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األول الفصل    

 1( نظرية أشباه  الموصالت والتركيب الذري: 

الذرات والتي تتكون   أجزاء دقيقه تدعىفان المواد تتكون من  1913م ا بحسب نظرية العالم بور والتي قدمها في الع          

ولكن االلكترونات تتحرك حول النواة بمدارات   وال تتحركرئيسية هي االلكترونات والنواة. تكون النواة ثابتة   أجزاءمن عدة 

,  اإللكترونتلة سالبة بينما شحنة النواة موجبة وكتلة النواة هي اكبر من ك اإللكترونشبه دائرية.شحنة  أوثابتة ومتعددة دائرية 

ح التركيب الذري للمواد مبينا النواة وااللكترونات ومداراتها. ( يوض1-1الشكل التالي )  

           اإللكتروناإللكترون نواة الذرة       مدار 

   (1-1شكل )

شحنة             كون  وحسب  سا   اإللكترونبسبب  موجبة  النواة  وشحنة  بانلبة  المعروفة  تتنافر    النظرية  المتشابه  الشحنات 

ولكن بسبب وجود القوة الطاردة المركزية المتولدة بسبب دوران   واإللكترونوالمختلفة تتجاذب فان  هناك قوة جذب بين النواة 

 مساره.  يدور في اإللكترونحول النواة ال يحدث االنجذاب بينهما ولكن يبقى  اإللكترون

 : ( مستويات الطاقة2

انجاز    إلىقريب عليه يحتاج    أخرمدار    إلى من مدار    اإللكترونوالنواة فان تحريك    اإللكترونبسبب قوة التجاذب بين           

مستقيمة    قيةأفتمثل على شكل خطوط    أنالمدارات يمكن    أنشغل وذلك للتغلب على قوة جذب النواة له. الشكل التالي يوضح  

عن طريق حجم المدار الذي يدور به    لإللكتروننعرف مجمل الطاقة  أنممكن  فإننا خطوط منحنية. كتقريب جيد على شكل  أو

 b 2-1( مكافيء للمستوى الطاقة الذي في الشكل )2a-1كل نصف قطر في الشكل )  أننعتبر    أنولهذا من الممكن  اإللكترون.

عندما في المدار الثاني هو مستوى الطاقة الثاني وهكذا.  ترونكواالل  األول  الطاقةهو مستوى    األصغرفي المدار    اإللكترون(.

الخارجية الالزمة    بعض القوى  للنواة.فرق طاقة نسبة    المدار الثاني فانه يحصل على  إلى  األولمن المدار    اإللكترونيتحرك  

 فولتية .  أوضوء  أوهي عبارة عن حرارة ر الثاني المدا  إلى األولمن المدار  اإللكترونلرفع 

 اإللكترون هذا   (    a 2-1المدار الثاني في الشكل )  إلىمن المداراالول    إلكترونقوة خارجية قامت برفع    أنلنفترض           

مستوى طاقة    إلىيعود    أنفانه من الممكن    أعلىمدار    إلى  اإللكترون يتحرك    أنابتعد عن النواة. بعد    ألنهطاقة كامنة وذلك  

شكل  أي أوضوء  أوحدث ذلك فانه يقوم بالتخلي عن طاقته الكامنة المكتسبة وذلك على شكل حرارة   وإذا (,اقل )مدار اصغر 

ن هذه هذا الدايود فا   أطرافعندما يتم تسليط فولتية على  كمثال على ذلك الدايود المشع للضوء حيث  .اإلشعاع  أشكالمن    أخر

مستوى الطاقة   إلىمستوى طاقة اقل , وعندما تسقط هذه االلكترونات    إلىالفولتية ترفع االلكترونات من مستوى طاقة اقل  

 مستوى طاقة يدعى بمدار التكافؤء. أعلى أنالضوء . بإشعاعستقوم  فإنها  األقل
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 ( 2-1شكل )

 ذرات السكون وذرات الجرمانيوم  -

تحتوي على ارع   ذرتهالموصالت الرئيسية المستخدمة. بالنسبة للجرمانيوم فان  ألشباه أمثلةوالجرمانيوم هي  السيلكون       

والذي هو ثاني اكثر عنصر موجود على سطح   السيلكون. بينما في حالة  مستوى طاقة( أعلىالكترونات في مدار التكافؤء )

-1زكما هو موضح في الشكل ) إلكترون 14بروتون و 14المعزولة تحتوي على   السيلكونفان ذرة  األوكسجينبعد  األرض

  فإنها  األربعةوباقي االلكترونات الكترونات   8اثنين بينما المدار الثاني يحتوي على  إلكترونينيحتوي على   األول( , المدار 3

 كمثال. السيلكونسنأخذ في دراستنا ذرات  .تكون في مدار التكافؤء 

 

 ( 3-1شكل )

 :( البلورات 3

ذرات          عدة  تجميع  يتم  يدعى عندما  ما  لتكون  نفسها  ترتب  الذرات  فان  صلبة  مادة  لتكوين  المثال  سبيل  على  سلكون 

 االلكترونات بحيث يكون لدينا ثمانية  ذرات متجاورة  أربعتتشارك الكتروناتها مع سلكون  ذرةكل بلورة السلكون.  أوبكرستالة 

التاليالتكافؤءمدار  في   الشكل  يمثل  1-4)  .  مع  السلكون    بكرستالة(  متشاركة  مركزية  ذرة  متجاورة    أربعمكونة من  ذرات 

من  . الرغم  تحتوي    أنعلى  كانت  المركزية  التكافؤء    أربععلى    باألصلالذرة  مدار  في  على    أالن  فإنها الكترونات  تحتوي 

 ثمانية.
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 ( 4-1شكل )

الكترونات. في    بأربعذرات متجاورة    أربعالتساهمية: كما ذكرنا سابقا فان ذرة السلكون تتشارك مع    األواصر  -

ليكون عدد االلكترونات الكلي في مدار    إضافية  االلكترونات  أربعهذه الحالة فان الذرة المركزية تحصل على  

ذرات بجوارها .    أربعون تحتوي على  فان كل ذرة سلكون في بلورة السلك  أخرىالتكافؤء هو ثمانية . وبعبارة  

الذرة المركزية مع الذرة   لنأخذ, وعلى سبيل المثال    4( كل نواة تحتوي على شحنة مقدارها +4-1في الشكل )

مختلف .    باتجاهبقوة متساوية ولكن    يهما الذين يتشاركان    اإللكترونين التي على يمينها , هاتان الذرتان تجذبان  

 مع بعضها . كون وتعمل على جمع الذرات ملتصقةتي تعمل على تكوين بلورات السلعملية الجذب هذه هي ال

تجمع   أصرة سيكون بمثابة    اإللكترونوية وباتجاه معاكس فان  يجذب بقوة متسا   تكافؤ  إلكترونبسبب كون كل  

من   النوع  هذا  ويسمى  المتجاورتين  )  باألواصر  األواصرالذرتين  ص5-1التساهمية.الشكل  ابسط  يمثل  يغة  ( 

 التساهمية. لألواصر

 

 ( 5-1شكل )

 :( التوصيل في البلورات 4

حد   أوحد    أقصىيحتوي على ثمانية الكترونات والتي تمثل  كما ذكرنا في السابق فان المدار الخارجي الذي هو مدار التكافؤء  

درجة الحرارة   , ولكن عند ارتفاع درجة الحرارة عنينطبق في درجة حرارة الصفر المئوي الكالم, هذا لاللكترونات  اإلشباع

.    رارة كلما زاد اهتزاز هذه البلوراتزادت هذه الح   وكلما   تهتز   هذه الحرارة تعمل على جعل البلورات  فان  الصفر المئوي  

سوف يكسب طاقة كافية تعمل على   اإللكترونمن مدار التكافؤء وعندما يحدث هذا فان    إلكترونهذا االهتزاز يسبب تحرير  

حرا    إلكترونا ويصبح    إلكترون( سوف يتحرر  a1-6كما في الشكل )اكبر ,    أو  أعلىمدار    إلى  اإللكترونهذا    وإطالقدفع  

وهذا واضح  (  holeيترك ويخلف فراغا في المدار الخارجي للذرة ويدعى هذا الفراغ بالفجوة )  اإللكترونولكن انطالق هذا  .
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الفجوات سوف يولد ايون موجب.  اإللكترونالن خسارة  .تتصرف هذه الفجوة على شكل شحنة موجبة  (    b 6-1في الشكل )

  . محيطها  موجود في  االكترون  اقرب  الفا   أنتقوم بجذب  الحد  هو  الفجوات  الموصالت  وجود  بين  الموصالت,    وأشباهصل 

التي اليمكن عملها مع الموصالت.في درجة حرارة الغرفة فان الطاقة  األمورالموصالت على عمل كل   أشباه والفجوات تمكن 

 عملية التطعيم. إلىالحرارية تعمل على تحرير عدد قليل من االلكترونات والفجوات ولهذا كانت الحاجة 

 

 (  6-1شكل )

 : ( تيار الفجوة5

  , الحرارية  الطاقة  فان  النقية  السلكون  بلورة  . في  والفجوات  الحرة  االلكترونات  من  متساوي  عدد  تحرير  على  تعمل 

حر من فجوة  بسبب قوة الجذب لها ويسقط بها   إلكترون, طبعا سيقترب  االلكترونات الحرة تتحرك عشوائيا في داخل البلورة  

 سوف تحدث في بلورة السلكون: التالية األحداثوقت فان  أي(. في  recombination (االتحاد بإعادةوهذا يسمى 

 بعض االلكترونات الحرة والفجوات ستتكون بسبب الطاقة الحرارية. -1

 سوف تعيد اتحادها. أخرىالكترونات وفجوات  -2

  االتحاد.  إعادةبعض االلكترونات والفجوات تنتظر بصورة مؤقتة بانتظار   -3

من االلكترونات    لتتصرف كمادة عازلة وذلك بسبب العدد القلي   بلورة السلكونفي درجة حرارة الغرفة وكما ذكرنا سابقا فان  

الخارجي   المدار  والفجوات في  التك  أوالحرة  المادة.مدار  تسليط طاقة حرارية على  )  افؤء عند  من  7-1الشكل  يمثل جزء   )

الكترونات طاقة حرارية قد سلطت على هذه البلورة مولدة    أنموضوعة بين صفيحتي شحن معدنيتين , لنفرض  بلورة سلكون  

الشكل االلكترونات الحرة هي في النهاية اليمنى من الشكل بينما الفجوات تكون في النهاية اليسرى من   هذا  , فيحرة وفجوات  

بسبب فان    الشكل.  الشحنة  سالبة  اليمنى  الصفيحة  يتنافر    اإللكترونكون  سوف  حركة    األيسراالتجاه    إلىالحر  وتستمر 

سوف    الفجوة( فان  7-1في الشكل )  Aعند النقطة    وح الموجب في اليسار.لال  إلىيصل    أن  إلى  أخر  إلىمن مدار    اإللكترون

فانه سوف يولد   Aالنقطة   التكافؤء من إلكترون. عندما يتحرك داخل الفجوة إلى اإللكترونحركة وهذا يسبب  اإللكترونتجذب 

 بإمكانهاكما لو كانت تتحرك باتجاه اليمين وهذه الفجوة الجديدة    األصليةللفجوة    التأثير, هذا نفس    Aعند النقطة  فجوة جديدة  

يعني    تكافؤ  إلكترونتجذب    أن هذا   . يعني    أنجديد قريب عليها  وهذا   , اليسار  باتجاه  تتحرك  التكافؤء    أن   أيضا الكترونات 

 شحنة موجبة. كأنها وتتصرف  A-B-C-D-E-Fالحركة باالتجاه المعاكس وذلك عبر المسار  بإمكانها الفجوات 



MSC OMAR TALAL 

5 
 

 

 (  7-1شكل )

 ( كيفية تحرك الفجوات 6

شبة موصل نقي , يحتوي على نفس العدد من االلكترونات الحرة والفجوات وذلك الن الطاقة  ( يمثل لنا  8-1الشكل التالي )

. الفولتية المسلطة سوف تجبر االلكترونات على الحركة باتجاه    أزواج الحرارية تولد لنا االلكترونات والفجوات على شكل  

  فإنهاالنهاية اليسرى من البلورة    إلى. عندما تصل االلكترونات الحرة  باتجاه اليمين    اليسار بينما تجبر الفجوات على الحركة

الطرف    إلى تدخل   السالب من المصدر ستتحرك باتجاه  الطرف  الطرف الموجب من المصدر . االلكترونات الموجودة عند 

من البلورة . بهذه الصيغة فان   النهاية اليمنى  الفجوات التي وصلتترونات مع  للبلورة . عند هذه النقطة تتحد هذه االلك  األيمن

التوجد فجوات تجري خارج    أن, من المالحظ  الحرة والفجوات يحدث في المواد شبه الموصلة    اللكتروناتجريان مستمر  

  أن الموصالت هو عملية مركبة من حركة الفجوات وااللكترونات الحرة معا.  أشباه تكوين التيار في    أن  المواد الشبة موصلة.

 . أخر إلىتحمل الشحنات من مكان  ألنها االلكترونات الحرة والفجوات تدعى بالحامالت 

 

 (  8-1شكل )
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 الفصل الثاني

 التطعيم: 

ذرات من  إضافةالموصالت هي بعملية التطعيم , تتم هذه العملية عن طريق  ألشباهاحد طرق زيادة الموصلية 

الموصالت المهجنة   بأشباهالموصالت المطعمة  تدعى   أشباه إن. الموصالت  ألشباهالبلورات النقية  إلىالشوائب 

عدد الفجوات. أوبزيادة عدد االلكترونات الحرة  إما عملية التطعيم تتم  إن.  

 زيادة عدد االلكترونات الحرة:  -
التطعيم صناعيا    تبدأ تتكسر    بإذابةعملية  سوف  العملية  بهذه   , السلكون  وهذا التساهمية    األواصربلورة 

لزيادة عدد االلكترونات الحرة تضاف ذرات  سيحول بلورة السلكون من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة.  

( التكافؤء  خمس    pentavalentخماسية  على  الخماسية  الذرات  هذه  تحتوي   . السائل  السلكون  الى   )

الفسفور.  مادة  هو  الخماسية  الذرات  هذه  على  وكمثال  التكافؤء  مدار  في  خماسية    الكترونات  المواد  هذه 

االكترونات باحدى  تساهم  او  تتبرع  السلكون  الذرات  لبلورة  التكافؤء ها  خماسية  المواد  هذه  تدعى  ولهذا 

الذرات  , في هذا الشكل( يبين حالة السلكون المطعم بعد تبريده 1-2الشكل التالي )بالمواد المانحة للشوائب.

. ستتشارك الذرة المركزية الكترونا حرا  الخماسية التكافؤء في المركز ومحاطة باربع ذرات من السلكون  

ا التكافؤء مع  الخماسية  للذرة  الخارجي  المدار  الن  سيبقى  اضافيا  الكترونا  هنا  ولكن  عليها  القريبة  لذرة 

يتشبع او يتسع لثمانية الكترونات في مداره الخارجي الخاص بالتكافؤء ولكن هنا لدينا خمس الكترونات مع 

كل ذرة خماسية التكافؤء رون الحر.اربع الكارونات من ذرة السلكون سبقى لدينا الكترونا زائدا وهو االلكت

. كلما زادت كمية الشوائب التي تضاف الى السلكون كلما زادت الموصلية تنتج الكترونا حرا واحدا فقط  

 وتقل المقاومة.

 

 ( 1-2شكل )

 زيادة عدد الفجوات:  -
تضاف الى السلكون السائل هذه الذرات الثالثية التكافؤء تستخدم ذرات ثالثية التكافوء لزيادة عدد الفجوات 

, كامثلة على العناصر ثالثية التكافؤء هو الكاليوم والبورون تحتوي على ثالث ذرات في مدار التكافؤء 

( يوضح ذرة ثالثية التكافؤء في المركز ومحاطة باربع ذرات من السلكون 2-2الشكل التالي )وااللمنيوم.

ن تكافؤء واحد . بسبب كون الذرات ثالثية التكافؤء تحتوي على ثالث الكترونات في  تتشارك بالكترو

شتتشارك الكترونا واحدا معها فانه سيكون سبعة الكترونات في  مدارها التكافؤئي وكل ذرة سلكون قريبة 

رون الناقص مدار التكافؤء وليس ثمانية كما هي الحالة الطبيعية , ولهذا السبب ستتكون فجوة مكان االلكت
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هذه الذرات بالذرات  تتكون فجوة واحدة باستخدام ذرة ثالثية واحدة وتدعى وذلك الرجاع حالة التوازن.

  المستقبلة .

 

 ( 2-2شكل )           

 : وتيار الفجوه Pبلورة موجبة من النوع  

ت            التكافؤء  ثالثية  ذرات  ذات  بشوائب  المطعمة  السلكون  اشباه  بعى  دبلورة  او  الموجبة  الموصالت  اشباه 

, وبسبب كون الفجوات هنا اكثر عددا من    P( يمثل شبه موصل من النوع  3-2. الشكل )   Pالموصالت من النوع   

الح تعتبر  الفجوات  فان  الحرة  االقلية  ا االلكترونات  الحامالت  تعتبر  وااللكترونات  االغلبية  الفولتية مالت  بسبب   .

ت الى اليمين وااللكترونات الى اليسار . عندما تصل الفجوات الى النهاية اليمنى من البلورة  المسلطة تتحرك الفجوا

حيت تتحرك  . هناك ايضا جريان للحامالت االقلية )االلكترونات(  فانها تتحد مع الكترون حر من الدائرة الخارجية  

 يل فانها ذات تاثير قليل على هذه الدائرة.هذه االلكترونات من يمين الى اليسار وبسبب عدد هذه االلكترونات القل

 

 ( 3-2شكل )

 وتيار االلكترون: Nبلورة سالبة من النوع 

حيث ان هذا الرمز يمثل    Nبلورة السلكون المطعمة بشوائب خماسية التكافؤء تسمى  موصالت من النوع          

الشكل  . السالب  النوع  4-2)  الجزء  من  شبه موصل  يمثل   )N    شبه من  النوع  هذا  في  االلكترونات  كون  بسبب   .

من   عددا  اكثر  والفجوات  الموصل  االغلبية  بالحامالت  تدعى  الحرة  االلكترونات  فان  بالحامالت الفجوات  تدعى 
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فان االلكترونات الحرة تتحرك باتجاه اليسار والفجوات تتحرك باتجاه اليمين , عندما    بسبب الفولتية المسلطةاالقلية.

فان   البلورة  من  اليمنى  النهاية  الى  الفجوات  الفجوة  تصل  هذه  مع  يتحد  الخارجية  الدائرة  من  حر  هذا  الكترون   .

ة حيث يدخل الى السلك ويجري الى  االلكترون الحر يتحرك باتجاه اليسار الى ان يصل الى النهاية اليمنى من البلور

 القطب الموجب من البطارية. 

 

 ( 4-2شكل )

 

 bulk resistanceالمقاومة االجمالية:

( ويكون لشبه الموصل المطعم   bulk resistanceان شبه الموصل المطعم له مقاومة تدعى بالمقاومة االجمالية )

 تطعيما خفيفا مقاومة اجمالية عالية , ام اذا زاد التطعيم فتقل المقاومة االجمالية.  
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 الفصل الثالث 

( الموصالت)الدايودات أشباه ثنائيات   

السلكون  الدايود:                 من  التقاء قطعتين  مكونة من  بلورة  مختلفين    أوهو عبارة عن  نوعين  من  من   األولالجرمانيوم 

مكونة من مقطعين مختصرين   Diode) وكلمة الدايود ) .(     P-typeوالثاني من النوع الموجب ) (   N-typeالنوع السالب )

 رقم ويمكن مالحظة ذلك بالشكل  .(two electrodeالذي هو مختصر لقطبين اثنين ) ( ode)ومعناه ثنائي واالخر   (diهما )

( يمثل شكل الدايود 2( يمثل الدايود كما هو مرسوم بالدوائر الكهربائية والشكل رقم )1الشكل )  إنحيث  (.2( والشكل رقم )1)

 الكاثود. (Cathode) تمثل القطب السالب Nوالجهة  (Anode) تمثل القطب الموجب )االنود( Pالمنطقة  إنظ نالح عمليا.

 

     (1شكل )                                          (                          2شكل )                                                  

 

 (. 3وهذا واضح في الشكل رقم ) األشكالتجاريا الدايودات ممكن ان توجد بمختلف 

 

 ( 3شكل رقم )

جهد خارجي يؤثر    أوحيث انه التوجد فولتية    ( يمثل لنا ثنائي غير منحاز 4الشكل رقم )  :اإلخالءمنطقة    وتكوين  االنحيازي قبل  الثنائ 

( ولتجنب  األكثريةالعديد من الفجوات )الحامالت    P  الجهة( بينما تمتلك األكثرية)الحامالت   االلكتروناتالعديد من    N  الجهةعليه.تمتلك 

 .ونالحظ تكون طبقه بين المنطقتين تدعى الوصلةفي الجهتين. األقليةاالرتباك لم يتم رسم الحامالت  

 

           

 

 ( 4شكل رقم )                                  
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ما    إلكترونفي جميع االتجاهات وبعضها ينتشر عبر  الوصلة . وعندما يدخل     (Diffuse)تنتشر    Nفي الجهة    الموجودة كتروناتاالل  إن

يسقط في فجوة   P المنطقة    دخولهيكون زمن بقائه قصيرا فحال  الكبيرة من الفجوات حوله    األعداديصبح حمال اقليا وبوجود     P  المنطقة

يا  إلكترونا  اإللكترونوعندما يتم هذا فان هذه الفجوة تختفي ويصبح   فالدوائر التي تحتوي على  .(5ايونا كما في الشكل رقم )  أو   تكافؤ 

دعى  كل زوج متكون من ايون موجب وسالب ي   إن .  السالبة تمثل ايونات سالبة  اإلشارةموجبة تمثل ايونا موجبا بينما الدوائر ذات    إشارة

واحدا من حزمة التوصيل مع فجوة قد توقفا عن الحركة والتجوال    إلكترونا   أنووجود هذا الثنائي القطب معناه    Dipole    ثنائي القطب  

وبتزايد    . الوصلة  المنطقة    أعدادخالل  وتدعى  المتحركة  الشحنات  من  المتاخمة  المنطقة  تخلى  القطب  بطبقة   المتكونة  الجديدةثنائي 

 .(depletion layerاالستنزاف )

 

 ( 5شكل رقم)

 الى المنطقة    إرجاعهمنطقة االستنزاف يحاول هذا المجال    اإللكترونلذلك عندما يدخل    ,ثنائي قطب مجال كهربائي  لكل   الحاجز  الجهد
N     إن. العابرة الى ان يستطيع المجال من وقف االلكترونات من عبور الوصلة  االلكتروناتقوه المجال تزداد مع زيادة    إن .    أخرىمرة  

المجال   الفاصل    يقابلهوجود  بالجهد  ويدعى  فرق جهد  الوصلة.   أووجود  العبور عبر  من  االلكترونات  يحجز  الذي  عند درجة   الحاجز 

 في ثنائيات السلكون.   0.7Vمانيوم  و تقريبا في ثنائيات الجر   0.3Vيساوي الجهد الحاجز  ° C 25) الحرارة المختبرية)

درجة الحرارة العلية تنتج المزيد من    أن يعتمد الجهد الحاجز على درجة حرارة الوصلة , حيث    تأثير درجة الحرارة على الجهد الحاجز 
عبر الوصلة مما يؤدي الى حصول التوازن في الجهد عند جهد حاجز    األقليةفجوة( وبالتالي يزداد انسياق الحامالت  –  إلكترون)  أزواج

الجهد الحاجز يقل بمقدار ) اختبار عملي ووجد بان  الحرارة درجة مئوية   والسيلكونللجرمانيوم    2.5mv) اقل.مختبريا تم  ازدياد  عند 

 واحدة ويمكن تمثيل ذلك كما يأتي: 

V=-0.0025ΔT Δ 

 تمثل التغير بالجهد الحاجز  V Δ تمثل التغير بدرجة الحرارة و ΔTحيث ان 

   C  75°   رارةح احسب الجهد الحاجز لثنائي سلكون عند درجة ال مثال:

وعند ارتفاع درجة الحرارة        C 25°   عند درجه الحرارة المختبرية     0.7V  ان الجهد الحاجز لثنائي السلكون يساوي  :الحل

 وحسب المعادلةيقل الجهد الحاجز 

V=-0.0025ΔT =-0.0025(75-25) =-0.125V    Δ  

االنحياز.على فرض وجود وصلة فجائية وهي التي تتغير من    يوضح لنل حزم الطاقة قبل عملية    (6)  رقم  الشكل   تل الطاقة:

على     Nوتحتوي الجهة    التكافئيةعلى العديد من الفجوات في حزمتها     P(تحتوي جهة  6.في الشكل رقم )Nمادة    إلى   Pمادة  

 وكما نعلم فان    Nقليال من حزمة  أعلى  Pحزمة   أنالعديد من االلكترونات في حزمة التوصيل , ولكن نالحظ 

 +(. 3فيها ذرات ثالثية التكافوء لها شحنة نواة مقدارها )  Pالجهة  (1
 +(.5ذرات خماسية التكافوء ولها شحنة نواة مقدارها ) فيها   Nالجهة  (2

+( ولهذا السبب فان المدارات  5نواة لها شحنة )  تجذبهما اقل مما    +( تجذب إلكترونا3)لها شحنة مقدارها  نواة    إن

( وهذا الذي   Nبقليل من مدارات ذرة خماسية التكافؤ )جهة    وأعلى  ( تكون اكبر   Pفي ذرة ثالثية التكافؤ )جهة  

 . Nمن حزم بقليل )طاقة اكبر ونصف قطر اكبر(  أعلى( 6في الشكل رقم )  Pيشرح سبب كون حزم 
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 6شكل رقم 

مع شكل    وبالمقارنةعندما يتوقف عبور االلكترونات للوصلة حيث نالحظ    إييمثل حزم الطاقة بعد التوازن   (7الشكل رقم )

)قر ل ف   (6م  الطاقة  حزم  ل   P  حزمةان  نسبة  اكثر  ارتفعت  يعبر    N  حزمةقد  عندما  انه  ذالك  )قبل  ال  إلكترون.وسبب  وصلة 

رابع سوف يرفع مدار حزمة التوصيل بعيدا عن الذرة    إلكترونالذرات الثالثية التكافؤ ويتبقى لنا    فجوة إلحدىالتوازن( يمأل  
 .  Nنسبة لل  لألعلىتتحرك   Pثالثية التكافؤ ولهذا فان حزم ال 

لم تعد تمتلك الطاقة الكافية للتنقل الن تل الطاقة سوف يكون    ألنها عن التنقل     Nفي الجهة  الكترونات    عند التوازن تتوقف

 تسلقه.  وال يقدر علىعالي علية 

 7شكل رقم 
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دائرة لثنائي مربوط بين نهايتي مصدر تيار  على اليمين    (  8في الشكل رقم )     (Forward Biasالثنائي في مرحلة االنحيازاالمامي )

حيث يدعى    P بينما الطرف الموجب مربوط على المادة نوع     Nكهربائي مستمر , الطرف السالب من المصدر مربوط على المادة نوع 

هنا سوف تتنافر  مغلق.(  switchالدايود يعمل كعمل مفتاح )فان  األمامي في حاله االنحياز .(Forward Bias) األماميهذا الربط بالربط  

تضيق الوصلة  الموجبة تتنافر مع القطب الموجب للمصدر وهذا يسبب   للمصدر والفجواتمع القطب السالب    Nااللكترونات السالبة في  

 ( forward current) األماميويدعى بالتيار   عالية بانسيابهمسهال مرور التيار 

 

 

 ( 8)شكل رقم 

(  على اليسار دائرة لثنائي مربوط بين نهايتي مصدر تيار كهربائي مستمر , 8في الشكل رقم )    العكسي :  االنحيازالثنائي في مرحلة  

حيث يدعى هذا الربط بالربط    P بينما الطرف السالب مربوط على المادة نوع     Nالطرف الموجب من المصدر مربوط على المادة نوع  

)  االنحياز   أو العكسي   االن.(Reversed Biasالعكسي  حاله  ا في  )حياز  كمفتاح  يعمل  الدايود  فان  سوف  فتوحم  (  switchلعكسي  .هنا 

 تكبير للمصدر وهذا يسبب  سالبمع القطب ال جاذبالموجبة تت للمصدر والفجوات  موجبمع القطب ال  Nااللكترونات السالبة في  جاذبتت

 revereقليل جدا يدعى تيار التسرب السطحي )حيث سيمر تيار   صعبا جدامرور التيار    مما يجعل  ويجعلها تكون ماده عازلة  الوصلة  

leakage current ) األقلية   وتسببه الحامالت . 

الثنائي  ( يمثل لنا العالقة بين الفولتية9الشكل رقم )     والعكسي:  األمامي منحنيات الخواص في االتجاهين   المار خالله في    والتيار   عبر 

 والجرمانيوم وعلى منحني واحد.  السلكون  والعكسية األماميةالحالتين 

 (.v30و )  للسليكون (0.7v)للجهد الحاجز بعد عبور الجهد للمصدر   إال فان التيار اليتكون(  Forward Bias)األمامياالنحياز في حالة 

الدايود  للجرمانيوم.   بالمرور عبر  التيار  يبدأ  الحاجز  الجهد  تيار  بعد عبور  هناك  الدايود    أمامي.  يتحملها  محددة  كذالك  وفولتية  محدد 

 الفولتية فان ذلك سيسبب عطب الدايود.  أو تم تجاوز هذا التيار  وإذااالعتيادي 

وكما موضح بالشكل وعند زيادة    األقليةالحامالت    ببسسبفان تيار قليل جدا سوف يمر       Reversed Bias االنحياز العكسيفي حالة  

 أيضا. الفولتية يزداد هذا التيار مسببا عطب الدايود  
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 ( 9شكل رقم )

التيار المتكون في حالة االنحياز العكسي للدايود قبل    (transient current)  تيار العبور الزائل    النهائييتكامل العرض    أنهو ذالك 

 من الثانية.    أجزاءللوصلة وبعد التكامل تصبح قيمته صفر ويستغرق جريانه بضع 

 أن.  يستقر تكون طبقة االستنزاف  أنفي حالة االنحياز العكسي للدايود ولكنة يتكون بعد    أيضاوهو التيار المتكون   :األقليةتيار الحامالت  

 . (°10هذا التيار يزداد بزيادة درجة الحرارة حيث انه يتضاعف مع زيادة في درجه الحرارة قدرها )

ون على سطح البلورة وذالك الن الذرات النهائية الموجودة على  كوهو تيار يت    (surface leakage current)تيار التسرب السطحي

سطح البلورة ولهذا يكون سطح البلورة    ة ممزقة معناه تكون فجوات على طولميالتساه  أواصرها جيران لها ولذلك فان    سطح البلورة ال 

 تنتقل بسهولة على السطح الخارجي مسببة مرور هذا التيار.  أنولهذا تستطيع االلكترونات  Pمن النوع  كأنهالكلي 

 ينهار.  أنفولتية عكسية يتحملها الثنائي قبل  أقصىهي   (wn voltageoBreak d) جهد االنكسار:

المصنع   (Peak inverse voltage)  ( PIVجهد االنهيار) الدايود من قبل  التي يصمم عليها  الفولتية  الفولتية الفعلية التي    أنها   أيوهي 

    يتحملها الدايود.

 الذي يصمم عليه الدايود وبعدة سوف يعطب الدايود.  األقصىوهو ذالك التيار   :أماميتيار  أعظم

للثنائي في حالة االنحياز    (a-  10الشكل رقم )  الدائرة المكافئة للدايود: ( يمثل حاله    b-10والشكل رقم )  األمامييمثل الدائرة المكافئة 

 االنحياز العكسي. 

 

 

 ( 10)شكل رقم 
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 الفصل الرابع 

 الثنائي كموحد للتيار 

والفيديو سيدي وغيرها تحتاج في عملها    االلكترونية  األجهزةمعظم   التلفزيونات والمسجالت  ,  DCالتيار المستمر)  إلىمثل   )

جهاز يعدل هذا    أووسيلة    إلى. ولهذا السبب نحتاج    ( AC)ولكن وكما هو معلوم فان التجهيز بالكهرباء المنزلية هو تيار متناوب

ى بدائرة ع. في داخل مجهز القدرة هناك دائرة تدpower supply    الجهاز يدعى مجهز القدرة  اتيار وهذ  إلىالتيار المتناوب  

 . التعديل هو الدايود والتي تسمح بمرور التيار باتجاه واحد فقط والجزء الرئيسي المكون لدائرة   rectifier circuitالتعديل 

 :half wave rectifierالمثالي موحد نصف الموجة 

واحد مربوط على التوالي بين    تتكون من مصدر تيار متناوب وثنائيحيث  ( يبين لنا دائرة موحد نصف موجة  1الشكل رقم )

  .المصدر والحمل

 

                                                                                                                                      

 

 دائرة موحد نصف موجة    ( 1 ) رقم  شكل

ذات تردد   جيبيه( هي عبارة عن موجة 2شكل فولتية الدخول هو كما في الشكل رقم ) إنمن الشكل الذي يليه ومن الواضح 

 . (Vp(in)وفولتية عظمى مقدارها )   (fin) مقداره

 

 ( 2شكل رقم ) 

حيث سيكون  عند الجزء الموجب من الموجة    األولىسابقا فان عملية التعديل سوف تمر بمرحلتين    هاتناولنابسبب خواص الدايود التي  

الحمل )المقاومة(.    إلىوهنا سوف يمر هذا الجزء الموجب من الموجة الداخلة للتيار   (forward bias)  األمامي الدايود منحازا باالتجاه  

رور هذا الجزء السالب للحمل .  مما يمنع م(reversed bias)فانه سيكون منحازا باالتجاه العكسي  كن عند دخول الجزء السالب للثنائيول

سوف    ألموجيان دائرة المعدل النصف    أي(.3سيكون شكل الموجة الخارجة للفولتية الخارجة على طرفي الحمل كما في الشكل رقم )

 تقطع لنا الجزء السالب من موجة الفولتية الداخلة عليها. 

 

 ( 3شكل رقم )
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فان الفولتية    ideal diode.في حالة الدايود المثالي  foutوترددها هو    Vp(out)مى لموجة الفولتية الخارجة يرمز لها بالرمز  ظالقيمة الع

   أن  أي الفولتية على طرفي الحمل  العظمى   ةنفسها القيمالداخلة هي 

𝐕𝐩(𝐨𝐮𝐭) = 𝐕𝐩(𝐢𝐧)  

فولت    0.7سوف تجعل الفولتية الخارجة اقل بمقدار فولت  0.7    السلكون والتي مقدارها   ولتية الجهد الحاجز ولكن عمليا هناك لدينا ف

 عن الفولتية الداخلة. 

 : (DC value)وحسابهاالمثالي  للموحد نصف الموجة Vdc  ةللفولتي فعالةالالقيمة 

الخارجة من موحد نصف    الفعالةويمكن حساب الفولتية   (Average value) اإلشارةهي قيمه معدل هذه  إشارةالي  القيمة الفعالة إن

 بالمعادلة التالية : موجي 

  Half wave Vdc =
Vp

π
 

1ولكن لدينا  
π⁄ =  لموجة الخارجة تكون كما يلي ل القيمة الفعالةاي ان  0.318

 Half wave Vdc = 0.318Vp 

 الداخلة. العظمى % من الفولتية 31.8الخارجة هي حوالي  الفولتية الفعالة إنة السابقة كما هو واضح من المعادل

 تردد الموجة الخارجة:  أوالتردد الخارج 

( نالحظ ان  3( ورقم )2فعند مقارنة الشكلين رقم ) تردد الخروج للدائرة الموحد نصف الموجة هو نفسه تردد الدخول لها 

 لذلك: الموجتين تكرران نفسيهما في نفس الفترة 

fout = fin 

 )غير المثالي(:  ي الدايود العمل

  فولت 0.7بعد تجاوز فولتية االنحياز والتي هي    إالتناولنا في السابق الدايود المثالي ولكن عمليا فان الدايود اليبدا بالتوصيل 

وفي حاله كون الدايود من نوع السلكون    5Vكانت الفولتية العظمى هي    إذا.كمثال على ذلك    للجرمانيومفولت    0.3و  نللسليكو

 من نوع السلكون : الدايوداتوبصورة عامة     4.3Vي فأن الفولتية الخارجة ه

VP(out) = VP(in) − 0.7V 

بعد   إال االلكترونيةمن مالحظة الموجة الخارجة من دائرة الثنائي الموحد النصفي فان هذه الموجه التفيد في تشغيل الدوائر 

 بعض عمليات التعديل عليها.  إجراء
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 مثال:

كانت الفولتية العظمى  إذا 1KΩفي الشكل التالي  لدينا موحد نصف موجة يعدل التيار لحمل مقاومي قيمته 

في حاله  لوتيارا لحم ةللفولتياحسب القيمة الفعالة    14.1V .  ( اي فولتية المصدر قيمتها VP(in))للدخول 

 كون الدايود مثالي وفي حالة كون الدايود غير مثاليا. 

 الحل 

 الدخول لذلك   هي نفسها الفولتية العظمى لفولتيةالعظمى لفولتية الحمل  القيمةفي حالة الدايود المثالي فان  (1
Vp(out) = Vp(in) = 14.1V  

 الفعالة لفولتية الحمل هي   القيمة

  Half wave Vdc =
Vp

π
  

    

Vdc =
14.1

π
= 4.49 volt 

 يحسب كمايلي  أنتيار الحمل يمكن 

Idc =
Vdc
RL

=
4.49

1000
= 0.00449A = 4.49m𝐴 

تحسب بالمعادلة التالية (  في حالة الدايود غير المثالي فان القيمه العظمى لفولتية الحمل 2  
 

VP(out) = VP(in) − 0.7V 

 لذلك 

VP(out) = 14.1 − 0.7V = 13.4V 

 والقيمة الفعالة لفولتية وتيار الحمل هي 

Vdc =
13.4

π
= 4.27V 

 تيار الحمل يمكن ان يحسب كمايلي 

Idc =
Vdc
RL

=
4.27

1000
= 0.00427A = 4.27mA 
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 الفصل السادس 

 ( full wave rectifierموحد الموجة الكاملة )

        ( التالي  يختلف عن  1الشكل  انه  حيث  كاملة  موجة  موحد  يمثل  السابق(  الفصل  الموجة في  هذا موحد نصف  بان  . نالحظ 

وكذلك فأن هذا النوع يستخدم ثنائيات   .(center tape transformerمحولة ذات التفرع الوسطي )يستخدم  النوع من الموحدات  

 عكس الموحد النصف الموجي. عدد اثنين 

 

 ( 1شكل رقم )

 مبدأ العمل لموحد الموجة الكاملة:

هذا النوع من الموحدات يعادل اثنين من موحدات نصف الموجة وبسبب وجود محولة التفرع الوسطي فان تتقسم فولتية الملف الثانوي  

سيقوم بالتوصيل    𝐷1(. في الجزء الموجب من الموجة فأن الدايود األول  1في الشكل رقم )  𝐷2والثاني    𝐷1على الدايودين األول  

( وعند الجزء السالب من الموجة فان الدايود الثاني سيكون موصل الدايود 2سيكون غير موصل كما في الشكل ) 𝐷2الدايود الثاني 

 (. 3األول غير موصل كما في الشكل رقم )

 

                                                        ( 1شكل رقم ))                                                                                                       2شكل رقم )                                                
                                                     

 

 

 

 

                                                                   (4شكل رقم )                                                        
                                                             ( 3شكل رقم )                                             
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( . عند 4وبالنتيجة فأن تيار الحمل سيسري في جزئي الموجة الموجب والسالب من موجة الدخول كما في الشكل رقم )                   

سيكون باالتجاه األمامي وعند الجزء السالب من الموجة    𝑫𝟏( الدايود األول 2جة كما في الشكل رقم )مرور الجزء الموجب من المو

 (.3كما في الشكل رقم )سيكون باالتجاه االمامي  𝑫𝟐 سيكون الدايود

 𝑽𝐝𝐜  القيمة الفعالة للفولتية  

الموجب من الموجة الداخلة لذلك فان القيمة الفعالة لفولتية الحمل بسبب كون موحد الموجة الكاملة يوحد الجزء الموجب والسالب من 

 هي ضعف بالمقارنة مع موحد نصف الموجة وكما في المعادلة التالية 

  𝑽𝐝𝐜 =
𝟐𝑽𝐩

𝛑
 

    بسبب كون 
2

𝜋
= 𝑉dc  لذلك فأن                  0.636 = 0.636𝑉p 

 % من الفولتية العظمى الداخلة للمعدل. 63.3يتبين بأن الفولتية الفعالة هي من المعادلة أعاله 

 تردد الخرج لموحد الموجة الكاملة

بسبب كون الزمن الذي تستغرقه الموجة الخارجة للموحد الموجة الكاملة هو نصف الزمن الذي تستغرقه الموجة الخارجة في        

 الموحد نصف الموجة والن التردد هو عكس الزمن لهذا فأن تردد الخرج .وحسب المعادلة

𝐟𝐨𝐮𝐭 = 𝟐𝐟𝐢𝐧 

عن   0.7Vمالحظة: كما هي الحالة في الموحد نصف الموجة فان الدايود غير المثالي فأن فولتية الخروج هنا سوف تقل بمقدار   

 . في حالة ثنائي الجرمانيوم 0.3Vفي حالة ثنائي السلكون و  الفولتية العظمى للحمل

 (: center tape transformerمحولة التفرع الوسطي )

المنزلية   األجهزةوالتي هي عالية نسبيا لعمل  220V-50Hzالفولتية المتناوبة التي تعمل بها الكهرباء الوطنية هي كما نعلم بأن           

نحتاج الى جهاز يخفض لنا الفولتية الى الفولتية المطلوبة وهذا الجهاز هو   فإننا ولهذا  12Vتية مستمرة قليلة قد تصل الى ولالتي تعمل بف

عديدة من المحوالت منها المحوالت الرافعة للجهد والخافضة له ومحوالت التفرع الوسطي التي هي موضوع    أنواعهناك    المحولة.

)  دراستنا. رقم  .1الشكل  وسطي  تفرع  محولة  يمثل  المحوال  (  من  النوع  هذا  الثانوي  تتميز  الملف  فولتية  بان  قسمين ت  الى  تتقسم 

والفولتية   (N1يرمز لها ب )   ملفاتهوعدد    Primary)المحولة مكونة من ملفين ابتدائي ).األرضيمتساويين عن طريق التفرع الوسطي مع  

الثاني    . (V1الخاصة به هي )  الثانوي )والملف  قانون  وهناك   ( V2)وفولتيته هي    (N2) وعدد ملفاته يرمز له ب    (Secondaryيدعى بالملف 

 كمايلي: للملفين االبتدائي والثانوي حولة والفولتية يربط بين عدد لفات الم

N1

N2
=

V1

V2
 

  أنحيث 
N1

N2
 كتابة المعادلة السابقة وكما يلي:  إعادةويمكن  .تمثل نسبة التحويل للمحولة  

V2 =
V1

N1\N2
⇒ V2 =

N2

N1
∗ V1 

 الملف الثانوي.  فولتيةمقلوب نسبة التحويل مضروب بفولتية الملف الثانوي يمكن استخراجها من  أن من الواضح من المعادلة السابقة 
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 مثال: 

كانت قيمة الفولتية العظمى للملف االبتدائي   إذااحسب فولتية الحمل (5)من الشكل التالي 

220V القيمة المؤثرة لفولتية الحمل و  𝑉dc كما  5:1نسبة التحويل للمحولة تساوي اذا كانت

 وكونه غير مثالي. موضح في الشكل في حالة كون الدايود مثالي 

 الحل: 

 :( في حالة كون الدايود مثالي1

 القيمة العظمى لفولتية الملف الثانوي وكما يليمن المعادلة التالية يمكن حساب 

𝐕𝟐 =
𝐍𝟐

𝐍𝟏
∗ 𝐕𝟏 ⇒

𝟏

𝟓
∗ 𝟐𝟐𝟎 = 𝟒𝟒𝐕 = 𝑽𝐏(𝐨𝐮𝐭) 

𝑽𝐝𝐜  والفولتية المؤثرة للحمل هي   =
𝑽𝐏(𝐨𝐮𝐭) 

𝛑
⇒

𝟒𝟒

𝛑
= 𝟏𝟒𝐕 

𝑽𝐏(𝐨𝐮𝐭)في حالة كون الدايود غير مثالي:   2) = 𝟒𝟒 − 𝟎. 𝟕 = 𝟒𝟑. 𝟑𝑽 

𝑽𝐝𝐜  للحمل هي والفولتية المؤثرة  =
𝑽𝐏(𝐨𝐮𝐭) 

𝛑
=

𝟒𝟑.𝟑

𝛑
= 𝟏𝟑. 𝟕𝟕𝐕 

 مثال: 

  10:1ونسبة تحويل المحولة هي  50Hz مقدارهوبتردد   170Vالفولتية العظمى في الملف االبتدائي هي   (6رقم )في الشكل التالي 

 غير مثالي.  وكونهعلى طرفي الحمل في حالة كون الدايود مثالي 𝑉dc  احسب الفولتية المؤثرة 

 

 ( 6شكل رقم )

 في حالة الدايود المثالي  الحل: 

𝑉p2 الفولتية العظمى للملف الثانوي هي  = Vp1 ∗
N2

N1
⇒ 170 ∗

1

10
= 17V 

𝑉dc الفولتية المؤثرة على طرفي الحمل هي    =
2𝑉p2

π
⇒

2∗17

π
⇒

34

π
= 10.8𝑉 

                                 هي ثرة على طرفي الحملؤفي حالة الدايود غير المثالي فأن الفولتية الم أما 

   𝑉dc = 10.8 − 0.7 = 10.1V 

 

 ( 5شكل رقم )    
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 :  Bridge Rectifier الموحد القنطري

الحمل.الشكل رقم )  ألنه موحد الموجة الكاملة    يشبهالموحد القنطري   ( يمثل الدائرة المكافئة لموحد 7ينتج موجة كاملة على طرفي 

.يربط المصدر المتناوب على طرفي القنطرة بينما  يربط مربوطة كما في الشكل    )ثنائيات(دايودات  أربعقنطري حيث انه يتكون من  

سيقومان بالتوصيل في اثناء مرور الجزء الموجب من الموجة المتناوبة  𝐷2  الدايود 𝐷1 .الدايود   اآلخرينالحمل على طرفي القنطرة  

الدايودين  بينما   , للمعدل  الموجة𝐷4 و𝐷3 الداخلة  من  السالب  الجزء  مرور  اثناء  للمعدل  سيوصالن  الداخلة  فان  المتناوبة  .بالنتيجة 

من حيث    للجزء الموجب من الموجةيمثل الدائرة المكافئة    (8الشكل رقم )  .الفولتية ستغذي الحمل في جزئي الموجة السالب والموجب

على طرفي    الموجبة  وبالتالي ستصل هذه الموجةسيكونان منحازين اماميا في هذه الحالة  𝐷2 و𝐷1  المالحظ في الشكل فان الدايودين  

الموجة ونالحظ بان الدايودين    (9الحمل.الشكل رقم ) الدائرة المكافئة للجزء السالب من  سينحازان اماميا عند مرور  𝐷4 و𝐷3 يمثل 

( الذي يمثل 10كما في الشكل رقم )على طرفي الحمل    أخرىبة  وهذا سينتج ظهور موجة موج الجزء السالب من الموجة المتناوبة  

وليس نصفها كما  𝑉2 حالة المعدل القنطري فان كل فولتية الملف الثانوي   انه فيالحظ  نالموجة النهائية التي تظهر على طرفي الحمل.

الموحد القنطري سوف يوحد موجة عظمى ضعف الموجة   أنذو الدايودين مما يؤدي الى    )الموجة الكاملة(هو الحال بالموحد السابق

 فان الفولتية المؤثرة على طرفي الحمل ستكون الضعف.  ةوبالنتيج ,التي يوحدها الموحد ذو الدايودين

 

 

 ( 7شكل رقم )

 

 

 

 

                                             

                                                                                                                                                                

 

 

 

 ( 10شكل رقم )

 

( 8شكل رقم ) ( 9شكل رقم )   
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 وتردد الخرج 𝑽𝐝𝐜  الفعالة لفولتية الحملالقيمة 

𝑽𝐝𝐜   ثالي مللدايود ال المعادلة التالية تمثل القيمة المؤثرة للفولتية على طرفي الحمل للموحد القنطري =
𝟐𝑽𝐩

𝛑
 

𝒇𝒐𝒖𝒕اما تردد الخرج فيحسب بالمعادلة : = 𝟐𝒇𝒊𝒏 

𝑽𝐏(𝐨𝐮𝐭)طرفي الحمل هي وبالنسبة للدايود غير المثالي فأن الفولتية العظمى على  = 𝑽𝐏(𝐢𝐧) − 𝟏. 𝟒 

 .)ثنائيين(وذلك بسبب وجود دايودين

 

 

Home work 

 . موحد نصف الموجة وموحد الموجة الكاملة والموحد القنطري أي اكتب مقارنة بين موحدات الموجة الثالثة التي تم دراستها  

 

 

 

 

 

 

  



السادس الفصل   

 المرشحات 

جة  الموجة الخارجة من الموحدات القنطرية والموجة الكاملة والنصف الموجي هي موجات ليست نقية اي ان الفولتية الخارجة هي قريبة على المو        

)الموحد القنطري والموجة الكاملة(   الموجة  (  6-1كما في الشكل التالي )وليست موجة مستمرة  المستمرة  الشكل يمثل لنا مقارنة بين  النقية , حيث ان 

دوائر والموجة غير النقية الخارجة من الموحدات . ولهذا للحصول على الموجة النقية يجب عمل ترشيح للموجة الخارجة من الموحدات وهذا هو عمل  
 الترشيح او المرشحات. 

 

(6-1شكل )  

 (capacitor filter ) :ةمرشحات السعوي ال

حيث ان الخرج من هذه المرشحات هو مساوي للفولتية العظمى الخارجة من هناك انواع عديدة من المرشحات واحد هذه االنواع هي المرشحات السعوية 

. حات هو االكثر استخداما في الدوائر الكهربائيةوحد. ان هذا النوع من المرشمال  

 الفكرة االساسية لعمل المرشحات السعوية:

, في البدء تكون المتسعة غير مشحونة وعند مرور الربع االول من الموجة سوف تشحن  كمرشح ( يمثل مصدر متناوب مع دايود ومتسعة 6-2الشكل)

لشحن وسوف يستمر ا  .ويكون كمفتاح مغلق وهنا سوف تشحن المتسعة الى فولتية مساوية لفولتية المصدرالمتسعة الن الدايود سيكون باالنحياز االمامي 

. بعد وصول الفولتية للقيمة العظمى سوف تبدأ الفولتية  (6-3كما في الشكل )  𝑣𝑝ع االول من الموجة الى ان تصل الى القيمة العظمى من الفولتية بفي الر

د سيبقى كمفتاح  ايودورات الد, وخالل بقية ال(6-4كما في الشكل )سوف يكون الدايود كمفتاح مفتوح   𝑣𝑝بالنزول وعندما تكون فولتية الدخول اقل من 

وهذه الفولتية هي المناسبة لعمل  (6-3)ولكن المتسعة تبقى مشحونة وهذا هو السبب في بقاء الفولتية على طرفي الحمل ثابتة كما في الشكل مفتوح 

 ولكن هناك مشكلة واحدة وهي مقاومة الحمل وكما يلي. االجهزة االلكترونية المختلفة ,

 

                           (6-3شكل )                                                            (6-2شكل )

 

( 6-4شكل )  

 ثأثير مقاومة الحمل: 

سيكون وقت معين فاذا كان هذا الثابت اي الزمن   والذي هو زمن شحن وزمن تفريغ المتسعة (عند ربط مقاومة الحمل على طرفي المتسعة فان ثابت الزمن ) 

واي انحراف عن هذه القيمة او الثابت سوف يولد تموج  ( وفولتية الحمل ثابتة على الفولتية العظمى ) اعلى بكثير من زمن الموجة فان المتسعة ستبقى مشحونة دائما 

(.6-5عدل والمرشح , كما في الشكل )معلى الفولتية الخارجة من ال  



 

( 6-5شكل )  

بسبب الوضع   المتسعة سوف تفرغ شحنتها بالحمل والدايود بحالة اتجاه عكسي وبمعنى اخر ان المتسعة سوف تجهز لنا الحمل بالفولتية عند غياب الفولتية إن        

 العكسي للدايود. 

 مرشحات الموجة الكاملة: 

ولكن باختالف ان موحد الموجة بة موحد النصف موجة ششح التي تويبين الموجة الخارجة من المر  ( يمثل مرشح مربوط على موحد موجة كاملة6-6لشكل رقم )

الن الجزئين السالب والموجب من الموجه ( ولهذا فان التموج سيكون نصفه بالمقارنة مع المرشح النصف الموجي 6-7ستكون موجته الخارجة كما في الشكل )الكاملة 

هنا .  نسوف يتوحدا  

 

( 6-6شكل )  

 

( 6-7شكل )  

التموج: معادلة   

 ان القيمة العظمى لفولتية  التموج )قمة الى قمة( هي : 

𝑉R =
I

fC
 

 حيث

 𝑉Rتمثل فولتية التموج )قمة الى قمة(  

التيار المستمر للحمل    I 

   f  تردد فولتية التموج

سعة   المتسعة C   

𝒓  فيمكن ايجاده عن طريق المعادلة التالية :  معامل التموج اما  =
𝑽𝑹

𝑽𝒅𝒄
ويعرف معامل التموج بانه :النسبة بين جهد التموجات والجهد المستمر وهو       𝟏𝟎𝟎% 

 يعتبر مؤشرأ لمدى كفاءة المرشح المستخدم 

در وبالنسبة لمعدل الموجة الكاملة والقنطري فان تردد التموج هو ضعف  فان التردد هو نفس تردد المص  ه المعادلة مع المعدل النصف الموجيعند استخدام هذ  مالحظة

 تردد المصدر. 

 



(1مثال )  

 في الشكل التالي احسب فولتية الحمل المستمرة وفولتية التموج. 

 

الفولتية العظمى للملف الثانوي هي   الحل:  

𝑉2 =
170

5
= 34V 

 اذن الفولتية الفعالة هي: فولتية الحمل الدايود مثالي ولهذا فان الفولتية العظمى هي نفسها  أننفترض 

  𝑽𝐝𝐜 =
𝑽𝐩

𝛑
=

34

𝜋
= 10.82 volt 

 تيار الحمل هو 

IL =
  𝑽𝐝𝐜

RL
=

10.82

5000
= 2.165mA 

 اذن فولتية التموج هي  

𝑉R =
2.165mA

(60Hz)(100μF)
= 0.36Vpp 

𝑟ومعامل التموج                                      =
0.36

10.82
∗ 100% = 3.3 % 

 (2مثال )

 . في الشكل التالي احسب فولتية الحمل وفولتية التموج

 

 

  34كل دايود هي نصف الالحمل لولكن فولتية فولت  34ستبقى كما في المثال السابق  فولتية الملف الثانوي العظمىبما ان المحولة هي خافضة للفولتية فان  :الحل

 في حالة الدايود المثالي .  فولت 17فولت اي 

VL = 17𝑉 

 تيار الحمل هو 



 اذن الفولتية الفعالة للحمل هي:  

  𝑽𝐝𝐜 =
𝟐𝑽𝐩

𝛑
=

34

𝜋
= 10.82 volt 

IL =
  𝑽𝐝𝐜

RL
=

10.82

5000
= 2.165mA 

𝑉R                                                  فولتية التموج هي   =
2.165mA

(120Hz)(100μF)
= 0.18Vpp 

𝑟                                  ومعامل التموج                    =
0.18

10.82
∗ 100% = 1.66 % 

 (3مثال )

 احسب فولتية الحمل وفولتية التموج.  للشكل التالي

 

 الحل : 

 فولت   34الفولتية العظمى للملف الثانوي هي 

VL                                                                                   اذن فولتية الحمل  = 34𝑉 

  𝑽𝐝𝐜 =
𝟐𝑽𝐩

𝛑
=

68

𝜋
= 21.645 volt 

IL =
  𝑽𝐝𝐜

RL
=

21.645

5000
= 4.33mA 

 فولتية التموج هي 

𝑉R =
4.33mA

(120Hz)(100μF)
= 0.36Vpp 

𝑟                          ج                ومعامل التمو           =
0.36

21.645
∗ 100% = 1.66 % 

 

 فولت  0.36فولت وفولتية التموج هي  34معدل نصف الموجة فان فولتية الحمل هي  الثالثة السابقة فان فولتية الحمل وفولتية التموج هي   األمثلةبالمقارنة بين 

فولت وفولتية التموج هي   34والمعدل القنطري  فان فولتية الحمل هي   فولت 0.18فولت وفولتية التموج هي  17المعدل الموجة الكاملة فان فولتية الحمل هي 

 فولت 0.36

جة الكاملة الن فولتية الحمل للموحد  من موحد المو وج اقل والموحد القنطري أيضا أفضلمن موحد نصف الموجة الن التم  أي أن موحد الموجة الكاملة هو أفضل

 القنطري هي الضعف بالمقارنة مع موحد الموجه الكاملة. 



 الفصل السابع  

 قات اخرى للثنائيات يدوائر وتطب

 ( clipping circuits)دوائر التقليم 

استخدامات اخرى  هرتز . ان هناك  60او  50وبالتردد واط  0.5تم استخدام الدايود سابقا كموحد للموجة وبقدرة اعلى من  

لبعض  العالية جدا    ولكن بالترددات  (signal diode)واط    0.5للموحدات ولكن الموحد يكون ذو قدرة واطئة اي اقل من  

االتصاالت   دوائر  في  تستخدم  التي  التقليم  دوائر  في  الحال  هو  كما  الخاصة  ودواالستخدامات  الحماية  تشكيل اودوائر  ئر 

اطة تعريف دائرة التقليم بانها الدائرة التي تزيل اما الجزء الموجب او الجزء السالب من من الممكن ببسوغيرها.الموجات  

 وعلى هذا االساس تقسم دوائر التقليم الى: الموجة 

 ( positive clippersالتقليم الموجب)دوائر (1

موجب تقليم  دائرة  التالي  الشكل  الخارجة  a))شكل  في  الموجة  الموجة   (    bشكل  (وشكل  ان  الواضح  من  حيث 

 . الخارجة على طرفي الحمل تحتوي على الجزء السالب فقط 

 
 

مغلق وبالتالي يكون    في االتجاه االمامي اي يكون كمفتاحفي الجزء الموجب من الموجة الداخلة فان الدايود يكون  

( الحمل  المثالي (    short circuitدائرة قصر على  الدايود  الحمل وفي حالة  الفولتية على طرفي  وبالتالي تكون 

مفتوح وبالتالي كمفتاح  الدايود يكون بالتاجاه العكسي اي يكون  صفر.اما في الجزء السالب من الموجة الداخلة فان  

اقل بكثير من    𝑹𝐬يجب ان تكون المقاومة فان الجزء السالب من الموجة الداخلة سوف يظهر على طرفي الحمل.

فولت   0.7مقاومة الحمل لكي تعمل هذه الدائرة بصورة صحيحه . بسبب كون الدايود غير مثالي وبسبب وجود  

السلكوني) الدايود  حالة  الخارجة    (في  الموجة  تظهر  سوف  لهذا  الدايود  يعمل  الفولتية  ملكي  بمقدار   0.7رفوعة 

 .  bفولت وتكون محصلة الموجة الخارجة كما في الشكل 

له مقاومة اقل من الدايود االعتيادي كما تم توضيحه في السابق ولكن دايود االشارة   𝑹𝑩لكل دايود توجد مقاومة

 ولكي تعمل دائرة التقليم بشكل صحيح يجب ان يتحقق شرطان هما :

 يجب ان تكون اكبر بكثير من مقاومة الدايود.  𝑹𝐬الية  المقاومة المو (أ

 تكون اقل بكثير من مقاومة الحمل.يجب ان  𝑹𝐬المقاومة  ( ب

𝑹𝐬                                               اي ان < 𝟎. 𝟎𝟏𝑹𝑳  100𝑹𝑩 < 



ان   الدايود   𝑹𝐬المقاومة اي  بمئة مرة من مقاومة  اكبر  ان تكون  الحمل 𝑹𝑩يجب  بمئة مرة من مقاومة   واقل 

. 𝑹𝑳   مقدارها مقاومة  ذو  دايود  على  تحتوي  التي  التقليم  دائرة  فان  ذلك  على  حمل    30كمثال  ومقاومة  اوم 

 كيلو اوم.  3يجب ان تكون على االقل  𝑹𝐬كيلو اوم فان قيمة المقاومة   300 مقدارها 

 

 ( negative clippersالتقليم السالب)دوائر  (2

سوف تتكون لدينا دائرة تقليم من النوع السالب , اي الدائرة التي   a))  التالي  عند عكس قطبية الدايود كما في الشكل

الشكل في  كما  الداخلة  الموجه  من  الموجب  الجزء  واخراج  الداخله  الموجة  من  السالب  الجزء  بحذف   .(b)  تقوم 

 وبنفس مبدأ العمل لدائرة التقليم الموجبة.

 
 

فولت للسلكون فان الشكل النهائي للموجة الخارجة يكون كما في   0.7وبسبب وجود فولتية الجهد الحاجز التي هي  

 , اي ان الموجة الخارجة التبدأ من الصفر ولكن تبدأ من فولتية الجهد الحاجز.(bالشكل )

 

 :(combination clippersالتقليم المركب)دوائر  (3

الخارجة التبدا من الصفر ولكن تبدا من فولتية الجهد  كما هو موضح في دوائر التقليم الموجبة والسالبة فان الموجة 

, في ه فولتية  ذالحاجز  الحاجز ولكن مو  الجهد  فولتية  تبدأ من  لن  الخارجة  الموجة  فأن  التقليم  دوائر  النوع من  ا 

 :معينة ويمكن توضيح ذلك كما يلي 

نقطة بداية   لرفعوذلك  في حالة التقليم الموجب على التوالي مع الدايود Vتم اضافة مصدرفولتيته  لتالي في الشكل ا

 .( V+0.7فولت الى )  0.7الموجة من ال 

 

 
 

ال   الموجة من  بداية  نقطة  الى )  0.7-ولغرض خفض  يتم اضافة مصدر وباتجاه معاكس  V–  0.7-فولت  في   ( 

 حالة التقليم السالب وكما في الشكل التالي.



 
 

 في دائرة واحدة سوف نحصل على دائرة تقليم مركب وكما في الشكل التالي  ولو تم جمع هاتين الدائرتين 

 

 
 

 

سوف يقلم الجزء الذي هو اعلى من الجزء الموجب من الموجة بمقدار مصدر   𝐷1في هذه الدائرة الدايود االول 

وبالنتيجة .  سوف يقلم الجزء الذي هو ادنى من الجزء السالب بمقدار مصدر الفولتية 𝐷2الفولتية بينما الدايود الثاني 

 ستكون الموجة الخارجة على شكل موجة مربعه. 

 

  Voltage Multiplier))مضاعف الجهد:

وبالترد للموجة  كموحد  الدايود  مع  العمل  االعتيادي  عند  الممك  50د  من  هنا  تدهرتز  جديدة  دائرة  تكوين  ى مضاعف  عن 

 وهذه المضاعفات على عدة انواع هي : ( . Voltage Multiplierالجهد او )

 : ( Voltage Doublersالجهد ) اتمضاعف (1

 

 

( الحمل للدائرة هو ضعف الجهد   𝑽𝐩دائرة لمضاعف جهد حيث من المالحظ ان جهد)الفولتية العظمى الشكل اعاله يمثل لنا 

 الداخل للدائرة . 

 : (  voltage Triplerمضاعفات الجهد الثالثية ) (2



 ثالث اضعاف الموجة الداخلة.  موجه الخارجة من هذه الدائرة تكونكما في الشكل التالي فان ال

 

 : voltage quadrupler  )مضاعفات الجهد الرباعية ) (3

 

 عي هي اربع اضعاف الموجة الداخلة.باركما في الشكل ادناه فان المموجة الخارجة من دائرة مضاعف الجهد ال
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 (Zener Diode)ثنائي الزنر 

( الن هذه الحالة من الممكن ان تؤدي breakdown) في حالة االنكسار لثنائيات االعتيادية ال تعمل اي التمرر تيار في حالة الربط العكسي وا     

يختلف في ادائه عن الثنائي االعتيادي حيث انه يعمل الى تلف هذا الثنائي . ولكن في حالة الزنر دايود الذي هو موضوع دراستنا في هذا الفصل  
االنكسار   حالة  الممكن  في  من  السبب  ولهذا  ال,  هذه  تستخدم  اان  منظمات  )الزنر( في تصميم  ثابتة على  لفولتية  ثنائيات  الفولتية  لدينا  تكون  حيث 

 فولت.  1000-2تتراوح بين  صنيع منظمات فولتي بفولتية انكسارومن الممكن تاالغلب وبتغير فولتية المصدر.

 I-V Graph)خواص الزنر )

ان تعمل في  من الممكن لهذه الزنرات اخر للزنر.  أيمثل رمز (1b-9ووالشكل )( يمثل الرمز االلكتروني لثنائي الزنر 1a-9في الشكل التالي )      

الشكل يظهر  يمثل العالقة بين التيار والفولتية للزنر. حيث ان ( 1c-9الشكل )واالنكسار. ,التسريب( ( المناطق الثالثه للعمل وهي االمامية والعكسية

,في هذه وهي االتجاه االمامي للعمل ومنطقه االنكسار ومنطقه التسريب)وهي المنطقة الممتدة بين الصفر ومنطقة االنهيار(المناطق الثالثه للعمل  
اي د منطقه االنكسار حيث ان الزيادة بالتيار سوف تكون كبيرة وسريعة  عكسي قليل جدا. بعد منطقة التسريب توج المنطقة )التسريب( يوجد تيار  

تقريبا   ثابتة  تبقى  الفولتية  ان  هنا  المالحظ   . االنكسار.   𝑉𝑍وتساوي حادة  منطقة  كل  )على  يتحملة 1c-9الشكل  تيار عكسي  اعظم  ايضا  يظهر   )

القيمة     𝐼𝑍𝑀الزنر  هذه  عن  الزنر  تيار  زاد  واذا  طبيعيا  الزنر  عمل  كان  القيمة  هذه  من  اقل  الزنر  تيار  كان  بعطب  وكلما  يتسبب  ذلك  فان 
 للحماية.ولتجنب عطل الزنر يتم ربط مقاومة على التوالي معه الزنر.

 

 ( 9-1شكل )

 ممانعة الزنر:

حيث ان الزنر    مع خواص كل زنرولكل ثنائي زنر مقاومة خاصة تقاس من خالل فحوصات وتعطى    𝑍𝑍𝑀او الرمز     𝑅𝑍𝑇ويرمز لها بالرمزين  

( فانه  mA12.5كلما كان عمل الزنر في حدود التيار المقنن ),Ω8.5فوجدت قيمتها  mA12.5قيست مقاومته عند التيار  1N961Bالذي رمزه 

ولهذا يجب العمل في حدود  Ω700داد وقد تساوي زتحد اعلى فان المقاومة سوف   زيادة التيار الىولكن عند  Ω8.5بالمكان اعتبار المقاومه هي 

 معينة من التيار . 

 تنظيم الفولتيه لثنائي الزنر:

تغير مقدار التيار المار به   تية الخارجة على الحمل المربوط عبره حتى وانالنه يستطيع تثبيت الفوليدعى الزنر بالدايود المنظم للفولتية             

. لكي يعمل يبين الربط  للزنر في الدوائر الكهربائيه  (2a-9الشكل )ي  فو  . VZ  ا وهي صمم لكي يثبتهفولتية انكسار ملكل زنر  عند عمل الدائرة.

على    𝑅𝑆لتحديد التيار المار بالزنر تربط مقاومة و.   𝑉𝑍فولتية االنكسار للزنر  اعلى   𝑉Sيجب ان تكون فولتية المصدر  نكسار  الزنر في منطقة اال

( يمثل ربط اخر  2b-9التوالي مع دائرة الزنر وبدون هذه المقاومة سوف يحرق الزنر بسبب القدرة والحرارة  المتولدة اثناء مرور التيار. الشكل )

لالرضي.   نسبه  الفولتية  قياس  يتم  الدائرة  تأريض  تم  كلما  االرضي,  باستخدام  وذلك  الزنر  عمل  )لدائرة  الشكل  الفو(و2b-9في  عبر  لقياس  لتية 

يجب اوال قياس الفولتية من الجهه اليسرى للمقاومة نسبة لالرضي وبعدها قياس الفولتية من الجهة اليمنى للمقاومة واالرضي وثالثا    𝑅𝑆المقاومة 

بوط معه على التوالي مقاومة رسم الدائرة الكاملة لمجهز قدرة مر(  2c-9. في الشكل ) 𝑅𝑆حساب الفرق بين الفولتيتين لينتج الفولتية عبر  المقاومة  

 الى فولتية مستمرة ثابتة واقل من فولتية المصدر وهذه الدائرة تدعى منظم الزنر للفولتية او منظم الزنر.وزنر , هذه الدائره تستخدم عند الحاجة 
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 (  9-2الشكل )

 هي الفرق بين فولتية المصدر وفولتية الزنر ولهذا التيار عبر المقاومة هو:    𝑅𝑆( الفولتية المقاومة 9-2في الشكل السابق )

𝑰𝐬 =
𝐕𝐬−𝐕𝐙

𝐑𝐒
                                                                                                     (9-1) 

 ( 1مثال )

 احسب القيمى الصغرى والعظمى لتيار الزنر؟.  (a3-9) الشكل التاليفي 

 

 ( 9-3شكل )

 الحل: 

 فولت  10وفولتية المصدر هي   (b3-9وكما في الشكل )ولهذا يمكن تمثيل الزنر بمصدر فولتية فولت  40-20من الشكل فولتيه المصدر تتغير من 

وباستخدام   (فولت  40)واعظم تيار عندما تكون فولتية المصدر اعلى مايمكن    (فولت  20). اقل تيار يكون عندما تكون فولتية المصدر اقل مايمكن  

 :( مرتين لكل فولتية مصدر تكون قيمة اقل تيار هي  9-1المعادلة )

𝐼smin =
Vs−VZ

RS
=

20−10

820
=

10

820
= 12.2𝑚𝐴                                                                                                      

 واعظم تيار هو

𝐼smax =
Vs−VZ

RS
=

40−10

820
=

30

820
= 12.2𝑚𝐴                                                                                                      

 بقيت ثابتة مهما تغيرت فولتية المصدر.هنا في هذا المثال ان فولتية الزنر  من المالحظ
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 االنكسار االنهياري للزنر: 

بسبب استعمال الزنر فان فولتية الحمل ستبقى ثابتة مهما تغيرت فولتية المصدر او    RL  الحمليمثل الزنر مع (b4-9و ) (a4-9) ينفي الشكل

 .VZ ي فولتية الزنر وهذه الفولتية هتغيرت مقاومة الحمل 

 باستخدام مقسم الفولتية فأن فولتية ثفنن للدايود هي 

𝑽𝐓𝐇 =
𝐑𝐋 

𝐑𝐋+𝐑𝐒
𝑽𝒔 -------------                                                                     (9-2) 

من فولتية االنكسار للزنر واال فان االنكسار لن   وهذه الفولتية يجب ان تكون اعلىهذه الفولتية المتولدة عند رفع الزنر من الدائرة )نظرية ثفنن( 
 يحدث وبالتالي ال يعمل الزنر.  

 هو    ها التيار المار عبر فان RSوعند تطبيق قانون اوم على المقاومة

𝑰𝐒 =
𝐕𝐒 − 𝐕𝐙 

𝐑𝐒
 

 ولهذا يمكن حساب تيار الحمل وكما يلي:فولتية الحمل مثاليا هي فولتية الزنر النهما مربوطان على التوازي كما في الشكل 

𝑰𝐋 =
𝐕𝐋 

𝐑𝐋
 

 بتطبيق قانون كيرشوف للتيار على الدائرة ,يمكن حساب تيار الزنر وكما يلي: 

𝑰𝐒 = 𝑰𝒁−𝑰𝐋 

 فان تيار الزنر هو: وبترتيب المعادلة اعاله 

𝑰𝐙 = 𝑰𝑺−𝑰𝐋 

 

 ( 9-4الشكل )

 ( 2مثال )

 ( (bواحسب تيار الزنر في الشكل  هل الزنر يعمل في منطقة االنكسار ام ال؟) (aفي الشكل التالي

 الحل : 

𝑉TH =
RL 

RL + RS
𝑉𝑠 =

1KΩ

1KΩ + 270Ω
 18 = 14.2 volt 

 لهذا فان الزنر يعمل في منطقة االنكسار. نكسار للزنر فولتيه االبما ان هذه الفولتية اعلى من  

 اذن التيار المار في هذه المقاومة هو    8volt=10-18اوم هي  270عبر المقاومة VSالفولتية  
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𝐼S =
VS

RS
=

8

270
= 29.6mA 

 هو   𝐼𝐿فولت اذن تيار الحمل   10ثابثة هي  VLبما ان فولتية الحمل  

𝐼𝐿 =
VL

RL
=

10

1KΩ
= 10mA 

𝐼𝑍اذن تيار الزنر هو  = 𝐼𝑆−𝐼L = 29.6 − 10 = 19.6mA                               

 

 

 :الزنر وتأثير  للزنر جهد االنكسار

 6ون اعلى من  كان فولتية االنكسار عندما تحيث  في الثنائي  ان جهد االنكسار للزنر هو مشابه لالنهيار الذي تم دراسته سابقا  بصورة عامة         
لطرد الحامالت االقلية مولدة سلسلة   الحامالت االغلبية سوف تسرع الى سرعة مناسبةنكسار سوف يحصل. الفكرة االساسية هنا ان  فان االفولت  

 لدة بالتالي تيار عكسي كبير. ومن االنهيارات وم

. وبسبب ذلك يصبح المجال الكهربائي عبر منطقة  اما في حالة الزنر فان الحالة تختلف , عندما يكون الدايود مشبعا منطقة االستنزاف تصبح ضيقة 
جدا. حوالي    االستنزاف حساس  الى  المجال  قوة  االلكترونات     V/cm300,000 وعندما تصل  كفاية لسحب  كبير  المجال  مدارات خارج  يكون 

الزنرالتوازن لتصبح الكترونات حرة, وتدعى هذه العملية   هذه العملية تختلف عن عملية االنكسار االعتيادية التي تعتمد على الحامالت  .    بتاثير 
 االقلية ذات السرعة العالية التي تحررااللكترونات.

تحدث عملية االنكسار وعندما تكون الفولتية  فولت  6وعندما تكون الفولتية اكبر من فولت يحدث تاثير الزنر   4عندما تكون فولتية االنكسار اقل من 

 .االنكسارفولت فان العمليتين سوف تحدثان اي تاثير الزنر و 6-4بين 

 temperature coefficientتأثيرات درجات الحرارة او معامل الحرارة 

المحيطية      الحرارة  درجه  تتغير  ادعندما  على  يؤثر  التغير  هذا  الحرارة ابشدة  بمعامل  الزنر  معلومات  في  ويدعى  الزنر   temperature  ء 
coefficient  ,    4يكون سالب عند الفولتية اقل من    معامل درجة الحرارة  درجة واحدة.الذي يعرف بانه التغير بفولتية االنكسار عند تغير الحرارة 

/mVفولت من الممكن ان ييكون معامل الحرارة    3.9فولت )تاثير الزنر( كمثال على ذلك اذا كانت فولتية االنهيار للزنر   𝐶° 1.4-   واذا زادت .

 . mV 1.4فان فولتية االنكسار سوف تقل  درجة الحرارة درجة مئوية واحده 

)تاثير االنهيار( كمثال اذا كانت فولتية النكسار هي  فولت   6من جهة اخرى فأن فان معامل الحرارة يكون موجب عند فولتية االنكسار اعلى من     

/mVومعامل الحرارة هو فولت  6.2 𝐶° 2 درجة مئوية واحده سوف تزداد  , فاذا زادت الحرارةmV2  . 

من المكن ان يكون معامل الحرارة  في هذا المدى من الفولتيات فان    فولت يتغير معامل الحرارة بين السالب والموجب , وعبارة اخرى  6-4بين  

  بالحرارة., وهذا مهم في في التطبيقات التي تتطلب زيادة واسعة  في نقطة معينةيساوي صفر
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  : )الزنر المثالي(تقريب الزنر

, الفولتية الكلية للزنر هي مجموع الفولتية عبر  على التوالي مع بطارية مثالية RZ( يمثل التقريب الثاني للزنر , مقاومة الزنر 9-5التالي )الشكل 

 هو قليل فان تاثيرها على الفولتية الكلية للزنر هو قليل.  RZوالن قيمه المقاومة . VZ االنكسار للزنر المقاومة مع الفولتية عبر 

 

   (9-5شكل )

𝑉Lحيث ان فولتية الحمل تساوي : يمثل دائرة زنر مثالي  (6-9في الشكل ) = VZ + IZRZ 

اوم و   10هي   RZ. كمثال على ذلك نفرض ان  RZاذن الفرق بفولتية الحمل بين الزنر المثالي وغير المثالي هي الفولتية االضافية عبر المقاومة 

 فولت وهي قليلة جدا .   0.1اذن الفولتية عبر المقاومة هي   mA10تيار الزنر هو 

 

 (6-9شكل )

 اعظم قدرة للزنر 

 المستهلكة للزنر هي حاصل ضرب فولتيته في التيار المار به كما يلي ان القدرة 

𝑃Z = VZIZ 

 فأن  VZ=12Vوكانت  IZ=10mAكمثال على ذلك اذا كانت  

𝑃Z = VZIZ = 12 ∗ 10𝑚𝐴 = 120𝑚𝑊 

ة الزنرات تتراوح بين  رتجاريا فان قد اقل من القدرة المقننه فان الزنر يستطيع ان يعمل في منطقة االنكسار بدون ان يتاذى . 𝑃Zاذا اكانت القدرة  
1

4
 

كاعلى حد ولتصميم دائرة لعمل هذا الزنر   500mWفان القدرة المقننه له هي  954B 1Nواط. كمثال على هذا فان الزنر الذي رمزه 50واط الى 

 .500mWبصورة عملية وسليمة فان القدرة الكلية للزنر يجب ان تكون اقل من 
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 خواص الترانزستور 

: خواص الترانزستور منحنيات  

 منحنى القاعدة:  (1

يشبه الى حد هذا الشكل  أن, من المالحظ   𝑉BEبين القاعدة والباعث   والفولتية  𝐼Bيوضح العالقة بين تيار القاعدة   (1-13)الشكل التالي    

   األماميخواص الدايود باالتجاه بعيد 

 

( 13-1شكل )  

𝐼B( وعند تطبيق قانون كيرشوف فان  13-2في الشكل ) =
𝑉BB−VBE

RB
       

VBEفي الدايود الحقيقي فان  = 0.7V    وفي الدايود المثاليVBE = 0V   

 

( 13-2شكل )  

احسب تيار الجامع علما   وأخيرا, واحسب الفولتية عبر مقاومة القاعدة ( 13-2)للشكل   قريب الترانزستور لحساب تيار القاعدةاستخدم ت(1مثال )

.β=200  أن  

𝐼Bالحل:  =
𝑉BB−VBE

RB
=

2−0.7

100K
= 13μA                                                                            

𝑉BB                                     هي     RBالفولتية عبر المقاومة  − VBE = 2 − 0.7 = 1.3V 

𝐼𝐶 = 𝛽𝐼B = 200 ∗ 13 ∗ 10−6 = 2.6mA 

 منحنيات الجامع: (2
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على فولتيات  وذلك للحصول على   𝑉𝐵𝐵والفولتية    𝑉CCالفولتية منحنيات الجامع يتم تغيير  إيجادولغرض  (3a13-في الشكل التالي )

 .  على خواص منحني الجامع للترانزستور يتم الحصول   𝐼𝐶والتيار     𝑉𝐶𝐸. عند قياس الفولتية  وتيارات الترانزستور 
𝐼Bللحصول على تيار قاعدة   𝑉𝐵𝐵كمثال على ذلك يتم تغيير الفولتية   = 10µ𝐴    وعند تثبيت هذه القيمة لتيار القاعدة يتم تغيير ,

 (3b13-)وعند الرسم يتم الحصول على الرسم في الشكل  𝑉CCالفولتية  

 

 ( 13-3شكل )

𝑉CE, ولهذا فان ال يتكون تيار للجامع في حالة  زا باالتجاه العكسي يتساوي صفر فان الجامع لن يكون مح  𝑉CEعندما تكون الفولتية  = كما هو واضح في    0

فولت  من ال أعشار عدة   𝑉CE, وعندما تصبح قيمة الفولتية  تيار الجامع سوف يزداد بحدة كما في الشكل بالتدريج فان    𝑉CE. عند زيادة الفولتية   (bالشكل )

باالتجاه   أن يصبح الجامع محيدافبعد منطقه ثبات التيار تعود الى ما ذكرناه سابقا من دراسة الترانزستور .1mAويساوي فان تيار الجامع سوف يصبح ثابتا 

 العكسي فانه يقوم بجمع كل االلكترونات التي تصل منطقه االستنزاف. ويثبت عندها تيار الجامع . 

التي يحقنها الباعث  تلك االلكترونات الحرة ويجمع  أنوذلك الن الجامع يمكنه التسبب زيادة تيار الجامع؟    𝑉CEللفولتية   اإلضافيةيادة والسؤال هنا لماذا الز 

( يكون ثابتا عند  bتيار الجامع في الشكل )  فانخالل القاعدة, عدد تلك االلكترونات المحقونة يعتمد فقط على دائرة القاعدة وليس دائرة الجامع.ولهذا السبب 

 عمل دايود الجامع كترانزستور.اليفولت  40اكبر من  𝑉CEعندما تكون   فولت.  40من  من الواحد فولت واقل اكبر  𝑉CEقيمه الفولتية  

 فولتية وقدرة الجامع: 

 بتطبيق قانون كيرشوف على الدائرة المغلقة للجامع فان  

𝑉CE = VCC − ICRC 

 الباعث هي فولتية الجامع مطروحا منها الفولتية عبر مقاومة الجامع.–فولتية الجامع  أن أي

 في الترانزستور هي  المتبددةالقدرة 

PD = 𝑉CEIC 

 درجة حرارة الترانزستور.ت كلما زاد المتبددةكلما زادت القدرة 
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: مناطق العمل للترانزستور  

 هناك ثالث مناطق للعمل في الترانزستور وهي:

 ( saturation regionمنطقه التشبع ) (1
 (active region)المنطقة الفعالة  (2
 :(breakdown regionمنطقه االنهيار ) (3

 

 ( 13-4شكل )

منطقة في الوسط تمثل عمل الترانزستور الطبيعي في الفولتية  أول, مختلف مناطق عمل الترانزستور المختلفة  ( يمثل13-4الشكل )         

طقة فان الجامع ن. في هذه الم, ودايود الجامع يكون باالتجاه العكسي  األمامييكون باالتجاه  فولت . في هذه المنطقة دايود الباعث  40-1من 

تيار الجامع .وهذه المنطقة تدعى بالمنطقة تغيير في فولتية الجامع اليؤثر على  أيالباعث عبر القاعدة , ولهذا السبب فان الكترونات يجمع 
 يكون ثابت.من المنحني حيث تيار الجامع  األفقي( وهي الجزء active regionالفعالة )

عمل فيها فانه  وإذا, يجب ان ال يعمل الترانزستور في هذه المنطقة   breakdown region)الثانية تدعى بمنطقة االنهيار ) المنطقة         

وتقع في   للعمل في منطقة االنهيارعلى العكس من الزنر الذي يعمل فقط في منطقة االنهيار )االنكسار( الترانزستور غير مصمم سوف يتلف. 

 . (13-4)شكل من ال األيمنالجزء 

𝑉CEالصعود التي في بداية المنحني , حيث تكون الفولتية   أمن والتي تبد(saturation region)التشبع  وهي منطقةطقة الثالثة نالم تتراوح بين   

بجمع كل االلكترونات المحقونة من القاعدة ,   ويبدأموجبة الجامع  فولتية كونت. في هذه المنطقة ( 0.1v-0.5vالصفر واعشار قليلة من الفولت )

 اكبر من الطبيعي. βفي هذه المنطقة يكون تيار القاعدة و قيمة ربح التيار 

, حيث ان تيار القاعدة هو صفر وهناك تيار  والتي هي غير واضحة في الشكل السابق   (cutoff regionهي منطقه القطع ) األخيرةالمنطقة 

في حالة   إهمالهمن الممكن  , وهذا التيارللجامع وكذلك تيار التسرب السطحي له  األقليةقليل للجامع , تتكون هذه المنطقة بسبب وجود حامالت 
 جيدا.  المصممةر )دوائر الترانزستور( الدوائ
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 : 𝑰𝐂𝑬𝐎والتيار   𝑰𝐂𝐁𝐎ار تعريف التيو تيارات التسريب في الترانزستور

( في حاله 5b -13))PNPمن النوع دائرة ترانزستور  (5a -13):في الشكل التالي𝐼CBOالجامع -تيار التسريب في دائرة القاعدة (1

اتجاه تيار الجامع   سحيث ان هناك تيار يسري في دائرة الجامع وبنف CBالمشتركة مربوطة بربط القاعدة (والشكل  NPNالترانزستور 

القاعدة عندما تكون دائرة الباعث -يمثل دائرة الجامع CBO والرمز  𝐼COهو تيار التسريب الذي يسمى اختصارا ب  𝐼CBOالرئيسي هو  
يشبة تار التسريب السطحي في الدايود وهو معتمد بشكل كبير على التغير في درجة الحرارة حيث كلما زادت   𝐼COهذا التيار  مفتوحة.

 درجة الحرارة سوف يزداد هذا التيار بسبب زيادة عدد الحامالت االقلية في الترانزستور. 
 

 

 ( 13-5شكل )

ومربوطة بربط الباعث المشترك , عند فتح دائرة القاعدة كما هو في الشكل    NPNمن النوع  يمثل لنا دائرة ترانزستور ( a6-13في الشكل التالي )        

(b6-13) فان تيار هناك تيار تسريب اخر من دائرة الجامع الى الباعث ويرمز له𝐼C𝐸O  والرمز ,C𝐸O  الباعث عندما تكون دائرة –معناه دائرة الجامع

 مفتوحة. القاعدة

 

 

 

 

 

 

 

 : 𝑰𝐂𝑬𝐎والتيار   𝑰𝐂العالقة بين 

 ( من الواضح ان 13-6من الشكل )

𝐼C = βIB + ICEO = βIB + (1 + β)ICEO  

𝐼𝐶 = βIB + ICEO/(1 − α) 

∴   𝐼𝐶 =
βIB

1 − α
+

ICEO

1 − α
 

 

 

 ( 13-6شكل )
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 منحنى كسب التيار:

الترانزستور       التيار في  الحرارة    نفسهالترانزستور  يعتمد على ثالثة عوامل وهي   β ((ℎ𝐹𝐸ان ربح  ودرجة  الجامع  عندما    أننا   أي,  وتيار 

 :حديسوف نناقشها كل على  التأثيراتهذه  ولدراسة.أيضا سيتغير  β ((ℎ𝐹𝐸والنوع فان ربح التيار من نفس الرقم  بأخرنستبدل الترانزستور 

الدوائر    أالففلو تم ربط    300-100هو يترواح بين   ℎ𝐹𝐸ربح التيار   أنالترانزستور وله في المعلومات    أنواعاحد    أخذنا المثال على ذلك هو لو  

التيار في   فان ربح  الترانزستور  من  النوع  هذا  يكون  ℎ𝐹𝐸من  الترانزسترات سوف   300سيكون    األخروفي بعضها    حاله(  أحسن)100بعض 

 .حاله( أسوأ)لنفس النوع من الترانزستور

 درجة مئوية )المنحني الوسطي(  25عندما تكون درجة الحرارة  , حيث   ℎ𝐹𝐸( يمثل العالقة بين تيار الجامع وربح التيار  13-7الشكل التالي )

ولو تم رسم نفس المنحني لنفس النوع من الترانزستور وبنفس تيار الجامع  ,2رقم  المحنيفي  100يكون ربح التيار  ها عندmA 10وتيار الجامع 

 . وذلك بسبب اختالف درجة الحرارة والثالث األولفن ربح التيار يختلف كما في المنحني 

عند    50ح التيار هو  رب °25المنحني الثاني وعند درجة الحرارة    أن  نالحظ  (13-7, في الشكل )يمكن ان يالحظ كما يلي    تيار الجامع  تأثير  إن

 200mAوعند وصول التيار الى    100ربح التيار قد ازداد الى   أن نالحظ    10mA, وعند زيادة التيار الى   mA0.1تيار الجامع المساوي ل 

 . 200يصبح ربح التيار 

سوف يزداد ربح التيار  بزيادة درجة الحرارة    أخرىسيكون ربح التيار اقل مايمكن ومن ناحية  درجة الحرارة    , حيث بتقليل  1رقم  وفي المنحني  

 . كما في الشكل الثالث 

 

 

 ( 13-7شكل )
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 الدائرة المكافئة المستمرة للترانزستور

الدائرة المكافئة المستمرة لربط القاعدة المشتركة:  ( 1  

( يمثل الدائرة  17-2والشكل )   PNPللترانزستور من النوع    ( يمثل الدائرة المكافئة للترانزستور في حالة ربط القاعدة المشتركة  17-1الشكل )

للتران النوع    رزستوالمكافئة  بعضهما  .  NPNمن  اليختلفان عن  التيارات.  إالالشكالن  اتجاه  الباعث في  تيار  فان  المثالي  الترانزستور  حاله  في 

IE  أييار الجامع  تمساوي ل = IC   ,وبسبب عمل الترانزستور فان دايود   األماميمربوط باالتجاه  مثالي  بعملة اي دايود    يشبهدايود الباعث    إن ,
 كما هو مالحظ في الشكلين فان تيار الباعث يجري من الباعث الى القاعدة وتيار الجامع من القاعدة الى الجامع.مصدر للتيار. يشبهالجامع 

 

 ( 17-1شكل )

 

 ( 17-2شكل )

( الدائرة المكافئة المستمرة لربط الباعث المشترك: 2  

 . NPNستور مربوط بربط الباعث المشترك لترانزستور من النوع يمثل الدائرة المكافئة لترانز( 17-3الشكل )

 

(  17-3شكل )  

: خط الحمل المستمر   

من الممكن حساب تيار  .βوربح التيار   𝑅B( يمثل ربط دائرة ترانزستور بربط الباعث المشترك ومثبت عليها مقاومة القاعدة  17-3الشكل التالي )

عدة  الدائرة بالشكل تمثل مثال بسيط على تحيز من نوع القا إن.  وذلك عن طريق المعادالت بالفصل السابق  𝑉CEالباعث -الجامع وفولتيةالجامع 

𝑅Bكانت  إذا وعلى سبيل المثال  يتم تثبيت قيمة محددة من تيار القاعدة.حيث  = 1𝑀Ω  فان تيار القاعدة هوAµ14.3   ولهذا يكون تيار الجامع

 الباعث هي : -, وفولتية الجامع1.43mAهو 

𝑉CE = VCC − ICRC = 15 − 14.3mA ∗ 3KΩ = 10.7 Volt 
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  bكما في الشكل هي (Q-point)ولهذا تكون نقطة السكون 

IC = 1.43𝑚𝐴               𝑉CE = 10.7 𝑉𝑜𝑙𝑡 

 وهي عن طريق الرسم وكما يلي  هناك طريقه اخرى اليجاد نقاط السكون 

𝑉CE = VCC − ICRC 

 وبتحويل المعادلة نسبة لتيار الجامع يكون

𝐼𝐶 =
VCC − 𝑉CE

RC
 

يمكن رسم خط الحمل وكما يلي: وبحل المعادلة   

𝐼𝐶 =
15 − 𝑉CE

3𝐾Ω
 

 تساوي صفر فان تيار الجامع هو   𝑉CEعندما تكون الفولتية

𝐼𝐶 =
15

3𝐾Ω
= 5𝑚𝐴 

𝐼𝐶التي فيها  ولرسم النقطة االخرى من خط الحمل  = 0 

0 =
15 − 𝑉CE

3𝐾Ω
≫ 𝑉CE = 15 𝑉𝑜𝑙𝑡 

 وهو الخط الواصل بين النقطتين . b اذن خط الحمل هو في الشكل

 

 (  17-3شكل) 

 نقاط العمل

(  saturation point, وهناك نقاط عمل مهمة للترانزستوروهي نقطة االشباع )ان اهمية خط الحمل للدائرة هو انه يحتوي كل نقاط العمل الممكنة للدائرة 

 االشباع اعلى تيار تتحملة الدائرة,, ويمثل تيار (b3-17)ان نقطة االشباع هي النقطة العليا في خط الحمل كما في الشكل  .(cutoff pointونقطة القطع )
 ويمكن حسابة بالمعادلة   𝐼C(sat)تيار الجامع اعلى مايمكن وهو تيار االشباع  مقاربة للصفر وهنا يكون  𝑉CEحيث ان الفولتية  

𝐼C(sat) =
𝑉CC

RC
 



3 
 

لهذا ( , هنا يكون تيار الجامع اقل مايمكن b3-17والتي هي تدخل منطقة القطع في الترانزستور في الشكل )والنقطة الثانية التي هي نقطة القطع 

فولتية تتحملها الدائرة,    أعلىالجامع وتمثل هنا -, وهذه الفولتية هي فولتية الباعثفان نقطة القطع هي تكون النقطة السفلى من خط الحمل

 هي مساوية لفولتية التغذية للباعث:  𝑉CE(sat)وللتقريب فان هذه الفولتية 

𝑉CE(sat) = 𝑉CC 

 . اإلشباع: في الشكل التالي احسب فولتية القطع وتيار  مثال 

 

𝐼C(sat)                                                        الحل: =
𝑉CC

RC
=

30

3𝐾Ω
= 10mA 

𝑉CE(sat) = 𝑉CC = 30𝑣𝑜𝑙𝑡 

 وخط الحمل يمكن رسمه كما يلي: 

 

 ( Q-pointنقطة السكون )

, وباستخدام الطريقة السابقة   100وربح تيار مقداره  500KΩومة قاعدة مقدارها نزستور محيز بتحيز القاعدة مع مقا ترا( a4-17الشكل التالي )

𝐼C(sat)ولهذا سوف يكون تيار االشباع   سوف نحصل على تيار االشباع وفولتيه القطع  = 5𝑚𝐴  وفولتية القطع مقدارها 

𝑉CE(sat) = 𝑉CC = 15𝑣𝑜𝑙𝑡 

فان كل فولتية القاعدة ستكون عبر مقاومة وبفرض ان الترانزستور هو ترانزستور مثالي . (b4-17الحمل كما في الشكل )ويكون رسم خط 

 ولهذا فان تيار القاعدة هو:القاعدة 

𝐼B =
VB

RB
=

15

500KΩ
= 30μA 

ICوتيار الجامع هو  = β𝐼B = 30 ∗ 10−6 ∗ 100 = 3𝑚𝐴                

3ومولدا فولتية عبرها  مقدارها  3KΩهذا التيار يمر خالل مقاومة الجامع   ∗ 10−3 ∗ 3 ∗ 10+3 = 9 𝑉𝑜𝑙𝑡        وعند طرح هذه الفولتية .

 ولهذا: 𝑉CEفولت نحصل على الفولتية    15من فولتية الجامع والتي هي 

𝑉CE = 15 − 9 = 6 𝑉𝑜𝑙𝑡 
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𝑉CEوعند رسم هاتان النقطتان ) = 6𝑉𝑜𝑙𝑡 ,(IC = 3mA  وعند تيار القاعدة  على خط الحمل𝐼B   30الذي مقدارهμA  سوف نحصل على نقطة

 .  Qالسكون  أوالعمل 

 50الى  100ربح التيار سوف يتغير من  أنيتغير ربح التيار وعلى سبيل المثال لو فرضنا  أنوبسبب عوامل درجة الحرارة وغيرها من الممكن 

 وكما يلي: فلهذا ستتغير نقطة السكون 150 أو

IC = 30 ∗ 10−6 ∗ 50 = 1.5𝑚𝐴                

𝑉CE = 15 − 1.5𝑚𝐴 ∗ 3𝐾Ω = 10.5 𝑉𝑜𝑙𝑡 

 .(b4-17وكما في الشكل ) 𝑄Lخط الحمل وعلى نفس تيار القاعدة سوف نحصل على نقطة سكون جديدة هي ى وعند رسم هذه النقطة الجديدة عل 

 فان  150 مقدارهوعندما يكون ربح التيار 

IC = 30 ∗ 10−6 ∗ 150 = 4.5𝑚𝐴  

  𝑉CE = 15 − 4.5𝑚𝐴 ∗ 3𝐾Ω = 1.5 𝑉𝑜𝑙𝑡 

-b4وكما في الشكل ) 𝑄Hوعند رسم هذه النقطة الجديدة على خط الحمل وعلى نفس تيار القاعدة سوف نحصل على نقطة سكون جديدة هي 
17.) 

 

 ( 17-4شكل )

 تطبيقية أمثله

 . 100مقدارة  βاذا كان ربح التيار  𝑉CEالفولتية  ماهي قيمة  MΩ 1الى  KΩ 500( من a4-17)لو تم تغير مقاومة القاعدة للشكل  (:1مثال )

 تيار القاعدة سيكون  الحل:

𝐼B =
VB

RB
=

15

1000KΩ
= 15μA 

ICمع سيكون  ا ولهذا تيار الج = 15 ∗ 10−6 ∗ 100 = 1.5𝑚𝐴                 والفولتية𝑉CE : تكون 

𝑉CE = 15 − 1.5𝑚𝐴 ∗ 3𝐾Ω = 10.5 𝑉𝑜𝑙𝑡 

 ؟𝑉CEاحسب مقدار الفولتية  150الى  100تم تغير ربح التيار للمثال السابق من   إذا ( :2مثال )

ICسيكون تيار الجامع  15μAتيار القاعدة هو  أنبما  الحل: = 15 ∗ 10−6 ∗ 150 = 2.25𝑚𝐴                 ومقدار الفولتية𝑉CE  هي:   

𝑉CE = 15 − 2.25𝑚𝐴 ∗ 3𝐾Ω = 8.25 𝑉𝑜𝑙𝑡 



 

الصغيرة  اإلشارةالترانزستور في تكبير   

 لإلشارةفي الفصول السابقة تم مناقشة عمل الترانزستور كمفتاح الكتروني وفي هذا الفصل سيتم مناقشة عمل الترانزستور كمكبر    

. المتناوبة الصغيرة( اإلشارةالصغيرة)  

:  الدائرة المكافئة المتناوبة  

ى دائرة الترانزستور فان دايود الباعث لن يعمل كموحد موجة ولكن  المتناوبة الصغيرة ال  اإلشارةفي حالة دخول  هنا : ( CBدائرة القاعدة المشتركة ) (1

وقيمة المقاومة المتناوبة للباعث  وكالعادة فان دايود الجامع سيكون مصدر تيار.(.19-1وكما قي الشكل ) يعمل كمقاومة تدعى المقاومة المتناوبة

𝑟eالمنظورة من الباعث 
 هي  ′

𝑟e
′ =

𝑣in

IE
 

 هو تيار الباعث المستمر. IEهي فولتية االشارة الداخلة  و  𝑣inحيث 

 

 

 ( 19-1شكل )

يمثل الدائرة المكافئة  (2a-19), والشكل صغيرة بربط الباعث المشترك  إشارةيمثل دائرة مكبر  (2a-19شكل )الشكل (: CEدائرة الباعث المشترك) (2

 ظورة من جهة القاعدة هي  نالمقاومة المتناوبة الم  إنحيث  لها 

𝑟ac =
𝑣in

IB
 

 وكما هو معلوم سابقا فان: هو تيار الجامع المستمر. I𝑐هي فولتية االشارة الداخلة  و  𝑣inحيث 

  IC = β𝐼B وكذلك     
𝐼E = 𝐼B  + 𝐼C = 𝐼B  + β𝐼B = (1 + β)𝐼B   

 ولكن لدينا  

𝑟e
′ =

𝑣in

IE
=

𝑣in

(1 + β)𝐼B  
 

 إذن 

𝑟e
′ =

𝑟ac

(1 + β)
   ≫  𝑟ac = 𝑟e

′(1 + β) ≅ 𝑟e
′β 

 التيار المتناوب للجامع هو :  أنويمكن القول كذلك  

𝑖c = β 𝑖b 

 

 

 



 

 

 

 ( 19-2شكل )

 الدائرة المكافئة للمكبر في ربط القاعدة المشتركة:

الباعث محيز  أن , وكما مالحظ المتناوبة  اإلشارة, يستخدم في تكبير مربوط بربط القاعدة المشتركة يمثل الدائرة المكافئة لترانزستور  (a3-19الشكل التالي )

تغير في  آوهناك انحراف  أن . حيث من المالحظ تعمل على سوق الباعث  المتناوبة   𝑣sفولتية المصدر   أن. حيث , والجامع محيز تحيزا عكسيا  أمامياتحيزا 

الخطوات   إتباعيجب ولغرض رسم الدائرة المكافئة المتناوبة هناك تكبير في فولتية الخرج .  أنمن حيث الفولتية والتيار , حيث التخريج الخاص للترانزستور 

 التالية: 

 . اوبنارضي متوتعامل على شكل   كل المصادر المستمرة تكون دائرة قصر  (1

 كل المتسعات تكون دائرة قصر. (2

𝑟acمقاومة الباعث المستمرة تستبدل بمقاومة الباعث المتناوبة   (3 = 𝑟e
′. 

𝑟e  المقاومة أن(4-19من المالحظ في الشكل )
   𝑅Eهي على التوازي مع مقاومة الباعث   ′

 

 ( 19-3شكل )



 

 

 ( 19-5شكل )

 

 الثوابت الهجينة

الكترونية  أداءبت تصف  اثو  أربعههناك   او  كهربائية  دائرة  من    خطية  اي  مقاوماتها  اثنين    منافذمكونه  قيم  التتغير  التي  الدائرة  تلك  هي  الخطية  الدائرة   .

  𝑖1هو    حيث التيار الداخلاثنين    منافذ( دائرة مكونة من  19-6.في الشكل التالي )التي تمثل بصندوقو  الداخلة للدائرة  ةومتسعاتها ومحاثاتها عند تغير الفولتي

او ثوابت هي  معامالت هجينة    أربعهتصرف هذه الدائرة يمكن ان يلخص وذلك باستخدام    إن.  𝑣2و 𝑖2تيار وفولتية الخرج هما    أما   𝑣1والفولتية الداخلة هي 

ℎ21وℎ22وℎ12وℎ11.  وتسمى بالثوابت الهجينة وذلك  الخرج.يرمز الى ان الكمية هي في دائرة    2يرمز الى ان الكمية هي في دائرة الدخول والرمز    1الرمز

 او عن طريق فتح دائرة الدخول. عمل دائرة قصر على جهة الخرج   األولىهده العوامل بطريقتين   إيجادويمكن  تمتلك وحدات مختلفة. ألنها

 

( 19-6شكل )  

 التي تمثل التيار والفولتية لهذه الدائرة التاليةباستخدام المعادالت  بعمل دائرة قصر على الخرج: 𝒉𝟏𝟏و  𝒉𝟐𝟏( استخراج المعاملين  1

𝑉1 = ℎ11i1 + ℎ12𝑉2 

𝑖2 = ℎ21i1 + ℎ22𝑉2 

 

𝑣2  0 يمثل دائرة قصر على الخرج حيث  (19-7الشكل التالي )وفي  وكميته تعتمد   𝑖1وتولد تيار مقداره   𝑣1, ولهذا الدائرة سوف تعمل فقط بتاثير الفولتية   =

 ولهذا يمكن اجراء الحسابات كما يلي:   على نوع الدائرة في الصندوق

ℎ11 =
𝑣1

𝑖2
 

ℎ21 =
𝑖2

𝑖1
 



 

 

 ( 19-7شكل )

يمثل ربح التيار   ℎ21ويقاس باالوم والثابت   عندما يكون الخرج دائرة قصيرة يمثل ممانعة الدخل  ℎ11تدعى بالثوابت االمامية . الثابت   ℎ11و  ℎ21الثوابت   

 . الخرج دائرة الخرج دائرة قصيرةعندما يكون  

 معلومة.  األخرىعندما تكون القيم قيمة التيار والفولتية  إيجادمعلومة فانه من الممكن  أعاله عندما تكون هذه الثوابت في المعادلتين 

i1ولهذا التيار يكون دائرة مفتوحة ( 19-8)في الشكل التالي عن طريق الدائرة المفتوحة: ℎ22وℎ12حساب الثوابت  ( 2 =   𝑉1مقدارها  ولكن هناك فولتية   0

 ولهذا : .  𝑖2وتيار  𝑉2على دائرة الخرج هناك فولتية  عبر طرفي الدخل.

ℎ12 =
𝑉1

𝑉2
 

ℎ22 =
𝑖2

𝑉2
 

 الموصلية والتي هي عكس المقاومة لدائرة الخرج.  يمثل ℎ22يمثل ربح الفولتية والثابت   ℎ12الثابت  

 

 ( 8-19شكل )

 ( hالدائرة المكافئة للترانزستور باستخدام المعامالت الهجينة )

ور فان هناك  في حاله الترانزستدائرة خطية وذلك الن التغير غي فولتية الدخول له يسبب تغير في فولتية الخرج , كأيالترانزستور   معاملةمن الممكن 

 الت الهجينة وهي : معامالت مكافئة للمعام

ℎ11 = ℎi    هي ممانعة الدخول   والتي  

   ℎ21 = ℎf والتي هي ربح التيار االمامي    

 ℎ12 = ℎr ربح الفولية العكسيوالتي هي    

 ℎ22 = ℎ0 والتي هي موصلية الخرج    



 

و   ℎr𝑒و  ℎf𝑒و     ℎieستكون الثوابت الهجينة له هي  CEهناك رمز ثاني سوف يضاف وذلك حسب ربط الترانزستور , فمثال في حالة ربط الباعث المشترك 

ℎ0𝑒 .عدة عوامل منها نوع الترانزستور وربطه ودرجة تعتمد المعامالت الهجينة للترانستور على . وينطبق الكالم نفسه في الربطين االخرين للترانزستور

 الحرارة ونقطة العمل واخيرا تردد الموجة الداخلة. من الممكن حساب الثوابت الهجينة للترانزستور مختبريا او باستخدام الرسم . 

 والدائرة المكافئة للترانزستور باستخدام المعامالت الهجينة هي للحاالت التالية: 

يمثل   (9b-19والشكل )يمثل ترانزستور بربط القاعدة المشتركة ويمثل على شكل صندوق   (9a-19دة المشتركة: في الشكل )في حالة ربط القاع  (1

 . دائرة المكافئة باستخدام المعامالت الهجينةال 

 

 ( 9-19شكل )

بعمل دائرة قصر   يتم حساب المعامالت االمامية وذلك a, في الشكل  (19-10)ان المعامالت الهجينة االمامية والعكسية يمكن حسابها وذلك بواسطة الشكل 

 : والتي تساوي   𝑟eوبذلك تكون ممانعة الدخول هي  على دائرة الخرج 

ℎib = 𝑟e 

 هو االمامي يكون ربح التيار التيار الداخل يساوي التيار الخارج ولذلك 

   ℎfb =
−ic

ie
 شارة السالبة للتيار الخارج بسبب كون التيار في دائرة الخرج هو خارج من الدائرة. واال 

ولذلك اليوجد فولتية على دائرة الدخول  اليوجد هنا تيار متناوب للباعث  حيث  bيمكن حساب المعامالت العكسية وذلك بفتح دائرة الدخول للدائرة في الشكل 

𝑣1ولهذا فان :   =  هو: العكسي ويكون ربح الفولتية    0

ℎrb =
𝑣1

𝑣2
=

0

𝑣2
= 0 

 ولذلك : الخرج هي صفر ايضا وذلك الن دائرة الخرج مفتوحة  وموصلية

ℎob = 0 

 

 ( 10-19شكل )



 

 ( 11-19وباستخدام المعامالت الهجينة هو كما في الشكل )  CBالقاعدة المشتركةولهذا تكون الدائرة المكافئة لربط  

 

 ( 11-19شكل )

( يمثل ربط الباعث المشترك  12a-19الشكل )  : CEفي حالة ربط الباعث المشترك تمثيل الترانزستور باستخدام الثوابت الهجينة  (2

 .  الثوابت الهجينةيمثل الدائرة باستخدام  ( 12b-19) والشكل لترانزستور 

 

 ( 19-12شكل )

 

, حيث ان ممانعة   (13a-19يتم مثل الربط السابق وذلك من خالل عمل دائرة قصر في الخرج كما في الشكل )اليجاد الثوابت الهجينة االمامية 

ℎ𝑖e     وتساوي  βibالدخول هي   = βib  :بينما ربح التيار االمامي هو 

ℎfe =
i2

i1
=

ic

ib
=

βib

ib
= β 

كما 𝑉2ودائرة الخرج يتم تجهيزها بفولتية مقدارها  هو صفر.  𝑉1اي ان مقدار الفولتية واليجاد الثوابت في حاله الربط العكسي يتم فتح دائرة الدخول  

كون كانه  ويوبالتالي تيار مصدر الجامع يساوي صفر ايضا قاعدة ه اليوجد تيار للبسبب كون دائرة الدخول مفتوحة فان . (13b-19في الشكل )

 ولهذا فان ربح الفولتية العكسي هو: . دائرة مفتوحة

ℎre =
 𝑉1

𝑉2
=

0

𝑉2
= 0 

 .اذن قيمتها عالية جدا ولهذا فان الموصلية لها تكون صفر   ممانعة في دائرة الخرج تكونال

ℎ0e = 0 



 

 

 ( 19-13شكل )

 (14-19هي كما في الشكل االلي )  ولهذا فان الثوابت الهجينة لترانزستور مربوط ربط الباعث المشترك 

 

 ( 19-14شكل )

 

 

 



م الترانزستور في تنظيم الجهداستخدا  

, ولكن هذه  المتناوبة الى فولتية مستمرة  الفولتيةالتي تقوم بتحويل  تمن الموحدا  أنواعهناك عدة   بأنهذكرنا   بأنواعهافي الفصل الذي تناولنا به الموحدات 

.  بسبب اختالف الحمل  أوبسبب تغير فولتية المصدر المتناوب  إماوهو عدم انتظام فولتية الخرج المستمرة على الحمل  أساسيمن المنظمات لها عيب   األنواع

هذا النوع من المنظمات مهم في االستخدام في دوائر االتصاالت  . ان  ( regulated power suppliesيمكن استخدام الموحدات المنظمة ) المشكلةولحل هذه 

ية يعمل الترانزستور بين منطقة في المنظمات الخط .(switchوالمنظمات المفتاحية )(linear)وهما المنظمات الخطية ك نوعان من المنظمات هناوغيرها .

الكفاءة بحدود  تكون فيه  ألمفتاحيوهو النوع   األخر . بينما في النوع %50هي  تالمنظماالقطع وبها يتم استهالك قدرة ولهذا فان كفاءة هذه  ومنطقة   اإلشباع

وهو المنظمات الخطية والتي   األولالنوع  سنتناول في الدراسة او في منطقة القطع. اإلشباعويكون فيه الترانزستور يعمل كمفتاح ويعمل ام في منطقة  90%

 وهما :  أساسيين نوعينتتكون من 

 منظمات التوازي. ( 2منظمات التوالي       (1

 مفهوم تنظيم الجهد: 

, ان التغيرفي تتغير فولتية االخراج اما بسبب تغير فولتية المصدر او بسبب تغير الحمل ولذلك ير المنظمة غوحدات مال ه فيسابقا انكما ذكرنا 

 . ان الغاية من تنظيم الفولتية هو لتقليل هذا التغير او الفرق بالفولتية. الفولتية  من الالحمل الى الحمل يسمى بتنظيم الفولتية 

:  الترانزستور باستخدام   اليتوال  ات منظم  

, وذلك الن  ( emitter followerوتدعى ايضا سائق الباعث)رسم توضيحي لدائرة منظم توالي باستخدام الترانزستور, (1-22في الشكل التالي )

.   , التي مقاومتها تتبع التغير في تيار القاعدة. في هذا التصميم الترانزستور يتصرف كمقاومة متغيرة تتبع فولتية القاعدةالفولتية في الباعث 

 على الدائرة المغلقة للباعث والقاعدة يكون:بتطبيق قانون كيرشوف للفولتية 

 

 وتكون الفولتيه النهائية المنظمه كالتالي: 

 

وذلك الن  𝑉BEمن المعادلة السابقة سوف تزداد الفولتية  .سوف تقل  𝑉L, فولتية الحمل   𝑅𝐿الحمل  عندما يزداد استهالك التيار وذلك بزيادة 

وبالتالي سوف يزيد مستوى التوصيل للترانزستور االمامية هذا سوف يزيد فولتية التحيز مثبتة حسب خواص الزنر السابقة.  𝑉Zالفولتية  

الهبوط في فولتية   للترانزستور ليعوضتيار الدخول الجامع والذي بالتالي سيزيد -, هذا سوف يؤدي الى زيادة مقاومة وصلة الباعثللترانزستور 

 تستخدم لتحديد التيار المار في الزنر.  Rالمقاومة  والتي ستبقى ثابتة مهما تغير الحمل. 𝑉Lالحمل  

 

 شكل  (22-1(



: دائرة مصدر جهد مستمر لمنظم توازي   

 يكون: Bالى النقطة  Aبتطبيق قانون كيرشوف على النقطة  , (22-2وكما في الشكل )في هذا النوع من المنظمات يتم ربط الترانزستور على التوازي 

𝑉L − VZ − VBE = 0 

 ويكون

VBE = 𝑉L − VZ(ثابتة) 

. لو فرضنا ان   VBEله تاثير مباشر على قيمة الفولتية  سواء بالزيادة او بالنقصان يكون الحمل  𝑉Lتغير في فولتية  , فان ايثابتة  VZوبما ان فولتية الزنر 

الذي يؤدي بدورة الى تقليل تيار   𝐼Bسوف يقل تيار القاعدة   حسب المعادلة السابقة ولذلك  VBEهناك نقصان في قيمة فولتية الحمل لذلك سوف تقل الفولتية  

𝐼B 𝐼Cالجامع  = 𝛽 . يقل تيار ولهذاI    و𝑉R = IR  الحمل  فولتية ولهذا سوف تزداد𝑉L  وذلك الن 

 

 

( 22-2شكل )  

 مثال:

𝑉BE؟ علما ان    𝐼Eو  𝑉CEو 𝑉Lاحسب  مستخدم كمنظم فولتية ترانزستور  NPN  (3-22)في الشكل التالي  = 0.7 VOLT. 

 

 ( 3-22شكل )

 الحل: 

𝑉L = VOUT = VZ − VBE = 9 − 0.7 = 8.3 VOLT 

𝑉CE = VIN − VOUT = 12 − 8.3 = 3.7 VOLT 

𝐼E = IL =
𝑉L

𝑅L
=

8.3

100
= 83mA 
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 ( JFETترانزستور تاثير المجال الوصلي)  

 ي ترانزستور تاثير المجال الوصلي. ( والتي ه Junction field effect transistorتعني ) (JFETان كلمه )

 :تركيبه

( ادناه  الشكل  في  )24-1كما  ال  فان   )JFET  اما يكون   )N-CHANNEL     اوP-CHANNEL  االول النوع  ان  حيث  يكون , 

( فان العمود االوسط الضيق يكون من شبة  N-CHANNELمفضل باالستخدامات المختلفة وذلك لسهولة ربطه.في هذا النوع )

تدعى بالقناة     (N-P. ان المساحة بين هذه الوصالت )  Pويحاط بطبقتين من شبة الموصل من النوع     Nالموصل من النوع  

(CHANNEL).    المنطقتين من النوع تربطP  ( داخليا ويخرج منها قطب واحد ويدعى بالبوابةGATE  S  اما المنطقة من , )

 DRAIN)  مكونة قطب المصرفمن الجهة االخرى  تربط  و   (SOURCE  S )  فتربط من جهة مكونة قطب المنبع   Nالنوع  
D).  فان تيار سوف يجري في العمود الوسطي الذي هو من   الف في فرق الجهد بين قطبي المنبع والمصرفعندما يتولد اخت

)  Nالنوع   النوع  من  لترانزستور  الداخلي  التركيب  ان   .P-CHANNEL( ال  حالة  نفسه في  هو   )N-CHANNEL     ولكن  )

 .  Nومحاطة بطبقتين من النوع  Pباالختالف عنه فان المنطقة الوسطية تكون من النوع 

 

 ( 1-24شكل )

 : رمزه

( يمثل الرمز االلكتروني للترانزستور من النوع تاثير المجال الوصلي حيث ان الشكل االيمن يمثل رمز  24-2التالي )الشكل 

 .(N-CHANNELوااليسر يمثل رمز النوع ) (P-CHANNELالنوع )

 

 ( 24-2شكل )
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 : نظرية العمل

 اخذهما بالحسبان وهما :قبل مناقشة مبدا عمل هذا النوع من الترانزستور هناك فرضيتين يجب 

 .الن البوابة تربط دائما باالتجاه العكسي( هو صفر دائما GATEان تيار البوابة ) (1

يربط طرف  N-JFETالذي يوفر حوامل الشحن الضرورية. في حالة ال   يربط المصدر الى مصدر المصرف (2

الى    Sيربط  P-JFETالى النهاية السالبة لفولتية المصرف )للحصول على االلكترونات ( , بينما في حالة  Sالمصدر

 .التي تجري خالل القناة النهاية الموجبة للمصرف )وذلك للحصول على الفجوات( 

تتغير احدى او كلتا   ونناقش تصرف هذا النوع عندما  N-CHANNALسنناقش االن وعلى سبيل المثال الترانزستور من النوع 

 : )  𝑉GSو     𝑉DSالفولتيات )

= 𝑉DSعندما  (أ = 𝑉GSو 0 0: 

= 𝐼Dفي هذه الحالة تيار المصرف   = 𝑉DSوذلك الن   0  P-N وصالت ويكون عرض منطقة االخالء حول 0

 .(3a-24ساوي ومتناظر كما في الشكل )مت

 ( 3-24شكل )

= 𝑉GSعندما   ( ب  تزداد من الصفر:   𝑉DSو 0

الى الترانزستور . االلكترونات والتي هي الحامالت االغلبية في       𝑉DDيتم ربط المصدر    (3b-24)كما في الشكل 

يجري خالل القناة من المصرف الى    𝐼𝐷حيث سيتكون تيار للمصرف مقداره   Dباتجاه  Sتجري من هذه الحالة 

, اي حاصل الجمع الجبري للفولتيتين.في هذه  𝑉DSو   𝑉GSقناة هي حاصل جمع. الفولتية بين البوابة والالمصدر 

= 𝑉GSالحالة   وذلك بسبب  )  𝑉DS. تقل الفولتية   𝑉DSولهذا فان الفولتية العكسية بين القناة والبوابة هي فقط    0

البوابة تقل ايضا وذلك  -فولتية التحييز للقناة , Sالى Dوذلك عند الحركة من  المستمرعبر القناة (انخفاض الجهد 

البوابة ,  -مصرفالبوابة( لها اعظم قيمة في منطقة ال–.هذه الفولتية )فولتية تحييز القناة   𝑉DSاعتمادا على انخفاض  

تخرق بعمق اكبر في القناة في   ك فان مناطق االستنزافالبوابة. لذل–بينما اقل قيمة لها تكون في منطقة المصدر 

محكمة الشكل عندما  ابة.وهذا يفسر كون مناطق االستنزافالبو-البوابة مقارنة بمنطقة المصدر–منطقة المصرف 

 .   𝑉DSتزداد الفولتية 
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مختبريا تم التوصل الى ان كمية قليلة من الفولتية   .طرديا حسب قانون اوم    𝐼𝐷سيزداد التيار    𝑉DSكلما زادت 

𝑉DS   قناةN-CHANNL ولتية الصغيرة فان  ستتصرف كانها مقاومة ذات قيمة ثابتة, كذلك بسبب كون قيمة هذه الف

 الحداث اي تغير في قيمة مقاومة القناة.غير كبيرة كفاية  مناطق االستنزاف

 pinch of( تستمر حتى تصل قيمة الفولتية الى قيمة حرجة تدعى )  𝑉DSو 𝐼𝐷العالقة الخطية بين التيار والفولتية )

voltage     )𝑉PO   حيث يكون تسار المصرف ثابت وعند اعظم قيمة تدعى ,𝐼𝐷𝑆𝑆  ( وهذا التيار يدعىZERO-

GATE VOLTAGE DRAIN CURRENT  وكما مالحظ من الشكل ,)C فان االنفصال بين   انه تحت هذا الظرف

 . Wيصل الى اقل قيمة له  مناطق االستنزاف

. وكما مالحظ   𝐼𝐷𝑆𝑆فان تيار المصرف يبقى ثابتا وعند اعظم قيمة له وهي  𝑉POبعد القيمة   𝐼𝐷عندما يزداد التيار  

رض فان مقاومة عند وصول القناة الى اقل ع  .سيزداد  Lفان عرض القناة لن يزداد ولكن طول القناة  dفي الشكل 

= 𝐼𝐷ولهذا )   𝑅DS. وبكالم اخر فان الزيادة بالمقاومة   𝑉DS  القناة ستزداد وبنفس معدل زيادة الفولتية 

𝑉DS /𝑅DS   ) وبنفس الوقت قيمة محدده من الفولتية .𝑉DS    تدعى𝑉DS𝑂     عندما ينهار الترانزستور ويزداد تيار

 (.5-24)في مواصفات المصرف بالشكل المصرف الى قيمة عالية كما سنالحظه 

= 𝑉DSعندما  ج(   من الصفر:  تقل  𝑉GSو  0

ذي بدوره يزيد  تكون سالة وتكون سالبة اكثر فان فولتية االنحياز العكسية للبوابة تزداد وال  𝑉GSفي هذه الحالة عندما  الفولتية  

هنا ستتالمسان مع بعظهما كما موضح  فان مناطق االستنزاف  𝑉GS. وعند زيادة الفولتية السالبة ل   سمك مناطق االستنزاف

في مرحلة القطع للقناة تدعى    𝑉GS( , وعند هذه المرحلة فان القناة تكون في نقطة القطع . قيمة الفولتية   4-24في الشكل )

𝑉GS(𝑜𝑓𝑓)  . 

 

 ( 4-24شكل )

 .𝑉GS(𝑜𝑓𝑓)  =-𝑉POان قيمة الفولتية 

 : 𝑉𝐷𝑆وتزداد الفولتية  سالبة 𝑉𝐺𝑆د( عندما تكون الفولتية 

 وكذلك فولتية االنهيار ستقالن.𝑉𝑃𝑂قيمة  𝑉𝐺𝑆كلما زادت الفولتية السالبة ل   

 :منحنيات الخواص0

𝑉𝐺𝑆خواص المصرف عندما تكون الفولتية   - = 0 

 ( حيث انها ممكن ان تنقسم الى :5-24هذه المواصفات هي موضحة في الشكل )
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 المنطقة الخطية : (1

. ان  التيار يتغير خطيا عند تغير الفولتية    𝑉𝐷𝑆والفولتية   𝐼𝐷التيار في هذه المنطقة فان العالقة تكون خطية بين 

 .  Aالى حد النقطة يتصرف في هذه المنطقة كمقاومة اعتيادية  JFETهذه العالقة تعني ان 

 : ABالمنحني  (2

. هذا التقليل في معدل زيادة   pinch off pointوالتي تدعى  Bالى حد النقطة   𝐼𝐷في هذا المنحني يزداد  التيار  

الى حد ما وليس الى حد التالمس فيما بينهما وذلك عند  بب الزيادة في سمك مناطق االستنزافهو بس  𝐼𝐷التيار  

 pinch off voltage   (𝑉P   )تدعى  Bنسبة للنقطة   𝑉𝐷𝑆. الفولتية  Bالنقطة 

 BC(pinch off region  )المنحني  (3

بمثابة حهاز ذو تيار ثابت  JFET. هنا يعمل ترانزستور الاو منطقة التكبير هذه المنطقة تدعى بمنطقة االشباع 

. ان تفسي ذلك ان بزيادة الفولتية   𝑉𝐷𝑆هنا غير معتمد على قيمة التغير في الفولتية    𝐼𝐷حيث ان تيار المصرف  

𝑉𝐷𝑆    فان مقاومة القناة ستزداد وهذا يبقي التيار𝐼𝐷   .ثابتا حسب قانون اوم 

 منطقة االنهيار. (4

( والتي تدعى بفولتية االنهيار, فان الترانزستور 5-24)في الشكل  Cبعد النقطة   𝑉𝐷𝑆عند زيادة قيمة الفولتية 

يزداد الى قيمة كبيرة جدا . هذا يحدث بسبب كون الفولتية العكسية    𝐼𝐷, حيث التيار يدخل منطقة االنهيار 

سبب  ي  𝑉𝐷𝑆( .هنا عند اي تغير قليل بالفولتية P-N junctionتعمل على انهيار القناة )القناة –النحياز البوابة 

 .   𝐼𝐷تغير كبير بالتيار  

تجعل هذا النوع من الترانزستور يتصرف اوال    𝑉𝐷𝑆كملخص لكل النقاط االربعة السابقة فان الزيادة في الفولتية  

 ( وثالثا كمصدر فولتية ثابت )منطقة االنهيار(.   pinch off regionكمقاومة وثانيا مصدر ذو تيار ثابت)

 

 

 ( 5-24شكل )

 Mosfetالترانزستور من نوع 

وهذا النوع    FET( وهو نوع من انواع ال   metallic oxide semiconductor field effect transistorتعني )  Mosfetان كلمة 

 ينقسم الى نوعين وهما : 

1) DE MOSFET OR DEPLESION ENHANSMENT MOSFET. 

2) ENHANSMENT MOSFET OR E-MOSFET 
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DE MOSFET )أ 

وذلك بتغيير القطبية الخاصة   enhancement modeو   depletion mode   هذا النوع يدعى بهذا االسم النه يعمل بكال النظامين

, كذلك عندما    depletion modeيعمل بنظام   N-channelر من نوع  سالبة فان الترانزستو. عندما تكون الفولتية  𝑉GSبالفولتية  

. بسبب وجود القناة بين المصرف والمصدر فان  enhancement modeموجبة فان الترانزستور سيعمل بنظام  𝑉GSتكون هذه الفولتية  

𝑉GSسيجري حتى لو كانت الفولتية   𝐼Dالتيار   =  زستور المفتوح طبيعيا. بالتران   DE Mosfet.ولهذا السبب يدعى 0

 E-MOSFETب( 

. يعمل هذا الترانزستور بفولتية    enhancement modeكما هو موضح في االسم فان هذا النوع من الترانزستور يعمل فقط بنظام 

مصرف , ولهذا السبب فانه  حيث انه التوجد قتاة بين المصدر والفقط. يختلف هذا النوع عن النوع السابق بالتركيب   عالية موجبة و بوابة

𝑉GS  ال يقوم بالتوصيل في حالة كون  =  بالترانزستور المغلوق طبيعيا. ولهذا السبب يدعى هذا النوع من  0

𝑉GSفولتية  سيجري حتى لو كانت ال 𝐼Dالتيار   DE-MOSFETفي حالة النوع  = عندما    depletion mode. وهو يعمل في نظام  0

 𝑉GS(𝑜𝑓𝑓)الى ان تصل قيمة الفولتية الى سيقل  𝐼Dفان التيار    𝑉GS. كلما زادت الفولتية السالبة  سالبة  𝑉GSتكون الفولتية الفولتية  

𝑉GS وكما في  الى الموجب. 𝑉GSفي حالة تغير قطبية الفولتية  enhancement mode. سيعمل هذا النوع من الترانزستور بنظام   =

 .( 6-24الشكل )

 

 ( 6-24شكل )

   DE-MOSFETتركيب الموسفيت من النوع 

(   GATE( والبوابة ) SOURCEالمصدر )يتركب من   DE-MOSFETما هو الحال في حالة ترانزستور تاثير المجال الوصلي فان ك

( فان البوابة معزولة عن القنوات التي يتركب بها بمادة ذات سمك قليل تتكون من اوكسيد  7-24. كما في الشكل )( DRAINوالمصرف )

او    IGBTلمعزوله )مجال الوصلي ذو البوابة ا هذا الترانزستور بترانزستور تاثير ال, وبسبب هذه الخاصية فان (   𝑆𝑖𝑂2السليكون ) 

IGT).    هنا ايضا فولتية البوابة تتحكم بتيار المصرف ولكن االختالف االساسي بين هذا النوع وترانزستور تاثير المجال الوصلي هو اننا

ى البوابة الن  من الممكن ان نسلط الفولتية على البوابة بدون اختالف قطبيتها اي اننا هنا من الممكن ان نسلط فولتية موجبة او سالبة عل

  (.7-24تركيب هذا النوع موضح في الشكل )بة معزولة عن القناة.البوا
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 ( 7-24شكل )

 مبدأ العمل: 

1) Depletion mode for N-CHANNAL DE Mosfet 

𝑉𝐺𝑆عندما تكون الفولتية  = تتحرك االلكترونات بحرية من المصدر الى المصرف خالل قناة التوصيل الموجودة بينهما .   0

. كلما زادت الفولتية السالبة (  6a-24كما في الشكل )ة  القناسالبة, تققل االلكترونات الموجودة في  عندما تجهز البوابة بفولتية 

القناة  عندما تكون الفولتية السالبة عالية جدا فان ستقل الموصلية ., وبالتالي كلما قل عدد االلكترونات الموجودة في القناة  

الترانزستور تاثير المجال ز في هذه المرحلة هذا الترانزستور يشبة   𝑉𝐺𝑆𝑜𝑓𝑓ستصبح في مرحلة القطع وتكون الفولتية هي  

 الوصلي. 

2) Enhancement  mode for N-CHANNAL DE Mosfet 

عندما تكون فولتية البوابة مساوية  تيار المصرف سيجري من المصدر الى المصرف (  6b-24كما هو موضح في الشكل )

. عند تجهيز البوابة بفولتية موجبة فان متسعة الدخول للبوابة لها القابلية على توليد االكترونات حرة تجري عبر القناة  للصفر 

مما يعزز الموصلية بدوره . وكلما  . هذه االلكترونات المتولدة تعزز االلكترونات الموجودة اصال   𝐼Dمما يزيد تيار المصرف  

دد االلكترونات الحرة وبالتالي زادت الموصلية ولهذا سيزداد التيار المار خالل اقطاب  زادت الفولتية الموجبة واد ع

 .الترانزستور 

Depletion mode for N-CHANNAL DE Mosfet 

 : DE Mosfetرمز الترانزستور  

 .  P-CHANNELو  N-CHANNEL( يمثل لنا رمز الترانزستور للنوعين 8-24الشكل التالي )

 

 ( 8-24شكل )
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 :   DE-MOSFETست نوع يالخواص الثابتة للموسف

   𝑉G𝑆(𝑜𝑓𝑓)فولت لحد الفولتية   2من + 𝑉GSعندما تتغير الفولتية    𝑉DS( يمثل لنا العالقة بين تيار المصرف والفولتية  9-24الشكل )

 .  N-CHANNELلموسفيت من النوع  

 

 ( 9-24شكل )

تون البوابة موجبة نسبة للمصدر ويكون في مرحلة   عندما( عندما تكون الفولتية   ENHANSMENTيتصرف في مرحلة التعزيز )

,  تمثل لنا فولتية مرحلة القطع للتيار . الخواص االنتقالية في الشكل االيمن  𝑉G𝑆(𝑜𝑓𝑓)الفولتية ( عندما تكون سالبة. DEPLETIONال)

𝑉GSما نكون الفولتية حتى عندتيار المصرف  ثابتة يجري 𝑉DSعندما تكون الفولتية  = , يقل   𝑉GS, وعند زيادة الفولتية السالبة ل  0

𝑉GSوذلك عند النقطة  الى ان يصل الى الصفر   𝐼Dالتيار   = 𝑉G𝑆(𝑜𝑓𝑓)( عند مرحلة التعزيز .ENHANSMENT  يزداد تيار المصرف )

 .𝑉GSوذلك عند زيادة الفولتية  

Enhancement mode for N-CHANNAL DE Mosfet 

يسمى هذا النوع  ان هذا النوع من الموسفيت له تطبيقات كثيرة في المجاالت الصناعية ومجاالت السيطرة وغيرها من المجاالت االخرى,

 .( 10-24( وهذا النوع موضح بالشكل )NMOSايضا ب )

 

 ( 10-25شكل )
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ال يعمل على االطالق عند فولتية   NMOS, ولهذا فان   JFETتركيبيا اليوجد قناة بين المصدر والمصرف كما هو الحال في 

ولهذا سيعمل فقط  سالبة للبوابة النه سيحث شحنة موجبة بين المصدر والمصرف والذي سيمنع مرور االلكترونات بينهما . 

 عندما تكون فولتية البوابة موجبة . 

𝑉GSعندما تكون  (11-24( موضحة بالشكل )P –CHANNELو   N-CHANNELموسفيت)التحييز لهذا النوع من ال فولتية =

( . للحصول على تيار للمصرف   𝑉DDفانه اليوجد اي تيار للمصرف حتى في حالة وجود بعض الفولتية الخاصة بالتحييز) 0

تعمل على ايجاد طريق لها  ولتية تولد طبقة رقيقة من االلكترونات , حيث ان هذه الففانة يجب تسليط فولتية موجبة على البوابة 

( او   N-TYPE inversion layerوهذا بدوره يولد ما يسمى بالقناة االفتراضية لاللكترونات )من المصدر الى المصرف.

(virtual N-channel ( وكما هو موضح في الشكل )11-24a ). 

 

 ( 11-24شكل )

وكما   (threshold voltage ( )𝑉GS(th)تدعى بالفولتية الحرجة )ان اقل فولتية بين البوابة والمصدر الزمة لتوليد تيار المصرف 

𝑉GS(th) 𝑉GSعندما(  12c-24موضح بالشكل ) . يتكون تيار المصرف فقط عندما            فان تيار المصرف يساوي صفر   >

𝑉GS(th) 𝑉GS  قيمة تيار المصرف يمكن حسابها بالمعادلة التالية:   𝐼Dتزداد قيمة التيار   𝑉GSوكلما زادت الفولتية   <

𝐼D = 𝐾(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝐺𝑆(𝑡ℎ))2 

 ثابت يعتمد على نوع الموسفيت.  Kحيث ان قيمة 

يمثل خواص المصرف اي  ( 12b-24بينما الشكل )  E-ONLY  N-CHANNEL( يمثل رمز الموسفيت من النوع  12a-24)الشكل التالي  

 .𝑉𝐺𝑆لقيم متعددة من الفولتية   VDSالفولتية  العالقة بين تيار المصرف و 

حيث انه من  .𝑉𝐺𝑆اي العالقة بين تيار المصرف والفولتية بين البوابة والمصدر ( يمثل المواصفات االنتقالية للمصرف  12c-24الشكل )

  𝑉𝐺𝑆(𝑡ℎ)اكبر من الفولتية الحرجة   𝑉𝐺𝑆الواضح ان تيار المصرف يجري فقط عندما تكون  
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 ( 12-24شكل )
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 ( FET)لترانزستور ثاثير المجال الوصلي دوائر االنحياز 

لكي يعمل ترانزتور تاثير المجال الوصلي يجب ان تربط فولتيات معينة على دوائرة وهذه الفولتيات يجب ان تحيز تيزا مناسبا لكي يعمل  

 هذا الترانزستور بصورة صحيحة.وفولتيات او انواع التحييز على عدة انواع منها : 

 مصدر التيار الخارجي  انحياز

. من المالحظ انه بزيادة التحييز 𝑉𝐺𝑆 لقيم متعددة للفولتية   𝑉𝐷𝑆والفولتية    𝐼𝐷( يمثل عدة عالقات بين تيار المصرف  1-26الشكل التالي )

 لفولتية البوابة فان: السالب للفولتية 

1) PINCH OF VOLTAGE𝑉P    تصل عند اقل تيار للمصرف𝐼𝐷   الفولتيةوعندما𝑉𝐺𝑆 = 0. 

 عند االنهيار.  𝑉𝐷𝑆تقل الفولتية  (2

 

 ( 1-26شكل )

حتى وان كان تيار  تصبح محيزة بتحييز سالب   P-N وصلة  فولت بين المصدر والبوابة فان 1-خارجية قيمتها عندما تسلط فولتية تحييز 

قيمة التحييز السالب التي تتولد بسبب تيار  الى حد معين .تعمل على خرق الوصلة  الفولتيةف يساوي صفر , ولذلك فان هه  المصر 

الى حد فان تيار المصرف   ى الوصلة سوف تزيد مناطق االستنزاف, بمعنى اخر فان اقل فولتية علفولت   1المصرف سوف تقل بمقدار 

 سوف يزيد.

ستزداد عند   𝑉𝐺𝑆عند االنهيار عند فولتية التحييز السالبة, بسبب جريان التيار فان الفولتية   𝑉𝐷𝑆االن سوف نناقش لماذا تقل الفولتية  

 الوصلة . 

𝑉𝐺𝑆عندما تكون الفولتية  = 𝑉Pوالخواص تبين ان    𝐼𝐷𝑆𝑆سيصل مرحلة االشباع عند التيار   𝐼𝐷فان تيار المصرف   0 = 4𝑉  .   عندما

pinch off (𝑉𝐺𝑆فولت لكي تصل مرحلة  4-القناة تحتاج –فان وصلة البوابة  فولت   1-تسلط فولتية تحييز سالبة مقدارها   = −𝑉P  . )

( ممكن ان تستحصل بتيار مصرف اقل. على  فولت  3هده الفولتية )فولت .  4على وصلة القناة بدال من فولت  3ان هذا يعني انه يتطلب 

𝑉𝐺𝑆كلة عندما  نفس الشا = −2𝑉    او  𝑉𝐺𝑆 = −3𝑉  فان مرحلة الpinch of   فولت.  1فولت و 2سوف تصل عند الفولتيات 

𝑉𝐺𝑆هذا النقصان بالفولتية ممكن ان يستحصل وذلك بتقليل تيار المصرف.كما مالحظ في الشكل السابق فان   = −4𝑉   هنا ليس ,

 مطلوب فولتية للقناة , وبصورة عامة فان : 

𝑉P = 𝑉𝐷𝑆(𝑃) − 𝑉𝐺𝑆 

 . 𝑉𝐷𝑆للفولتية   pinch offهي فولتية ال  𝑉𝐷𝑆(𝑃)حيث 
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 واص االنتقالية لترانزستورتاثير المجال  الوصلي:  لخا

فانه من الممكن الحصول على   𝑉𝐷𝑆المصرف  -وعند فولتية ثابتة للمدر  𝑉𝐺𝑆البوابة  -مع فولتية المصدر   𝐼𝐷اذا تم رسم تيار المصرف 

 𝑉𝐺𝑆هذه الخواص تشبة خواص الترانزستور , من المالحظ هنا انه في حالة كون الفولتية  .( 2-26الخواص االنتقايلة كما في الشكل )

= 𝐼𝐷, وعندما التيار    𝐼𝐷𝑠𝑠تساوي صفر فان تيار المصرف يساوي   𝑉𝐺𝑆فان الفولتية   0 = 𝑉𝑃. 

 

 ( 2-26شكل )

 مصدر التيار الثابت:  ازانحي

 بالطرق التالية: من الممكن تحيز الترانزستور تاثير المجال الوصلي 

 ( وهذه الطريقة تم شرحها في العنوان السابق بالتفصيل.  3a-26كما في الشكل ) 𝑉𝐺𝑆مصدر فولتية منفصل   (1

 (  3b-27انحياز ذاتي كما في الشكل ) (2

 (  3c-26تحييز بالمصدر كما في الشكل ) (3

 (  3d-26تحييز مقسم الفولتية كما في الشكل ) (4

 

 ( 3-26شكل )

وذلك عن طريق تيار    𝑅Sتستحصل ذاتيا من خالل المقاومة   𝑉𝐺𝑆( يمثل تحييز ذاتي للترانزستور وذلك الن الفولتية  3b-27الشكل )

 المصرف حيث :  

𝑉S = IDRS       and𝑉𝐺𝑆 = −IDRS  

 .  𝑉inيغمل على حماية من دائرة القصر لفولتية الدخول   bكما في الشكل  RGان اضافة المقاومة  لالرضي.فولتية البوابة تبقى سالبة نسبة 
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 حيث:  RSيمثل تحييز باستخدام المصدر حيث من الممكن الحصول على تحييز ذاتي عن طريق المقاومة   cالشكل 

𝑉S𝑆 = IDRS + 𝑉𝐺𝑆                   𝑉𝐺𝑆   = 𝑉S𝑆 − IDRS  

 يمثل تحييز باستخدام مقسم الفولتية حيث في هذه الحالة :  dالشكل 

𝑉2 = IDRS + 𝑉𝐺𝑆                  𝑉𝐺𝑆   = 𝑉2 − IDRS  

𝑉2 = 𝑉𝐷𝐷

𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
                          ∴   𝑉𝐺𝑆 = 𝑉𝐷𝐷  

𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
− IDRS  

 مثال:

 امبير.   4علما ان تيار المصرف يساوي  𝑉𝐺𝑆و 𝑉𝐷𝑆في الشكل التالي احسب الفولتيات  

 

 الحل: 

𝑉S = IDRS  = 4 × 10−3 × 500 = 2 𝑉 

𝑉𝐷   = 𝑉DD − IDRL = 12 − 4 × 1.5 = 6V 

𝑉𝐷𝑆 = 𝑉𝐷 − 𝑉S = 6 − 2 = 4V 

𝑉𝐺 = 0, 𝑉𝐺𝑆 = 𝑉𝐺 − 𝑉S = 0 − 2 = −2V 

 وخط الحمل :  نقطة العمل

 المجال الوصلي وهذه النقاط هي: عند ايجاد النقاط التالية فانه من الممكن رسم خط الحمل لترانزستور تاثير 

IDعندما   (1 = 𝑉𝐷𝑆فان   0 = 𝑉𝐷𝐷 

 

2) 𝑉𝐷𝑆 = 𝐼Dفان   0 =
VDD

RL
 

 ولذلك :  (4-26كما في الشكل ) نقطة العمل تقع في منتصف خط الحمل
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 ( 4-26شكل )

𝑉DSQ =
1

2
𝑉𝐷𝐷 

𝐼𝐷𝑆𝑄 =

1
2

𝑉𝐷𝐷

𝑅𝑆 + 𝑅𝐿
 

 مثال:

 على فرض ان نقطة العمل تقع في منتصف خط الحمل وتيار البوابة يساوي صفر.  𝑉𝐺𝑆والفولتية   𝑉DSQفي الشكل التالي احسب الفولتيه  

 

 الحل: 

 بسبب كون تيار البوابة يساوي صفر فان : 

𝑉DSQ =
1

2
𝑉𝐷𝐷 =

1

2
× 12 = 6𝑉 

 وتيار المصرف هو  

𝐼D =
6

𝑅𝑆 + 𝑅𝐿
=

6

150 + 450
= 10𝑚𝐴 

𝑉𝐺𝑆 = −IDRS = −10 × 150 = 1.5V 
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 :في تكبير االشارة الصغيرة(  FET)  الدائرة المكافئة عند استخدام

 هناك عدة انواع من الربط لتراترانزستور المجال الوصلي عند استخدامه كمكبر لالشارة الصغيرة وهي: 

 ل الوصلي عند ربط المصدر المشترك. مكبر ترانزستور ذو تاثير المجا (1

 .لمجال الوصلي عند ربط المصرف المشترك مكبر ترانزستور ذو تاثير ا (2

 . المشترك بوابةمكبر ترانزستور ذو تاثير المجال الوصلي عند ربط ال (3

 مكبر ترانزستور ذو تاثير المجال الوصلي عند ربط المصدر المشترك.

مسؤلة عن تحييز البوابة   RSفي هذا الشكل فان مقاومة المصدر  ( 5-26الدائرة المكافئة لهذا النوع من المكبر هي موضحة في الشكل )

 تمثل حمل للمصرف.  𝑅𝐿مسؤلة عن توفير مسار لالرضي لفولتية الدخول المتناوبة بينما المقاومة    𝐶3والمتسعة  

 العمل: 

 سالبة على دائرة الدخول فان: عندما تسلط فولتية  -

 يزداد تحييز البوابة .  (1

 يزداد عرض مناطق االستنزاف. (2

 تزداد مقاومة القناة.  (3

 يقل تيار المصرف.  (4

 يقل فرق الجهد على مقاومة الحمل. (5

 .  𝐶2سيكون لدينا فولتية موجبة على دائرة الخروج خالل المتسعة  (6

فولتية سالبة ستتكون على دائرة الخروج . من المالحظ انه يوجد فرق طور  عند تسليط فولتية موجبة على دائرة الدخول فان  -

 بالفولتية الداخلة عن الفولتية الخارجة. 

 

 ( 5-26شكل )

 التكبير لترانزستور تاثير المجال الوصلي :  ربح

 ور وهي  لعدة انواع من الربط للترانزستسنوجد هنا العالقات لتكبير الفولتية ومقاومة الخرج ومتسعة الدخول  
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 المشترك. ير المجال الوصلي عند ربط المصدرمكبر ترانزستور ذو تاث  (1

 ( يمثل ترانزستور ذو تاثير المجال الوصلي عند ربط المصدر المشترك . 6-26الشكل التالي )

 مقاومة الدخل   -

𝑟i
′ = RG‖RGS 

𝐼G)قيمتها ماالنهاية الن تيار البوابة يساوي صفر ) RGSفي الترانزستور المثالي المقاومة   = . بينما في الترانزستور   0

ميكا اوم ولذلك يمكن اعتبار مقاومة   10قد تصل الى الحقيقي فان هذه المقاومة ليست ماالنهاية ولكنها ذات قيمه عالية جدا 

 الدخل هي  

𝑟i
′ ≅ RG 

 

 مقاومة الخرج  -

ro
′ = rd‖RL ≅ RL        if rd ≫ RL 

 الفولتية  ربح -

   

𝑉O = id × (rd‖RL)     Now  ,      id = −gm × Vi 

 

∴ 𝑉O = −gmVi × (rd‖RL) 

 

𝐴𝑉 =
𝑉O

Vi
=

−gmVi × (rd‖RL)

Vi
=

−gmrdRL

rd + RL
=

−𝜇RL

rd + RL
 

𝐴𝑙𝑠𝑜 , 𝐴𝑉 = −𝑔𝑓𝑠 × (rd‖RL) 

 حيث 

   rd المقاومة المتناوبة للمصرف 

 gm   الموصلية 

 𝑔𝑓𝑠   الموصلية االمامية 

 𝑪𝐠𝐬متسعة الدخول   -

𝐶𝑖 = 𝐶gs + (1 − 𝐴𝑉)𝐶𝑔𝑑  

 مثال : 

rdاحسب ربح الفولتية ومتسعة الدخول للشكل التالي حيث   = 100𝐾   وRL = 10𝐾Ω  وgm = 3000μ𝑆   و𝑔𝑔𝑠 = 3𝑝𝐹  و 

𝑔𝑔𝑑 = 1.5𝑝𝐹. 
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 الحل: 

𝐴𝑉 =
−gmrdRL

rd + RL
=

−3000−6 × 100 × 103 × 10 × 103

100 × 103 + 10 × 103
= −27.3 

 

𝐶𝑖 = 𝐶gs + (1 − 𝐴𝑉)𝐶𝑔𝑑 = 3 + (1 + 27.3) × 1.5 = 455𝑝𝐹 

 المشترك.المصرف  مكبر ترانزستور ذو تاثير المجال الوصلي عند ربط 

. ( 7-26. هنا اليوجد مقاومة مصرف وكما هو موضح في الشكل )في هذا النوع من المكبر تربط مقاومة الحمل على اطراف المصدر 

.   b. الدائرة المكافئة لهذا الربط هي في الشكل  𝐶2واشارة الخرج عن طريق المتسعة   𝐶1اشارة الدخول تدخل الى البوابة عبر المتسعة 

gmمولد التيار هو   × 𝑉gs حيث  

𝑉gs = Vi − 𝑉O                                                         وRG = R1‖R2                        

 ربح الفولتية  -

𝑉O = id × (rd‖RL)    

id = gm × 𝑉gs = gm(Vi − 𝑉O)                                                         

𝑉O = gm(Vi − 𝑉O)   × (rd‖RL)    

𝑉𝑂 = gmVi

rdRL

rd + RL + gmrdRL
≅ 1 

 مقاومة الدخول:  -

𝑟in
′ = R1||R2      ( فقط 7-26للدائرة في الشكل ) 

 مقاومة الخرج:  -

 في المعادلة  

𝑉𝑂 = gmVi

rdRL

rd + RL + gmrdRL
   

 



MSC OMAR TALAL 

   gmVi   هما تيار يتناسب طرديا معVi   و
rdRL

rd+RL+gmrdRL
𝑟oهي مقاومة الخرج   

′ 

𝑟o
′ =

rdRL

rd + RL(1 + gmrd)
=

[
rd

1 + gmrd
] × RL

[
rd

1 + gmrd
] + RL

=
rd

1 + gmrd
||RL ≅

1

gm
||RL 

 

 

 ( 7-26شكل )

 مثال:

rdله المواصفات التالية   JFET( تستخدم 7-26في الدائرة التي في الشكل ) = 100𝐾  وgm = 3000𝜇𝑆  وRL = 10𝐾   احسب

𝐴V و𝑟o
′ . 

 الحل: 

𝑉𝑂

Vi
= 𝐴𝑉 = gm

rdRL

rd + RL + gmrdRL

= 3000 × 10−6
100 × 103 × 10 × 103

(100 × 103) + (10 × 103) + (3000 × 10−6 × 100 × 103 × 10 × 103)

= 0.965 

𝑟o
′ =

rd

1 + gmrd
||RL =

100 × 103

1 + 3000 × 10−6 × 100 × 103
|| 10 × 103 = 320Ω 

 مكبر ترانزستور ذو تاثير المجال الوصلي عند ربط البوابة المشترك.

وكما هو موضح في   جهة المصرف في هذا النوع من المكبر فان فولتية الدخول تدخل عن طريق المصدر بينما فولتية الخروج تكون من

تكون ضمن دائرة دخول   𝑅𝑆على التوالي مع المصرف, ومقاومة المصدر   𝑅𝐿. هنا تم تأريض البوابة ومقاومة الحمل ( 8-26الشكل )

 .يربط بين المصرف والمصدر 𝑔mvgs)حيث ان مصدر التيار )  b. الدائرة المكافئة المتناوبة لهذا المكبر هي في الشكل الفولتية 



MSC OMAR TALAL 

 

 ( 8-26شكل )

 ربح الفولتية :  -

𝑉0 = id × (rd\\RL) = id

rdRL

rd + RL
 

 االن

id = 𝑔mvgs = 𝑔m𝑣i                          ∴ 𝑉0 = 𝑔m𝑣i .
rdRL

rd + RL
        ∴ Av =

𝑉0

𝑣i 
=

𝑔mrdRL

rd + RL
 

 

 مقاومة الدخل:  -

 ولهذا:  id( , فان تيار الدخول هو  8-26وحسب الدائرة المكافئة في الشكل )  𝑅Sعند اهمال التيار المار خالل  

id = 𝑔mvgs = 𝑔m𝑉i 

 

 اذن مقاومة الدخل هي : 

𝑟i =
𝑉i

id

=
𝑉i

𝑔
m

𝑉i

=
1

𝑔
m

 

 مقاومة الدخول للدائرة : 

𝑟i
′ = 𝑟i||RS =

1

𝑔
m

|| RS 

 مقاومة الخرج:  -

 ( فان 8-26كما هو واضح في الشكل )

𝑟o
′ = rd||RL = 

 



 (LDRالمقاوم المعتمد على الضوء)

. تسمى هذه  تعتبر المقاومة المعتمدة على الضوء جهاز من اشباه الموصالت , مقاومتها تتناسب عكسيا مع شدة الضوء الذي يسقط عليها  

 المقاومة بالمقاومة الضوئية او بالخلية الضوئية النها تعتمد في عملها على خاصية التوصيل الضوئية. 

 نظرية العمل:  -

. عندما اليسلط ضوء على الشبه الحامالت الحرة المتوفرة فيه شحنات  المقلومية او المقاومة لسبه الموصل تعتمد على عدد 

الموصل فان شحنات الحامالت تكون قليلة ولذلك فان قيمة المقاومة تكون عالية. ولكن عند تسلسط ضوء على شكل فوتونات  

تون يشع طاقة لشبة الموصل , اذا كانت طاقة الفوتون اعلى من طاقة حزمة الطاقة فانه سوف  على شبه الموصل فأن كل فو

 تتحرر الحوامل وبالتالي ستزداد المقاومية لشبه الموصل. 

 

 التركيب ومبدأ العمل:  -

    (. االستجابة CdSeدميوم ) ( و سلنات الكا  CdSمثل سلفات الكادميوم )الكادميوم كون الخلية الضوئيه من من مركبات  تت               

 وهذا سبب استخدامها في دوائر القياس الضوئية في الكامرات الفوتوغرافية. الطيفية لسلفات الكادميوم تشبة استجابة العين البشرية.

. تكون الخلية الضوئية على شكل قرص ذو سمك قليل  ( b(  ورمزها االلكتروني ) a( يمثل تركيب الخلية الضوئية )1-28الشكل ) 

 هما كاقطاب المقاومة االعتيادية. ومكونة من مادة شبة موصلة بداخلها على شكل متعرج مع الواح جانبية للحماية.يخرج منها قطبين  

 

 ( 1-28شكل )

ة الضوء وقيمة المقاومة للخلية الضوئية  ( حيث يمثل العالقة بين شد2-28خواص العمل للخلية الضوئية هي كما كالحظ في الشكل )

, وعند تسليط الضوء فان المقاومة تنخفض لتصل مابين  ميكا اوم   1.عادة المقاومة للخلية الضوئية في الظالم تكون عالية مقدارها تقريبا 

 كيلو اوم وذلك باالعتماد على اضاءة السطح.  1-100

 : LDRتطبيقات واستخدامات الخلية الضوئية

 اومة الضوئية هي جهاز رخيص وبسيط حيث من الممكن استخدامها في دوائر الفتح والغلق , ودوائر قياس الضوء ودوائر كاشفات الضوء. ان المق 



 

 ( 2-28شكل )

 (  LED (الثنائي الباعث للضوء

 نظرية العمل:  -

يقوم بتوليد وبث الضوء المرئي عندما يجهز بطاقة   P-Nكما يوحي االسم فان الثنائي الباعث للضوء هو ثنائي محيز اماميا للوصلة 

عبر الوصلة سيتحد مع الفجوة الموجودة في   Nااللكترون المنبعث من الجزء السالب  وكما تم شرحه في الفصلين االول والثاني فان  كافية.

وم فان االلكترونات تكون في الجزء العلوي من مدار التوصيل بينما الفجوات تكون في الجزء االسفل من  كما هو معل. Pالجزء الموجب 

االتحاد  التحاد بين االلكترونات والفجوات وبسبب الفرق بينهما في حزم الطاقة فانه ستنبعث طاقة من هذا ولهذا , عند  مدارات التكافؤء 

تكون على شكل حرارة وضوء )فوتونات(. في حالة السلكون والجرمانيوم فان هذه العملية تكون متصاحبة مع توليد حراة اكثر بكثير من 

, ولكن يمكن لمركبات اخرى ان تستخدم في صناعة    ناعة هذا النوع من الثنائيات الضوء ولهذا اليستخدم هذان العنصران في ص

ون فانه  اذا كانت الوصلة للشبة الموصل شفافة اللفوسفيد الغاليوم وزرنيخات الكاليوم وغيرها من المركبات .الثنائيات الباعثة للضوء مثل 

صناعتة وكما   ذي يبعثه هذا الثنائي يعتمد على لون المواد المستخدمة فيان اللون اليصبح مصدرا للضوء المرئي اي ثنائي باعث للضوء.

 . (3-28موضح في الشكل )

 

 ( 3-28شكل )

 التركيب:  -
 ان تركيب الثنائي الباعث للضوء يمكن ان يقسم بصورة عامة الى : 

 الثنائيات السطحية الباعثة للضوء :  (1

 .  P-Nوصلة سطح هذه الثنائيات تقوم بنشر الضوء بشكل عمودي على 

 ثنائيات الحافة الباعثة للضوء  (2

 .   P-Nهذه الثنائيات تقوم بنشر الضوء بشكل موازي لسطح وصلة  



تقوم بتحريك االلكترونات عبر الوصلة بينما   Nان منطقة  ( يبين تركيب النوع االول من الثنائي الباعث للضوء حيث 4-28الشكل التالي )

هذه المنطقة تكون في االعلى  فان   Pوبسبب كون عملية اتحاد الحامالت تتم في منطقة  بتحرير الطاقة على شكل ضوء. Pتقوم قطعة 

 الخر وهو الكاثود. ويربط بها طرف االنود . شريط معدني يكون في االسفل ليعمل على عكس الضوء المتولد وكذلك لكي يكون القطب ا

 

 ( 4-28شكل )

 العمل :  -
يا على الثنائي الباعث للضوء فانها يجب ان تكون اكبر من فولتية الحاجز عندما يتم تسليط فولتية محيزه تحيزا امام

(THRESULD VOLTAGE اي حوالي )اما اعلى فولتية عكسية من  فولت وذلك باالعتماد على نوع الجهاز. 3.2فولت و  1.2

يمثل  الى اليسار  (5-28الشكل التالي )فولت ايضا اعنمادا على نوع الجهاز. 10فولت و 3اللمكن بعدها ان ينهار الثنائي هي  

, حيث ان الثنائي يقوم بعملية بعث الضوء عند قيمة معنة من التيار دائرة العمل التي يمكن بها ربط هذا النوع من الثنائيات  لنا  

وكما في الشكل على    التي تتحول بالتالي الى ضوء تتناسب طرديا مع كمية التيار االمامي المار بالثنائي. كمية الطاقة  االمامي  

 ليمين, حيث انه كلما كانت كمية التيار عالية كانت كمية الضوء المنبعث اكبر. ا

 

 ( 5-28شكل )

 التطبيقات واالستخدام:  -
 يسهل الحصول عليها فان استخداماته تكون واسعة ومنها: الن هذا النوع من الثنائيات يعمل بفولتية قليلة  

 في منظومات الحماية (1

 في اجهزة التحكم للتلفاز والمستقبالت  (2

 في شاشات عرض االرقام.  (3

 في مجال اتصاالت االلياف الضوئية.  (4

 



 الثنائي الضوئي لوحة القطع السبعه 

 التركيب  -

والتي تجمع االرقام من   (6a-28على شكل مستكيل وكما في الشكل )تتركب لوحة السبعة قطع من سبع ثنائيات باعثة للضوء 

يتم السيطرة عليها عن طريق ثنائي  كل قطعة من هذه القطع السبعة   gالى   a . ترمز لوحة السبعة قطع من االحرف   9الى  0

   من الثنائيات

 انواع لوحة القطع السبعة: -

 هذه اللوحة تكون على نوعين وهما : 

 الكاثود المشتركلوحة  (1

 لوحة االنود المشترك (2

, وهذا يمكن من اضاءة اي   bفي النوع االول اي لوحة الكاثود المشترك يكون الكاثود لكل الثنائيات مربوطا معا وكما في الشكل        

يجب ان تضاء وذلك بتسليط   a ,f, g,c ,dفان القطع  5. وكمثال اذا اريد اضاءة الرقم قطعة وذلك بتسليط فولتية امامية على انودها 

 فولتية امامية عليها . 

ع المطلوبة عن طريق تسليط االرضي  فولت ويتم اضاءة القط 5يتم ربط االنود لكل القطع ب  في النوع الثاني اي لوحة االنود المشترك 

 يمثل صورة للوحة القطع السبعة. cالشكل   على كاثودها.

 

 ( 6-28شكل )

 

 

 

 

 



 

 الترانزستور الضوئي 

 مبدأ العمل 

( , ما عدا انه ال يوجد ربط على   BJT, وهو يشبة الترانزستور االعتيادي )ستور متحسس للضوء يعتبر الترانزستور الضوئي ترانز 

,وبدال من ذلك دخول  القاعدة. اليوجد  تيار القاعدة -وجود دايود ضوئي في وصلة الباعثئرة القاعدة الخاصة به.عملة يعتمد على اد

 (  a30-1التراتنزستور يكون على شكل ضوء وكما هو موضح في الشكل )

 

 ( 1-30شكل )

: تركيبه  

وتركيبة يكون  من هذا الترانزستور  NPNوفي اكثر االحيان يصنع النوع , يستخدم السلكون غالبا في صناعة هذا النوع من الترانزستور 

 بالستيكي.البا على شكل ترانزستور غ

: عملة  

ويدعى في هذه الحالة تيار ( , 𝐼𝐶𝐸𝑂القاعدة فان فانه هناك تيار قليل جدا هو تيار التسريب )-عندما اليسلط ضوء على وصله الجامع

 الظالم. 

ن مقدار تيار  , يتناسب هذا التيار طرديا مع شدة الضوء ولهذا فا𝐼𝜆   عند تسليط ضوء على الوصلة فانه سيجري تيار للقاعدة مقداره

 الجامع هو: 

𝐼𝐶 = 𝐼𝜆𝛽 

( . في هذا الشكل تم رسم العالقة لعدة قيم من شدة الضوء اي ان كل   1b-30موضحة في الشكل )  𝑉CEالعالقة بين تيار الجامع والفولتية 

 كما مالحظ فان تيار الجامع يزداد كلما زادت شدة الضوء. منحني يمثل قيمة مخيلفة لشدة الضوء.

 : تطبيقاته العملية

, االختالف الرئيسي هو قيمة التيار و وقت االستجابة  ان استخدامات الترانزستور الضوئي تشبة الى حد كبير استخدامات الدايود الضوئي 

 ما قورن بالدايود الضوئي.  . يعتبر الترانزستور الضوئي جهاز ذو حساسية كبيرة  وسعة تيار عالية اذا
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