ميكن أن تتغري حالته آن

unstable circuit دارة غير مستقرة
دارة ميكن أن تتغري حالته آندارة أو عنصر من 

. خالل وقت قصري
unstable state حالة غير مستقرة
حالة التوازن لنظام دينامي موصوف مبعادلة تفاضلية 

غري مستقرة إذا كانتكوناألوىل شعاعية من املرتبة
.هلا ميل للتغري واالهتزاز

up-down counter عداد تصاعدي تنازلي
كعداد وميكن زيادة أو إنقاص سجل قادر على العمل

.حالته بتطبيق اإلشارات اإللكرتونية املناسبة
uplink وصلة صاعدة

مسار اتصاالت ترسل فيها اإلشارات من األرض -١
يف نظام خلوي -٢. إىل طائرة أو إىل ساتل اتصاالت

وتسمى .هي الوصلة بني اجلهاز النقال واحملطة املركزية
.أيضا بالوصلة العكسية

user datagram protocol

بروتوكول مخطط معطيات المستخدم
. RFC 768معرف يف TCP/IPمعيار برتوكول 

لنقل املعطيات القصرية TCPعن بدالً يستعملو 
.TCP/IPوغري مضمون بني مستضيفي اسريعً الً قن

user-defined primitives (UDP)

َعرفها المستخدمأساسيات يُـ 
andالكلمات املفتاحية  - or - not - xor وغريها

هي أساسيات النظام ولكن ميكن تعريف أساسيات 
أخرى من قبل املستثمر بطرق خمتلفة تتضمن جداول 

.احلقيقة وغريها
UV )فوق بنفسجي(مختصر 

.ultravioletانظر 
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- V -
vacuum خالء/فراغ

.مفرغ من املادةفضاء 
vacuum photo tube مفرغصمام ضوئي
صمام ضوئي مفرغ لدرجة أن خصائصه الكهربائية ال 

.الغازاتنبتأيُّ تتأثر 
vacuum tube diode

)خالئي(صمام فراغييود د
أو جزئصمام إلكرتوين يفرغ كامالً ديود مكون من 

باحلركة دون تفاعل لكرتوناتيسمح لإلفمن الغازات 
.ئات الغاز املتبقيةيمع جز 

valence band حزمة التكافؤ
يف نصف احلزمة السفلى من حزمتني ممتلئتني جزئ

.الناقل
valence electron لكترون التكافؤإ

يف الطبقة اخلارجية من الذرة يستطيع أن إلكرتون
.ذرات أخرى لتشكيل جزيئاتيتحد مع

valence shell طبقة التكافؤ
تشاركو ،يف الذرةلكرتوناتالطبقة اخلارجية من اإل

.ذرات أخرىبيف عملية الربط هذه الطبقة
valid bit indicator بت تأشير الصالحية

للداللة على وجود معطيات حقيقية يف يستعملبت 
.بيةو ساالذاكرة احل

value قيمة
كمية من البضائع أو اخلدمات أو األموال اليت تعترب 
عادلة أو معادلة بشكل مناسب ألمر آخر أو سعر أو 

.عائد مناسب
valve صمام

،أداة للتحكم مبرور سائل يف أنبوب أو ممر-١
-٢. أداة آلية تسمح باملرور يف اجتاه واحداوخصوصً 

صمام إلكرتوين مفرغ من الغاز حيتوي على مهبط 
.إضايف للتحكمحيتوي على مسارٍ وعادة،عدومص

vane شفرة عنفة/ريشة 
شفرة عريضة مرتبطة مبحور دوار أو بدوالب تقوم 

وتكون ،بدفع اهلواء أو املاء أو حيركها اهلواء أو املاء
من آلة كطاحونة اهلواء أو من عنفة أو مروحة اجزءً 

.باخرةطائرة أو
varactor diode سعويديود

على اتتغري سعته اعتمادً الديوداتنوع خاص من 
وهو . الديودجهد االحنياز العكسي املطبق على 

واملهم يف خصائصه .عنصر نصف ناقل ثنائي املربط
.عليهاملطبَّق السعة املعتمدة على فرق اجلهد 

variable متحول- متغير 
.ما ميكن تغيريه أو تكييفه

variable resistance متغيرةمقاومة 
.مقاومة ميكن ضبط قيمتها

variance تباين 
. مربُع االحنراف املعياري) يف اإلحصاء(

variation تغير
اختالف بسيط يف احلالة أو القيمة أو املستوى 

.ويكون عادة ضمن حدود معينة
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varicap ثنائي سعوي
.varactor diodeانظر 

vary يتغير
أو بالطبيعة عن خيتلف باحلجم أو بالقيمة أو بالدرجة

.شيء آخر له نفس التصنيف العام
VCO )مهتز متحكم به بالجهد(مختصر 

.voltage controlled oscillatorانظر 
vector متجه/شعاع

.كمية هلا قيمة واجتاه
vector diagram مخطط شعاعي

.اعي ملكوناتهعظهر حاصل اجلمع الشيُ رسٌم 
vector-processing معالجة شعاعية 
بنية حوسبية هلا وحدات وظيفية متخصصة مصممة 

ة كبرية على األشعة املمثلة لسياالتيللعمل بكفا
.املعطيات)دفقات(

velocity سرعة
.معدل تغري املوضع

velocity coefficient عامل السرعةمُ 
.نسبة السرعة احلقيقية إىل السرعة النظرية لتيار سائل

ventilation duct مجرى تهوية
يف التهوية والتدفئة وتكييف اهلواء ستعملة تقنا

.إلدخال وإخراج اهلواء
version نسخة/إصدار
شكل حمدد من شيء ما خيتلف يف بعض جوانبه عن 

أشكال أخرى سابقة لنفس النوع من شكل أو
.األشياء

vertex عقدة-ذروة 
.أعلى نقطة أو قمة

vertical شاقولي
له زاوية قائمة مع املستوى األفقي أو متوضع ما -١

ما له -٢. حبيث تكون قمته مباشرة فوق قاعدته
ات أو مراحل خمتلفة من هيكلية أوويتسعالقة مب

.خط أو سطح شاقويل-٣. عملية
vertical axis محور شاقولي
خط على خمطط مير شاقوليا من األعلى إىل األسفل 

.أو بالعكس مرورا بالصفر
vertical deflection plates

صفائح االنحراف الشاقولي
صفائح يف صمام األشعة املهبطية حترف الشعاع 

.اإللكرتوين شاقول
Very Large - Scale Integration (VSLI)

ع النطاقيتكامل وس
) باملاليني(عدد كبري تقانة تسمح برتكيب وتوصيل 

.ستورات على دارة تكاملية واحدةمن الرتانز 
very low frequency ا

.كيلوهرتز٣٠و ٣الرتددات الالسلكية بني 
very-high-speed integrated circuit
(VHSIC)

دارة متكاملة فائقة السرعة
سلسلة من الربامج احلكومية مصممة لتحفيز وتطوير 

.ة املعقدةكرويوتقييس تقانة الدارات امل
VHSIC

)متكاملة فائقة السرعةدارة (مختصر 
.very-high-speed integrated circuitانظر 

vibrate يتذبذب-يذبذب
.باستمرار وبسرعة إىل األمام والوراءحيّرك أو يتحرك
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vibration تذبذب
حركة اهتزازية بسيطة مستمرة أو حركات سريعة 

.صغرية إىل األمام أو الوراء أو من جانب آلخر
video amplifier مضخم فيديوي

اليف التلفاز هي املرحلة أو املراحل 
.تضخم إشارة الصورة وتقدمها إىل صمام الصورة

video signal إشارة فيديو
يف التلفاز هي اإلشارة اليت حتتوي على كل املعلومات 

اإلطفاء (إىل نبضات اإلعماءاملرئية إضافةً 
blanking(والتزامن.

vidicon صمام مصورة فيديو
ل الصورة فيها صمام آلة تصوير تلفاز صغرية تشكِّ 

على مسرى شفاف مطلي مبادة ضوئية ناقلة يتغري 
التيار الصادر عنها حسب مسح شعاع إلكرتوين 

.بطيء السرعة
virtual افتراضي- شبه حقيقي 

يُولَّدما -٢. نفس الشيء املذكوراما هو تقريبً -١

ا من شيء ما دون أن يكون -٣. الشابكة
. ما له نفس القوة أو األثر ولكنه ليس هو-٤. هو
برجميةع بواسطة صنَ ولكنه يُ غري موجود ماد-٥

متثيله أو ريجيما -٦. لكي يظهر وكأنه موجود
.حوسبيةاسوب أو شبكةحتنفيذه بواسطة 

virtual ground أرض مرجعية
عند كمون مرجعي ثابت دون أن ُترتَكعقدة يف دارة 

يف بعض . تكون متصلة مباشرة بالكمون املرجعي
هذا الكمون املرجعي هو كمون سطح يُعَتَرب احلاالت 

.األرض وتسمى العقدة املرجعية حينئذ باألرض

virtual realityافتراضيةحقيقة 

يبواسطة احلواسالتمثيل 
واليت ميكن التفاعل معها بطريقة تبدو حقيقية أو 

أجهزة إلكرتونية يستعملمادية من قبل شخص 
وكمثال على ذلك اخلوذة اليت هلا شاشة ،خاصة

.مبحّساتداخلها أو القفازات املزودة 
viscosity لزوجة

لسوائل اللزوجة هي مقدار يعّرب عن مقاومة ا
لالنسياب وهي تنشأ عن احتكاك طبقاته بعضها 

SIتقاس اللزوجة يف اجلملة الدولية . ببعض

) سم، غ، ثا(ثانية ويف اجلملة السغثية .بالباسكال
. بواحدة تسمى البواز نسبًة إىل بواُزْوي

visual مرئي
.والبصرما له عالقة بالرؤية 

volatile memory ذاكرة متالشية
.تفقدذاكرة 

volt equivalent of temperature

لدرجة الحرارةالجهد المكافئ
يف هو حسب العالقة يساوي جداء ثابت بولتزمان 

على شحنة اإللكرتون ادرجة احلرارة املطلقة مقسومً 
.بالكولون

voltage توتر-جهد 
عنهقوة حمركة كهربائية أو فرق كمون يعربَّ -١

املتوفرة إىل الشحنة ويعربَّ الطاقةنسبة -٢. طبالفل
.طعنه بالفل

voltage amplification فلطية/تضخيم جهد
نسبة اجلهد املتناوب الناتج عند مربطي خرج مضخم 

.إىل اجلهد املتناوب املطبق على دخل املضخم
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voltage controlled oscillator (VCO)

بالفلطية/مهتز متحكم به بالجهد
مهتز ميكن التحكم برتدده بواسطة جهد خارجي -١

-أ: وميكن أن تقسم هذه املهتزات إىل ثالثة أصناف

مهتزات تعتمد على التمثيل احلوسيب التماثلي لنظام 
مهتزات تعتمد على -ب. مهتز ذي تردد شبه ثابت

مكثفات استعمالالتغريات شبه الثابتة للرتدد ب
نصف الناقلة أو بالديوداتيُتحكَّم

مهتزات تعتمد على تيارات -ج. السعويةيوداتبالد
الشحن والتفريغ للهزازات املتعددة بغية التشكيل غري 

مهتز مصمم حبيث -٢. اخلطي للموجات املثلثية
مبطال اجلهد املطبقاجيري التحكم برتدده أساسً 

ن دارة حلقة إقفال هذا املهتز هو كتلة رئيسية م. عليه
.PLLالطور 

voltage divider فلطية/مقسم جهد
سلسلة من املقاومات أو املكثفات اليت ميكن تفريعها 
من أي نقطة متوسطة يف السلسلة الستخراج جزء 

.حمدد من اجلهد املطبق على طريف السلسلة
voltage doubler فلطية/ف جهدمضاعِ 
دارة إلكرتونية تشحن مكثفات يف مدخلها وتتحول 

ميكنهذه الشحنات حبيث أنه يف احلالة املثالية 
.عند املخرجااحلصول على ضعف جهد املدخل متامً 

voltage drop هبوط جهد
.باجتاه التياراسً يفارق الكمون بني طريف مقاومة مق

voltage follower تابع جهدي
الربح أو مبضخم مبضخم واحديايضً أويسمى 

وهو مضخم عمليايت له ،حاجز أو مبضخم عازل
.عامل تضخيم جهد قدره الواحد

voltage inverter معرج جهد
أداة كهربائية حتول التيار املستمر إىل تيار متناوب 

حيدث،ميكون له أي جهد أو تردد يريده املستخدِ 
احملوالت ودارات التبديل ودارات استعمالذلك ب

.التحكم املناسبة
voltage multiplier جهدمضاعف/ضارب

للحصول على جهد مستمر كبري من عملدارة تست
باستعمال شبكة من املكثفات جهد متناوب صغري

.والديودات
voltage regulation تنظيم الجهد
عملية تنظيم اجلهد إلعطاء جهد ثابت على خرج 

.م مهما تغري جهد التغذية أو قيمة احلملاملنظ
voltage regulator منّظم جهد

لتنظيم جهد مدخل متغري إليصال جهد يستعمل
.ثابت إىل الدارات

voltage source منبع جهد
.اثابتً اأداة ذات مربطني تعطي جهدً 

voltage transfer characteristic

خواص نقل الجهد
جهد املدخل ) واحداتدون(أي تابع يعرب عن نسبة 

.إىل جهد املخرج
voltage transformer محول جهد

خاص على حنوٍ جهاز قياس بشكل حمول مصمم 
.االستطاعاتو لقياس اجلهود 

voltaic cell خلية فولطا
خلية كهربائية تولد قوة حمركة كهربائية بواسطة حتويل 
طاقة كيميائية إىل طاقة كهربائية بطريقة غري قابلة 

.كس وال ميكن شحن اخلليةللع
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voltmeter طلمقياس فُ 
جهاز لقياس فارق اجلهد بني نقاط خمتلفة يف دارة  

.بالفلطكهربائية 

VSLI )ع النطاقيتكامل وس(مختصر 
.Very large scale integrationانظر 
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- W -
WAIM

)الممانعات بزاوية عريضةتوافق(مختصر 
.Wide Angle Impedance Matchingانظر 

watch ساعة - يراقب
آلة -٢. مدة حمددةينظر إىل أو يراقب بانتباه -١

.زمن صغرية
water power station محطة توليد كهرمائية

.باء بتحويل طاقة املياه اجلاريةتوليد الكهر حمطة 
water tight كتيم للماء

حمكم اإلغالق حبيث ال يدخل إليه املاء صفة ملا هو 
.وال مير فيه

watermark عالمة مائية
أثناء الطباعة شكل شاحب يوضع على بعض أوراق 

،صناعتها وال متكن رؤية الشكل إال برفعه أمام الضوء
.على الصانعاوتدل أحيانً 

Watt واط 
.واحدة االستطاعة يف نظام الواحدات الدويل

wattmeter ستطاعةالمقياس ا
ويتطلب ،بالواطجهاز لقياس االستطاعة الكهربائية

.من اجلهد على احلمل والتيار املار فيهقياس كلٍّ 
wave موجة

) تدرجي(اضطراب أو تغري ينقل الطاقة بشكل متتالٍ 
وقد يأخذ شكل تشوه ،خرى يف وسطأمن نقطة إىل 

مرن أو تغري يف الضغط أو يف الشدة الكهربائية أو 
املغناطيسية أو يف اجلهد الكهربائي أو يف درجة 

.احلرارة
wave direction اتجاه الموجة

.منه املوجةتأيتاالجتاه اليت 
wave propagation انتشار الموج

حبسب اجتاه اهتزاز . 
املوجة بالنسبة إىل اجتاه االنتشار؛ ميكننا التمييز بني 

يف حالة . واالنتشار العرضاينيناالنتشار الطوال
األمواج الكهرطيسية ميكن أن حيدث االنتشار يف 

.اخلالء أو يف وسط مادي
wave reflection انعكاس الموجة
تغري يف اجتاه انتشار املوجة عندما ترتطم حباجز بني 

.الوسطنوعني من 
wave winding لف تموجي

توضع فيهه . آالت التيار املستمرض طريقة لف ملتحر 
امللفات يف طبقتني على حنو متتاٍل على سطح املتحرض 

على شكل متموج، وجيري
هذه الطريقة توفر. قضيبني متقابلني على حلقة املبدل

بقطعاملتحرك عرب ملف لتدفق التيارمسارين متوازيني
.النظر عن عدد األقطاب يف اآللة

waveform شكل الموجة
.خمطط بياين يظهر شكل املوجة يف حلظة معينة

wavefront جبهة الموجة
اخلط أو السطح املستمر الذي حيتوي على كل 
النقاط الفراغية اليت تصل إليها املوجة يف نفس 

.اللحظة أثناء سريها يف الوسط
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waveguide الموجةدليل
أنبوب معدين أو أداة أخرى حتصر وتنقل األمواج 

.ةكرويامل
wavelength طول الموجة

ف املسافة اليت جيب أن تقطعها موجة دورية ثابت يعرّ 
.لتكرر نفسها

weather radar رادار الطقس
.دار قادر على كشف السحب واهلطولرا

weighted َثقلمُ 
.weightingانظر 

weighting تثقيل
التفاوت أو الضبط الذي جيري فعله ألخذ بعض 
احلاالت اخلاصة باالعتبار أو للتعويض عن عامل 

.التشويه
welding كهربائيمٌ حْ لَ 

تالحم الحيدثعملية ربط قطعتني معدنيتني حبيث 
بواسطة التداخل الذري عند سطحي التالحم 

.األصليني
Wheatstone bridge جسر ويتستون

،فيها كل األذرع مقاوماتدارة جسرية تكون 
شرط التوازن يف الدارة للقيام بقياس يستعملو 

.املقاومات بدقة
white light ضوء أبيض

على كل وحيتوي،ضوء غري ملون مثل ضوء النهار
.بشدات متماثلةأطوال طيف املوجات املرئية

white noise ضجيج أبيض
ضجيج حيتوي طيفه على قدرة ثابتة يف واحدة عرض 

.زمة بشكل مستقل عن الرتدداحل

Wi - Fi (Wireless Fidelity)

خصوصية السلكية
الذكية اجلوَّالةتقنية تسمح للحواسيب واهلواتف 

بعضها الشابكة أو بوغريها من األجهزة باالتصال 
.بعض ضمن مساحة حمددةب

Wide Angle Impedance Matching
(WAIM)

)وائياتفي اله(توافق الممانعات بزاوية عريضة 
نظام اهلوائيات املصفويف الذي ميكن أن حيتوي على 
طبقة توافق ممانعة عريضة الزاوية موضوعة على جمموع 
عناصر فتحة اهلوائي واملصنوعة يف صحيفة املادة 

.الناقلة
wide band مجال عريض
خاصية لدارة توليف أو ملضخم أو لدارة أخرى ميكنها 

.أن مترر حزمة عريضة من الرتددات
width عرض 

- ٢. قياس أو امتداد شيء ما من طرف آلخر-١
الطرف األقصر يف املستطيل أو يف أي جسم ثالثي 

.األبعاد
Wien bridge جسر وين

مؤلف من مكثف ومقاومة على هلا ذراع دارة جسرية 
آخر مؤلف من مكثف ومقاومة ذراعٌ ، وهلاالتسلسل

يسمى هذان الذراعان بذراعي .على التوازي
ويكون الذراعان الباقيان مؤلفني من ،املعاكسة

.مقاومات فقط ويسميان بذراعي النسبة
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weighted َثقلمُ 
.weightingانظر 

weighting تثقيل
التفاوت أو الضبط الذي جيري فعله ألخذ بعض 
احلاالت اخلاصة باالعتبار أو للتعويض عن عامل 

.التشويه
welding كهربائيمٌ حْ لَ 

تالحم الحيدثعملية ربط قطعتني معدنيتني حبيث 
بواسطة التداخل الذري عند سطحي التالحم 

.األصليني
Wheatstone bridge جسر ويتستون

،فيها كل األذرع مقاوماتدارة جسرية تكون 
شرط التوازن يف الدارة للقيام بقياس يستعملو 

.املقاومات بدقة
white light ضوء أبيض

على كل وحيتوي،ضوء غري ملون مثل ضوء النهار
.بشدات متماثلةأطوال طيف املوجات املرئية

white noise ضجيج أبيض
ضجيج حيتوي طيفه على قدرة ثابتة يف واحدة عرض 

.زمة بشكل مستقل عن الرتدداحل

Wi - Fi (Wireless Fidelity)

خصوصية السلكية
الذكية اجلوَّالةتقنية تسمح للحواسيب واهلواتف 

بعضها الشابكة أو بوغريها من األجهزة باالتصال 
.بعض ضمن مساحة حمددةب

Wide Angle Impedance Matching
(WAIM)

)وائياتفي اله(توافق الممانعات بزاوية عريضة 
نظام اهلوائيات املصفويف الذي ميكن أن حيتوي على 
طبقة توافق ممانعة عريضة الزاوية موضوعة على جمموع 
عناصر فتحة اهلوائي واملصنوعة يف صحيفة املادة 

.الناقلة
wide band مجال عريض
خاصية لدارة توليف أو ملضخم أو لدارة أخرى ميكنها 

.أن مترر حزمة عريضة من الرتددات
width عرض 

- ٢. قياس أو امتداد شيء ما من طرف آلخر-١
الطرف األقصر يف املستطيل أو يف أي جسم ثالثي 

.األبعاد
Wien bridge جسر وين

مؤلف من مكثف ومقاومة على هلا ذراع دارة جسرية 
آخر مؤلف من مكثف ومقاومة ذراعٌ ، وهلاالتسلسل

يسمى هذان الذراعان بذراعي .على التوازي
ويكون الذراعان الباقيان مؤلفني من ،املعاكسة

.مقاومات فقط ويسميان بذراعي النسبة
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Wien bridge oscillator مهتز جسر وين
يف دارة التغذية ) وين(مهتز يكون فيه جسر -١

عادة دارة حتتوي على عملالعكسية للمضخم وتست
يسمح ، وهذامقاومات متساوية ومكثفات متساوية

نوع من -٢. توليف مستمر سهل للرتددبتوفري
اامضخمً عملاملهتزات اليت تست

للتغذية العكسية يعطي إزاحة للطور قدرها صفر 
.درجة عند تردد العمل

Wiener Khinchin theorem

خينشين-مبرهنة وينر 
تابع الرتابط الذايت لعملية تنص هذه املربهنة على أن

عشوائية مستقرة باملعىن العريض هلا طيف يساوي 
.طيف االستطاعة اخلاص بالعملية

WiMAX (worldwide interoperability
for microwave access)

التشغيل البيني العالمي للنفاذ باألمواج (مختصر
)ةمكرويال

IEEE 802.16ىل معيار إتقانة السلكية تستند 

للنفاذ الالسلكي الثابت مدينة بشبكة اتصاالً توفر
.بسرعة عالية

winding لف
بنواة أو حتريضامرتبطً امسار ناقل يكون عادة سلكً 

.خلية مغناطيسية
window نافذة

االقتصار تابع مناسب جيري ضربه باملعطيات بغرض
التشويه يف وخفضعلى جمموعة حمددة من املعطيات

.فورييهاحملسوب من حتويلطيفها 
windowing تطبيق نافذة

يف معاجلة اإلشارة من املعتاد . عملية فتح نافذة

جزء حمدد من املعطيات املتاحة يف كل االقتصار على
احلظة من الزمن ويسمى هذا اجلزء بالنافذة وأحيانً 

ويكون طول النافذة حبيث .باجلوارابالقناع وأحيانً 
.ئية لإلشارة مستقرة ضمنهاتكون اخلواص اإلحصا

wire التوصيل بسلك- كلْ سِ 
.معدن مشدود بشكل خيط مرن أو قضيب-١
.ربط باألسالك أو ال-٢

wireless السلكي
من املوجات الالسلكية لنقل اإلشارات بدالً استعمال

.بالكبالالنقل السلكي أو 
wireless network شبكة السلكية

عرب شبكة السلكية مثل اتصاالً حتققيةشبكة حاسوب
Wi - Fi. وتسمح للبيوت ولشبكات االتصاالت

بالولألعمال بتجنب العملية املكلفة يف إدخال الك
.إىل األبنية أو بني مواضع األجهزة

Woodward ambiguity function

تابع غموض وودوارد
يف معاجلة إشارة الرادار والسونار النبضي، نعرف تابع 

خري الزمينأالت: موض على أنه تابع للمتحولنيالغ

),(ونرمز له fوتردد دوبلر f. هذا التابع ويبّني
يسببه املرشح الذياحلاصل على النبضة املرتدة التشوهَ 

زحزحة تردد دوبلر إضافة إىلاملتوافق يف املستقبل
عادة يف رادار يستعمل(املرتد عن هدف متحرك

).النبضة املنضغطة وال يقتصر عليه
word كلمة 

أو كتايب وحيد حمدد املعىن لفظيعنصر -١
عدد من البتات أو -٢. مع عناصر أخرىيستعملو 

.كمعلومةالبايتات تعامل  
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world coordinates حداثيات الدوليةاإل
يف يستعملأجهزة و نظام إحداثيات مستقل عن أية

.الربجميات لتحديد الدخل واخلرج البيانيني
worst-case ىأوْ سُّ الالحالة 

.ما مييز بأسوأ األحوال املتوقعة املمكنة

write gun مدفع الكتابة
.أداة إلدخال معلومات يف الذاكرة

write operation عملية الكتابة
.وتغيري حمتواهايف ذاكرةالتدوينعملية 
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- X -
X - band 8000 MHZ - 12,000 MHz

في التردداتXالمجال 
١٢٠٠٠ميغا هرتز و٨٠٠٠جمال الرتددات بني 

.ميغاهرتز
x-axis محور السينات

إحداثيات وتكون احملور األساسي أو األفقي لنظام

قيم تساوي الصفر لباقي للنقاط املوجودة عليه 
.z-axixو y-axixعلى احملورين اإلحداثيات

x-rays أشعة سينية
٠.١إشعاع كهرطيسي قصري املوجة يبلغ طوهلا بني 

.أنغسرتوم١٠٠أنغسرتوم و 
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- Y -
yoke of magnet مغناطيسحافظة

كامل الدارة املغناطيسية اتسمية يقصد 
ملغناطيس كهربائي أو حملول ولكنه يدل على اجلزء 

.االذي ال حيمل ملفً 
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- Y -
yoke of magnet مغناطيسحافظة

كامل الدارة املغناطيسية اتسمية يقصد 
ملغناطيس كهربائي أو حملول ولكنه يدل على اجلزء 

.االذي ال حيمل ملفً 
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- Y -
yoke of magnet مغناطيسحافظة

كامل الدارة املغناطيسية اتسمية يقصد 
ملغناطيس كهربائي أو حملول ولكنه يدل على اجلزء 

.االذي ال حيمل ملفً 
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- Z -
zener break down انهيار زينر

ذلك حني يزداد احلقل وحيدث،زينرلديودالعكسي 
املقفرة لدرجة قيامه بكسر الطبقةالكهربائي يف

ارتباطات التكافؤ املتبادل وتوليد أزواج من 
.والثقوبلكرتوناتاإل

zener diode زينرديود
نصف ناقل ميكن أن مير فيه تيار عكسي كبري ديود

.عند تطبيق جهد عكسي حرج
zener voltage زينرفلطية

)الديود(اجلهد الذي حنصل عليه حني يكون الثنائي
.)زينر باحنياز عكسيديود(ناقالً باالجتاه املعاكس 

zero

التصفير -التسديد الناري -الشيء -صفر 
.العدد صفر-١
.الشيء-٢
.إلطالق النار على هدف حمددالتصويب-٣
.اجيعل القيمة صفرً -٤

zero crossing عبور بالصفر
النقطة اليت يقطع عندها تابع ما حمور السينات 

.عند مرور قيمته بالصفر وتغيري إشارته) األفقي(
zero crossing detector

كاشف عبور بالصفر
الزمن الذي حيصل فيه االنقطاع عند تغيري بدقة حيدد 

.اإلشارة

zigzag متعرج
.اويسارً اخط أو مسار مير بتغريات مفاجئة متتالية ميينً 

zig-zag connection توصيل متعرج
توصيل جنمي متناظر ثالثي األطوار لستة ملفات 

يتألف كل خط . ثالث نوىعلىازوجً اموجودة زوجً 
هذه امللفات .من النجمة من ملفني على التسلسل

املوجودة على نوى خمتلفة هلا قوى حمركة كهربائية فيها 
ذلك يستعمل. درجة١٢٠ختتلف عن بعضها بزاوية 

ويف )املدروجات(يف احملوالت إللغاء التوافقيات
.املفاعالت للحصول على خط حمايد اصطناعي

zone منطقة
.مساحة ختتلف عن املساحات األخرى بطريقة معينة

zooming تغيير حجم الصورة
تغيري حجم األشكال والصور والكتابات يف -١

على)أو أصغر(نافذة أو إطار لتبدو حبجم أكرب
التغيري السريع يف حجم الصورة يف -٢. الشاشة
).آلة تصوير(املصورة 

z-plane الفراغي الثالثيالمستو 
هو التمثيل zالعقدي ياملستو :يف الرياضيات

ور احلقيقي اهلندسي لألعداد العقدية املكونة من احمل
.لهعامد واحملور التخيلي امل
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Z-transform )تحويل زد ) = { [ ]} = [ ]
أنه سلسلة بإلشارة مقطعة بالزمن ف حتويل يعرَّ 

ويطبق هذا ،تعطى بالعالقة السابقةعقدية لقوى 
التحويل على املعادلة التفاضلية اخلاصة بنظام ما 

.للحصول على تابع النقل اخلاص بالنظام




