
التىجيو الفني للدراسات العملية

مجال الكهرباء وااللكترونات

دورة الترقً للوظائف اإلشرافٌة



أشباه المىصالت

القالفهناء :الموجه الفنً



عرف المادة

ما هً المادة؟•

ما هً أنواع المواد؟•



للكهرباء موصلٌتهاتصنٌف المواد حسب 

المواد

الموصلة

(القواعد/األحماض/المحالٌل /الكربون/المعادن)تسمح بمرور الكهرباء •

ٌحتوي المدار األخٌر على الكترونات حرة،قوى الترابط بٌنها وبٌن النواة صؽٌرة•

الحر الذرة تسمى الذرة أٌون موجب وتسمى عملٌة التأٌن االلكترونعندما ٌترك •

(التٌار الكهربً ) عملٌة انتقال االلكترونات من ذرة إلى أخرى •

المواد

العازلة

أؼلب السوائل/الؽازات)ال تسمح بمرور الكهرباء •

(الكتروناتها مرتبطة بالنواة)الحر وبٌن النواة كبٌرة جدا  االلكترونفٌها قوى الربط بٌن  ذراتتتكون من •

الكترونات 4ٌحتوي المدار األخٌر على أكثر من •

المواد

شبه

الموصلة

مواد عازلة تماما عند درجة الصفر المطلق •

(ذراتهانتٌجة تفكك الرابطة القوٌة بٌن )تزداد جودتها للتوصٌل كلما ارتفعت درجة حرارتها •

أي ال تنقل الكهرباء إال بعد أن ٌتم )مما ٌجعلها مستقرة ( فً المدار األخٌر الكترون 4)رباعٌة التكافؤ •
(تشوٌبتطعٌم أو )من األربعة عن طرٌق الحرارة أو إضافة شوائب  الكترونتحرٌر 



أشباه الموصالت

(الذايود  )الوصلة الثنائية 

الترانزيستور

ايرستورالث

 TRIAC الترياك

   DIACالذياك

الذوائر المنطقية

ICSالذوائر المتكاملة  

تطبيقات على أشباه الموصالت

الخاليا الشمسية



بلورة شبه موصل سالب

الزرنٌخ أو  األنتٌمونالكترونات فً مدار التكافؤ مثل  5إضافة شائبة لها •
الفسفور من عناصر المجموعة الخامسة بالجدول الدوري

donnerالمانحة : تسمى الشائبة •

جرمانٌوم ذرات 4مع  تساهمٌةالكترونات للشائبة فً روابط  4تتحد •

الخامس للشائبة سوف ٌتجول فً مدار حولها ضعٌف االرتباط  االلكترون•
حتى فً درجة حرارة الغرفة العادٌة أي ٌكون حرا ومتوفرا كحامل  بها

.للتٌار

توصٌل التٌار ٌتم عن طرٌق االلكترونات•



بلورة شبه موصل موجب

الكترونات فً مدار التكافؤ 3إضافة شائبة لها •

أو األلمنٌوم من عناصر المجموعة الثالثة بالجدول الدوري البورونأو  األندٌوممثل  •

acceptorالمتقبلة : تسمى ذرة الشائبة •

سٌلٌكون ذرات 3مع  تساهمٌةالكترونات للشائبة بروابط  3تتحد •

 سٌلٌكونمن ذرة  الكترونولكً تصل ذرة الشائبة إلى حالة االستقرار فإنها تستقبل •

وهذه تسمح بدورها بانتقال  holeمجاورة مخلفة بذلك ورائها ثقب أو فجوة موجبة 

آخر إلٌها من رابطة مجاورة تاركا مكانه فجوة أخرى الكترون

ونتٌجة لذلك تبدو الفجوات وكأنها تتحرك بحرٌة داخل البلورة عن طرٌق تحرك •

االلكترونات فً االتجاه المضاد



الوصلة الثنائٌة

 Pونصف موصل موجب  Nتتألف البلورة من نصف موصل سالب •

(PNبلورة )

وٌسمى النصف الموصل  باألنودٌسمى النصف موصل الموجب •

.بالكاثودالسالب 

ٌسمى ناتج التحام البلورة الموجبة مع البلورة السالبة بالثنائً •

(diode)

اتجاه السهم ٌشٌر إلى اتجاه التٌار االصطالحً•

Diodeالثنائً 



 Forward Biasاالنحٌاز األمامً 

بالطرف الموجب للبطارٌة والطرف  الداٌودتوصٌل الطرف الموجب من 

بالطرف السالب للبطارٌة الداٌودالسالب من 



Reverse Biasاالنحٌاز العكسً  

بالطرف السالب للبطارٌة والطرف  الداٌودتوصٌل الطرف الموجب من 

بالطرف الموجب للبطارٌة الداٌودالسالب من 



منطقة

االنهٌار



Diode

ثنائً ذو المقاومة .10
السالبة وٌستخدم لتولٌد 

الترددات فً نطاق 
المٌكرووٌف

ثنائً ذو الطبقة الخام .11
PIN Diode  وٌستخدم

كمقاومة متغٌرة أو سوٌتش 
لترددات المٌكرووٌف

 Triggerثنائً القدح .12
Diode  كباديءوٌستخدم 

تشغٌل للمذبذبات ودوائر 
التحكم

 Tunnelثنائً النفقً .13
Diode  وٌستخدم كسوٌتش

فً نطاق المٌكرووٌف

الموحدات

ثنائً كاشف عن الضوء .5
(مستقبل الضوء)

ثنائً مولد الجهد من الضوء .6
وهو أساس البطارٌات الشمسٌة

ثنائً ذو السعة المتغٌرة .7
وٌستخدم الختٌار المحطات 
والقنوات فً أجهزة االستقبال

وهو ٌحتوي على  شوتكًثنائً .8
الذهب بدال من النوع الموجب 
وٌستخدم للترددات العالٌة جدا

وهً تحمً  TVSثنائً الحماٌة .9
األجهزة من التداخالت فً خطوط 

بالزٌنرالتٌار الكهربً وهً أشبه 

أنواع

الموحد العادي وٌستخدم  .1
لتوحٌد التٌار

وٌستخدم  زٌنرثنائً .2
للحصول على جهد ثابت

الثنائً المعكوس وٌستخدم .3
للتوحٌد

الثنائً الباعث للضوء.4

ٌستخدم للبٌان وشاشات 
العرض والكمبٌوتر

باعث األشعة تحت الحمراء 
وٌستخدم لالتصال والتحكم 

والعزل الكهربً

مولد اللٌزر وٌستخدم لالتصال 
والتحكم والمراقبة للمدى البعٌد



تطبٌقات 

باستمرار إلى تٌار مستمر  قطبٌتهوالتً تتغٌر (  AC) تحوٌل التٌار المتردد 

 (DC  )أحادي القطبٌة

عملٌة التحوٌل التً تتم الستبدال التٌار المتذبذب إلى تٌار مستمر تسمى 
( rectification) تقوٌم 



دائرة تقوٌم نصف موجة

-:تحتوي دائرة تقوٌم نصؾ موجة على•

محول قدرة خافض للجهد لتوفٌر الجهد الالزم تقوٌمه•

السٌلٌكونثنائً من •

دائرة تقوٌم نصف موجة



نظرٌة عمل دائرة تقوٌم نصف موجة

عندما ٌكون الثنائً منحازا فً االتجاه األمامً ٌمر تٌار فً •

مقاومة الحمل

أما خالل النصؾ موجة التالً ٌكون الثنائً منحازا فً االتجاه •

العكسً وال ٌمر تٌار فً مقاومة الحمل

إذا ٌمر التٌار أثناء نصؾ واحد فقط من الموجة•

نظرٌة عمل دائرة تقوٌم نصف الموجة 



دائرة تقوٌم الموجة الكاملة
-:تحتوي دائرة تقوٌم الموجة الكاملة على•

محول لتوفٌر الجهد الالزم تقوٌمه وبملفه الثانوي نقطة تفرع •

وسطٌة

السٌلٌكونثنائٌان من •

دائرة تقوٌم موجة كاملة



نظرٌة عمل دائرة تقوٌم الموجة الكاملة

إلى مقاومة الحمل وال ٌعمل الثنائً  1ٌمر التٌار خالل الثنائً •

لكونه فً حالة انحٌاز عكسً  2

إلى مقاومة  2عندما تنعكس القطبٌة ٌسري التٌار خالل الثنائً •

لكونه فً حالة انحٌاز عكسً 1الحمل وال ٌعمل الثنائً 

وعلى هذا، ٌتناوب الثنائٌان فً إمرار نصؾ موجة كل دورة •

وٌمر التٌار المقوم عبر مقاومة الحمل خالل الموجة الكاملة فً 

نفس االتجاه

نظرٌة عمل دائرة تقوٌم موجة كاملة



دائرة تقوٌم الموجة الكاملة باستخدام دائرة 

القنطرة

تحتوي دائرة تقوٌم الموجة الكاملة باستخدام دائرة القنطرة •

-:على

أربعة ثنائٌات متصلة معا فً دائرة قنطرة•

دائرة تقوٌم موجة كاملة



نظرٌة عمل دائرة تقوٌم الموجة الكاملة باستخدام 

دائرة القنطرة

إلى  1فً نصف الموجة الموجب ٌمر التٌار خالل الثنائً•

لكونهم 4و2ولن ٌعمل الثنائٌان  3مقاومة الحمل ثم إلى الثنائً

.فً حالة انحٌاز عكسً

إلى  2وفً نصف الموجة السالب ٌمر التٌار خالل الثنائً•

لكونهم  3و1ولن ٌعمل الثنائٌان 4مقاومة الحمل ثم إلى الثنائً

.فً حالة انحٌاز عكسً

.ٌمر التٌار خالل مقاومة الحمل دائما فً نفس االتجاه •

نظرٌة عمل دائرة تقوٌم موجة كاملة



هل ٌمكن استخدام التٌار الناتج عن دوائر التقوٌم؟

السابقة سواء فً ( التوحٌد)التٌار الناتج فً أي من دوائر التقوٌم •

دائرة تقوٌم نصؾ موجة أو الموجة الكاملة ٌكون التٌار الناتج 

وال ٌصلح استخدامه مباشرة فً متؽٌر القٌمة ولكنه ثابت االتجاه 

أي دائرة الكترونٌة وٌنبؽً خفض وتسوٌة التعرجات فٌه إلى 

.أقل مستوى ممكن

هل ٌمكن استخدام التٌار الناتج عن دوائر التقوٌم؟



دوائر المرشحات

أبسط الطرق لتحقٌق ذلك تتم بإضافة مكثؾ عبر طرفً الحمل •

وٌسمى هذا المكثؾ بمكثؾ التنعٌم

ٌشحن المكثؾ إلى النهاٌة العظمى للجهد المقوم وعندما ٌنخفض •

جهد المنبع عن النهاٌة العظمى فإنه ٌفرغ شحنته خالل الحمل

ٌمكن تخفٌض هذه التعرجات بصورة أفضل باستخدام •

أو من النوع ذو  LCالمرشحات من النوع ذو الملؾ والمكثؾ 

 أو باستخدام مرشح على شكل  RCالمقاومة والمكثؾ 

.وٌحتوي على مكثفٌن ومقاومة 

دوائر المرشحات



المرشحات

:مرشح الترددات المنخفضة. 1
مرشح الترددات المنخفضة هو مرشح ٌقوم بتمرٌر اإلشارات ذات الترددات المنخفضة وٌقوم 

((cutoff ferquencyاإلشارات ذات الترددات األعلى من تردد اإلٌقاف ( تقلٌل شدة)بإضعاف 

الدوائر االلٌكترونٌة نظرٌة مرشح الترددات المنخفضة تتمثل فً الكثٌر من التطبٌقات مثل 

والخوارزمٌات الرقمٌة

ر هاما فً مجال  ا، مرشحات الترددات المنخفضة تلعب أٌضا دو . الخ... والموانع الصوتٌة

.معالجة اإلشارة

:  مرشح ترددات منخفضة سلبً
.ٌتألف من مقاومة ومكثف عادة

منخفضة جدا وبالتالً ٌنخفض جهد الخرج السعوٌةعند الترددات العالٌة تكون الممانعة 
Gain (dB) =Log10 ( VoutlVin)                  

:مرشح ترددات منخفضة إٌجابً

.ٌعتمد على مكبر عملٌات إلكترونً باإلضافة للسابق 

ٌالحظ من منحنى الخواص أن تردد القطع ٌحدث عند النقطة التً ٌصل فٌها



:مرشح التردد العالً فً االلكترونٌات.2
هو مرشح ٌعمل على رفض أو منع الترددات المنخفضة وتمرٌر الترددات العالٌة

:مرشح تمرٌر النطاق.3
ٌتألف من ثالث عناصر كهربٌة أساسٌة هً الملف :مرشح تمرٌر النطاق السلبً أو العادي*

والمكثف والمقاومة

تدخل فً تركٌبه عناصر الكترونٌة تحتاج لطاقة أو تغذٌة راجعة :مرشح تمرٌر النطاق الفعال*

مثل مكبر العملٌات

:مرشح إٌقاف النطاق.4
مرشح ٌعمل تماما عكس ما ٌعمله مرشح تمرٌر النطاق إذ ٌقوم برفض أو منع قٌمة الترددات 

الواقعة ضمن نطاق معٌن وٌمرر ما دونها



تزٌد شوائبها الممتزجة  سٌلكونٌةهً ثنائٌات  زٌنرثنائٌات •

عن شوائب الثنائً المعتاد،بحٌث ٌحدث االنهٌار العكسً عند 

.قٌم محددة مسبقا وأقل نسبٌا

جهود )تجارٌا بجهود انهٌار عكسٌة  زٌنرتتوفر ثنائٌات •

–فولت (2.7)مفضلة منها على سبٌل المثال (زٌنر
فولت(200)وهكذا إلى ....  -فولت (4.7)

Zener) زينرثنائي   Diode)



مثل الثنائً المعتاد  زٌنرفً حالة االنحٌاز األمامً ٌتصرؾ ثنائً •

حٌث ٌسمح بتدفق التٌار األمامً عبره

فً حالة االنحٌاز العكسً فإنه لن ٌسمح بمرور التٌار حتى تبلػ قٌمة •
المصمم ( VZ) زٌنرالجهد العكسً المسلط بٌن طرفٌه قٌمة جهد 

التٌار فً االتجاه العكسً،وٌبقى  الزٌنرعنده،وعند هذه النقطة ٌمرر 

الجهد بٌن طرفٌه ثابتا بالرؼم من التؽٌر فً قٌمة التٌار العكسً 

.المتدفق عبره

Zener)زينرثنائي   Diode)



هو عبارة عن دائرة وظٌفتها توفٌر جهد تؽذٌة  الزٌنرمنظم •

ثابت القٌمة بالرؼم من التؽٌرات فً جهد الدخل أو تٌار 

الحمل

حدود ضٌقة عند  تؽٌر جهد المنبع  فىتنظٌم الجهد هو تثبٌت الجهد •

الكهربى

السينرمنظم 



(الكهربىرفع أو خفض الجهد )محول القـدرة  بهاٌقوم :مواءمة الجهد  -1•
تجاه اإلتٌار موحد  لىإتقوم بتحوٌل التٌار المتغٌر :  (التوحٌد وائرد)تقوٌم االتجاه – 2

تٌار مستمر نقى الىتقوم بتحوٌل التٌار النابض : دائرة تنعٌـــم  -3•

  حدود ضٌقة عند تغٌر ضغط فىتعمل على تثبٌت جهد الخرج : دائرة تثبٌت الجهد  -4

المنبع أو تغٌر التٌار المسحوب من الدائرة

تلخيص المراحل



Varactor) الثنائي متغير السعة  Diode )

توجد داخل الثنائً منطقة شحنات حرة ذات سعة كهربٌة معٌنة

هذه السعة الكهربٌة تتغٌر بتغٌر الجهد الكهربً المطبق على الثنائً

البٌاناتٌمكن استخدام هذه المنطقة لتخزٌن الشحنات وبالتالً 

لتولٌف المذٌاع آلٌاكما ٌمكن توظٌف أثر الجهد علٌها 

إذا ٌستخدم الثنائً متغٌر السعة كمكثفات متغٌرة  اعتمادا على الجهد الواقع علٌها

عبارة عن وصلة ثنائٌة موصلة فً االتجاه العكسً

(تزداد منطقة االستنفاد)عند زٌادة الجهد العكسً تقل السعة 





(Tunnel Diode) الثنائي النفقي

ٌوصل الثنائً النفقً توصٌال أمامٌا

ٌالحظ أن شدة التٌار تزداد بزٌادة فرق الجهد على أطراف الثنائً إلى أن ٌصل فرق 
 V1الجهد إلى 

عند فرق  I2ثم بزٌادة فرق الجهد ٌحدث انخفاض فً قٌمة شدة التٌار إلى أن ٌصل عند 

  Vsالجهد 

ٌسمى هذا الحٌز بحٌز المقاومة السالبة ثم بعد ذلك ٌزداد التٌار وٌعمل الثنائً وٌزداد 

التٌار بزٌادة فرق الجهد

ٌستخدم الثنائً النفقً بكثرة فً دوائر التردد العالً الفائق كما فً دوائر المذبذبات 

(األوسٌلٌسكوب)بالتلفزٌون وراسم الذبذبات 



(Light Emitting Diode) باعث للضوء الذايود

 LED   الــله تطبٌقات عدٌدة فً مجال االلكترونٌات وتدخل فً تركٌب العدٌد من األجهزة الحدٌثة وباختصارLED 
والتسخن كما فً المصابٌح ( فتعٌش مدة زمنٌة أطول)عبارة عن لمبة ضوء الكترونٌة أي ال تحتوي على فتٌلة 

 semiconductorفهً تصدر الضوء من خالل حركة االلكترونات فً داخل مواد من أشباه الموصالت . الكهربٌة

LED الـــخصائص 
خصائص تمٌزها عن المصابٌح  LED الــتمتلك 

الكهربٌة التقلٌدٌة

ال تحتوي على فتٌلة ٌمكن أن تحترق فتعٌش   
LED مدة زمنٌة أطول بكثٌر

كما أنها صغٌرة الحجم تمكننا من استخدامها فً  

تطبٌقات الكترونٌة عدٌدة

.كفاءتها العالٌة بالمقارنة بالمصابٌح التقلٌدٌة 

 تعتبرطاقةوال تنبعث منها أي طاقة حرارٌة التً 

.مفقودة 



الترانزستور

التركٌب

التشبٌه

الرمز الفنً

اتجاه التٌارات 

فً الترانزستور



عمل الترانزستور



تساوي صفر IBعند 

قٌمة متوسطة IBعند 

قٌمة عالٌة IBعند 

عند غلق الصنبور

عند بداٌة فتح الصنبور

عند اكتمال فتحه

ال ٌوجد تٌار ماء

ٌتدفق الماء حسب فتحة الصنبور

ال ٌتدفق ماء أكثر من ذلك





IBٌمكن اعتبار الترانزستور مقاومة متغٌرة تتغٌر عن طرٌق تغٌٌر تٌار القاعدة  

فولت لٌعمل 0,7ٌحتاج الترانزستور إلى 



إال  Eال ٌمر فً ( Eهل ٌذهب إلى ) Cتٌار إلى  VCCتضخ البطارٌة 

VBفولت والذي توفره البطارٌة  0,7إذا كان الجهد على القاعدة 

ICٌتحكم بتٌار كبٌر  IBمن ممٌزات الترانزستور أن تٌار صغٌر 



ما عالقة تٌار القاعدة بتٌار المجمع؟





مناطق عمل الترانزستور

تنقسم مناطق عمل الترانزستور إلى ثالثة مناطق

الترانزستور ٌعمل كمفتاح

( On-off Switch)

الترانزستور ٌعمل كمكبر

(Amplifier)



كٌف ٌعمل الترانزستور

فولت 0.7 بــٌجب أن ٌكون جهد القاعدة أكبر من جهد الباعث 

عند توصٌل الباعث 

على األرضً ٌكون 

جهده ٌساوي صفر

ترانزستور نوع 

NPN



فولت 0.7 بــٌجب أن ٌكون جهد القاعدة أصغر من جهد الباعث 

ترانزستور نوع 

PNP



ٌتم التحكم فً التٌار بٌن المجمع والباعث عن طرٌق تٌار القاعدة 



فولت 0.7صفر أو أقل من =Vinعندما ٌكون 

ال ٌمر تٌار فً القاعدة وال فً المجمع

Vcc-RcIc=VcE Vcc-RcIc=VcE

Vcc=VcE

Cut Offوكأن الترانزستور غٌر موجود أي مفتاح 

VCE بــ Vinعالقة 

ال تأخذ المقاومة جهد بسبب عدم مرور تٌار فٌها 

وبالتالً الجهد حول الترانزستور أعلى ما ٌمكن

وكأن الترانزستور مقاومة متغٌرة VCEٌقل  Vinعندما زٌادة 

Activeمنطقة 

حتى ٌصل إلى قٌمة قرٌبة من الصفر  VCEٌقل  Vinبزٌادة 

وٌكون الجهد حول الترانزستور صفر وٌصبح كأنه سلك
saturationمنطقة 



VCE(sat)=0.2V≈0



إذا كان الترانزستور ٌعمل كمفتاح لماذا ال نستخدم مفتاح عادي؟

إذا كان الترانزستور ٌعمل كمقاومة متغٌرة لماذا ال نستخدم مقاومة متغٌرة عادٌة؟

المفتاح ٌحتاج لقوة مٌكانٌكٌة لكً ٌعمل ولكن الترانزستور ٌحتاج إلشارة كهربٌة صغٌرة-1

سرعة فتح وغلق المفتاح محدودة جدا ولكن الترانزستور ٌوفر سرعات كبٌرة للغلق والفتح-2

على أجزاء مٌكانٌكٌة قد تتعرض للتلف الترانزستورٌةعدم احتواء المفاتٌح -3

عدم حدوث شرارة كهربٌة مثل التً تالزم المفاتٌح المٌكانٌكٌة-4

إلى صٌانة الترانزستورٌةعدم حاجة المفاتٌح -5

قلٌلة التكلفة-6

موفرة للطاقة-7

المقاومة المتغٌرة تحتاج لقوة مٌكانٌكٌة لكً تتغٌر ولكن الترانزستور ٌحتاج إلشارة كهربٌة صغٌرة-1

المقاومة المتغٌرة تتحمل تٌارات محدودة ولكن الترانزستور ٌتحمل تٌارات كبٌرة-2

المقاومة المتغٌرة عمرها االفتراضً أقل من الترانزستور إذا تم استخدامها بشكل متكرر-3



ما هو مقدار القدرة المفقودة فً الترانزستور؟

ٌجب أن تكون أقل من القٌمة التً ٌتحملها 
 Datasheetالترانزستور المكتوبة فً 

حتى ال ٌتلف

P=IC*VCE



لماذا ٌحدث التشبع؟

وبالتالً ٌزٌد Icٌزٌد  IBعند زٌادة 

حتى ٌصبح  RCالجهد على المقاومة 

بعد  VCCالجهد علٌها مساوٌا جهد 

لقٌمة أكبر أي  ICذلك لن ٌرتفع التٌار 

ٌتوقف عن الزٌادة لذلك ٌحدث التشبع

مجزئ جهد

إذا زاد الجهد على مقاومة ٌقل عن 

األخرى

على اعتبار أن الترانزستور 

مقاومة متغٌرة باإلضافة إلى 
RCالمقاومة 



حدد المنطقة التً ٌعمل فٌها الترانزستور والجهد الخارج؟

إذا كان
RB=150K

RC=1K
Vin=3.3V
VCC=5V 

3.3 – 150*IB – 0.7=0
IB=3.3 – 0.7/150=15.3

IB= VBB-0.7/RB

I= V/R      (Ohms Law)



عمل الترانزستور كمفتاح

OFFمفتاح  ONمفتاح 



عمل الترانزستور كمكبر

Active Region))ٌجب أن ٌكون الترانزستور فً المنطقة الخطٌة 



-:قد تكون اإلشارة المراد تكبٌرها عبارة عن

موباٌل/هوائً/ نبضة قلب ، مخ :موجة صادرة عن جسم اإلنسان/ صوت  

تم إخراج جزء من الموجة المطلوبة مما ٌعنً أنه حدث لها تشوه كبٌر

كلما زاد تٌار القاعدة قل الجهد حول الترانزستورتم إخراج هذا الجزء بشكل عكسً

فً فً بداٌة مرور 

الموجة ال ٌعمل 

الترانزستور ألن الجهد 

فولت  0,7أقل من 

وكذلك فً الجزء السفلً 

من الموجة

بسبب  R1وال ٌوجد جهد على المقاومة / 0=تٌار القاعدة 

عدم وجود تٌار بالمجمع وبالتالً ٌصبح الجهد حول 

فولت 12الترانزستور 

مالحظات



DCمركبة على موجة  ACماذا ٌعنً أن موجة 

cut offفولت  لٌكون بعٌد عن منطقة القطع  0,7نعطً الترانزستور جهد أكبر من 



2+0.1

2-0.1Vin

Vout

موجة غٌر مقطوعة ولكن معكوسة
Bias

Bias  : عبارة عن جهد بسٌطDC  ٌضاف إلىAC  لٌبعد الترانزستور عن منطقةCutt Off وعدم قص الموجة

وبالتالً تكبٌر الموجة الصغٌرة دون تشوٌه



ولكن ٌحتاج إلى مدة كافٌة IBبزٌادة  Icٌزٌد 

Ic  صورة مكبرة ومعكوسة عنIB



cuttقرٌب من منطقة  IBإذا كان  off ٌؤدي إلى قص الموجة من األعلى

ٌؤدي إلى قص الموجة من األسفل saturationقرٌب من منطقة  IBإذا كان 

Q – POINT  :نقطة التشغٌل هً النقطة المطلوب تشغٌل الترانزستور علٌها

Q





؟ DCمركبة على موجة  ACماذا ٌعنً أن موجة 



؟ Bias  الـما أهمٌة 

  VCCٌساوي نصف  VCEأفضل الحاالت هو اختٌار 

 وهوVinعن طرٌق  VCEٌتم التحكم بالجهد 

BIASالذي ٌساوي 

مناسب  IBQمناسب  Vinوبالتالً  Q-pointلٌبقى الترانزستور فً المنطقة الوسطى أي عند  Bias الـ

ICQ  ومناسبVCEQ مناسب



و  IC=0و  IB=0أي أن  cut offمنطقة 

VCE=VCC
و 0,2أو  saturation  VCE=0منطقة 

IC أكبر ما ٌمكن

فً التكبٌر ٌجب أن ٌكون الترانزستور فً المنطقة 
Active Region

IC  عالقتها عكسٌة معVCC

VCE=1l2VCC





خطوات أولٌة لتصمٌم الترانزستور كمكبر

نحدد الجهد الذي نرٌده حول الترانزستور

ICنحدد التٌار المناسب لـ 

IBنحدد التٌار لـ 

Vin( Bias)نحدد جهد الدخل المناسب 

Active Regionٌجب أن ٌكون الترانزستور فً المنطقة الخطٌة 



الدراسات العملٌة / مدرسة سعود العبد الرزاق 

: 1مثال 
؟ بالدٌسٌبلوالمطلوب حساب نسبة التكبٌر الكلً معا (  ب’  أ) الشكل أدناه ٌمثل مكبر ذو مرحلتٌن 

الحــــــل
(   ب) تك + ب  د(  أ) تك = دب (  ب+  أ) تك 

  2ج/  3لو ج 20+  1ج/  2لو ج 20=         

  40/  400لو  20+    4/  40لو  20=         

  10لو  20+  10لو  20=         
         =20 x  1    +20 x 1  

ب  د 40=  20+  20=         

1=  10حٌث أن لو 

2=  100لو           

  3=  1000لو           

  4=  10000لو           

 --------وهكذا 

4 mv
40 mv 400 mv

أ  ب 



الدراسات العملٌة / مدرسة سعود العبد الرزاق 

:   2مثال 

احسب نسبة التكبٌر فً الجهد ’ الشكل أدناه ٌمثل مكبر جهد مكون من مرحلتٌن 

؟ بالدٌسٌبلللمرحلتٌن معا 

:  الحــــــل 
  x 10    /10 x 10 100لو  20=   1ج/  2لو ج 20= ب  د(  أ) تك 

   
  10/  100000لو  x 10   =20 10/  100لو  20=  

 10000لو  20=  
  =20 x  4  =80  ب  د

ب  د(  ب) تكبٌر + ب  د(  أ) تكبٌر = ب  د(  ب+  أ) تكبٌر 

ب  د 100=  20+  80=            

أ 
ب  د x 20ب 

10 µ v 100 m v

-3-6

-3



الدراسات العملٌة / مدرسة سعود العبد الرزاق 

: 3مثال 
احسب نسبة التكبٌر الكلً ’ الشكل أدناه ٌمثل مكبر تٌار مكون من ثالث مراحل 

؟ بالدٌسٌبلللمراحل الثالث معا 

 

2 mA 20 mA 200 mA

أ  ب ب  د x 40ج 



الدراسات العملٌة / مدرسة سعود العبد الرزاق 

: 3الحـــــل 
ب  د(  ج) تك + ب  د(  ب) تك + دب (  أ) تك = ب  د(  ج+  ب+  أ) تك 

ب د(  ج) تك +  2ت/  3لو ت 20+  1ت/  2لو ت 20= 

  

  40+  20/  200لو  20+     2/  20لو  20= 

  40+          10لو  20+          10لو  20= 

 =20 x 1     +20 x 1             +40  

 =20                  +20        +40  

ب  د 80= 



طرق توصٌل المكبر

المجمع المشتركالقاعدة المشتركةالباعث المشترك



Common Emitter

Common ًهو الطرف الموصول بمصدر الجهد مباشرة أو باألرض

إشارة الخرج عكس إشارة الدخل

180= زاوٌة الطور 



Common Base

ال ٌوجد أي إزاحة بٌن إشارة الدخل وإشارة الخرج ، تكبٌر الجهد عالً ، مقاومة الدخل منخفضة



Common Collecter

إشارة الخرج نفس إشارة الدخل



مقارنة بٌن طرق توصٌل الترانزستور



المجمع المشترك

تكبر التٌار وال تكبر •
الجهد

تستخدم لربط تردد •
ذو ممانعة مرتفعة 
مع أحمال ممانعتها 

كمحول )منخفضة 
(لتوفٌق الممانعات

القاعدة المشتركة

تكبر الجهد وال تكبر •
التٌار

تستخدم لتكبٌر جهد •
اإلشارات عالٌة 

اإلشارات فً )التردد 
(الرادٌو

الباعث المشترك

تضخم الجهد والتٌار •
والقدرة

تستخدم كمضخم عام •
لإلشارات



على الدائرة اإللكترونٌة التً تستطٌع تحوٌل التٌار المستمر مذبذب تطلق كلمة 

إلى تٌار متغٌر ، فأي مكبر إلكترونً ٌمكن أن ٌتحول إلىى مذبىذب إذا تىم إعىادة 

 Feed) جىىزء مىىن إشىىارة خرجىىه إلىىى دخلىىة وٌسىىمى ذلىىك بالتغذٌىىة الرجعٌىىة 

Back)

:ولكً ٌتحول المكبر إلى مذبذب ٌجب الوفاء بالشروط التالٌة •

ٌجب أن ٌكون الكسب النهائً للمكبر أكبر من الواحد•

رجعٌا إلى مدخله ٌجب أن تكون متفقة فً زاوٌة الوجه مع إشارة الدخل حتى تساعد  ةالمغذااإلشارة •

على بنائها

:أنواع المذبذبات 

(Collpittes)  كولبتكسمذبذب •

( Hartlly)   هارتللًمذبذب •

مذبذب إزاحة الوجه •

( Tuned Collector Oscilletor) مذبذب المجمع المنغم •

المذبذب



ما اسم الدائرة الموضحة بالشكل المقابل؟ 

دائرة المذبذب

حدد نوع الترانزستور ووظٌفته فً الدائرة •

 NPNترانزستور 

ٌعمل كمكبر لإلشارة ومذبذب 

ما نوع المكثفات ووظٌفتها؟ •

(التغذٌة العكسٌة)كٌمٌائً :  3.3uFالمكثف 

 اإلبتىىدائًمىىع الملىىف  ٌشىىكل) سىىٌرامٌكً:   0.1uFالمكثىىف 

(للمحول دائرة رنٌن الختٌار تردد معٌن

حدد نوع المحول المستخدم وفائدته بالدائرة؟ •

محول ربط( محول توافق)محول خرج 

مواءمة مقاومة الدائرة والسماعة

ما فائدة المقاومة المتغٌرة فً الدائرة؟ •

التحكم فً تٌار قاعدة الترانزستور للحصول علىى نغمىات ذات 

شدة مختلفة

 ؟من الدائرةuF 3.3ماذا ٌحدث عند فصل المكثف •

عدم خروج صىوت مىن السىماعة بعىد غلىق المفتىاح ،حٌىث أن 

هذا المكثف تغذٌة عكسٌة للمكبر وبالتالً ٌتحىول إلىى مذبىذب 

ولكن عند فصل هذا المكثف ٌصبح مكبر فقط

AVI/المذبذب الصوتي.ms11


الترانزستور الضوئً

 و الترانزٌستور الضوئً مع عملأترانزٌستور  الفوتوٌتشابه عمل 

والضوء هنا بمثابة حقن أشارة Photo Diode ..الثنائً الضوئً

.ٌسمح بتشغٌله مماالترانزٌستورلقاعدة

"   بثالثةأطراف Photo Transistorٌأتً الترانزٌستور الضوئً

.. "المجمع، الباعث ، القاعد 

المجمع، الباعث .. " بطرفٌن فقط  او

 "هً الطرف الذي ٌتأثر بالضوء القاعدةوفً كال الشكلٌن ،

http://www.qariya.com/electronics/diode_type.htm
http://www.qariya.com/electronics/diode_type.htm
http://www.qariya.com/electronics/diode_type.htm
http://www.qariya.com/electronics/transistor1.htm


ترانزستور تأثٌر المجال 

 Pأو من النوع  Nطبقة سفلٌة وهً إما من النوع .1
من نفس النوع وٌمثالن طرفٌن من أطراف الترانزستور وهما  بلورتٌنمنطقتٌن من .2

المصرف والمنبع

وهً مادة غٌر موصلة للتٌار الكهربً( ثانً أكسٌد السلٌكون) األوكسٌدطبقة من .3
  Gateطبقة من المعدن وتمثل الطرف الثالث للترانزستور وهو البوابة .4

بحسب اختٌار نوع  N-Channelوالـ P-Channelالـلهذا الترانزستور نوعان هما 

(المصرف والمنبع)الجانبٌتٌن  والبلورتٌنالطبقة السفلٌة 

Semiconductor Oxide Metal  (MOS ) معدن -أكسٌد –شبه موصل



ممٌزات الترانزستور أحادي المجال على الترانزستور ثنائً المجال

االستقرار الحراري حٌث أنه ال ٌعتمد على حامالت التٌار األقلٌة التً تتأثر بالحرارة.1

سهولة التصنٌع.2

أقل ضجٌجا وإحداثا للشوشرة.3

مقاومة الدخل العالٌة جدا.4

الكفاءة العالٌة.5

صالحٌته للترددات العالٌة بكفاءة أعلى من الترانزستور ثنائً القطبٌة.6



مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌق


