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 مقارنة بين توصيالت الترانزستور الثالث 

 الخاصية  قاعدة مشتركة  باعث مشترك  جامع مشترك 

 اوم  100واطئة تقريباً  اوم  75واطئة تقريباً    اوم  750عالية جداً تقريباً  
 inputمقاومة الدخل )

resistance ) 

 كيلو اوم  45عالية تقريباً  اوم  50واطئة تقريباً 
  450عالية جداً تقريباً  

 كيلو اوم 

 outputمقاومة الخرج )
resistance ) 

 150تقريباً  500تقريباً  اقل من واحد 
 voltageربح الفولتية )
gain ) 

تستخدم في تطابق الممانعة  
(for  impedance 

matching ) 

تستخدم في تطبيقات  
 الترددات الصوتية 

تستخدم في تطبيقات  
 الترددات العالية

 التطبيقات 

 (𝛽عالي )  مقبول 
اقل من واحد  اليوجد  

 تكبير 
 التيار 

 

نالحظ من جدول المقارنة بين التوصيالت الثالث للترانزستور ان التوصيل الباعث  

المشترك االكثر فعالية وكفاءة . حيث انة يتميز بربح عالي للتيار وربح عالي للفولتية  

الممانعة بين الدخل والخرج  وبالتالي ربح عالي للقدرة . وال ننسى ان نذكر ان نسبة  

 تكون معتدلة . 

 بعض المالحظات عن الترانزستور المضخم الموصول بطريقة الباعث المشترك

 

 

 

 

 

 

 ( 29الشكل )                                           
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موصول في دائرة الدخل باالضافة    𝑉𝐵𝐵نالحظ ان مصدر الفولتية المستمرة   •

 biaseالى اشارة الفولتية المتناوبة . الفولتية المستمرة تسمى فولتية االنحياز )

voltage  الباعث وصلة  يجعل  ان  يجب  ومقدارها  باالنحياز    –(  القاعدة 

العتبة   فولتية  من  اكبر  )اي  دائماً  قطبية  0.7Vاالمامي  عن  النظر  بغض   )

 اشارة الفولتية المتناوبة . 

 

 الية التشغيل التي ستحدث في  الدائرة اعاله .  •

خالل مرور النصف العلوي الموجب من اشارة الدخل فان االنحياز االمامي  

الباعث   وصلة  االلكترونات    –خالل  من  الكثير  لذلك   . يزداد  سوف  القاعدة 

وبهذه الحالة سيزداد تيار الجامع وبدوره يزداد ستمر من الباعث الى الجامع  

. وهذا يعني  حدوث التكبير . اما   𝑅𝐶فرق الجهد خالل مقاومة حمل الجامع  

خالل مرور النصف السفلي السالب  من االشارة فأن االنحياز االمامي  سينقل  

الباعث   وصلة  من    –خالل  اكبر  )يبقى  الجامع    0.7Vالقاعدة  تيار  لذلك   )

و  المعاكس(  سيقل  االتجاه  )في  الخرج  فولتية  في  انخفاض  عنة  ينتج  هذا 

 وبالتالي  حدوث التكبير خالل دائرة الخرج للنصف السفلي لالشارة . 

 

 مناقشة وتحليل تيارات الجامع  •

عندما ال توجد اشارة مسلطة ودائرة الدخل في حالة االنحياز االمامي بواسطة  

سيمر في دائرة الجامع وهذا    𝐼𝐶لذلك فان تيار الجامع المستمر    𝑉𝐵𝐵المصدر

(  Zero signal collector currentيسمى تيار الجامع لالشارة الصفرية )

. 

الباعث   االمامي   االنحياز  وصلة  فأن  فولتية  اشارة  تسليط  تم  اذا  القاعدة    –بينما 

 بة وسالبة( . ستزداد او تقل اعتماداً على االشارة المتناوبة ) موج

  ( الكلي يتضمن مركبتين هما ،  الجامع  تيار  فأن  النهائية  الناتج عن    𝑖𝑐بالمحصلة   )

 Zero signal)  ( الناتج من تيار الجامع لالشارة الصفرية  𝐼𝐶االشارة الداخلة ،  )

collector current( الشكل . )يوضح ذلك . 30 ) 

 اي ان 

𝒊𝑪 = 𝒊𝒄 + 𝑰𝑪 
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 ( 30الشكل )                                        

 

 خط الحمل ونقطة التشغيل

   ونقطة التشغيل للدايود خط الحمل •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقطة  موقع  خط الحمل و نوضح األن الخطوات التي تم اعتمادها للحصول على 

 ( على الدائرة  اعاله فنحصل على KVLالتشغيل حيث نطبق )

المستمر   التيار  دوائر  في  الدايود  استعمال  عند 

(DC  ،فالدائرة هي من يحدد نقطة تشغيل الدايود )

يبين  أن للدايود منحنى خصائص  وقد درسنا سابقاً 

الجهد)  بين  ) 𝑉𝐷العالقة  والتيار   )𝐼𝐷  ،)  فعند

يتحتم  معينة  الكترونية  دوائر  في  الدايود  استعمال 

 ( بالرمز  لها  يرمز  معينة  تشغيل  نقطة  ( Qتحديد 

من  التي  والتيار  للجهد  قيم  أفضل  تمثل  والتي 

 الممكن أن يعمل عندها الدايود. 

ونقطة  الحمل  خط  يوضحان  والمنحني  الدائرة 

 تشغيل الدايود. 

 



م.م. احمد كريم سمير             3كلية التربية األساسية / حديثة                    الكترونيك المستوى 

Collage of Basic Education/Haditha                Electronic - Level 3rd.        
As.L. Ahmed Kareem                                                        (2021-2022) 

 

 السابعةالمحاضرة 
 

4 

E − 𝑉𝐷 − 𝑉𝑅 = 0 

تمثل معادلة خط الحمل للدائرة. وبرسم هذه المعادلة على نفس منحنى  هذه المعادلة 

التقاطع لخط المعادلة مع منحنى الخاصية للدايود  الخاصية للدايود نجد أن نقطة 

 ( كما موضح بالرسم. Qتسمى نقطة التشغيل ) 

E = 𝑉𝐷 + 𝑉𝑅 = 𝑉𝐷 + 𝐼𝐷𝑅 

𝐼𝐷لسابقة عن قيمة تيار الدايود ) عند التعويض في المعادلة ا -1 = 0A  نحصل )

Eعلى أن           = 𝑉𝐷 

,E)وهذا يظهر على الرسم كنقطة تقاطع مع محور السينات   0)  . 

𝑉𝐷عند التعويض عن قيمة جهد الدايود )  أما -2 = 0V فنحصل على المعادلة ) 

E = 𝐼𝐷𝑅      ⇒   𝐼𝐷 = 𝐸/𝑅 

,0)وهذا يظهر في المنحنى كنقطة تقاطع مع محور الصادات   E/R). 

 (: 6مثال )

 في الدائرة بالشكل المجاور: 

  الحمل موضح علية نقطة التشغيل.ارسم خط  -1

 التي تعمل   𝑉𝐷𝑄و    𝐼DQاوجد قيمة كل من   -2

 عندها الدائرة.

 الحل : 

(  KVLفي حالة التوصيل ألن الدايود في وضع أنحياز أمامي، من قانون  )الدائرة 

 نحصل على خط الحمل. 

E − 𝑉𝐷 − 𝑉𝑅 = 0 

E − 𝑉𝐷 − 𝐼𝐷𝑅 = 0 

E = 𝑉𝐷 + 𝐼𝐷𝑅 

4V = 𝑉𝐷 + 𝐼𝐷(500Ω) 

𝐼𝐷تقاطع خط الحمل مع محور السينات يعني ان    = 0  
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∴  𝑉𝐷 = 4V 

𝑉𝐷تقاطع خط الحمل مع محور الصادات  يعني ان    = 0 

∴ 4V = 𝐼𝐷(500Ω) 

𝐼𝐷 =
4V

500Ω
= 8 mA 

 العالقة في المنحنى ونحدد نقطة التشغيل حسب النتائج التي حصلنا عليها. نرسم 

 من الرسم .  𝑉𝐷𝑄و     𝐼DQوبذلك نحصل على قيم  

 𝐼DQ ≈ 5.9 mA 

𝑉𝐷𝑄 ≈ 1V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


