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 (Transistor)الرتانزس تور 

وثالثة اطراف ولهذا فهو مماثل للصامم الثاليث يف  PNالرتانزس تور هو هجاز مصنوع من مواد ش به موصةل متكون من وصلتني 

يشري اىل اخلاصية اليت ميتلكها اجلهاز  (transfer)فهو اختصار لكمة  (trans)معهل. وتدل التسمية عىل طبيعة معل اجلهاز فاملقطع 

يف نقل الاشارة من دائرة الادخال ذات املقاومة الصغرية اىل دائرة الاخراج ذات املقاومة العالية من غري نقصان يذكر او بشلك 

اس تعيض ابنه عنرص صلب من عائةل املقاومة. وقد فتصف اجلهاز  (resistor)فهو اختصار لكمة  (istor)مكرب. اما اجلزء 

 ابلرتانزس تور عن الصاممات يف كثري من ادلوائر الالكرتونية وذكل النه:

 صغري احلجم جدًا ابملقارنة مع الصاممات. .1

 ال حيتاج اىل تسخني او فتيةل. .2

 ال يس هتكل طاقة كبرية. .3

 معره طويل جدًا وال تتأ ثر خواصه مع الزمن. .4

 ال يتأ ثر ابالهزتازات او الكدمات اثناء التشغيل. .5

 ائص الاساس ية للرتانزس توراخلص

بثالث مناطق يكون ترتيهبا عىل : يتكون الرتانزس تور من بلورة واحدة من ش به املوصل )سليكون او جريمانيوم( املكوانت .أ  

 .PNPاو  NPNهيئة 

 
 .PNPو  NPN( تركيب ورمز الرتانزس تور 5-1شلك )

من حيث املبدأ  الا ان قطبية اجلهد اجملهز واجتاه التيار يف الرتانزس تورين متعاكس. وسرنكز  NPNو PNPويتشابه معل النوعني 

 .NPNيف رشحنا عىل الرتانزس تور نوع 
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 (Base)يكون فيه منسوب التطعمي عاليًا, اما املنطقة الثانية فتسمى ابلقاعدة اذلي  (Emitter)تسمى املنطقة الاوىل ابلباعث 

حبدود )بضعة مايكروميرتات( وذات نس بة تشويب قليةل ابملقارنة مع منطقيت الباعث واجلامع )وهذا رشط وتكون دامئًا ضيقة و 

اسايس لعمل الرتانزس تور( ليك تقلل من احامتل التحام الالكرتوانت الهاربة من الباعث ابجتاه اجلامع مع جفوات منطقة القاعدة يف 

اذلي يرتاوح تطعميه بني التطعمي الغزير للباعث  (Collector)ثة فتسمى ابجلامع . اما املنطقة الثال NPNحاةل الرتانزس تور نوع 

 .(𝑖2𝑅) لتبديد احلرارةويف كثري من الرتانزس تورات متصل مع الغطاء والتطعمي اخلفيف للقاعدة, وتكون مساحته يه الاكرب 

بدورها بمترير معظم هذه الالكرتوانت بأ جتاه اجملمع املنحاز  يقوم الباعث املنحاز جبهد امايم حبقن الكرتوانته اىل القاعدة واليت تقوم

 عكس يًا )مقاومته عالية(.

(. ميتكل الباعث سهامً واجتاه  c-5 -1: يكون رمز الرتانزس تور يف ادلوائر الالكرتونية هو كام مبني يف الشلك )رمز الرتانزس تور .ب

 .PNPواذا اكن لدلاخل يكون من نوع  NPNيشري اىل اجتاه تيار الباعث, فأ ذا اكن للخارج يكون من نوع السهم 

القاعدة عكس يًا  )دائرة  -القاعدة اماميًا, واحنياز وصةل اجلامع -يعمل الرتانزس تور عند احنياز وصةل الباعث :ج. مبدأ  معل الرتانزس تور

 -وصةل اجلامع 𝑉𝐶𝐵القاعدة ابالحنياز الامايم بيامن يزود املصدر  -وصةل الباعث 𝑉𝐸𝐵 عكيس(. حيث يزود املصدر -احنياز امايم

 القاعدة ابالحنياز العكيس.

 
 عكيس للرتانزس تور -( دائرة احنياز امايم5-2شلك )

القاعدة ال تكون الكرتوانت الباعث قد دخلت منطقة القاعدة الا بعد ان  -يف حلظة تسليط الاحنياز الامايم عىل ثنايئ الباعث

اكرب من اجلهد احلاجز, عندها يبدأ  الباعث حبقن الكرتوانته اىل القاعدة مؤداًي بذكل اىل احداث تيار يف دائرة الباعث  𝑉𝐸𝐵تصبح 

فأ ن بعض الكرتوانت الباعث يسقط يف . ومبا ان نس بة التطعمي يف القاعدة )جفوات( تكون قليةل ذلا (𝐼𝐸)يدعى بتيار الباعث 

يسمى بتيار القاعدة  (𝜇𝐴)بعض هذه الفجوات )معلية اعادة التحام( ويمت تعويض الفجوات من املصدر مكونة تيار جفوات ضعيف 

(𝐼𝐵)ر ابجتاه اجلامع ذو الربط العكيس حيث تواجه منحدر هجد كبري يشلك مصدر . اما ما تبقى من الالكرتوانت )معضمها( س مي

جفوة(  -جذب لهذه الالكرتوانت يضاف لهذا التيار تيار ضعيف يتودل يف منطقة الاس تزناف بسبب احلرارة )توليد زوج الكرتون

من هنا يتضح مبدأ  . (𝐼𝐶)وان هذان التياران يكوانن تيار اجلامع  (𝐼𝐶𝑂)ويسمى بتيار الترسب  (𝜇𝐴)ويكون ضعيف ايضًا 

لكام زاد تيار الباعث وتبعًا ذلكل  𝑉𝐸𝐵 القاعدة يؤثر عىل تيار اجلامع كثريًا,فلكام زاد -معل الرتانزس تور يف ان هجد وصةل الباعث

 يزداد تيار اجلامع.
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 طرق ربط الرتانزس تور 

 ر ويه:بط الرتانزس تو هناك ثالث طرق لر 

 ربط اجلامع املشرتك.  -3   ربط الباعث املشرتك. -2   ربط القاعدة املشرتك. -1

وللك نوع من هذه الانواع حماس نه ومساوئه, ولكن ما جيب معرفته هو ان الباعث ينحاز اماميًا واجلامع ينحاز عكس يًا يف مجيع هذه 

 الانواع من الربط.

 (common base)ربط القاعدة املشرتكة  -1

قاعدة  -قاعدة اماميًا وثنايئ جامع -حيث يربط ثنايئ ابعث PNPالقاعدة املشرتكة لرتانزس تور ( طريقة ربط 5-3)يبني الشلك 

 دخال ودائرة الاخراج.  عكس يًا, وان القاعدة مشرتكة بني دائرة الا

 VCCVBB  
 PNP( طريقة ربط القاعدة املشرتكة للرتانزس تور 5-3شلك )

من قميته  %5هبذا التيار واذلي يفقد فهيا حوايل  . حيث حتقن القاعدة𝑉𝐸𝐵متودل بسبب هجد الاحنياز  𝐼𝐸ويكون تيار الادخال 

منه اىل اجلامع ويضاف هل  %95القاعدة( واذلي ميثل تيار القاعدة ومير البايق  بسبب اعادة الالتحام )اقتناص الفجوات اللكرتوانت

𝐼𝐶ة يف منطقة الاس تزناف.   جفو  -املنتج حراراًي والنايشء من توليد ازواج الكرتون 𝐼𝐶𝐵𝑂تيار الترسب  = 𝛼 𝐼𝐸 + 𝐼𝐶𝐵𝑂 

𝐼𝐶تساوي صفر فأ ن  𝐼𝐸ومن هذه املعادةل يتضح انه يف حاةل كون  = 𝐼𝐶𝐵𝑂  وانه يف حاةل كون𝐼𝐶𝐵𝑂  صغرية حبيث ميكن اهامهل

𝛂حًا الا يف درجات احلرارة العالية( تكون )غالبُا ما يكون هذا الافرتاض حصي =
𝑰𝑪

𝑰𝑬
مبعامل التكبري يف  (𝛂), حيث تسمى 

ومن خالل تطبيق  مشرية بذكل اىل ان تيار اجلامع ال خيتلف كثريًا عن تيار الباعث. 0.99اىل  0.9وترتاوح بني  الاشارة الكبرية

𝐼𝐸)(: 5-3قانون كريشهوف لدلائرة شلك ) = 𝐼𝐶 + 𝐼𝐵)  وعند التعويض عن𝐼𝐶  بـ𝛼 𝐼𝐸  بأ عتبار ان𝐼𝐶𝐵𝑂  يساوي صفر

𝐼𝐸                        وبذكل يكون: = 𝛼 𝐼𝐸 + 𝐼𝐵         →       𝐼𝐸(1 − 𝛼) = 𝐼𝐵     →      𝐼𝐸 =
1

(1−𝛼)
 𝐼𝐵  

𝛼 𝐼𝐸 =
𝛼

(1−𝛼)
 𝐼𝐵        →         𝑰𝑪 = 𝜷 𝑰𝑩                ) 𝛽 = 𝛼

(1−𝛼)
 (حيث ان   

 .مبعامل تكبري الاشارة الصغرية (𝜷) وتسمى

 

 

https://bjttransistor.files.wordpress.com/2012/07/29.gif
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 منحنيات اخلواص دلائرة القاعدة املشرتكة 

ان التعرف بصورة اكمةل عىل سلوك الرتانزس تور يف ادلوائر ال يمت الا من خالل التعرف عىل خمتلف العالقات بني اجلهود 

والتيارات ذات العالقة. ويف الرتانزس تور يوجد ترابط متبادل دامئًا بني اربعة مقادير: تياري وهجدي الادخال والاخراج 

(𝑉𝑜, 𝑉𝑖𝑛, 𝑖𝑜, 𝑖𝑖𝑛)  اول دراسة مجموعة ممزيات ادلخول نوس نت𝑖𝑖𝑛 = 𝑓(𝑉𝑖𝑛)  مع مجموعة ممزيات الاخراج𝑖𝑜 = 𝑓(𝑉𝑜). 

, يف ربط القاعدة املشرتكة, وهجد 𝐼𝐸ميثل العالقة بني تيار الادخال تشري ممزيات الادخال اىل املنحين اذلي  ممزيات الادخال: .أ  

:نالحظ (.5-4, كام ممثل يف الشلك )𝑉𝐶𝐵القاعدة  -بتة من هجد اجلامععند قمية اث 𝑉𝐸𝐵القاعدة  -الادخال اي هجد الباعث

 
 القاعدة -( العالقة بني تيار الباعث وفولتية الباعث5-4شلك )

مما يشري اىل صغر مقاومة الادخال واليت تعرف ابهنا  𝑉𝐸𝐵الباعث زايدة كبرية مع زايدة صغرية يف اجلهد يزداد تيار  -1

عند ثبوت فولتية  𝐼𝐸∆اىل التغري احلاصل يف تيار الباعث  𝑉𝐸𝐵∆القاعدة  -النس بة بني التغري احلاصل يف هجد الباعث

𝑉𝐶𝐵.𝑟𝑖الاخراج  = (
∆𝑉𝐸𝐵

∆𝐼𝐸
)𝑉𝐶𝐵

                                                                                        

 )وقميهتا بضع اومات(. 𝐼𝐸ادلاخةل  )التيار( الشارةلمتثل مقدار املقاومة اليت تبدهيا دائرة الادخال  ملعادةل اعالهوا

يزداد مع  𝑉𝐸𝐵عند قمية معينة لـ  𝐼𝐸ليس كبريًا الا انه من الواحض ان  𝐼𝐸عىل  𝑉𝐶𝐵عىل الرمغ من ان تأ ثري زايدة زايدة  -2

)اجلهد العكيس( سوف تزداد عرض منطقة الاس تزناف بني اجلامع والقاعدة  𝑉𝐶𝐵. والسبب هو عند زايدة 𝑉𝐶𝐵زايدة 

يف حاالت اعادة الالتحام وتكون الزايدة عىل حساب عرض القاعدة وبذكل تقل مساحة القاعدة واذلي يؤدي اىل نقص 

 .𝐼𝐸( وهذا يعين زايدة 𝐼𝐸اليت حتدث يف منطقة القاعدة )تقل خسائر 

بثبوت تيار  𝑉𝐶𝐵القاعدة  -وهجد اجلامع 𝐼𝐶املنحنيات اليت تربط بني تيار الاخراج  متثل ممزيات الاخراج ممزيات الاخراج: -ب

 ويتبني من هذه املنحنيات ما ييل: . 𝐼𝐸الادخال 

i.  يتغري𝐼𝐶  مع𝑉𝐶𝐵  فقط عند القمي الواطئة لـ𝑉𝐶𝐵  (𝑉𝐶𝐵 < 1). 

ii.  ًلتيار الباعث عند  ان تيار اجلامع يصبح مساواي(𝑉𝐶𝐵 > 1). 

iii.  ان قمية𝐼𝐶  ال تعمتد عىل𝑉𝐶𝐵  عند(𝑉𝐶𝐵 > ال تقابلها الا  𝑉𝐶𝐵ونالحظ ان الزايدة الكبرية يف  𝐼𝐸وامنا تعمتد عىل  (1

 .(𝑟𝑜)مما يدل عىل كرب مقاومة الاخراج  𝐼𝐶 جدًا يفزايدة طفيفة 
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 ( منحنيات اخلروج لرتانزس تور قاعدة مشرتكة5-5شلك )

  الكسب يف اجلهد(𝑨𝑽):  ويعين به النس بة بني التغري يف هجد الاخراج(∆𝑉𝑜) اىل التغري يف هجد الادخال(∆𝑉𝑖𝑛): 

𝑉𝑜 = 𝐼𝐶𝑟𝑜  )فولتية الاخراج( 

∆𝑉𝑜 = ∆𝐼𝐶𝑟𝑜      →      𝐼𝐶 = 𝛼 𝐼𝐸      →       ∆𝑉𝑜 = ∆𝛼𝐼𝐸𝑟𝑜           

𝑉𝑖𝑛اما هجد الادخال:                                                            = 𝐼𝐸 𝑟𝑖𝑛       →      ∆𝑉𝑖𝑛 = ∆𝐼𝐸𝑟𝑖𝑛    

𝑨𝑽 =
∆𝑉𝑜

∆𝑉𝑖𝑛
=

𝛼 ∆𝐼𝐸𝑟𝑜 

∆𝐼𝐸 𝑟𝑖𝑛 
= 𝜶 

𝒓𝒐 

𝒓𝒊𝒏 
  

 من خالل املعادةل الاخرية يتبني ان هناك كس بًا يف الفولتية كون مقاومة الاخراج يف ربط القاعدة املشرتكة كبرية جدًا مقارنة مبقاومة

. ومن  𝑟𝑜يف دائرة الاخراج وتكون عىل التوازي مع  𝑅𝐿 الادخال الصغرية. الا انه يف ربط القاعدة املشرتكة تربط مقاومة محل

لمقاومة لاملقاومة املاكفئة لهذا الربط تكون اصغر من اصغر مقاومة مشرتكة يف الربط ذلا تكون املقاومة املاكفئة قريبة  املعلوم ان

𝑅𝐿 كتابة املعادةل اعاله كام ييل:                                                                    , ذلا ميكن𝑨𝑽 = 𝜶 
𝑹𝑳

𝒓𝒊𝒏 
 

 يف دائرة الاخراج تؤدي اىل حفظ الكسب يف اجلهد الا ان ربطها يكون لالس باب التالية: 𝑅𝐿وعىل الرمغ من ان املقاومة 

I.  التحمك يف مقدار الكسب يف الفولتية من خالل اختيار قمية مناس بة لـ𝑅𝐿. 

II.  ال ميكن زايدة الكسب اىل املاالهناية بزايدة𝑅𝐿 نة همام زادت قمية , النه سوف يثبت عند قمية معي𝑅𝐿  ذلا جيب ان تكون

𝑅𝐿 .ذات قمية حمددة 

  (common emitter)ربط الباعث املشرتك  .2

الباعث, وان الباعث مشرتك بني  -الباعث ودائرة الاخراج يه اجلامع -يالحظ يف هذه ادلائرة ان دائرة الادخال يه القاعدة

الباعث عكس يًا  -ووصةل اجلامع 𝑉𝐵𝐸الباعث اماميًا بواسطة اجلهد  -قاعدةدائريت الادخال والاخراج. حيث يمت احنياز وصةل ال

 . ويعد هذا النوع من الربط من اكرث الانواع اس تعاماًل ومن خصائصه: 𝑉𝐵𝐸اكرب من  𝑉𝐶𝐸. وجيب ان يكون 𝑉𝐶𝐸بواسطة 
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VEE VCC 

 NPN( طريقة ربط الباعث املشرتك للرتانزس تور 5-6شلك )

I.  التيارعامل تكبري (𝛽) هو النس بة بني تيار الادخال :𝐼𝐵  وتيار الاخراج𝐼𝐶                           :𝛽 =
𝐼𝐶

𝐼𝐵
 

اىل  20من  𝛽من تيار الباعث وعليه ترتاوح  %5يف معظم الرتانزس تورات )ما عدا ترانزس تورات القدرة( يكون تيار القاعدة 

 ذلا يس تخدم ربط الباعث املشرتك يف تكبري التيار. 500

α =
𝐼𝐶

𝐼𝐸
         →         (𝐼𝐸 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝐵)         →         𝐼𝐵 = 𝐼𝐸 − 𝐼𝐶 

𝛽 =
𝐼𝐶

𝐼𝐵
=

𝐼𝐶

𝐼𝐸−𝐼𝐶
=

𝐼𝐶
𝐼𝐸

𝐼𝐸
𝐼𝐸

 − 
𝐼𝐶
𝐼𝐸

=
𝛼

1−𝛼
     →     𝛽 = 𝛼

1−𝛼
 

 وهذا يعين ان التكبري يكون كبري يف ربط الباعث املشرتك. ∞اىل  𝛽  يعين ذهاب 1من  𝛼  عند اقرتاب

II.  تيار الترسب𝐼𝐶𝐸𝑂 يتكون تيار اجلامع يف ربط الباعث املشرتك من مركبتني وهام اجلزء املكرب يف ربط الباعث املشرتك :

𝛽𝐼𝐵 من تيار القاعدة  الباعث. -اجلامعاملتودل حراراًي يف دائرة  𝐼𝐶𝐸𝑂وتيار الترسب   

𝐼𝐶 = 𝛽𝐼𝐵 + 𝐼𝐶𝐸𝑂  …… (1)    →     𝐼𝐸 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝐵      →       𝐼𝐶 = 𝛼 𝐼𝐸 + 𝐼𝐶𝐵𝑂 

𝐼𝐶 = 𝛼 (𝐼𝐶 + 𝐼𝐵) + 𝐼𝐶𝐵𝑂    →      𝐼𝐶(1 − 𝛼) = 𝛼 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶𝐵𝑂  

𝐼𝐶 =
𝛼

1−𝛼
 𝐼𝐵 +

1

1−𝛼
 𝐼𝐶𝐵𝑂    →      𝐼𝐶 = 𝛽𝐼𝐵 +

1

1−𝛼
 𝐼𝐶𝐵𝑂  

𝐼𝐶𝐸𝑂)( يتضح ان 1مبقارنة املعادةل الاخرية مع معادةل ) =
1

1−𝛼
 𝐼𝐶𝐵𝑂). 

𝛼( 1عندما ) 𝛽جد قمية  مثال/  = 0.9( .2 )𝛼 = 0.98( .3 )𝛼 = 0.99. 

𝜷 = 𝜶

𝟏−𝜶
 ,    (1) 𝛽 = 0.9

1−0.9
= 9      (2) 𝛽 = 0.98

1−0.98
= 49         (3) 𝛽 = 0.99

1−0.99
= 99 

𝛽)عندما  (𝐼𝐸)احسب  مثال/ = 50)  ,(𝐼𝐵 = 20𝜇𝐴). 

𝐼𝐸 = 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶 = 𝐼𝐵 + 𝛽𝐼𝐵 = 𝐼𝐵(1 + 𝛽) = 20 × 10−6(1 + 50) = 1020 × 10−6 𝐴  
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 منحنيات اخلواص لربط الباعث املشرتك:

الباعث(  -وفولتية الادخال )القاعدة 𝐼𝐵 متثل مجموعة املنحنيات او املنحين اذلي يربط بني تيار الادخال ممزيات الادخال: .أ  

𝑉𝐵𝐸  الباعث  -واثبتة لفولتية اجلامععند قمية معينة𝑉𝐶𝐸 :ويتبني من املنحين ما ييل    

 
 عىل منحىن خواص الباعث املشرتك 𝑽𝑪𝑬تأ ثري زايدة   (5-7شلك )

 لثنايئ بلوري منحاز اماميًا. (I-V)يشابه هذا املنحىن منحىن اخلواص  -1

وهبذا فأ ن مقاومة الادخال  𝑉𝐸𝐵مع  𝐼𝐸 يكون اقل من ازدايد 𝑉𝐵𝐸مع  𝐼𝐵ابملقارنة مع القاعدة املشرتكة نالحظ ان ازدايد -2

𝑟𝑖      : عدة مئات من الاومات 𝑟𝑖حيث تبلغ  (CB)اكرب مما يه عليه يف دائرة  (CE)دلائرة  = (
∆𝑉𝐵𝐸

∆𝐼𝐵
)𝑉𝐶𝐸=𝑐𝑜𝑛𝑠. 

س تزناف للمامع وبذكل يصبح عدد بسبب زايدة طبقة الا 𝑉𝐵𝐸تقلل من تيار القاعدة لنفس القمية من  𝑉𝐶𝐸ان زايدة  -3

 الالكرتوانت الساقطة يف الفجوات اقل ذلكل يقل تيار اعادة الالتحام )تيار القاعدة(.

𝑉𝐵𝐸) صغرية جدًا وتقرتب من الصفر عند 𝐼𝐵تكون قمية  -4 <  السالبة مهنا وهذا هو رشط القطع.او  (0.5

. وتتسم 𝐼𝐵لقمي اثبتة من تيار الادخال  𝑉𝐶𝐸وفولتية الاخراج  𝐼𝐶يه منحنيات العالقة بني تيار الاخراج  ممزيات الاخراج: .ب

 
 الباعث املشرتك واص( منحنيات اخل5-8شلك )

بني الصفر والواحد فولت فقط مث يصبح اثبتًا تقريبًا حيث تكون هذه الفولتية اكفية  𝑉𝐶𝐸 عند تغري 𝐼𝐶يتغري تيار اجلامع  -1

 .(knee voltage)لسحب مجيع الالكرتوانت اىل منطقة اجلامع وتسمى هذه الفولتية بفولتية الركبة 

 اجلامع واعتقال اعداد قليةل انجتة عن زايدة عرض منطقة الاس تزناف يف 𝐼𝐶 لن تؤدي الا اىل زايدة طفيفة يف 𝑉𝐶𝐸 ان زايدة -2

      اخرى من الكرتوانت القاعدة قبل سقوطها, وعليه فأ ن مقاومة الاخراج يف دائرة الباعث املشرتك تكون كبرية نوعًا ما

𝑟𝑜                       (, اقل مما هو عليه يف دائرة القاعدة املشرتكة.50KΩ)تقريبًا  = (
∆𝑉𝐶𝐸

∆𝐼𝐶
)𝐼𝐵=𝑐𝑜𝑛𝑠. 
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 .𝛽𝐼𝐵وتساوي )بعد فولتية الركبة(  𝐼𝐵 اكرب بكثري من 𝐼𝐶ذلا تكون قمية   𝜇Aبـ 𝐼𝐵 تقاس بيامن mAبـ  𝐼𝐶 تقاس -3

𝐼𝐵 عند -4 =  .𝐼𝐶𝐸𝑂 الباعث -يساوي تيار الترسب دلائرة اجلامع 𝐼𝐶فأ ن  0

الكبرية مما يشري اىل عدم خطية  𝐼𝐵 الصغرية وتكون متباعدة عند قمي 𝐼𝐵متقاربة عند قمي  𝐼𝐶تكون املسافة بني منحنيات  -5

 . 𝐼𝐶مع  𝛽 واذلي ياكىفء تغري 𝐼𝐶و 𝐼𝐵 بني العالقة

 
 𝑰𝑩مع  𝑰𝑪( تغري 5-10شلك )                              𝜷تأ ثري درجة احلرارة عىل ( 5-9شلك )

  (common collector)ربط اجلامع املشرتك  .3

ال خيتلف ربط الرتانزس تور هبيئة اجلامع املشرتك عام هو عليه يف هيئة الباعث املشرتك الا ان هجد الاخراج يؤخذ عادة من طرف 

𝑉𝐵𝐵. من خالل قانون كريشهوف بني الباعث والارضية( بداًل من اجلامع 𝑅𝐿 الباعث )بعد ادخال مقاومة = 𝑉𝐵𝐸 + 𝑉𝐸  ومبا

ذلا ال  )اقل بقليل( 𝑉𝐵𝐵يكون مساوي تقريبًا جلهد الادخال  𝑉𝐸ذلا فأ ن هجد الاخراج فولت(  0.3او  0.7قليل ) 𝑉𝐵𝐸ان 

 يوجد كسب يف اجلهد او ان دائرة اجلامع املشرتك ال تس تخدم يف تكبري اشارة اجلهد.

VCC 

 NPNاملشرتك للرتانزس تور  اجلامع( طريقة ربط 5-11شلك )

 .(𝛾)من هجة اخرى نالحظ وجود كسب يف التيار. حيث يرمز لعامل الكسب ابلرمز 

𝛾 =
𝐼𝐸

𝐼𝐵
=

𝐼𝐶+𝐼𝐵

𝐼𝐵
=

𝐼𝐶

𝐼𝐵
+ 1 ,         𝛽 =

𝐼𝐶

𝐼𝐵
     ⟹     ∴  𝛾 = 𝛽 + 1 

𝛽 =
𝛼

1−𝛼
    ∴  𝛾 = 𝛽 + 1 =

𝛼

1−𝛼
+ 1 =

1

1−𝛼
   

𝜸 =
𝟏

𝟏−𝜶
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𝐼𝐸 = 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶 = 𝐼𝐵 + (𝛼𝐼𝐸 + 𝐼𝐶𝐵𝑂)  

𝐼𝐸 − 𝛼𝐼𝐸 = 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶𝐵𝑂    →    (1 − 𝛼)𝐼𝐸 = 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶𝐵𝑂         

𝐼𝐸 = 𝛾(𝐼𝐵 + 𝐼𝐶𝐵𝑂 )  

متتاز هذه ادلائرة مبقاومة ادخال عالية جدًا ومقاومة اخراج واطئة جدًا وهبذا فأ هنا تس تخدم يف احلاالت اليت يلزم فهيا توافق 

 :كام يف الشلك التايل ة ذات ممانعة اخراج عاليةاملامنعات, حيث تقوم بسوق دائرة ذات ممانعة ادخال واطئة من دائر 

 

 ( اس تخدام دائرة اجلامع املشرتك يف ادلوائر العملية5-11شلك )

يبني اجلدول مقارنة وصفية بني الانواع الثالثة دلوائر الرتانزس تور, ويالحظ من هذا اجلدول بأ ن دائرة الباعث املشرتك فوائد 

عديدة متزيه عن الانواع الاخرى. ولهذا السبب فهو اكرث اس تخدامًا. اما اسوأ  هذه ادلوائر فهو ربط اجلامع املشرتك واذلي يدعى 

 وذلا فانه يس تخدم يف تطبيقات خاصة جداً. (emitter follower)بدائرة الباعث التابع 

 ( مقارنة وصفية دلوائر الرتانزس تور5-1جدول )

 اجلامع املشرتك الباعث املشرتك القاعدة املشرتكة املمزيات ت

 (750KΩ)عالية  (1KΩ) متوسطة (100Ω)واطئة  ممانعة الادخال 1

 (50Ω)واطئة  (50KΩ) متوسطة (450KΩ) عالية ممانعة الاخراج 2

 اقل من واحدقليل  (300حوايل )عايل  (150حوايل )متوسط  الكسب يف اجلهد 3

 (100حوايل )عايل  (100حوايل )يل اع اقل من واحد الكسب يف التيار 4

 قليل عايل متوسط الكسب يف القدرة 5

 صفر 0180 صفر فرق الطور بني ادلخول واخلروج 6

 ملوامئة املامنعات للرتددات املسموعة العاليةللرتددات  الاس تعامل 7

 

 


