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 دوائر تكبير الترانزستور 3.1

 

 الكهربائية لإلشارة الخطية السعة من وتزيد تنتج دائرةأي  لوصف المستخدم العام المصطلح هو التكبير

حدوث التكبير  شرطان  .للترانزستور الرئيسية الخصائص من واحدة وهياإلشارة الصوتية 

عملية التكبير للترانزستور  تحدث. و(الخطية أو) الفعالة المنطقةللترانزستور هو ان يكون عمله في 

وكذلك من انخفاض مقاومة  𝜷نتيجة لزيادة تيار المجمع الذي يرتبط بتيار القاعدة بمعامل التكبير 

 -زيادة مقاومة اإلخراج عند وصلة مجمع باعث نتيجة لالنحياز االمامي و -االدخال عند وصلة القاعدة 

 .العكسي التحيز بسببباعث 

 

 على القدرةب تتمتع ألنها هو امر شائعة الصغيرة اإلشارة مكبرات أجهزة استخدام ،"اإللكترونيات" في

در من تكبير اإلشارة الصغيرة للصوت الصا المثال سبيل على نسبًيا. صغيرة إدخال إشارة تضخيم

 .الضوء المنبعث من أجهزة االستشعار. نبضات القلب او

 

 لصوتا مكبرات من بدًءا للصوت، كمكبرات المصنفة اإللكترونية الدوائر أشكال من العديد هناك

 جمح على الصوت مكبر تصنيف يعتمد. القدرة مكبرات وحتى الصغيرة اإلشارة ومكبرات التشغيلية

 إشارة بين ةالعالق وهي الدخل، إلشارة معالجتها وكيفية الفعلي وتكوينها صغيرة، أو كبيرة اإلشارة،

 .الحمل في الحالي والتدفق الدخل

 

 DCوالمستمرة  ACعناصر الدوائر المتناوبة  3.2

 

 ،يارالت عناصرل نستخدمها سوف التي التسميات شرح يجب الترانزستور، تكبير مفهوم مناقشة قبل

 .ةالمستمر العناصرو المتردد العناصر من كالً  تحتوي المكبر دوائر ألن والمقاومة والجهد،

 

 التياراتعناصر  هي EI و ،BI،  CI  المثال، سبيل على. كما كبيرة أحرًفا دائًما DC عناصر دوائر تحمل

 مثل المنفردة الفولتية. هناك أيضا عناصر المستمر فولتيةعناصر ال هي CEV و CBV و BEV المستمرة و 

 BVو CV و EV فولتية هي DC  األرض إلى الترانزستور أطراف احدبين. 

 

 ،bI  المثال، لسبي على. مائلة صغيرة أحرًفا دائًما الوقت بمرور المتغيرة AC عناصر دوائر تحملبينما 

 cI، و eI المستمرة و  التياراتعناصر  هي beV و cbV و ceV ك أيضا . هناالمستمر فولتيةعناصر ال هي

 .ألرضا إلى الترانزستور أطراف بين احد AC فولتية هي eV و cV و bV مثل المنفردة الفولتيةعناصر 

 

 المتناوبة الموجة قيم عن التعبير طرق 3.2.1

 (sinusoidal Alternating current :باإلنجليزية) التيار المتناوب الجيبي أو التيار المتردد الجيبي

مرة في الثانية  60أو  50يعكس اتجاهه بشكل دوري ويتذبذب في مكانه ذهابا وإيابا  تيار كهربائي هو

 .حسب النظام الكهربائي المستخدم

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 ( للموجة الجيبة المتناوبة، يمكن ان نوضح ما يأتي:١-٣بالنظر الى الشكل )

 موجة شكل ارتفاع للموجة هي السعة ذروة باسم والمعروفة أيضا Amplitude الذروة سعة -1

AC سالبة. نقطة أدنى أو موجبة نقطة أعلى إلى الصفر عالمة من قياسها تم كما 

 مت كما AC الموجة لشكل الكلي االرتفاع هي peak to peak الذروة إلى الذروة من السعة -2

 في ختصري. البياني الرسم على القصوى السالبة القمم إلى القصوى الموجبة القمم من قياسها

 ".P-P" باسم األحيان من كثير

 دورة فترة خالل الموجي الطول نقاط لجميع الرياضي" المتوسط" هو Avg الجهد متوسط -3

 .واحدة

 كمية نع للتعبير وسيلة وهو ،معدل القيمة الفعالة للجهد او التيار إلى" RMS" مصطلح يشير -4

. DCالمستمر  قيمة التيار والجهد وظيفيا يعادل ما حيث من التيار أو الجهد من المتردد التيار

 ارةالحر تبديد مقدار نفس ينتج الذي الجهد مقدار هي AC RMS فولت 10 المثال، سبيل على

 RMS يتم حساب قيمة . DCفولت  10 طاقة مصدر مثل المعطاة القيمة ذي المقاوم عبر

 .0.707بضرب قيمة سعة الموجة في القيمة 

 

  (١-٣شكل ) 

 مقدار الكسب في الجهد والتيار المتناوب 3.3

 

 كسب معاملفي  مضروًبا bIقاعدة ال تيار يساوي cI المجمع تيار ألن التيار بتضخيم الترانزستور يقوم

 هذا، وبسبب. eI والباعث عالمجم بتيارات مقارنة جًدا صغير الترانزستور في تيار القاعدة. 𝜷 ،التيار

 .باعثال تيار تقريًبا يساوي تيار المجمع فإن

 وا ةمقلا ىلا ةمقلا ةيتلوف

 ةورذلا ىلا ةورذلا
Peak to Peak Voltage

 ةيتلوفلا ةعس
Amplitude

 دهجلل ةلاعفلا ةميقلا
 RMS 

  دهجلا طسوتم
avg 



ودد. عمر مهيدي دا ثالثةالـ قسم الفيزياء ـ المرحلة دوائر الكترونية ـ الفصل الثالث   

62 

 

بير كار مجمع دة تيفي دائرة االدخال, تنتج الفولتية المتناوبة تيار قاعدة متناوب. وينتج عن تيار القاع

يار تنمو  ويكون تيار القاعدة في نفس الطور مع تيار المجمع, أي ينمو تيار المجمع في نفس اتجاه

في دائرة  CRاومة القاعدة. بعد ذلك يؤدي تيار المجمع الكبير الى توليد فولتية متناوبة كبيرة حول المق

ان اتجاه  درجة بين فولتية االدخال واإلخراج. بمعنى اخر ١٨٠اإلخراج. لكن هناك فرق طور مقداره 

 نمو فولتية اإلخراج هو بعكس اتجاه نمو فولتية االدخال المتناوبة.  

. ويمكن inVل الى فولتية االدخا outVبانه النسبة بين فولتية اإلخراج  rAيعرف مقدار الكسب في الجهد 

 تمثيله رياضيا كالتي:

(1) 𝑨𝒓𝑽 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=

𝐼𝑒 × 𝑅𝐶

𝐼𝑒 × 𝑟𝑒
′

=
𝑹𝑪

𝒓𝒆
′

  

 من القيمة حيث من دائًما أكبر CR ألن نظًرا( صيغة مهمة لحساب الكسب في الجهد. ١تعطينا معادلة )

𝒓𝒆
 .الدخل جهد من أكبر الخرج جهد فإن ،′

𝒓𝒆تشير 
𝒓𝒆 الى مقاومة الباعث وتعطى بالعالقة ′

′ =
𝟐𝟓 𝐦𝐕

𝑰𝑬 (𝐦𝐀)
حساب قيمة جهد االدخال  أيضايمكننا . 

𝑉𝑖𝑛) من العالقة  = 𝑉𝑠 − 𝐼𝑏𝑅𝐵  حيث ان .)𝑉𝑠  ( أيهي قيمة الفولتية المتناوبة للمصدر المتناوب 

 (.RMSقيمة 

 

: اوجد قيمة معامل الكسب للجهد ومقدار فولتية اإلخراج لدائرة ترانزستور اذا كانت قيمة          ١مثال 

KΩ = 1 CR   و قيمة𝒓𝒆
′ = 𝟓𝟎 𝛀   100 =و mV inV ؟ 

 

 الحل:

 الكسب في الجهد هومقدار 

𝑨𝒓𝑽 =  
𝑹𝑪

𝒓𝒆
′

=
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝛀

𝟓𝟎 𝛀
= 𝟐𝟎 

 اإلخراج تعطى كالتياذا فان فولتية 

𝑽𝒐𝒖𝒕 =  𝑨𝒓𝑽 × 𝑨𝒊𝒏 = 𝟐𝟎 × 𝟏𝟎𝟎 × 𝟏𝟎−𝟑 𝑽 = 𝟐 𝑽 𝑹𝑴𝑺 

 

اذا علمت ان قيمة تيار  Vs( إليجاد قيمة فولتية المصدر المتناوب ١: استخدم نتائج مثال )١واجب 

 .  KΩ = 12 BRومقاومة القاعدة  𝝁𝑨= 20 BI القاعدة 

 

 

 لداخلةامقدار الكسب في الجهد وذلك باالعتماد على شكل الموجة هناك طريقة أخرى مهمة في حساب 

( يمكننا ٢-٣والخارجة عند نقطة التشغيل في منحنيات خواص اإلخراج للترانزستور. بالنظر الى شكل )

 حساب قيم كسب الفولتية والتيار كالتي:
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  (٢-٣شكل ) 

 يساوي:المتناوبة مقدار الكسب في الجهد 

(2) 𝑨𝒓𝑽 =
𝑉𝑐𝑒(max) − 𝑉𝑐𝑒(min)

𝑉𝑖𝑛(max) − 𝑉𝑖𝑛(min)
  

. فلو فرضنا ان قيمة الفولتية Vce(min) V 2 =و  Vce(max) V 9.34 =(, نجد ان ٢-٣بالنظر الى شكل ) 

 10- أوطأ قيمة و  mV 10 اعلى قيمة بقيمة تتراوح بين V 0المتناوبة لمصدر االدخال تتذبذب حول 

mV 20 = (10ساوي ) فان قيمة ذروة الى ذروة ت V-( –= 10 ) -p(V –p(+) V   إذا فان قيمة .)

𝑉𝑖𝑛(max) − 𝑉𝑖𝑛(min) ( سوف تساوي ٢في المعادلة )20 V يمكننا االن حساب مقدار الكسب في .

 ( كالتي:٢الجهد باستخدام معادلة )

 

𝑨𝒓𝑽 =
9.34 𝑉 − 2 𝑉

20 𝑚𝑉
=

7.34 𝑉

20 × 10−3 𝑉
= 𝟑𝟔𝟕 

 

 الكسب في التيار المتناوب:اما بالنسبة لمقدار 

(3) 𝑨𝒓𝑰 =
𝐼𝑐(max) − 𝐼𝑐(min)

𝐼𝑏(max) − 𝐼𝑏(min)
  

)(maxcI

(min)cI

)

(m
ax

bI

(m
in

)

bI

(min)ceV

(max)ceV
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. وأيضا فان قيمة mA(min) cI 2 =و  mA(max) cI 7.7 =(, نجد ان ٢-٣مرى أخرى بالنظر الى شكل ) 

بقيمة ( 𝝁𝑨= 46 BI  تيار القاعدة المتناوب لمصدر االدخال تتذبذب حول نقطة التشغيل المستمرة )

فان قيمة ذروة الى ذروة لتيار القاعدة المتناوب  𝝁𝑨 20 أوطأ قيمة و  𝝁𝑨 80 اعلى قيمة تتراوح بين

𝝁𝑨 80)                                         تساوي − 20 𝝁𝑨 = 60 𝝁𝑨    إذا فان قيمة .)

𝑉𝑖𝑛(max) − 𝑉𝑖𝑛(min) ( سوف تساوي ٣في المعادلة )60 𝝁𝑨االن حساب مقدار الكسب في  . يمكننا

 ( كالتي:٣التيار باستخدام معادلة )

 

𝑨𝒓𝑰 =
7.7 𝑚𝐴 − 2 𝑚𝐴

60 𝝁𝑨
=

5.7 × 10−3 𝐴

60 × 10−6 𝐴
= 𝟗𝟓 

 

. 104والذي يساوي  𝜷معامل الكسب للتيار المتناوب يساوي تقريبا قيمة معامل كسب للتيار المستمر 

 . 𝜷لذلك سوف نعتمد في حساباتنا فقط على قيمة 

 

 دائرة التكبير باستخدام الباعث المشترك. 3.4

 

لترانزستور الدخال لا الى دائرة SVعملية تكبير اإلشارة الداخلة من مصدر الجهد يوضح  (٣-٣الشكل )

 . بواسطة طريقة مجزئ الجهددائرته الباعث المشترك والذي تم انحيازه  المربوط بهيئة

 

  (٣-٣شكل ) 

 

 

 

 التكبير ودور كل عنصر في الدائرة كالتي:يمكن تلخيص خطوات  

1

2

3
4

Vin

0 V

VB

bI+ BI

cI+ CI

eI+ EI
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يجب في البداية ان نضمن ان يكون عمل الترانزستور في المنطقة الفعالة ألجل الحصول على  (أ)

 CCVتكبير اصيل. هذا الجزء كما تعلمنا سابقا هو في الحقيقة من مهمة مصدر الجهد المستمر 

د المستمر تعمل على إبقاء نقطة . ان دائرة مجزي الجه1R ،2R ،CR ،ERوكل من المقاومات 

التشغيل في منتصف المنطقة الفعالة وكذلك الحفاظ على نقطة التشغيل من التغيرات التي تحدث 

. وبهذا تكون دائرة مجزي الجهد مستعدة الستقبال 𝜷او  BEVلها نتيجة لتغير درجة الحرارة او 

 موجة صوتية او ضوئية تحتاج الى تكبير اصيل.  أي

الفولتية  فولتية ادخال متناوبة وهي فولتية المصدر. وتكون هذه (،١رقم )ينتج عند النقطة  (ب)

حالة على دائرة . ان دخول الفولتية المتناوبة بهذه الV 0صغيرة القيمة وتكون متذبذبة حول قيمة 

ل قل عمالقاعدة للترانزستور غير عملي وذلك الن الجزء السالب من فولتية االدخال سوف ين

 ا. عكسي الترانزستور من المنطقة الفعالة الى منطقة القطع الن الترانزستور سيكون منحازا

. يمكن V 0لحل المشكلة في )ب( يجب ان تكون قيم الفولتية الداخلة كلها موجبة أي فوق ال  (ت)

 اعدة وهود القتحقيق ذلك بواسطة اقتران الفولتية الداخلة مع القيمة المستمرة لجهد االدخال عن

BV  اوTHV بمساعدة متسعة االقتران (٢رقم ). وهذا ما تم تحقيقه عمليا عند النقطة (1C كذلك .)

يه نقطة ال تمرر أي تيار مستمر فان ذلك يؤدي الى الحفاظ على استقرار 1Cبما ان المتسعة 

 .SVالتشغيل وذلك بمنعها ألي فولتية مستمرة خارجية قد يأتي من المصدر 

اعدة (. تيار الق٣-٣سوف تولد تيار قاعدة متناوب كما هو مالحظ بالشكل ) الفولتية المتناوبة (ث)

وف يكون س. لذلك BQIالمتناوب سوف يتذبذب حول القيمة المستمر لنقطة التشغيل لتيار القاعدة 

 جود تياران و لدينا في دائرة االدخال عن القاعدة تيار قاعدة متناوب وتيار قاعدة مستمر. كذلك

مع ار مجب سوف يؤدي الى تولد تيار مجمع متناوب. وسوف يكون ليدينا أيضا تيالقاعدة متناو

ول متناوب وتيار مجمع مستمر في دائرة اإلخراج. تيار المجمع المتناوب سوف يتذبذب ح

 QCIالقيمة المستمر لنقطة التشغيل لتيار المجمع 

 Vce اوب. ان قيمةنتيجة لوجود تيار مجمع متن Vceسوف يتولد جهد متناوب  (٣رقم )عند  (ج)

( عند ٣-٣. كما هو مالحظ بالشكل )QCEVسوف تتذبذب حول القيمة المستمر لنقطة التشغيل 

ماهو . inVعن الفولتية  Vceدرجة لل  ١٨٠(, فان هناك فرق طور مقداره ٣النقطة رقم )

 السبب؟

ة متسعة وذلك بمساعد Vceسوف يتم إزالة الجهد المستمر من الموجة الخارجة , (٤رقم )عند  (ح)

ومة الحمل ويتم اقترانها بمقا V 0. لذلك فان الموجة الخارجة سوف تتذبذب حول (2Cاالقتران )

RL  2بواسطة المتسعةCوبهذا نحصل على موجة طبق األصل من الموجة الداخلة ولكنها . 

ر زستورانمكبرة ومعكوسة في الطور. ان انعكاس الطور في الموجة الخارجة ال يؤثر عمل الت

   لماذا؟كمكبر. 

. ERوتسمى بمتسعة االمرار والتي تربط على التوازي مع المقاومة  3Cالمتسعة األخيرة هي  (خ)

هذا الجهد  تمررو ERعلى ابعاد الجهد المتناوب على طرفي المقاومة  3Cتعمل المتسعة 

ب للجهد وكذلك المتناوب من خاللها الى األرض. متسعة االمرار لها دور أساسي في زيادة الكس

 أن يجب. cIاو  eIفي إبقاء نقطة التشغيل مستقرة وغير متأثرة بتغير قيم التيار المتناوب لل 

 للمكبر التردد مدى على ممانعتها يكون بحيث كافية بدرجة كبيرة متسعة االمرار قيمة تكون

 أن في تتمثل جيدة قاعدة هناك. ER قيمة مع بالمقارنة(  Ω 0 المثالية الناحية من) جًدا صغيًرا
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 الحد عند ER من األقل على مرات بعشر أصغر يكون أن يجب لمتسعة االمرار ، CX ، الممانعة

 أي ان .المكبر عليه يعمل أن يجب الذي للتردد األدنى

 

(3) 𝟏𝟎 𝑿𝒄 ≤ R𝐸  ⟹  𝑿𝒄 =
R𝐸

10
  

 

 

دم وجود او وجود متسعة االمرار على مقدار ع( اوجد مدى ٤-٣: في الدائرة الموضحة بالشكل )2مثال 

 . ERالكسب في الجهد. ثم اوجد مقدار سعة متسعة االمرار االزم ربطها على التوازي مع 

 

 

  (٤-٣شكل ) 

 الحل:

 أوال:

 الكسب في الجهد، نتبع الخطوات االتية:مقدار لحساب  

  2Cمن دون وجود المتسعة  THVاو  BVنحسب الفولتية  -1

(A1)  𝑽𝑩 =  𝑽𝑻𝑯 =
(𝑹𝟐 × 𝑽𝑪𝑪)

(𝑹𝟏 + 𝑹𝟐)
=

(6.8 kΩ × 12 V)

(6.8 kΩ + 22 kΩ)
= 2.83 𝑉  

  BVباالستفادة من قيمة  EVنحسب قيمة  -2
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(A2)  𝑽𝑬 =  𝑽𝑩 −  𝑽𝑩𝑬 = 2.83 𝑉 − 0.7 𝑉 = 2.13 𝑉  

 ERو  EVباالستفادة من قيمة  EIنحسب قيمة  -3

(A3)  𝑰𝑬 =
 𝑽𝑬

 𝑹𝑬
=

2.13 𝑉

𝟓𝟔𝟎 Ω
= 𝟑. 𝟖𝟎𝟒 𝐦𝐀  

 

𝒓𝒆نحسب قيمة  -4
  EIباالستفادة من قيمة  ′

(A4) 𝒓𝒆
′ =

𝟐𝟓 𝐦𝐕

𝑰𝑬 (𝐦𝐀)
=

𝟐𝟓 𝐦𝐕

𝟑. 𝟖𝟎𝟒 𝐦𝐀
= 𝟔. 𝟓𝟕𝟐 Ω  

 االن نحسب قيمة الكسب في الجهد من دون متسعة االمرار -5

(A5) 𝑨𝒓𝑽𝟏 =  
𝑹𝑪

𝒓𝒆
′ + 𝑹𝑬

=
1000 Ω

6.572 Ω + 560 Ω
= 𝟏. 𝟕𝟔  

 االن نحسب قيمة الكسب في الجهد بوجود متسعة االمرار -6

(A6) 𝑨𝒓𝑽𝟐 =  
𝑹𝑪

𝒓𝒆
′

=
1000 Ω

6.572 Ω
= 𝟏𝟓𝟐  

 مقدار الربح او الكسب في الجهد بوجود متسعة االمرار هو  -7

(A7)  
𝑨𝒓𝑽𝟐

𝑨𝒓𝑽𝟏
=

152

1.76
=   مرة  𝟖𝟔

 

  :ثانيا

ب . أوال نحساالزمة من اجل الحصول على اعلى كسب في الجهد نحسب مقدار سعة متسعة االمرار

 (٣قيمة ممانعة المتسعة من المعادلة )

(A8)   𝑿𝒄 =
R𝐸

10
=

560 Ω

10
= 56 Ω  

 ومن ثم نحسب قيمة سعة متسعة االمرار كالتي:

(A9)   𝑪𝒄 =
1

2𝜋𝑓 𝑿𝒄
=

1

2 × 3.14 × 50 Hz × 56 Ω
= 57 𝜇𝐹  

 

ادة الكسب في الجهد. ( من اجل زي٤-٣هذه هي اقل سعة يجب استخدامها في الدائرة الموضحة بالشكل )

   يمكننا استخدام متسعة امرار بسعة اكبر لكن سوف يؤدي الى زيادة تكلفة تصميم الدائرة.

 

 

 

 

 

 

 


