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امفطل امسادس 

ة  احلراًرة دوائر احنَاز امرتاىزس خور والاس خلراًر

(Transistor biasing circuits and thermal stabilization) 

  ملدمة

الاشارة امضـَفة ادلاخةل واميت جية احملافؼة ؿوهيا دون حِر ًـمل ؿىل حكدري , ثـد معوَة امخكدري اموػَفة الاساس َة نورتاىزس خور

       وجسمى ُذٍ امـموَة ابمخكدري الاضَل, جشوًَ او كعؽ حبَر خترج الاشارة مكربة وظحق الاضل مالشارة ادلاخةل

(Faithfull amplification) . ان حتلق مثل ُذا اميوع من امخكدري ًلذيض ان ثـمل دوائر امرتاىزس خور تب حنَاز امايم ؿىل زيايئ

جية ان ثلؽ يف امليعلة  (Q)فضاًل ؾن ذكل فب ن هلعة امدشلَل . امحاؾر وؾكيس ؿىل زيايئ اجلامؽ ظول فرتة جسوَط الاشارة

                        ومُس يف مٌعلة الاش حاع ( ؾر واجلامؽ ؾكس َاً احنَاز وضويت امحا)ومُس يف مٌعلة املعؽ ( اخلعَة)امفـاةل 

ملكرب امرتاىزس خور ًخحمك تعحَـة معل ُذا املكرب  (Q)ًخخني مما ثلدم ان موكؽ هلعة امدشلَل (. احنَاز وضويت امحاؾر واجلامؽ امامِاً )

. هة ثدؾى تدوائر الاحنَازمن خالل دوائر مـي (Q)وكؽ ر ماخذَاوًمت . وحتدًد شلك الاشارة اخلارخة

  أ حنَاز امرتاىزس خور(transistor biasing)  

 :نوحطول ؿىل حكدري اضَل ًخعوة حتلِق تـظ امرشوط

ؼِر اجلزء ( أ  -1-6)ن ادلائرة املحٌُة يف امشلك ان شلك املوخة اخلارخة م: وحود ثَار خامؽ مس متر مٌاسة .1 ٍكون مكربًا ًو

وهبذا ال ًـد ُذا , هون اجلزء امسامة ًمت كعـَ وذكل الحنَاز دائرة الادخال ؾكس ًَا مؽ اميطف امسامة, املوحة فلط 

اميت ثـمل ؿىل حتزي وضةل ( ب-6-1)اىل ادلائرة نٌل مدني ابمشلك  (𝑉𝐵𝐵)ذلا ًضاف مطدر مس متر . امخكدري حكدريًا اضَالً 

امحاؾر مما ًؤدي اىل رساين ثَار كاؿدة وابمخايل اىل احداث ثَار خامؽ ًدؾى تدِار اجلامؽ تب شارة ضفر           -املاؿدة

(zero signal collector current) (𝐼𝐶) . 

مساواًي  ٍكون (𝑉𝐵𝐵)يف ُذٍ احلاةل حكون وضةل املاؿدة مٌحازة امامًِا تطورة دامئَة ثرشط ان ثَار املاؿدة امياجت من جسوَط 

يف ُذٍ احلاةل فان ثَار . وامياجت من جسوَط امفومخَة املخياوتة ادلاخةل (∽)او انرب من اؿىل كمية ًطوِا ثَار املاؿدة املخياوب

لل تيلطاهَ خالل اميطف امسامة من املوخة ( خالل اميطف املوحة من املوخة ادلاخةل)اجلامؽ ٍزداد جزايدة ثَار املاؿدة  ًو

وؾيدئذ ًمت احلطول ؿىل امخكدري الاضَل  وابمخايل فب ن املوخة اخلارخة حكون وسخة ظحق الاضل  من املوخة ادلاخةل. ادلاخةل

 .املعووب

 
 امخكدري الاضَل وامخكدري املري اضَل( 1-6)شلك 
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انرب من  𝐼𝐵احلطول ؿىل حكدري اضَل ال ًمت الا ؾيدما ٍكون ثَار املاؿدة : مٌاس حة (𝑽𝑩𝑬)ابؾر  -وحود فومخَة كاؿدة .2

ذا من ًخحلق الا يف حاةل امخلوة ؿىل اجلِد احلاحز ؾيد وضةل املاؿدة 𝑖𝐵اؿىل كمية ًطوِا ثَار املاؿدة املخياوب  . امحاؾر -ُو

ة مـ  ؾن املمية املياس حة خالل اي  𝑉𝐵𝐸ذلا فب ن هلطان . نوسوَكون 0.6Vنوجرماهَوم و 0.3Vوحكون كمية اجلِد احلاحز مساًو

 اجلزء من الاشارة وابمخايل ؿدم احلطول ؿىل حزء من الاشارة سوف ًؤدي اىل ثوكف رساين ثَار املاؿدة ومن مث كعؽ ذكل

 .امخكدري املرقوب

وثدؾى . نوسوَكون 1Vنوجرماهَوم و 0.5Vجية ان ال ثلل ُذٍ امفومخَة ؾن  :مٌاس حة (𝑽𝑪𝑬)ابؾر  -وحود فومخَة خامؽ .3

جلامؽ ال ٍكون كادرًا ؿىل امحاؾر اكل من ُذٍ املمي فب ن ا -حِر ؾيدما حكون فومخَة اجلامؽ. (knee voltage)تفومخَة امرهحة 

هتحط وابمخايل ؿدم حكدري ُذا اجلزء  βذلا فب ن كمية  𝐼𝐵ثلل وٍزداد  𝐼𝐶خذب مجَؽ الامكرتوانت احمللوهة من امحاؾر ذلا فب ن 

  (.جشوًَ يف شلك الاشارة اخلارخة)من الاشارة 

 
فومخَة امرهحة ( 2-6)شلك 

𝑅𝐶مؽ  NPNحراىزس خور سوَكون هوع  /مثال = 2.5𝐾Ω, 𝑉𝐶𝐶 = 6𝑉 اكىص كمية مسموحة ميكن ان ًطوِا ثَار  -1: خد

 (.ثَار اجلامؽ تب شارة ضفر)ادىن كمية الزمة مخَار اجلامؽ املس متر  -2. اجلامؽ خالل فرتة جسوَط الاشارة

ومبا ان  (V 1)يه ( ًلحكدري أ ص)حراىزس خور امسوَكون تطورة سومية مَـمل  𝑉𝐶𝐸رأ ًيا ثوًا ان اكل كمية الزمة مـ  -1 /احلل

𝑉𝐶𝐶 = 6𝑉  ذلا فب ن اكىص هجد ؿىل𝑅𝐶              س َكون مساواًي مـ𝑉𝑅𝐶 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐶𝐸 = (6 − 1)𝑉 = 5𝑉        

𝑉𝐶𝐶 = 𝑉𝐶𝐸 + 𝑉𝑅𝐶 = 𝑉𝐶𝐸 + 𝑖𝐶𝑅𝐶  

𝑖𝐶𝑅𝐶 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐶𝐸   →     𝑖𝐶𝑀𝑎𝑥
=

𝑉𝐶𝐶−𝑉𝐶𝐸

𝑅𝐶
=

5𝑉

2.5×103Ω
     →     𝑖𝐶𝑀𝑎𝑥

= 2𝑚𝐴  

𝑖𝐶𝑀𝑎𝑥 وخدان ان -2
= 2𝑚𝐴  حِر ان ُذا امخَار ًؼِر مرتاهحًا مؽ𝐼𝐶  ومبا ان امخكدري ُو من اميوع الاضَل ذلا فب ن ُياك

 :ُو 𝐼𝐶نٌل يف امشلك ادانٍ وؿوََ فب ن ادىن كمية مخَار اجلامؽ امطفري  𝑖𝐶ثياػر تني اجلزء املوحة وامسامة من 

𝐼𝐶 =
2𝑚𝐴

2
= 1𝑚𝐴  
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𝑖𝐶فب ن  (A)خالل اميطف املوحة من املوخة ؾيد اميلعة  = 1 + 1 = 2𝑚𝐴  , اما خالل اميطف امسامة من املوخة ؾيد

𝑖𝐶فب ن  (B)اميلعة  = 1 − 1 = 0𝑚𝐴. 

𝑅𝐶يف دائرة حراىزس خور سوَكون اكهت  /مثال = 4𝐾Ω, 𝑉𝐶𝐶 = 13𝑉  مفا اكىص كمية مالشارة ادلاخةل نوحطول ؿىل حكدري

β)ؿوٌلً ان , اضَل = 100). 

 𝑖𝑏ًلطد ابالشارة ادلاخةل يه ثَار املاؿدة  /احلل

𝑉𝐶𝐶 = 𝑉𝐶𝐸 + 𝑉𝑅𝐶 = 𝑉𝐶𝐸 + 𝑖𝐶𝑅𝐶  

𝑖𝐶𝑅𝐶 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐶𝐸   →     𝑖𝐶𝑀𝑎𝑥
=

𝑉𝐶𝐶−𝑉𝐶𝐸

𝑅𝐶
=

13−1𝑉

4×103Ω
= 3𝑚𝐴  

𝑖𝐶 = 𝛽𝑖𝑏      →       𝑖𝑏  =
𝑖𝐶

𝛽
=

3𝑚𝐴

100
= 30𝜇𝐴  

  اس خلراًرة هلعة امدشلَل(operating point stability)  

الا ان موكؽ ُذٍ اميلعة كد ًخلري ازياء . نوحطول ؿىل حكدري اضَل جية ان حكون هلعة جشلَل امرتاىزس خور مضن امليعلة امفـاةل

او حِر ان تـظ زواتت امرتاىزس خور ثخلري من حراىزس خور اىل اخر من هفس اميوع او ثخلري مؽ درخة احلرارة . معل امرتاىزس خور

مت ذكل من خالل دوائر . ذلا جية ان ٍراؾى يف اخذَار موضؽ هلعة امدشلَل ُذٍ امـوامل. ثخلري هدِجة نوخلادم ونرثة الاس خـٌلل ًو

 :ومن امـوامل اميت ثؤثر ؿىل هلعة امدشلَل يه. الاحنَاز املياس حة املادرة ؿىل احملافؼة ؿىل موكؽ هلعة امـمل اثتخة

ذلا فان . او درخة احلرارة 𝐼𝐶من حراىزس خور اىل اخر وثخلري اًضًا تخلري  𝛽ثخلري كمية  : (𝜷) تريالاخذالف يف كمية ؿامل امخم .1

ًؤدي اىل ثلري املسافة تني مٌحيَات  𝛽 ان ثلري كمية . 𝛽اؿىل كمية مـ واضفات الي حراىزس خور ثخضمن اكل واس امترة امل

ـرب ؾن مـدل امخلري يف . (Q)اخلواص وابمخايل ثخلري موكؽ هلعة امدشلَل   𝑉𝐵𝐸و 𝐼𝐶𝑂مؽ زحوت 𝛽 اىل امخلري يف  𝐼𝐶ًو

 . مبـامل الاس خلراًرة

𝑆𝛽 =
𝜕𝐼𝐶

𝜕𝛽
≃

∆𝐼𝐶

∆𝛽
     ………. (1) 

حِر تب رثفاع درخة احلرارة حزداد ثوضَوَة . حرثفؽ درخة حرارة امرتاىزس خور هدِجة مرور امخَارات فَِ:  امخلري يف درخة احلرارة .2

ملريًا تذكل . وضالت وحمنو فَِ امخَارات وخاضة ثَار امدرسب امـكيس اذلي ٍمنو ثشدة ؾيد ارثفاع درخة احلرارةاش حاٍ امل

هفرض ان دلًيا حراىزس خور خريماهَوم ٍمتزي ابمللداٍرن , ومخوضَي الامر س يدرس مثااًل ؿددايً . ممزيات الاخراج نورتاىزس خور

𝐼𝐶𝐵𝑂 = 2𝜇𝐴,   𝛽 = اي زايدة  ℃70هفرض الان ان درخة احلرارة ارثفـت اىل . ℃20 ؾيد درخة حرارة 100

ًخضاؾف مؽ لك زايدة يف درخة احلرارة مبلدار  -يف اجلريماهَوم -من املـروف ان ثَار امدرسب امـكيس (. ℃50)مبلدار 

ًطحي مساواًي  ℃70وؾيد  .مرة 32اي , مرة 25ذلا فب ن ثَار امدرسب امـكيس سوف ًخضاؾف يف ُذٍ احلاةل (. ℃10)

 .62𝜇𝐴اي سزيداد مبلدار  64𝜇𝐴مـ 

           (CB)فب ن ثَار اجلامؽ يف رتط املاؿدة املشرتنة . ال ًـمتد ؿىل درخة احلرارة (𝛼)الان اذا اؾخربان ان املـامل 

𝐼𝐶 = 𝛼𝐼𝐸 + 𝐼𝐶𝐵𝑂  62سوف ٍزداد مبلدار𝜇𝐴 . ومبا ان𝐼𝐶  فب ن ُذٍ امزايدة ذلا ( املًل امدري)ال ًلل ؿادة ؾن

 .وابمخايل ال ثؤثر ؿىل موكؽ هلعة امدشلَل ال ثؤثر ؿىل هؼام جشلَل امرتاىزس خور( ابملاٍكرو امدري)
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𝐼𝐶𝐸𝑂فب ن  (CE)اما يف رتط امحاؾر املشرتك  = (1 + 𝛽)𝐼𝐶𝐵𝑂 = 101 × 2𝜇𝐴 = 202𝜇𝐴  ؾيد درخة حرارة

𝐼𝐶𝐸𝑂فب ن  ℃70اما اذا ارثفـت درخة احلرارة اىل . ℃20 = 6.4𝑚𝐴  6.2اي ٍزداد مبلدار𝑚𝐴 .          ذلا مفن امـالكة

(𝐼𝐶 = 𝛽𝐼𝐵 + 𝐼𝐶𝐸𝑂)  فب ن𝐼𝐶  6.2سوف حزداد مبلدار𝑚𝐴  ًذٍ زايدة هحرية خدا ذلا ًخلري موكؽ هلعة امدشلَل . ُو

 .تطورة موحوػة

, حمتخؽ ابس خلرار حراري حِد حِر ال ثخلري خطائطَ ثشدة ؾيد ارثفاع درخة احلرارة (CB)وس خًذج ان دائرة املاؿدة املشرتنة 

 .فان خطائطِا ثخلري ثشدة ؾيد ارثفاع درخة احلرارة وتذكل ال حمتخؽ ابس خلرار حراري (CE)اما يف دائرة امحاؾر املشرتك 

ـرف مـامل الاس خلرار احلراري    𝐼𝐶𝑂اىل امخلري يف ثَار امدرسب امـكيس  𝐼𝐶مؽ ابهَ مـدل امخلري يف ثَار اجلا (𝑆)ُذا ًو

ـرف رايضًَا ابهَ 𝑉𝐵𝐸و  𝐼𝐵ؾيد زحوت  𝑆 (2) .……:                                          ًو =
𝜕𝐼𝐶

𝜕𝐼𝐶𝑂
≈

∆𝐼𝐶

∆𝐼𝐶𝑂
 

 .لكٌل اكهت الاس خلراًرة انرب  ٍراً ضف 𝑆ولكٌل اكن 

من حراىزس خور الخر او ثسخة امخلري يف درخات احلرارة مبـامل , 𝑉𝐵𝐸ًلاس مدى ثب زري ثلري :  𝑽𝑩𝑬امخلري يف كمية  .3

ـرف ابهَ مـدل امخلري يف . (𝑆𝑣)الاس خلراًرة  كذة رايضَاً  𝛽و 𝐼𝐶𝑂ؾيد زحوت لك من  𝑉𝐵𝐸اىل امخلري يف  𝐼𝐶ًو  :ٍو

 𝑆𝑣 =
𝜕𝐼𝐶

𝜕𝑉𝐵𝐸
≈

∆𝐼𝐶

∆𝑉𝐵𝐸
 ………. (3) 

 𝐼𝐶𝑂مؽ  𝐼𝐶وان اي دائرة ثـعي اس خلرارًا حِدًا مـ  𝑆 الا ان امـامل املؤثر ًحلى ُو  𝑆𝑣و  𝑆𝛽ؿىل امرمغ من لك ما كِل ؾن 

ًـد املـامل الانرث  𝑆ومن ُيا فب ن املـامل . ثسخة امخلري يف درخة احلرارة 𝑉𝐵𝐸و 𝛽مؽ امخلري يف  𝐼𝐶ثـعي اس خلرارًا حِدًا مـ 

 .وفـامَة يف حتدًد حودة دائرة الاحنَاز اس خخداماً 

 

 

 

 ثب زري درخة احلرارة ؿىل دائرة امحاؾر املشرتك( 3-6)شلك 

 (الحمتخؽ تب س خلرار حراري)

 ةاملشرتك ٍر درخة احلرارة ؿىل دائرة املاؿدةثب ث( 4-6) شلك

 (حمتخؽ تب س خلرار حراري)
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  دوائر الاحنَاز(biasing circuits)  

وتـحارة اخرى . احلراًرة مهنا ؿىل الاخص, ان املشلكة الانرث امهَة يف دوائر امرتاىزس خور يه احلفاظ ؿىل اس خلراًرة هلعة امدشلَل

مت ذكل تعًرلذني 𝑉𝐶𝐸و 𝐼𝐶الاتلاء ؿىل كمي  : اثتخة ًو

 .ظًرلةالاحنَاز املياس حة . أ  

 .ظًرلة امخـوًظ املياس حة . ب

ؿىل امرمغ من ثلري  𝑉𝐶𝐸و 𝐼𝐶كمي ثخضمن ظًرلة امخحزي اس خخدام دائرة احنَاز مكوهة من ش حكة من امللاومات حتافغ ؿىل زحوت 

. 𝑉𝐵𝐸و  𝛽و 𝐼𝐶𝑂و 𝐼𝐵 لك من 

حراىزس خور وجشمل ظًرلة امخـوًظ ؿىل رتط هجاز حساس نوخلريات احلراًرة اكمثيايئ امحووري او امرتاىزس خور هفسَ اىل دائرة ال

. اذلي ًـمل ؿىل ثومَد اجلِد او امخَار امالزم الس خلرار هلعة امدشلَل نورتاىزس خور

 :ثوخد ؿدة ظرق الحنَاز امرتاىزس خور مهنا: ظًرلة الاحنَاز . أ  

  (fixed biasing)الاحنَاز امثاتت  -1

𝑉𝐵𝐵امحاؾر  -الاول ًـمل ؿىل حتزي وضةل املاؿدة, ًمت يف ُذا اميوع اس خخدام مطدٍرن نوجِد وامثاين ًـمل ؿىل حتزي ( (

ًًَا  -وضةل اجلامؽ (. 𝑉CC)ؾكس 

 
دائرة الاحنَاز امثاتت ( 5-6)شلك 

: تَق كاهون نريشِوف نوجِد ؿىل دائرة املاؿدةطًمت حساب ثَار املاؿدة يف ُذٍ ادلائرة تت

𝑉𝐵𝐵 = 𝐼𝐵𝑅𝐵 + 𝑉𝐵𝐸     →      𝐼𝐵 =
𝑉𝐵𝐵 −𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐵
  ……… (4) 

من خالل اخذَار كمي مٌاس حة ملك من  𝐼𝐵ذلا ميكن حتدًد كمية ( نوجرماهَوم 0.3Vنوسوَكون و  0.6V)مكَة اثتخة  𝑉𝐵𝐸مبا ان 

𝑉𝐵𝐵 و𝑅𝐵 .ان مـرفة كمية 𝐼𝐵  سوف جساؿدان ؿىل اجياد هلعة امدشلَل(Q) (املرسوم ؿىل خواص , من ثلاظؽ خط امحلل

𝐼𝐶:او من خالل املـادةل. همؽ مٌحىن ثَار املاؿدة احملسوب اؿال, الاخراج = 𝛽𝐼𝐵   يف حاةل مـرفة𝛽 ء اىل مٌحيَات دون انوجو

𝑉𝐶𝐸                                  (5) ..……:  فِمت حساهبا من املـادةل 𝑉𝐶𝐸 اما ابمًس حة مـ .اخلواص = 𝑉𝐶𝐶 − 𝐼𝐶𝑅𝐶 
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𝑉𝐶𝐶يف ادلائرة اؿالٍ ؿىل فرض ان  = 10𝑉  و𝑅𝐶 = 1𝐾Ω  و𝑉𝐵𝐵 = 4𝑉  و𝑅𝐵 = 100𝐾Ω . ميكن اس خخراج

(Q)  ؾيد اميلعة(𝑉𝐶𝐸 , 𝐼𝐶)  ونٌل ًًل :

حِر ٍكون ( 5)ىرمس خط امحلل من خالل املـادةل 

 𝑉𝐶𝐸𝑀𝑎𝑥
= 𝑉𝐶𝐶 = 10𝑉      →     𝐼𝐶 = 0     

𝐼𝐶𝑀𝑎𝑥
=

𝑉𝐶𝐶

𝑅𝐶
= 10𝑚𝐴     →      𝑉𝐶𝐸 = 0  

.  (6-6)نٌل يف امشلك  وهبذا ميكن رمس خط امحلل

𝐼𝐵متثل ثلاظؽ مٌحين ثَار املاؿدة ؾيد املمية  (Q)وان اميلعة  =
𝑉𝐵𝐵 −𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐵
=

 4−0.6 𝑉

100𝐾Ω
= 34𝜇𝐴  مؽ خط امحلل ؾيد

. مثالً  ℃25 درخة حرارة

 
ابس خخدام خط امحلل  (Q)حتدًد هلعة امدشلَل ( 6-6)شلك 

ان . 𝐼𝐶𝑂وٍزداد  𝑉𝐵𝐸يف ُذٍ احلاةل س َلل ( درخة حرارة امرتاىزس خور) ℃100اىل  ℃25فب ذا ارثفـت درخة احلرارة من 

وؾيد وضؽ ( ملك درخة حراًرة يف حاةل امسوَكون 2mVمبـدل  𝑉𝐵𝐸ًلل ) 𝐼𝐵من ًؤثر ؿىل كمية ثَار املاؿدة  𝑉𝐵𝐸اميلطان يف 

𝑉𝐵𝐸  0.4مساواًي مـV  2مثاًل من ًلري من كمية ثَار املاؿدة الا تـµA وؿوََ ميكن اؾخحار𝐼𝐵  ًوثؤدي امزايدة يف . اثتخا𝐼𝐶𝑂  اىل

𝐼𝐶: حِر 𝐼𝐶زايدة هحرية يف  = (1 + 𝛽)𝐼𝐶𝑂 + 𝛽𝐼𝐵  وهبذا فان هلعة امدشلَل سوف حزحف حنو مٌعلة الاش حاع لكٌل

ذلا ثـد ُذٍ . ارخةيف مٌعلة امدش حؽ س َؤدي اىل جشوًَ الاشارة اخل Qوان وحود , (3-6)زادت درخة احلرارة نٌل يف امشلك 

, 𝑉𝐶𝐶ادلائرة كري ضاحلة نوخكدري اضافة اىل اهنا كري مرقوب فهيا من امياحِة الاكذطادًة وذكل الهنا جس خخدم مطدٍرن نولدرة 

𝑉𝐵𝐵 مما ًـين زايدة يف الاس هتالك وزايدة يف احلجم .

(. املاؿدة)واس خلالهل يف احلطول ؿىل ثَار الاحنَاز  𝑉𝐶𝐶من املمكن امخلوة ؿىل امـَة الاخري من خالل اس خخدام مطدر واحد 

𝐼𝐵  (6)………                               :                       حِر ان (7-6)نٌل يف امشلك  =
𝑉𝐶𝐶−𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐵
 

مِذٍ  𝑆احلراًرة  وميكن امخدمَل ؿىل ذكل من خالل حساب ؿامل الاس خلراًرةكري ضاحلة  يه الاخرى الا ان ُذٍ ادلائرة ثحلى

𝐼𝐶     (7) ..………:                                                                ادلائرة = (1 + 𝛽)𝐼𝐶𝑂 + 𝛽𝐼𝐵 

1            (8) ………:       اثتخني 𝛽 𝐼𝐵 ,ؿىل فرض ان  𝐼𝐶ؾيد اخذ امخفاضل مـ  = (1 + 𝛽)
𝜕𝐼𝐶𝑂

𝜕𝐼𝐶
+ 𝛽

𝜕𝐼𝐵

𝜕𝐼𝐶
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اثتت فان  𝐼𝐵مبا ان 
𝜕𝐼𝐵

𝜕𝐼𝐶
= 1     (9) ……    :وتذكل ًطحي  0 =  1 + 𝛽 

𝜕𝐼𝐶𝑂

𝜕𝐼𝐶
 →  

𝜕𝐼𝐶

𝜕𝐼𝐶𝑂
=  1 + 𝛽 = 𝑆      

𝛽فب ذا اكهت  = 𝑆فان  40 = ذا ًـين ان امزايدة يف  41 ذلا ًـد ُذا اميوع من . 𝐼𝐶𝑂مرة من امزايدة يف  41ارسع تـ  𝐼𝐶ُو

 .ادلوائر كري مرقوب تَ

 
 الاحنَاز مبطدر واحد( 7-6)شلك 

ان الاس خلراًرة يف معل امرتاىزس خور يف دائرة الاحنَاز امثاتت ميكن ان ثخحسن ثشلك هحري ؾيد اضافة امللاومة اىل امحاؾر نٌل يف 

𝑉𝐶𝐶   (10) .……   :ومن ثعحَق كاهون نريشِوف نوجِد ؿىل دائرة املاؿدة .(8-6)امشلك  = 𝐼𝐵𝑅𝐵 + 𝑉𝐵𝐸 + 𝐼𝐸𝑅𝐸 

𝐼𝐶)تـ  𝐼𝐸وؾيد امخـوًظ ؾن  + 𝐼𝐵) (11) ..……  : واحراء امرتثُة امالزم (10) يف املـادةل    𝐼𝐵 =
𝑉𝐶𝐶−𝑉𝐵𝐸 −𝐼𝐶𝑅𝐸

𝑅𝐵+𝑅𝐸
 

                     (12) ..……:        حنطل ؿىل 𝑉𝐵𝐸 ,𝛽تثدوت  𝐼𝐶ابمًس حة مـ ( 11)هفاضل املـادةل 
𝜕𝐼𝐵

𝜕𝐼𝐶
=

−𝑅𝐸

𝑅𝐵+𝑅𝐸
   

وؾيد امخـوًظ ؾن 
𝜕𝐼𝐵

𝜕𝐼𝐶
𝑆 (13) ..… :               حنطل ؿىل( 8)يف مـادةل    =

1+𝛽

1+𝛽
𝑅𝐸

𝑅𝐵+𝑅𝐸

=
1+

𝑅𝐵
𝑅𝐸

1+𝛽+
𝑅𝐵
𝑅𝐸

(1 + 𝛽) 

يف حاةل هون ( 13)من املـادةل  ًالحغ
𝑅𝐵

𝑅𝐸
≪ 𝑆فب ن  1 = لكٌل زادت امًس حة   𝑆وحزداد كمية  1

𝑅𝐵

𝑅𝐸
ة   حىت ثطحي مساًو

1)مـ + 𝛽)  ؾيدما(
𝑅𝐵

𝑅𝐸
→ ∞) . 

 𝑅𝐸 اما هَف ًـمل. 𝑅𝐸او ازدادت  𝑅𝐵لكٌل كوت الاس خلراًرة تُامن حزداد الاس خلراًرة لكٌل ضلرت   𝛽اهَ لكٌل نربت , ميكن املول

 زايدة يفاي  𝑅𝐸 سوف ًلاتوِا زايدة يف اجلِد امِاتط ؿىل 𝐼𝐶 ؿىل حتسني ؿامل امثحات فِو ان اي زايدة يف ثَار اجلامؽ

𝑅𝐸𝐼𝐸 = 𝑉𝐸 ومن ثلوَل امفرق (𝑉𝐸 − 𝑉𝐵) او 𝑉𝐵𝐸 اذلي ًؤدي تدورٍ اىل ثلوَل 𝐼𝐵  وتذكل ًلل ( 9-6)نٌل يف امشلك

𝐼𝐶 .من هجة اخرى فب ن امزايدة يف 𝑅𝐸 ًوزهما زايدة يف 𝑉𝐶𝐶  مدشلَل امرتاىزس خور ؾيد هفس هلعة امدشلَل مما ًـين زايدة يف

سوف ًؤدي اىل زايدة امخلذًة اخلوفِة امسامحة مما ًؤدي ابمخايل اىل ثلوَل امكسة يف اجلِد  𝑅𝐸 نذكل فان ادخال. املدرة امضائـة

يك ثلوم ابمرار  𝑅𝐸 ومخجية ُذا امضَاع يف امكسة حرتط ؿادة مدسـة امرار ذات كمية مٌاس حة ؿرب امللاومة. تطورة موحوػة

 . مث متيؽ حدوث امخلذًة اخلوفِة امسامحة مالشارة املخياوتة اىل الارض ومن 𝑅𝐸 الاشارة املخودلة حول

مت ثـَني هلعة امـمل من اس خخدام املـادةل  𝐼𝐶ُذا ًو = 𝛽𝐼𝐵   ونذكل املـادةل𝑉𝐶𝐸 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝐼𝐶(𝑅𝐶 + 𝑅𝐸)  ويف حال

𝑅𝐸هون  = 𝑉𝐶𝐸: فب ن ُذٍ املـادةل ثطحي 0 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝐼𝐶𝑅𝐶. 
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 دلائرة الادخال نورتاىزس خور (I-V)مٌحىن ( 9-6)شلك             واحد مؽ ملاومة امحاؾرالاحنَاز مبطدر ( 8-6)شلك 

  (potential divider biasing)اجلِد  احنَاز جمزىء -2

ًـد ُذا اميوع من دوائر الاحنَاز الاسؽ اهدشارًا يف ادلوائر اخلعَة والانرث اس خخدامًا يف جتِزي امرتاىزس خور ابالحنَاز امالزم 

تني املاؿدة  (8-6)اىل ادلائرة يف امشلك  𝑅2ًمت احلطول ؿىل ُذا اميوع من الاحنَاز تب ضافة امللاومة . والاس خلرار احلراري

  .(10-6)ابمشلك والارضَة ونٌل موحض 

 
 دائرة احنَاز جمزىء اجلِد( 10-6)شلك 

 :ذلا فب ن. اًضاً  𝑅2ٌرسي يف  𝐼1ذلا فان , ضلري خدًا ميكن اٌُلهل 𝐼𝐵وان  𝑅1ٌرسي خالل  𝐼1ؿىل فرض ان , يف ُذٍ ادلائرة

𝐼1 =
𝑉𝐶𝐶

𝑅1+𝑅2
  …….. (14) 

𝑉1: ٍكون 𝑅1وان اجلِد املخودل حول  = 𝐼1𝑅1 =
𝑉𝐶𝐶

𝑅1+𝑅2
 𝑅1 ……. (15)                                                   

𝑉2:            فِكون 𝑅2اما اجلِد حول  = 𝐼1𝑅2 =
𝑉𝐶𝐶

𝑅1+𝑅2
 𝑅2 ……… (16)                                             

كذا ًمت جتزئة اجلِد  𝑉𝐶𝐶 حبَر ان 𝑉2و 𝑉1اىل  𝑉𝐶𝐶ُو = 𝑉2 + 𝑉1 اجلِد ومن ُيا خاءت امدسمَة مبجزىء . 

𝑉2: وتب س خخدام كاهون نريشِوف نوجِد يف دائرة املاؿدة جند ان = 𝑉𝐵𝐸 + 𝑉𝐸  او ان𝑉2 = 𝑉𝐵𝐸 + 𝐼𝐸𝑅𝐸  

𝐼𝐸                                             :                                     وؾيد امرتثُة حنطل ؿىل =
𝑉2−𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐸
  

𝐼𝐸ضلري حبَر ميكن اؾخحار  𝐼𝐵وؿىل فرض ان  ≈ 𝐼𝐶 ذلا فان:                           𝐼𝐶 ≈
𝑉2−𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐸
 …….. (17) 
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 𝑉𝐵𝐸وان امخلري يف  𝑉𝐵𝐸انرب جكثري من  𝑉2ومبا ان , 𝑉𝐵𝐸وامنا ًـمتد ؿىل  βال ًـمتد ؿىل  𝐼𝐶ان ( 17)ًالحغ من مـادةل 

من  𝐼𝐶تدالةل  𝐼𝐵وس خخدم هؼًرة زفنن الجياد  𝑆وحلساب  .ال ًـمتد ؿىل اي من مـامالت امرتاىزس خور 𝐼𝐶ذلا فان , ٍكون ضلرياً 

 .(11-6)خالل اس خخدام دائرة زفنن املاكفئة نٌل يف امشلك 

 
 (10-6)دائرة زفنن املاكفئة ندلائرة يف امشلك ( 11-6)شلك 

𝑅𝐵                                                                                         :       حِر  =
𝑅1𝑅2

𝑅1+𝑅2
 ……. (18)  

𝑉2 = 𝐼𝐵𝑅𝐵 + 𝑉𝐵𝐸 + 𝐼𝐸𝑅𝐸       →        𝑉2 = 𝐼𝐵𝑅𝐵 + 𝑉𝐵𝐸 + (𝐼𝐵 + 𝐼𝐶)𝑅𝐸  ……… (19)  

:                                                                                        وؿوََ فب ن
𝜕𝐼𝐵

𝜕𝐼𝐶
=

−𝑅𝐸

𝑅𝐵+𝑅𝐸
 ……… (20)  

𝑆:        حنطل ؿىل( 8)يف مـادةل ( 20)وتخـوًظ مـادةل  =
1+𝛽

1+𝛽
𝑅𝐸

𝑅𝐵+𝑅𝐸

  …….. (21)                                      

  (self- biasing circuit)دائرة الاحنَاز اذلايت  -3

وال ختخوف ُذٍ ادلائرة ؾن ادلائرة امساتلة  (collector feedback biasing)تدائرة احنَاز امخلذًة اخلوفِة نومجمؽ  احِاانً  وثدؾى

ا من فومخَة اجملمؽ  نٌل يف امشلك       𝑉𝐶𝐶تداًل من مطدر اجملمؽ  𝑉𝐶سوى ان ملاومة الاحنَاز يف ُذٍ احلاةل ثب خذ ثَار احنَاُز

فـيد ارثفاع . ع درخة احلرارةهدِجة ارثفا 𝐼𝐶ثـد ُذٍ ادلائرة من اثسط ادلوائر اميت ثطمم خطَطًا مخلوَل امخلري يف و(. 6-12)

لل ثحـًا ذلكل  𝑉𝐶فذلل تذكل  𝑅𝐶يف اجلِد ؿىل واميت ثؤدي اىل زايدة امِحوط  𝐼𝐶حزداد درخة احلرارة  كذا ًـود  𝐼𝐵ًو اىل  𝐼𝐶ُو

 : ومن خالل اس خخدام كاهون نريشِوف جند ان. كميخَ الاوىل

𝑉𝐶𝐶 − 𝐼𝐶
′ 𝑅𝐶 − 𝐼𝐵𝑅𝐵 − 𝑉𝐵𝐸 = 0 ...….. (22) 

𝐼𝐶حِر ان 
′ = 𝐼𝐶 + 𝐼𝐵 وتذكل ٍكون     :𝑉𝐶𝐶 − 𝐼𝐶𝑅𝐶 − (𝑅𝐶 + 𝑅𝐵)𝐼𝐵 − 𝑉𝐵𝐸 = 0  ……… (23)          

𝐼𝐵 = 𝑉𝐶𝐶−𝐼𝐶𝑅𝐶−𝑉𝐵𝐸       
𝑅𝐶+𝑅𝐵

 ………. (24)   

𝑑𝐼𝐵

𝑑𝐼𝐶
=

−𝑅𝐶

𝑅𝐶+𝑅𝐵
:  وؿوََ ٍكون                                                                                  (25) ………    

𝑆:        حنطل ؿىل( 8)وؾيد امخـوًظ ؾن املمية اؿالٍ يف املـادةل  =
1+𝛽

1+𝛽
𝑅𝐶

𝑅𝐵+𝑅𝐶

 ……… (26)                              
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 :امسامحة يف ُذٍ ادلائرة سوف ًـمل ؿىلان وحود امخلذًة اخلوفِة 

وؿوََ فب ن اجلزء , من املـووم ان الاشارة اخلارخة ثـاهس ابمعور الاشارة ادلاخةل, ثلوَل امخكدري يف امفومخَة مِذٍ ادلائرة - أ  

ًمت و. ًـمل ؿىل ثلوَل جحم الاشارة ادلاخةل وابمخايل ًيخفظ امكسة 𝑅𝐵املـاد من الاشارة اخلارخة خالل امللاومة 

اىل هطفني مث رتط مدسـة ؾيد هلعة امخلاء امللاومذني اىل الارض نٌل يف  𝑅𝐵امخخوص من ُذا تخلس مي كمية امللاومة 

 .حِر ثـمل ُذٍ املدسـة ؿىل امرار اجلزء املـاد اىل الارض( 13-6)امشلك 

ًمت  𝑅𝑖𝑛ُذا الاخنفاض يف  مخاليف مثل. ؾيد رتعِا هبذٍ امطورة ؿىل ثلوَل ملاومة الادخال 𝑅𝐵ثـمل امللاومة  - ب

 (.13-6)نٌل يف امشلك  𝑅𝐸اس خخدام امخلذًة اخلوفِة نوخَار تب ضافة 

مُس سِاًل نٌل يف  (Q)امثاتخة ذلا فب ن ثـَني هلعة امدشلَل  𝑉𝐶𝐶تداًل من  𝑉𝐶هؼرًا الن ثَار الاحنَاز ًمت ثـٌََُ تواسعة  - ج

 .ادلوائر امساتلة

 
  هَفِة مـاجلة ؾَوب امخلذًة اخلوفِة( 13-6) شلك                            الاحنَاز اذلايتدائرة ( 12-6)شلك   

  (emitter- biasing circuit)دائرة احنَاز امحاؾر  -4

واتيت ُذٍ امدسمَة ثسخة حتزي  (emitter bias)امكِفِة اميت ًمت هبا حتزي امرتاىزس خور تعًرلة احنَاز امحاؾر ( 14-6)ًحني امشلك 

 . فِـمل اكمـادة ؿىل حتزي زيايئ اجلامؽ ؾكس َاً  𝑉𝐶𝐶اما اجملِز  𝑉𝐸𝐸زيايئ امحاؾر امامًِا تواسعة جمِز امفومخَة 

يف  𝑅𝐸و 𝑅𝐶خالفًا ندلوائر الاخرى فب ن  .ميخاز ُذا اميوع من الاحنَاز ابمخساظة وتب مذالنَ كدرًا حِدًا من الاس خلراًرة احلراًرة

وًمت حتزي . فب هنٌل ًـمالن مكلاوميت احنَاز, فٌِل فضاًل ؾن هوهنٌل ملاوميت امحلل وامحاؾر ؿىل امخوايل: ُذٍ ادلائرة هلٌل دوران اساس َان

 .ضَةُيا سوى رتط املاؿدة ابالر  𝑅𝐵تُامن ال ثـمل  𝑅𝐸و 𝑅𝐶امرتاىزس خور ابمطورة املعووتة من خالل اخذَار املمي املياس حة مـ 

𝑉𝐵)ًخخني ان  =  𝑅𝐸وؿوََ فب هَ ًطحي ابالماكن مـامةل اههناًة امـوَا من . اىل الارض 𝑅𝐵املاؿدة خالل وذكل ثسخة رتط  (0

𝑉𝐵𝐸حِر ان ) نيلعة ارض ثلًرخِة  = 0.6𝑉 نوسوَكون و𝑉𝐵𝐸 = 0.3𝑉 وهبذا فب ن فومخَة اجملِز ( نوجريماهَوم𝑉𝐸𝐸  سوف

𝐼𝐸:   اي ان 𝑅𝐸ثؼِر تب مجـِا ؿىل  =
𝑉𝐸𝐸

𝑅𝐸
 ………. (27)                                                                 

𝑉𝐶𝐸         :سوف حكون 𝑉𝐶𝐸فب ن امفومخَة , ومكون امحاؾر ًـمل نيلعة ارض ثلًرحاً  = 𝑉𝐶𝐶 − 𝐼𝐶𝑅𝐶  ……… (28) 

𝑉𝐶𝐸)فب ن , ومو اكن امرتاىزس خور يف حاةل اش حاع فب   ظرف اجملمؽ س َكون ُو الاخر هلعة ارض ثلًرحاً  = وهبذا فب ن اؾؼم  (0

𝐼𝐶𝑀𝑎𝑥:                        ثَار ميكن ان مير ُو
=

𝑉𝐶𝐶

𝑅𝐶
   ………. (29)                                                     
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𝐼𝐶𝑀𝑎𝑥 :او تطورة ادق
=

𝑉𝐶𝐶 +𝑉𝐸𝐸

𝑅𝐶+𝑅𝐸
   ………. (30)                                                                            

ـعى ؿامل الاس خلراًرة احلراًرة ابمـالكة. ابس خخدام املـادالت اؿالٍ (Q)وهبذا ميكن رمس خط امحلل املس متر وثـَني اميلعة   :ًو

𝑆 =
1+𝛽

1+𝛽
𝑅𝐸

𝑅𝐵+𝑅𝐸

   …………. (31)  

 𝑅𝐵 ,𝑅𝐸الا ان املمي امـددًة اميت جس خـمل ملك من ( 13), (26)ػِرت مذعاتلة مؽ املـادمخني ( 31)ؿىل امرمغ من ان املـادةل 

ميكن ان ثلرتب  (𝑆)وابمخايل فب ن  𝑅𝐵وثلوَل  𝑅𝐸ففي ُذٍ احلاةل ميكن زايدة . ختخوف ؾن املمي املس خخدمة يف ادلوائر امساتلة

 (.1)من احلاةل املثامَة 

 
 دائرة احنَاز امحاؾر( 14-6)شلك 

 .افرتض ان امرتاىزس خور من مادة امسوَكون. وؿني هلعة امدشلَل D.Cيف ادلائرة ادانٍ ارمس خط امحلل امـ  /مثال

 
𝑉𝐶𝐶 :                                 دلًيا يف ُذٍ ادلائرة ان ,D.Cخط امحلل امـ  -أ   /احلل = 𝑉𝐶𝐸 + 𝐼𝐶(𝑅𝐸 + 𝑅𝐶) 

𝑉𝐶𝐸𝑀𝑎𝑥 اؾيدم
= 𝑉𝐶𝐶 = 15𝑉 ←  (𝐼𝐶 = وؾيدما  ,(15V, 0)وتذكل ثخـني اميلعة الاوىل ؿىل حمور امسٌُات  (0

𝐼𝐶𝑀𝑎𝑥
=

𝑉𝐶𝐶

𝑅𝐸+𝑅𝐶
=

15𝑉

 1+2 𝐾Ω
= 5𝑚𝐴 ← (𝑉𝐶𝐸 =   (5mA ,0)وتذكل ثخـني اميلعة امثاهَة ؿىل حمور امطادات  (0

 .هلعخني اؿالٍ نٌل يف امشلك ادانٍوًمت رمس خط امحلل وذكل ابمرتط تني ال

𝑉2        :             يف امليعلة امفـاةل حِر 𝐼𝐶ًوزمٌا اجياد كمية  (Q)مخـَني هلعة امدشلَل  . ب = 𝐼1𝑅2 =
𝑉𝐶𝐶

𝑅1+𝑅2
 𝑅2 
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𝑉2 =
15𝑉×5𝐾Ω

10𝐾Ω+5𝐾Ω
= 5𝑉  

𝑉𝐸وحِر ان                                                                    = 𝑉2 − 𝑉𝐵𝐸 = 5𝑉 − 0.7𝑉 = 4.3𝑉 

𝐼𝐸 =
𝑉𝐸

𝑅𝐸
=

4.3𝑉

2×103Ω
= 2.15𝑚𝐴       →         𝐼𝐶 ≈ 𝐼𝐸 = 2.15𝑚𝐴  

𝑉𝐶𝐸 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝐼𝐶 𝑅𝐸 + 𝑅𝐶 = 15𝑉 − 2.15 × 10−3𝐴 2 + 1 × 103 = 8.55𝑉  

 (8.55V, 2.15mA)يه  (Q)احدازَات هلعة امدشلَل وهبذا حكون 

 

𝑆𝛽 يف ادلائرة ادانٍ احسة الًك من /مثال , 𝑆  
𝑉𝐶𝐶ؾيد ثعحَق كاهون نريشِوف                                               /احلل = (𝐼𝐵 + 𝐼𝐶)𝑅𝐶 + 𝐼𝐵𝑅𝐵 + 𝑉𝐵𝐸 

 𝐼𝐵 =
𝑉𝐶𝐶−𝑉𝐵𝐸 −𝐼𝐶𝑅𝐶

𝑅𝐶+𝑅𝐵
       →        

𝜕𝐼𝐵

𝜕𝐼𝐶
=

−𝑅𝐶

𝑅𝐶+𝑅𝐵
 

وؾيد ثـوًظ , اثتت 𝑉𝐵𝐸ؿىل فرض ان 
𝜕𝐼𝐵

𝜕𝐼𝐶
𝑆 :        حنطل ؿىل( 8)يف مـادةل   =

1+𝛽

1+𝛽
𝑅𝐶

𝑅𝐶+𝑅𝐵

   , 𝑆𝛽 =
𝐼𝐶𝑂+𝐼𝐵

1+𝛽
𝑅𝐶

𝑅𝐶+𝑅𝐵

 

 

 امثواتت امِجَية(hybrid parameters  )

. ادانٍ (15-6) نٌل يف امشلك( ظرفا ادخال وظرفا اخراج)رابؾَة الاظراف ميكن متثَل امرتاىزس خور تدوائر 

 
 (15-6)شلك 

𝑖2 & (1) .…:ثور نٌل ًًلوميكن نخاتة ادلامخني انوخان ثطفان امرتاىزس = 𝑔2(𝑖1, 𝑣2)….. (2)        𝑣1 = 𝑔1(𝑖1, 𝑣2) 
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 𝑖1  : (       مذلري كري مـمتد)ثَار الادخال 

 𝑣1  : ( مذلري مـمتد)الادخال فومخَة

 𝑖2  : ( مذلري مـمتد)ثَار الاخراج

 𝑣2  : (مذلري كري مـمتد)فومخَة الاخراج 

 :وتب دخال امثواتت يف ُاثني املـادمخني

𝑣1 = 11𝑖1 + 12𝑣2 ….. (3) 

𝑖2 = 21𝑖1 + 22𝑣2 ….. (4) 

 
𝑣1

𝑖2
 =  

11 12

21 22
  

𝑖1

𝑣2
   

22وميكن جسمَة   , 21  , 12  , 11 ابمثواتت امِجَية او اخملخوعة 

11  : مماهـة الادخال( ثلاتل𝑟𝑖 )ؾيدما حكون دائرة الاخراج يف حاةل كرص   .11 =  
∆𝑣1

∆𝑖1
 
𝑣2

 …… (5)                    

12  : ثلاتل )امخكدري امـكيس نوفومخَة
1

𝐴𝑣
12.   ؾيدما حكون دائرة الادخال مفذوحة(  =  

∆𝑣1

∆𝑣2
 
𝑖1

 …… (6)                

21  : امكسة الامايم نوخَار( ثلاتلβ  اوα )ؾيدما حكون دائرة الاخراج يف حاةل كرص   .21 =  
∆𝑖2

∆𝑖1
 
𝑣2

 …… (5)      

22  : ثلاتل )مـكوس ملاومة الاخراج
1

𝑟𝑜
22.   ؾيدما حكون دائرة الادخال مفذوحة(  =  

∆𝑖2

∆𝑣2
 
𝑖1

 …… (5)               

 :مبا ًًل اتت امِجَية انرث مالمئة وسدددل امرمقني اجملاورًني مـ ومخكون امثو

 (11تداًل من )ًدل ؿىل الادخال :  iاحلرف 

 (12تداًل من )ًدل ؿىل وس حة اجلِد امـكيس :  rاحلرف 

 (21تداًل من )ًدل ؿىل وس حة امخَار الامايم :  fاحلرف 

 (22تداًل من )ًدل ؿىل الاخراج :  oاحلرف 

ذلا حكون املـادمخني . رتط خامؽ مشرتك (c)رتط ابؾر مشرتك او  (e)رتط كاؿدة مشرتك او  (b)واما احلرف الامين فِكون اما 

 :نٌل ًًل (4),  (3)

𝑣𝑏 = 𝑖𝑒 𝑖𝑏 + 𝑟𝑒𝑣𝑐 رتط ابؾر مشرتك        

𝑖𝑐 = 𝑓𝑒 𝑖𝑏 + 𝑜𝑒𝑣𝑐   

𝑣𝑏 = 𝑖𝑐 𝑖𝑏 + 𝑟𝑐𝑣𝑒 مشرتك خامؽرتط         

𝑖𝑒 = 𝑓𝑐 𝑖𝑏 + 𝑜𝑐𝑣𝑒   

𝑣𝑒 = 𝑖𝑏 𝑖𝑒 + 𝑟𝑏𝑣𝑐 مشرتك كاؿدةرتط         

𝑖𝑐 = 𝑓𝑏 𝑖𝑒 + 𝑜𝑏𝑣𝑐   


