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انفصم األول
مفاهيم رئيسة في اندارات اإلنكترونية
كممات مفتاحية KEYWORDS
اإلشارات  , signalsاإلشارات التماثيمية واإلشارات الرقمية  ,analog and digital signalsالمضخمات , amplifiers

االستجابة الترددية لممضخمات .frequency response of amplifiers

الممخص ABSTRACT
ييدف الفصل األول إلى إدخال بعض المفاىيم والمصطمحات الرئيسة .سندرس ,عمى وجو الخصوص ,اإلشا رات
( )signalsوأىم الدا رات اإللكترونية المصممة لتحقيق أىم وظائف معالجة اإلشارة ,وىي تضخيم اإلشارات ( signal

 .)amplificationسنعرض بعد ذلك لمدا رات المكافئة لممضخمات الخطية ( .)linear amplifierوسوف تستعمل ىذه
الدارات المكافئة في الفصول الالحقة في تصميم وتحميل دارات المضخمات.

إذ أن المضخم ىو العنصر األساس في الدا رات التماثمية ( ,)analog circuitsكما أن العاكس المنطق ي يمعب الدور

نفسو في الدا رات الرقمية (.)digital circuits

باإلضافة إلى تحفيز دراسة اإللكترونيات ,يمعب ىذا الفصل دور ال جسر بين دراسة الدا رات الخطية (,)linear circuits

وودراسة وتحميل الدارات اإللكترونية (.)design and analysis of electronic circuits

مخرجات الفصل األول ILO1
استيعاب المفاىيم الرئيسة في الدارات اإلكترونية :

 .1فيم عمل الدارات اإللكترونية التي تعالج اإلشارات.

 .2معرفة تمثيل منابع اإلشارة عمى شكل دارة نورتون أو دارة ثيفينين.

 .3فيم تمثيل اإلشارات التماثمية والرقمية.

 .4فيم عمل تضخيم اإلشارات ,ومضخمات اإلشارة.

األهداف التعميمية لمفصل األول ILO1
ييدف ىذا الفصل إلى تمكين الطالب من استيعاب بعض المفاىيم الرئيسة والمصطمحات المتعمقة باإللكترونيات.

وبشكل خاص اإلشارات والدا رات التي تعالجيا ومن أىميا المضخمات .كما ييدف إلى د راسة الدارة المكافئة لممضخمات

الخطية ,والتي ستستعمل في الفصول التالية لتحميل وتصميم دارات المضخمات.
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 .1اإلشارات SIGNALS
تحمل اإلشارات معمومات حول أشياء ونشاطات متنوعة في عالمنا الفيزيائي .فاألمثمة كثيرة :إذ تحتوي اإلشارات
معمومات عن الطقس والتي تمثل درجة ح اررة اليواء ,والضغط ,وسرعة الرياح ,وما إلى ذلك .تممك اإلشارة الصوتية
لمذيع ال راديو  ,الذي يق أر نشرة األخبار عبر الميكرفون  ,معمومات حول الشؤون العالمية .وتستعمل أدوات لقياس عددًا
من المعامالت ذات الصمة بمفاعل نووي ,ويعطي كل جياز قياس إشا رة لمراقبة حالة المفاعل.

يحتاج الم راقب ,سواء كان إنسانًا أو آلة ,دائما إلى معالج ة مجموعة من اإلشارات وفق طريقة محددة سمفًا ,وذلك
الستخراج المعمومات المطموبة منيا .عادة تقوم النظم اإللكترونية ( )electronic systemsبمعالجة اإلشارات ( signal

 )processingىذه بسيولة أكثر من ذي قبل .ولكي يكون ىذا ممكناً ,يجب أوالً تحويل اإلشا رة الفيزيائية إلى إشارة

تيار .ويتم إنجاز ىذه العممية باستعمال أجيزة تحويل المقادير الفيزيائية إلى إشا رات كيربائية,
كيربائية ,جيدًا كانت أو ًا
والتي تعرف بمحوالت الطاقة ( .)transducersتوفر أسواق المعدات اإللكترونية مجموعة متنوعة من محوالت الطاقة,

يناسب كل منيا أحد األشكال المتنوعة لإلشارات الفيزيائية .عمى سبيل المثال ,يمكن تحويل األمواج الصوتية التي
يصدرىا اإلنسان إلى إشارات كيربائية باستعمال ال ميكروفون ,الذي ىو في الواقع محول ضغط .ليس ىدفنا ىنا دراسة
تمك المحوالت ,بدال من ذلك سنفترض أن اإلشا رات التي تيمنا موجودة بالفعل عمى شكل إشارات كيربائية ممثمة بأحد
شكمين متكافئين مبينين في الشكل  .1.1يبين الشكل  )a( 1.1إشارة ممثمة بمنبع جيد كيربائي ) , (v s t مقاومتو
)  . (R sويبين الشكل  )b( 1.1إشارة بديمة ممثمة بمنبع تيار كيربائي ) , (i s t مقاومتو )  . (R sعمى الرغم من أن
فإن الدارة المبينة في الشكل  ,)a( 1.1والمعروفة باسم مكافئ ثيفينين ( ,)Thévenin formىي
التمثيمين متكافئانَ ,
دارة مفضمة في االستعمال عندما تكون المقاومة )  (R sمنخفضة القيمة .أما الدارة المبينة في الشكل , )b( 1.1
والمعروفة باسم مكافئ نورتون ( ,)Norton formفيي دارة مفضمة في االستعمال عندما تكون المقاومة )  (R sعالية

القيمة.

الشكل  :1.1تمثيالن لمنبع إشارة )a( :مكافئ ثيفينين ,و( )bمكافئ نورتون.

2
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ينبغي اآلن أن نكون عمى دراية تامة بكال التمثيمين حيث ترتبط معامالتيما بالعالقة التالية:
) v s (t )  R s i s (t

أن اإلشارة ىي مقدار متغير مع الزمن ,والذي يمكن أن يمثمو الرسم البياني في الشكل
يتضح من المناقشة الواردة أعالهَ ,
.2.1

الشكل  :2.1إشارة جيد متغير مع الزمن.
 : )Time( الزمن
في الواقع ,تتمثل المعمومات المحمولة عمى اإلشارة في تغي رات مطاليا مع الزمن .وبصفة عامة ,يصعب تمثيل مثل ىذه
اإلشارات رياضيًا .وبعبارة أخرى ,فإنو ليس من السيل توصيف مثل ىذه اإلشارة المبينة في الشكل  2.1توصيفاً موج ًاز.

وبطبيعة الحال ,فإن مثل ىذا التوص يف لو أىمية كبيرة عندما ننوي تصميم دا رات مناسبة لمعالجة اإلشارات ,والتي تقوم

بمعالجة مرغوبة عمى إشارة معينة.
المثال 1.1
ال مفر من وجود مقاومة خرج لمنبع اإلشارة ,وىو نقص يحد من قدرة المنبع عمى تقديم إشارة بكامل قوتيا إلى الحمل.
لتوضيح ىذه النقطة نفترض منبع إشارة مطبق عمى مقاومة حمل )  (R Lكما ىو مبين في الشكل .3.1

 أوجد الجيد )  (v oعمى طرفي مقاومة الحمل )  , (R Lومن ثم المقاومة )  (R sالتي تحقق شرط تساوي الجيدين
)  (v oو )  , (v sفي حالة منبع الجيد لمكافئ ثيفينين
 أوجد التيار )  (i oالمار في مقاومة الحمل )  , (R Lومن ثم المقاومة )  (R sالتي تحقق شرط تساوي التيارين
)  (i oو )  , (i sفي حالة منبع التيار لمكافئ نورتون

3
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)(a

)(b

الشكل  :3.1دارتا المثال .1.1
الحل
في حالة دارة ثيفينين المكافئة (الشكل  ,)(a) 3.1يمكن إيجاد جيد الخرج )  (v oعمى طرفي مقاومة الحمل ) (R L

باستعمال قاعدة تجزيء الجيد ( :)voltage divider
RL
vs
R L  Rs

vo 

كي يتساوى تقريبًا الجيدان )  (v oو )  (v sواستنادًا إلى المعادلة أعاله
v0 vs

ينبغي أن تكون المقاومة )  (i oأصغر بكثير من المقاومة ) (R L
RL

Rs

في حالة دارة ثيفينين المكافئة ,وفي الحالة المثالية تكون مقاومة المنبع معدومة (  ,) R s  0ومع تزايد قيمة ( ) R s

مقارنة بمقاومة الحمل )  , (R Lتتناقص قيمة جيد الحمل )  , (v oوىي نتيجة غير مرغوب بيا.

في حالة دارة نورتون المكافئة (الشكل  ,)(b) 3.1يمكن إيجاد تيار الخرج )  (i oالمار في مقاومة الحمل ) (R L

باستعمال قاعدة تجزيء التيار ( :)current divider
Rs
is
Rs  R L

io 

كي يتساوى تقريباً التياران )  (i oو )  (i sواستنادًا إلى المعادلة أعاله
is

i0

ينبغي أن تكون المقاومة (  ) R sأكبر بكثير من المقاومة ) (R L
RL

Rs

في حالة دارة نورتون المكافئة ,وفي الحالة المثالية تكون مقاومة المنبع ال نيائية (  ,) R s  ومع تناقص قيمة ( ) R s
مقارنة بمقاومة الحمل )  , (R Lتتناقص قيمة تيار الحمل )  , (i oوىي نتيجة غير مرغوب بيا.
ينبغي أن نشير ىنا أن مصممي الدا رات ليس بوسعيم أن يفعموا شيئًا حيال قيمة مقاومة المنبع (  , ) R sالتي تكون

ال تسمح ليم بتخفيض أو حذف فقدان قوة اإلشارة الناتج عن وصل الحمل بمنبع
قيمتيا مفروضة .عمييم أن يبتكروا حمو ً

اإلشارة.

4
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 .2طيف ترددات اإلشارات FREQUENCY SPECTRUM OF SIGNALS
تتمثل الخواص المفيدة جداً إلشارة  ,في حالة تابع عشوائي مع الزمن  ,في طيف ترددىا ( .)frequency spectrum

نحصل عمى مثل ىذا التوصيف لإلشارة من خالل أدوات رياضية معروفة كسالسل فورييو ( )Fourier seriesوتحويل
فورييو (  .)Fourier transformلسنا ميتمين ىنا في تفاصيل ىذه التحويالت  ,يكفي أن نقول أن تمك األدوات
الرياضية توفر وسيمة لتمثيل إشارة الجيد )  ((v s (tأو إشارة التيار )  ((i s (tكمجموع إشارات جيبية ليا ترددات
جدا في تحميل وتصميم واختبار الدارات اإللكترونية .لذلك,
ومطاالت مختمفة .مما يجعل اإلشارة الجيبية إشارة ميمة ً
سنستعرض بإيجاز خصائص اإلشارة الجيبية.
يبين الشكل  4.1إشارة الجيد الجيبية ) ((v a (t

1.1

v a (t ) V a sin  t

حيث تدل ( )Vaعمى القيمة العظمى لمطال اإلشارة الجيبية وواحدتيا الفولت ( ,)Vويدل ( )ωعمى التردد الزاوي وواحدتو
1
أن (  ,)   2  f rad / sحيث ( )fىو التردد ,وواحدتو الييرتزHz ( ,
الراديان في الثانية الواحدة .أي َ
T
والدور ( ,)Tواحدتو الثانية.

,) f 

توصف اإلشارة الجيبية تمامًا بالقيمة العظمى ليا ( ,)Vaوبالتردد الزاوي ( ,)ωوبزاوية فرق الصفحة بالنسبة لمرجع زمني

اعتباطي .اختير مبدأ الزمن  ,في الحالة المبينة في الشكل  , 4.1بحيث تكون زاوية فرق الطور معدومة .وتجدر اإلشارة
إلى أنو من الشائع التعبير عن مطال اإلشارة الجيبية بالقيمة الفعالة (( )rmsجذر مربع القيمة الوسطى) ,وىو ما يساوي
القيمة العظمى مقسوما عمى ( .) 2وىكذا فإن القيمة الفعالة لإلشارة الجيبية (( )va(tالمبينة في الشكل  4.1ىو (

1
الشكل  :4.1إشارة جيد جيبية مطاليا ( )Vaوترددىا ( Hz
T

Va
2

).

 ,) f وترددىا الزاوي ( .)   2  f rad / s

عمى سبيل المثال ,عندما نتحدث عن شبكة البيوت الكيربائية ,باعتبارىا ( ( ) 120Vفي الواليات المتحدة األمريكية),

فإن القيمة العظمى لإلشارة الجيبية (  .)120 2واذا عدنا إلى تمثيل اإلشارات كمجموع لإلشارات الجيبية ,نالحظ أن

سمسمة فورية تستعمل إلنجاز ىذه الميمة في الحالة الخاصة إلشارة دورية .من ناحية أخرى ,يسمح لنا استعمال تحويل
فورييو لمتعبير عن إشارة دورية كمجموع توابع جيبية محددة تردداتيا ىي توافقيات التردد األساسي لإلشارة الدورية.
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عمى سبيل المثال ,يمكن التعبير عن اإلشارة المربعة المتناظرة المبينة في الشكل  5.1كما يمي:

 2.1

1
1


V a  sin 0 t  sin 3 0 t  sin 5 0 t  ... 

3
5



4V

v (t ) 

الشكل  :5.1إشارة مربعة متناظرة مطاليا .V
2
حيث تدل )  (Vعمى مطال اإلشارة المربعة وواحدتيا الفولت )  , (Vويدل (
T

 ) 0 عمى التردد ال زاوي الرئيسي

(  Tىو دور اإلشارة المربعة).

بسبب التناقص التدريجي لمطال التوافقيات  ,يمكن تقريب السمسمة الال نيائية إلى سمسمة تقريبية تمثل اإلشارة المربعة.
تشكل المكونات الجيبية في السمسمة المعطاة في المعادلة ( )2.1الطيف الترددي لإلشارة المربعة .يمكن تمثيل مثل ىذا
الطيف بيانيا كما ىو مبين في الشكل  ,6.1حيث يمثل المحور األفقي التردد الزاوي ( )ωبالراديان في الثانية الواحدة.

الشكل  :6.1طيف الترددات لإلشارة المربعة الدورية المبينة في الشكل .5.1
يمكن تطبيق تحويل فورييو عمى تابع غير دوري مع الزمن ,والمبين في الشكل  ,2.1ليعطي طيفو الترددي كتابع مستمر

مع التردد كما ىو مبين في الشكل  .7.1وخالفًا لحالة اإلشارات الدورية ,حيث يكون طيف الترددات متقطعًا
(  0وتوافقياتيا) ,يحتوي طيف اإلشارة غير الدورية بصفة عامة عمى جميع الترددات الممكنة.

6
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الشكل  :7.1طيف الترددات لإلشارة المربعة الدورية المبينة في الشكل .2.1
 :Frequency spectrum طيف الترددات
ومع ذلك ,عادة ما تقتصر األجزاء الرئيسة من طيف اإلشارات العممية عمى ش رائح قصيرة نسبيا من محور التردد (- )ω

مع مالحظة الفائدة الكبرى في معالجة مثل ىذه اإلشارات .عمى سبيل المثال ,طيف ترددات األصوات المسموعة

( )audible soundsكالكالم (  )speechوالموسيقى ( )musicيمتد من حوالي )  (20 Hzإلى حوالي ) , (20 kHz
وىو نطاق ترددي يعرف باسم النطاق الصوتي (  .)audio bandىنا ينبغي أن نالحظ أنو عمى الرغم من أن ترددات
بعض النغمات الموسيقية أعمى من )  , (20 kHzغير أن األذن البشرية غير قاد رة عمى سماع تمك الترددات .وكمثال
آخر ,يتراوح طيف إشارات الفيديو التماثمية بين )  (0 MHzو ) . (4 MHz
أخي اًر ,يمكن تمثيل إشارة ما بطريقة تظير التغير الموجي ليا مع الزمن ,كما ىو في حالة إشارة الجيد )  ((v a (tالمبينة
في الشكل  ,2.1أو بصيغة الطيف الترددي كما ىو مبين في الشكل  .1.7من المعروف أن التمثيمين البديمين عمى

التوالي ىما التمثيل في المجال الزمني ,والتمثيل في المجال الترددي .سيشار إلى تمثيل اإلشارة )  ((v a (tفي مجال
التردد بالرمز )) . (V a (

المثال 2.1
أوجد قيمة التردد (  ) fوقيمة التردد الزاوي (  ,) إلشارة جيبية دورىا ( .)1 ms
الحل
1
1
  3  1000 Hz
T 10

f 

  2  f  2  10 3 rad/s
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المثال 3.1
يعمل بث تمفزيوني في مجال الترددات الفائقة (فوق العالية جدًا)  ,)ultra high frequency( UHFويبدأ بالقناة رقم 14

ويمتد من التردد )  (470 MHzإلى التردد )  . (806 MHzإذا خصصت )  (6 MHzلكل قناة ,ما ىو عدد األقنية

التي يتضمنيا ىذا المجال؟
الحل
عدد األقنية:

806 MHz  470 MHz 336 MHz

 56
6 MHz
6 MHz

أي من القناة ( )12إلى القناة (.)12+56-1=69
المثال 4.1
عند تطبيق اإلشارة المربعة المبينة في الشكل  5.1عمى مقاومة ,وسمسمة فوريية ليا معطاة في المعادلة ( ,)2.1يمكن
T
1 v 2 
حساب االستطاعة المبددة فييا مباشرة من العالقة   dt
T 0  R 

 P أو بشكل غير مباشر بجمع مساىمة كل مركمة

توافقية ,أي (  ,) P  P1  P3  P5  ...والتي يمكن إيجادىا مباشرة بمعرفة القيم الفعالة ليا .أثبت أن كال الطريقتين
متكافئتان .ماىي نسبة الطاقة الناتجة عن التوافقية األولى؟ وماىي نسبة الطاقة الناتجة عن التوافقيات حتى التوافقية

الخامسة ؟ ماىي نسبة الطاقة الناتجة عن التوافقيات حتى التوافقية السابعة ؟ وماىي نسبة الطاقة الناتجة عن التوافقيات
حتى التوافقية التاسعة ؟ ما ىو عدد التوافقيات الذي يعطي  % 90من الطاقة؟ (عند عد التوافقيات ,تكون التوافقية
الرئيسة (التوافقية األولى) عند  , 0وتكون التوافقية الثانية عند  , 2 0وىمم جرا.)...
الحل
T
1 v 2 
1 V2
V2
dt



T

 
T 0  R 
T R
R

P

الحل البديل
2

2

2

 4V  1  4V  1  4V  1
P  P1  P2  P3  ...  


 ...



R
R
R
2

3
2

5
2







V2 8  1 1
1

 2  1   
 ... 
R   9 25 49


2
يمكن أن نجد بالحساب المباشر أن مجموع القيم الالنيائية بين القوسين تقترب من (
8



) ,بالتالي تصبح  Pمساوية

V 2
) والتي أوجدناىا بالحساب المباشر.
إلى (
R

8
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نسبة الطاقة الناجمة عن التوافقية األولى ىو
(  0.81

نسبة الطاقة الناتجة عن التوافقيات حتى التوافقية الخامسة ىو

8

2

).

8  1 1 
1 
(  0.93
 2  9 25 

).

نسبة الطاقة الناتجة عن التوافقيات حتى التوافقية السابعة ىو
8  1 1
1 
( 1      0.95
2 
  9 25 49 

).

نسبة الطاقة الناتجة عن التوافقيات حتى التوافقية التاسعة ىو
8  1 1
1 1
1  

(  0.96
2 
  9 25 49 81 

).

نسبة الطاقة  %90تحصل عند التوافقية الثالثة أي
8  1
1
 0.9
 2  9 

 .3اإلشارات التماثمية واإلشارات الرقمية ANALOG AND DIGITAL SIGNAL
تسمى إشارة الجيد الموصفة في الشكل  2.1إشارة تماثمية ( .)analog signalيستمد ىذا االسم من حقيقة أن ىذه
اإلشارة تماثل اإلشارة الفيزيائية التي تمثميا .يمكن أن نأخذ مطال اإلشارة عند أية قيمة  ,ىذا يعني أن مطال اإلشارة
التماثمية يبدي تغي اًر مستم ًار عمى كامل المجال .الغالبية العظمى من اإلشا رات التي نصادفيا في حياتنا اليومية ىي

إشارات تماثمية .تعرف الدارات اإللكترونية التي تعالج مثل ىذه اإلشارات بالدارات التماثمية (.)analog circuits

البديل اآلخر لتمثيل إشارة ىو سمسمة من األرقام ,إذ يمثل كل رقم مطال اإلشارة في لحظة من الزمن .وتسمى اإلشارة
الناتجة اإلشارة الرقمية ( .)digital signalلنبين كيف يمكن أن نمثل إشارة بيذا الشكل ,يعني ,كيف يمكن تحويل إشارة

من الشكل التماثمي إلى الشكل الرقمي؟ لتوضيح ذلك نعتمد الشكل  ,(a) 8.1يمثل المنحني ىنا إشارة الجيد المماثمة

لتمك المبينة في الشكل  .2.1قسم محور الزمن إلى فترات متساوية أشرنا إلييا بالمحظات الزمنية (  ,) t 0 , t1 , t 2 ,...وىمم
جرا .يقاس مطال اإلشارة في كل لحظة من ىذه المحظات الزمنية ,وىو ما يعرف بعممية أخذ العينات ( .)sampling
ال إلشارة الشكل  (a) 8.1بالنظر إلى عيناتيا .تعرف إشارة الشكل  (b) 8.1فقط عند
يبين الشكل  (b) 8.1تمثي ً

لحظات أخذ العينات .لم تعد اإلشارة مستمرة مع الزمن ,بل ىي إشارة مقطعة ( .)discrete-time signalومع ذلك,
وبما أن مطال كل عينة يمكن أن يأخذ أية قيمة من قيم المجال المستمر ,تبقى إشارة الشكل  (b) 8.1إشارة تماثمية.
إذا مثمنا مطال كل عينة من عينات اإلشارة المبينة في الشكل  (b) 8.1بعدد ,نحصل عمى عدد محدد من األرقام ,عند
مستمر .يقال أن المطال مكمم (  ,)quantizedأو مقطع (  ,)discretizedأو مرقمن
ًا
ذلك لم يعد مطال اإلشارة
(  .)digitizedاإلشارة الرقمية الناتجة عندئذ ىي ببساطة سمسمة من األرقام التي تمثل المطاالت لعينات اإلشارة

المتعاقبة.
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يؤثر اختيار نظام العد لتمثيل عينات اإلشارة عمى نوع اإلشا ارة الرقمية الناتجة .ولو تأثير عميق عمى مدى تعقيد الدارات
الرقمية المطموبة لمعالجة اإلشارات .يمنح اختيار نظام العد الثنائي سيولة في معالجة اإلشا رات ,وبساطة في داراتيا.
في نظام العد الثنائي ,تأخذ كل خانة من خانات العدد قيمة واحدة من قيمتين ممكنتين ىما ( )0و ( .)1في المقابل,
تحتاج اإلشا رات الرقمية في النظم الثنائية إلى مستويين اثنين فقط من الجيود :المستوى العالي ( ,)highوالمستوى

المنخفض ( .)lowعمى سبيل المثال ,تستعمل بعض الدارات الرقمية الجيد ( )0 Vلتمثيل المستوى المنخفض ,والجيد
( )+ 5 Vلتمثيل المستوى العالي.

الشكل  :8.1أخذ العينات إلشارة مستمرة مع الزمن في ( )aوالتي تعطي إشارة مقطعة في (.)b
يظير الشكل  9.1إشا ارة رقمية متغيرة مع الزمن .نالحظ أن ىذه اإلشارة ىي قطار من النبضات ,يمثل الجيد ()0 V
القيمة المنطقية ( ,)0ويمثل الجيد ( )+ 5 Vالقيمة المنطقية (.)1

10

ISSN: 2617-989X

الشكل  :9.1تغير قيم بيتات إشارة رقمية مع الزمن.
 :)logic values( القيم المنطقية
 :)time( الزمن

إذا استعممنا عدداً ثنائياً ممثالً عمى )  (Nبت لتمثيل كل عينة من عينات اإلشارة التماثمية .يمكن كتابة قيمة العينة
المرقمنة كما يمي:

3.1

D  b0 20  b1 21  b2 22  ...  bN 1 2N 1

حيث ( )b0, b1, ... , bN-1تدل عمى )  (Nبت ,ويأخذ كل بت إحدى القيمتين ( )0أو ( .)1يمثل البت ( )b0الخانة
األقل وزنًا ((  ,)LSB( )least significant bit (LSBويمثل البت ( )bN-1الخانة األكثر وزنًا ((significant most
 .)bit (MSBيكتب ىذا الرقم الثنائي عادة عمى الشكل ( . )bN-1 bN-2 … b0نالحظ أن ىذا التمثيل يكمم العينة

التماثمية إلى قيمة واحدة من القيم ( )2Nالممكنة .من الواضح أنو كمما كان عدد بتات العدد الذي يمثل قيمة العينة كبي اًر,

كمما اقترب العدد ( )Dمن فيمة مطال العينة التماثمية .وىذا يعني ,أن زيادة عدد البتات يقمل من خ طأ التكميم
( ,)quantization errorويزيد من تمييزية (  )resolutionالتحويل التماثمي -الرقمي .مع ذلك ,غالباً ما يكون

الحصول عمى ىذا التحسن في دقة التحويل عمى حساب زيادة تعقيد دارة التحويل وبالتالي زيادة كمفتيا .ليس ىدفنا ىنا
الخوض ب عمق في ىذا الموضوع ,نريد فقط معرفة طبيعة االشارات التماثمية والرقمية.
ومع ذلك ,فإنو من المناسب اآلن أن نقدم مخططًا صندوقيًا لدارة ميمة جدا لمنظم اإللكترونية الحديثة :المبدل التماثمي/

الرقمي ((  ,)analog-to-digital converter (A/D or ADCالمبين في الشكل ( .)10.1يقبل المبدل التماثمي/

الرقمي ( )ADCعمى مداخمو عينات من اإلشارة التماثمية ,ويقدم لكل عينة مدخمة عمى خرجو الرقمي عددًا ثنائياً ممثالً

عمى )  (Nبت (وفقًا لممعادلة  .)3.1وىكذا عمى الرغم من أن الجيد عند مدخمو قد يكون ,مثال ,)6.51 V( ,سيكون
الجيد عمى كل خرج من مخارجو (المخرج  iمثالً) إما جيداً منخفضاً ( )0 Vأو جيدًا مرتفعاً ( ,)+ 5 Vأي أن ()bi
يأخذ القيمة ( )0و( )1عمى التوالي.
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الشكل  :10.1مخطط صندوقي يمثل المبدل التماثمي/الرقمي (.)ADC
الزوج اآلخر لدارة المبدل التماثمي-الرقمي ( )ADC: Analog to Digital Converterىو المبدل الرقمي -التماثمي
(  .)D/A or DAC: Digital to Analog Converterيبدل الدخل الرقمي ممثالً عمى ( )N-bitإلى خرج تماثمي
مقابل .عندما تصبح اإلشارة بالشكل الرقمي ,يمكن معالجتيا باستعمال الدارات الرقمية (  .)digital circuitsيمكن

بالطبع أن تعالج الدارات المنطقية أيضًا إشارات التعود باألصل إلى إشارة تماثمية ,مثل اإلشارات التي تمثل تعميمات

متنوعة لجياز كمبيوتر رقمي.

بما أن الدارات الرقمية يقتصر تعامميا مع اإلشا رات الثنائية ,فإن تصميميا أبسط من مثيالتيا التماثمية .وعالوة عمى
ذلك ,يمكن أن تصمم النظم الرقمية باستعمال عدد قميل نسبيا من األنواع المختمفة لمدا رات الرقمية .ومع ذلك ,فإن عددا
كبي ار (عمى سبيل المثال ,مئات اآلالف أو الماليين) من كل من تمك الدا رات نحتاجيا لتصميم النظم المنطقية .وبالتالي
يطرح تصميم الدارات الرقمية مجموعة من التحديات الخاصة التي تواجو المصمم ولكنيا توفر تطبيقات موثوقة
واقتصادية لمجموعة كبيرة ومتنوعة من وظائف معالجة اإلشارات ,وكثير منيا اليمكن تحقيقيا باستعمال الدارات
التماثمية .يجري ,في الوقت الحاضر ,تنفيذ المزيد والمزيد من وظائف معالجة اإلشارة رقميا.

فاألمثمة كثيرة من حولنا :بدءًا بالساعات الرقمية ومرو ًار باآلالت الحاسبة وأنظمة الصوت الرقمية ,والكاميرات الرقمية,
وفي اآلونة األخيرة التمفزيون الرقمي .وعالوة عمى ذلك ,فإن بعض المنظومات التماثمية التي تعود إلى فترة ماضية

طويمة مثل نظام االتصاالت الياتفية ىي اآلن أنظمة رقمية تماما .وانتياء بأىم النظم الرقمية ,التي ال ينبغي أن ننسى
ذكرىا ,وىي الكمبيوتر الرقمي .المبنات الرئيسة لبناء النظم الرقمية ىي الدا رات المنطقية ودارات الذاواكر.
المالحظة األخيرة :عمى الرغم من توسع انتشار المعالجة الرقمية لإلشارات في الوقت الحاضر ,ال يزال ىناك عددًا من
وظائف معالجة اإلشارات التي من األفضل أن تنفذ باستعمال الدارات التماثمية .وتشمل العديد من النظم اإللكترونية,

عمى السواء ,أجزاء تماثمية وأخرى رقمية .ويترتب عمى ذلك وجود ميندس إلكترونيات جيد ,وأن يكون بارعاً في تصميم
كل من الدا رات التماثمية والرقمية ,أو بارعًا في التصميم المختمط ( )mixed-signal or mixed-modeكما ىو

معروف حاليا.

12

ISSN: 2617-989X

المثال 5.1
لتمثيل إشارة تماثمية (  )v Aتتغير بين (  ) 0Vو (  ,) 15Vتستعمل كممة رقمية ممثمة عمى 4  bit

( ( ) D  b3 b2 b1 b0المعادلة (.))3.1
 )aأوجد الكممة الرقمية  Dالتي توافق .v A  0V ,1V , 2V , and 15V

 )bما ىو التغير الحاصل في  v Aالذي يسبب تغي ًار من ( )0إلى ( )1في ( ,b2 )iii( ,b1 )ii( ,b0 )iو(b3 )iv؟

 )cإذا كان  ,v A  5.2Vما ىي قيمة  Dالمتوقعة؟ وما ىو الخطأ الناتج عن التمثيل؟
الحل
 )aتمثل ( 16 )Dقيمة مختمفة بين (  ) 0Vو( ) 15V

v A  0V  D  0 0 0 0
v A  1V  D  0 0 0 1
v A  2V  D  0 0 1 0
v A  15V  D  1111

 )bيمثل التغير الحاصل في  v Aوالذي يسبب تغي ًار من ( )0إلى ( )1في ( b0 )iىو ( ) 1V

يمثل التغير الحاصل في  v Aوالذي يسبب تغي ًار من ( )0إلى ( )1في ( b1 )iiىو ( ) 2V

يمثل التغير الحاصل في  v Aوالذي يسبب تغي ًار من ( )0إلى ( )1في ( ,b2 )iiiىو ( ) 4V

يمثل التغير الحاصل في  v Aوالذي يسبب تغي ًار من ( )0إلى ( )1في ( ,b3 )ivىو ( .) 8V
 )cقيمة  Dالتقريبية الموافقة لـ  v A  5.2Vىيv A  5.2V  D  0101 :
 0.2
قيمة الخطأ ( 100%   4%
.)  0.2V 
5.2

 .4الدارات المكافئة لممضخمات CIRCUIT MODELS FOR AMPLIFIERS
جزء كبير من ىذا المقرر لو صمة وثيقة بتصميم دارات المضخمات باستعمال الت رانزستورات المتنوعة .تختمف ىذه
انزستور أو أكثر .لنكون قادرين عمى
انزستور واحدًا ,ومنيا ما يستعمل  20تر
الدارات في تعقيدىا ,منيا ما يستعمل تر
اً
اً

استعمال دارة المضخم الناتج كمكون من مكونات نظام إلكتروني ,ينبغي أن نكون قادرين عمى تحديد الخواص ,والدارة
المكافئة ,لسموكو .سندرس ىنا دارة مكافئة بسيطة لممضخم .تستعمل ىذه الدارة المكافئة بغض النظر عن البنية الداخمية
لممضخم ,وتعقيدىا .يمكن الحصول عمى قيم محددات الدارة المكافئة إما عن طريق تحميل دارة المضخم أو عن طريق
إجراء القياسات عمى أطرافو.
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 .1.4مضخمات الجهد VOLTAGE AMPLIFIERS
يبين الشكل  (a) 11.1دارة مكافئة لمضخم جيد .تتكون ىذه الدارة المكافئة من منبع جيد متحكم بو بجيد (voltage-
 )controlled voltage sourceلو معامل كسب (  ,) Avoومن مقاومة الدخل (  ,)input resistance ( ) R iالتي
تفسر كيف يستجر المضخم تيار الدخل من منبع اإلشارة المطموب تضخيميا (  ,)signal sourceوتشمل الدارة
المكافئة أيضاً مقاومة الخرج (  )output resistance ( ) R oوالتي تفسر كيف يقدم المضخم تيار الخرج إلى الحمل.

يبين الشكل  (b) 11.1الدارة المكافئة لمضخم مع منبع اإلشارة الم راد تضخبميا (  )v sومقاومة الحمل ( load ( ) R L
.)resistance

الشكل  )a( :11.1الدارة المكافئة لمضخم جيد )b( .مضخم جيد بمنبع إشارة دخل وبحمل.
نحصل في الخرج عمى جزء من الجيد (  ) Avo v iبسبب وجود مقاومة الخرج (  .) R oباستعمال قاعدة تجزيء الجيد
نحصل عمى

 4.1

RL
R L  Ro

v o  Avo v i

يعطى كسب الجيد بما يمي

 5.1

vo
RL
 Avo
vi
R L  Ro

Av 

عند وصل المضخم بمقاومة الحمل وكي نحصل عمى أفضل كسب ممكن  ,يجب أن تكون مقاومة الخرج (  ) R oأصغر
بكثير من مقاومة الحمل (  .) R Lىناك تطبيقات تكون فييا مقاومة الحمل (  ) R Lمتغيرة ضمن مجال معين من القيم.
لمحصول عمى جيد خرج (  )v oثابت قدر اإلمكان ,يصمم المضخم بحيث تكون مقاومة خرجو (  ) R oأصغر بكثير من
أدنى قيمة لمقاومة الحمل (  .) R Lمضخم الجيد المثالي ,ىو مضخم لو مقاومة خرج معدومة
(  .) Ro  0تشير المعادلة ( )5.1في حالة مقاومة الحمل الالنيائية (  ,) R L  إلى أن كسب الجيد (  ) Avيساوي
إلى كسب جيد الدارة المفتوحة (  .)open-circuit voltage gain ( ) Avoكما ينبغي أن يكون واضحاً أنو لتحديد

كسب الجيد في مضخم ,يجب أيضا تحديد قيمة مقاومة الحمل التي عندىا يقاس أو يحسب كسب الجيد .إذا لم تحدد

14
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مقاومة الحمل ,فمن المفترض أن كسب الجيد الحاصل ىو كسب جيد الدارة المفتوحة (  .) Avoتدخل مقاومة الدخل
مج أز جيد آخر في الدخل ,ونتيجة لذلك فإن جزء ًا من إشارة المنبع (  )v sتصل فعال إلى دخل المضخم  ,ىذا يعني
Ri
Ri  Rs

 6.1

v i v s

كي ال نفقد جزءا كبي ار من إشارة الدخل نتيجة وصل منبع اإلشارة إلى مدخل المضخم ,يجب أن تكون مقاومة دخمو
(  ) R iأكبر بكثير من مقاومة منبع اإلشارة (  .) R sوعالوة عمى ذلك ,ىناك تطبيقات تتغير فييا مقاومة المنبع ضمن
مجال معين من القيم  .لمحد من تأثير ىذا التغير عمى قيمة اإل شارة التي تظير عند مدخل المضخم ,ينبغي أن يضمن
تصميم المضخم مقاومة دخل (  ) R iأكبر بكثير من أكبر قيمة لمقاومة المنبع (  .) R sمضخم الجيد المثالي ىو مضخم
لو مقاومة دخل النيائية (  .) R i  في ىذه الحالة المثالية ,يكون كل من كسب التيار وكسب االستطاعة أكبر ما
يمكن.

vo
يمكن إيجاد كسب الجيد الكمي (
vs

) بالجمع بين المعادلتين ( )4.1و(.)5.1
 R i  R L 
vo
 Avo 


vs
 R i  R s  R L  Ro 

ىناك حاالت ال نيتم فييا بكسب الجيد ,ولكننا نيتم بكسب االستطاعة .عمى سبيل المثال ,يمكن أن يكون لمنبع الجيد
قيمة معينة ومعتبرة ,غير أن مقاومتو أكبر بكثير من مقاومة الحمل .يؤدي ربط منبع الجيد مباشرة إلى الحمل إلى
تخميد كبير إلشارة الحمل .في مثل ىذه الحالة ,يمزمنا مضخم لو مقاومة دخل عالية (أكبر بكثير من مقاومة المنبع)
ومقاومة خرج منخفضة (أصغر بكثير من مقاومة الحمل) وكسب جيد صغير (أو حتى كسب جيد واحدي) (unity
 .)gainيعرف مثل ىذا المضخم بمضخم العزل ( .)buffer amplifier

المثال 6.1

lمحول طاقة ( )transducerجيده الفعال (  ) 1Vومقاومتو  , 1MΩيحمل بمقاومة حمل (  .) 10إذا كان التوصيل
ال مباش ًار ,ما ىي قيمة جيد الحمل واالستطاعة المقدمة لو؟ إذا وضعنا مضخم جيد عازل
بين المحول والحمل توصي ً

واحدي (  ,) Avo  1لو مقاومة دخل (  ) 1MΩومقاومة خرج (  ,) 10بين المنبع (محول الطاقة) والحمل ,كم يصبح
كل من جيد الحمل واالستطاعة المقدمة لو؟ أوجد كسب الجيد من المنبع إلى الحمل ,وكسب االستطاعة (مقدرتان
بالديسبل).

15
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الحل
في حالة الوصل المباشر بين المنبع والحمل
v o v s

RL
10
 1
 10 5 V  10 μV
R L  Rs
10  106

6
v o2 10 10 
PL 

 1011 W
RL
10
2

في حالة الوصل بين المنبع والحمل عن طريق المضخم الواحدي
v o v s 

PL 

Ri
RL
1
10
 Avo 
 1
1
 0.25 V
Ri  Rs
R L  Ro
11
10  10

v o2 0.252

 6.25 mW
RL
10

كسب الجيد
v o 0.25 V
V

 0.25  20 log10  0.25   12 dB
vs
1V
V

كسب االستطاعة
AP 

PL 0.252

 6.25 mW
Pi
10

PL  6.25 mW; Pi  v i i i
v i  0.5V ; i i 

vs
1V

 0.5 μA
R s  R i 1 MΩ  1 MΩ

Pi  0.5  0.5  0.25 μW
AP 

6.25 10 3
W
 25 103
6
0.25 10
W





A P  10 log10 25 103  44 dB

ISSN: 2617-989X

16

المثال 7.1
يتناقص جيد خرج مضخم جيد (  ) 20%عند وصمو بمقاومة حمل (  .) 1 k ما ىي قيمة مقاومة خرج المضخم؟
الحل
في حالة الدارة المفتوحة ,يكون جيد الخرج ( ) Avov i
RL
في حالة وصل مقاومة الحمل ,يكون جيد الخرج (
R L  Ro

,) Avov i

RL
 0.8 R L  0.8 R o  R L 
R L  Ro
0.2
RL
0.8

0.8 Avov i  Avov i

0.8 R o  0.2 R L  R o 

RL 1 k 

 250 
4
4

المثال 8.1

Ro 

يٌستعمل مضخم لو كسب جيد (  ,)  40 dBومقاومة دخل (  ,) 10 kΩو مقاومة خرج (  ,) 1 kΩلقيادة حمل ( .) 1 kΩ
ما ىي قيمة كسب جيد الدارة المفتوحة ( ) Avo؟ احسب االستطاعة المقدمة إلى الحمل مقد رة بالديسيبل.

الحل

V
V

Avo  40 dB = 20log10  Avo   Avo  100

2


RL 
 Avo v i

2
R L  Ro 
vo 
AP 

RL
RL
2

1 

v 100

11 
PL  
 2.5v i2
1000
2
i

v i2
v i2

 10 4 v i2
R i 10, 000

Pi 

2.5v i2
W
A P   4 2  2.5  104
10 v i
W





A P  10 log10 2.5  104  44 dB
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 .2.4المضخمات المتعاقبة CASCADED AMPLIFIERS
لتحقيق مواصفات مضخم معين ,غالبا ما نحتاج إلى تصميم مضخم متعدد الم راحل (مرحمتين أو أكثر) .وعادة ال تكون
المراحل متماثمة ,تصمم كل مرحمة لتحقق مواصفات معينة .عمى سبيل المثال ,لمحصول عمى مقاومة دخل كبيرة
لممضخم الكمي ,ينبغي أن تكون مقاومة الدخل لممرحمة األولى كبيرة .أيضا ,لمحصول عمى مقاومة خرج منخفضة
لممضخم الكمي ,ينبغي أن تكون مقاومة الخرج لممرحمة األخيرة صغيرة القيمة .لتوضيح تحميل وتصميم مضخم متعدد

المراحل ,نأخذ المثال العممي التالي.
المثال 8.1

ٌيبين الشكل  12.1مضخمًا بثالث مراحل ,يربط دخل المضخم بمنبع جيد مقاومتو (  ,) 100 kΩوتوصل مقاومة الحمل
(  ) 100 Ωعمى خرجو .مقاومة دخل المرحمة األولى عالية وكسب الجيد ليا (  .) 10كسب المرحمة الثانية عال ومقاومة
دخميا أصغر .المرحمة األخيرة كسبيا واحدي ,ومقاومة خرجيا منخفضة .يطمب حساب كسب الجيد الكمي ,وكسب
التيار ,وكسب االستطاعة.

الشكل  :12.1مضخم بثالث مراحل.
الحل
باستعمال قاعدة تجزيء الجيد عمى دخل المضخم ,نحصل عمى جزء من إشارة جيد المنبع والذي يظير عمى دخل
المرحمة األولى:
v i1
1 MΩ
V

 0.909
v s 1 MΩ  100 kΩ
V

كسب جيد المرحمة األولى ,بالنظر إلى مقاومة دخل المرحمة الثانية كمقاومة حمل لممرحمة األولى:
vi2
100 kΩ
V
 10 
 9.9
v i1
100 kΩ  1 kΩ
V

18
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كسب جيد المرحمة الثانية ,بالنظر إلى مقاومة دخل المرحمة الث الثةكمقاومة حمل لممرحمة الثانية:
vi3
10 kΩ
V
 100 
 90.9
vi2
10 kΩ  1 kΩ
V

Av 2 

كسب جيد المرحمة األخيرة :
vL
100 Ω
V
 1
 0.909
vi3
100 Ω  10 Ω
V

Av 3 

كسب جيد المضخم متعدد الم راحل:
vL
V
 Av 1 Av 2 Av 3  818
v i1
V

Av 

Av  20 log10  818   58.3 dB

كسب جيد المضخم متعدد الم راحل من المنبع إلى الحمل:
v L v L v i1
v
V

 Av i 1  818  0.909  743.6
v s v i1 v s
vs
V
vL
 20 log10  743.6   57.4 dB
vs

كسب تيار المضخم متعدد الم راحل:
vL
i
A
100 
Ai  o 
 104  Av  8.18 106
v i1
ii
A
1 M





A i  20 log10 8.18 106  138.3 dB

كسب استطاعة المضخم متعدد المراحل:
PL v L i o
W

 Av Ai  818  8.18 106  66.9 108
PI v i 1 i i
W



Ap 



A p  10 log10 66.9 108  98.3 dB
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لتجنب فقدان قوة اإلشارة عند مدخل المضخم ,حيث عادة ما تكون اإلشارة صغيرة جدا ,تصمم المرحمة األولى بمقاومة
V
دخل كبيرة (  ,)1 MΩوىي أكبر بكثير من مقاومة المنبع ,وبكسب متواضع مقداره (
V

 .) 10ال تحتاج مرحمة التضخيم

الثانية إلى مقاومة دخل عالية ,بالمقابل ينبغي تحقيق كسب جيد رئيس في ىذه المرحمة .ال يطمب من مرحمة التضخيم
الثالثة واألخيرة ,أي كسب لمجيد ,بدال من ذلك ,تنحصر وظيفتو بمضخم عزل .تميز المضخم بمقاومة دخل كبيرة نسبيا
ومقاومة خرج منخفضة ,أصغر بكثير من مقاومة الحمل (  .) R Lتمكننا المرحمة األخيرة لممضخم (المضخم الواحدي)
من توصيل مقاومة الحمل المنخفضة ( .) R L  10 

 .3.4االستجابة الترددية لممضخمات FREQUENCY RESPONSE OF AMPLIFIERS
يمكن أن تكون إشارة الدخل لمضخم مجموع إشا رات جيبية .ويمي ذلك مواصفة ىامة لممضخم وىي استجابتو إلشارة
دخل جيبية لترددات مختمفة .تعرف ىذه المواصفة اليامة لممضخم باالستجابة الترددية ( .)frequency response
يبين الشكل  14.1االستجابة لطويمة كسب المضخم .يشير الشكل إلى أن الكسب ثابت تقريبا عمى نطاق ترددي واسع,
يقع بين (  ) 1و(  ,) 2ويسمى مجال التمرير .ويشير الشكل إلى أن اإلشا رات التي تردداتيا أصغر من (  ) 1وأكبر
من (  ) 2يكون كسبيا أصغر من كسب مجال التمرير ,وينخفض الكسب أكثر فأكثر كمما ابتعدنا عن (  ) 1باتجاه
التناقص وعن (  ) 2باتجاه التزايد .يسمى مجال الترددات التي يكون كسب المضخم فييا ثابتًا تقريباً ,اليتجاوز ( 3 dB

) ,عرض المجال الترددي لممضخم (  .)amplifier bandwidthيصمم عادة المضخم بحيث يتوافق عرض المجال
الترددي مع ترددات اإلشا رات المطموب تضخيميا .وفي الحالة المعاكسة ,فإن المضخم سيشوه الطيف الترددي إلشارة
الدخل.

الشكل  :14.1االستجابة لطويمة الكسب لمضخم ) T  J   ( :ىو طويمة تابع التحويل ,أي نسبة إشا رة الخرج
(  )V oإلى إشارة الدخل ( .)V i

20
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يمكن تصنيف المضخمات عمى أساس شكل منحني استجابتيا المطالية .يبين الشكل  15.1منحنيات االستجابة الترددية
ألنواع مختمفة من المضخمات .ففي الشكل  (a) 15.1يظل الكسب ثابتاً عمى مجال ترددي واسع ,وينخفض الكسب

عند كل من الترددات المنخفضة والترددات العالية .ىذا النوع من االستجابة الترددية شائع في المضخمات الصوتية.

الشكل  :15.1االستجابة الترددية )a( :مضخم مترابط بالمكثفات )b( ,مضخم الربط المباشر )c( ,مضخم مولف أو
مضخم مجال ترددي.
 :)Center frequency( التردد المركزي
تدعو الحاجة ,في عدد من التطبيقات مثل تصميم أجيزة الراديو والتمفزيون ,إلى مضخمات استجابتيا الترددية تتموضع

قمميا حول تردد معين (يسمى تردد المركز ( ,))center frequencyيتخامد الكسب عمى جانبي ىذا التردد ,كما ىو

مبين في الشكل  .(c) 15.1وتسمى المضخمات التي ليا مثل ىذه االستجابة الترددية المضخمات المولفة (tuned
 ,)amplifiersأو مضخمات المجال ( ,)bandpass amplifiersأو مرشحات المجال (  .)bandpass filtersتشكل
المضخمات المولفة قمب المستقبالت في مجال االتصالت ,عن طريق ضبط الترددات المركزية كي تتوافق مع الترددات
المرغوبة لقنوات االتصاالت المطموبة (عمى سبيل المثال ,محطة راديو) ,ويمكن استقبال إشارة ىذه القناة المعنية في
حين تخمد إشارات القنوات األخرى.
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المثال 9.1
ليكن مضخم الجيد ( )voltage amplifierالذي لو استجابة مرشح تردد منخفض ( ,)low-pass STCوكسب جيد
مستمر ( ,)60 dB( )gain dcوتردد قطع )  . (1000 Hzأوجد كسب المضخم مقد اًر بـ ( )dBعند الترددات
)  , (10 Hzو )  , (10 kHzو )  , (100 kHzو ) . (1 MHz

الحل

 :)gain( كسب
 :)frequency( تردد

 .5ممخص SUMMARY
 .1يمكن تمثيل منبع اإلشارة إما عمى شكل دارة ثيفينين (منبع جيد (  )v sعمى التسمسل مع مقاومة المنبع

(  ,)) R sواما عمى شكل دارة نورتون (منبع تيار (  ) i sعمى التفرع مع مقاومة المنبع (  .)) R sجيد ثيفينين
(  ) v sىو جيد الدارة المفتوحة عند طرفي المنبع ,وتيار نورتون (  ) i sىو تيار القصر لطرفي المنبع .حتى يكون
التمثيالن متكافئين يجب أن يتساوى (  )v sو ( .) i s R s

 .2يمكن تمثيل اإلشارة إما عمى شكل بياني تابع لمزمن واما عمى شكل مجموع توابع جيبية .وىذا مايعرف بتمثيل
الطيف الترددي لإلشا رة.
عرف اإلشارة الجيبية بقيمتيا العظمى ( ( )peak valueأو بقيمتيا الفعالة ( )rmsوالتي ىي القيمة العظمى
 .3ت َ
مقسمة عمى (  ,)) 2وبترددىا ال زاوي ((  ) مقد اًر بـ (  ) rad/sأو التردد (  ) fوواحدتو ( ) Hz
1
(  )   2 fو(
T

22

 ,) f حيث (  )Tىو الدور وواحدتو (  ,)) sوبفرق صفحتيا بالنسبة لزمن مرجعي.
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 .4يمكن أن يأخذ مطال اإلشارة التماثمية أية قيمة .تسمى الدارات اإللكترونية التي تعالج اإلشا رات التماثمية ( analog
 )signalsبالدارات التماثمية (  .) analog circuitsيعطي أخذ العينات لمطال إشارة تماثمية ,عند لحظات زمنية
متقطعة ,وتمثيل كل عينة بعدد ,إشارة رقمية (  )digital signalمكافئة لإلشارة التماثمية .تعالج اإلشارات الرقمية
بالدا رات الرقمية ( .)digital circuits

 .5أبسط اإلشا رات الرقمية ىي التي تستعمل نظام العد الثنائي .يأخذ الرقم الواحد في النظام الثنائي إحدى القيمتين
( )0 Vأو ( )+ 5 Vالموافقتين لممنطق ( )0والمنطق ( )1عمى التوالي.
 .6يعطي المحول التماثمي/الرقمي ( )ADCعمى خرجو عدداً ثنائياً ,يمثل عينة إشارة تماثمية مطبقة عمى مدخمو.
ويمكن بعد ذلك معالجة اإلشارة الرقمية الناتجة باستعمال الدارات الرقمية.

 .7عالقة تابع التحويل لمضخم خطي (v O ) ,كتابع لـ )  , (v sىي خط مستقيم ميمو ىو كسب الجيد لممضخم.
 .8يزيد المضخم من استطاعة اإلشارة عمى خرجو عن طريق جيود التغذية المستم رة المطبقة عميو.
V
 .9يمكن التعبير عن كسب جيد المضخم بالنسبة (  ,) Av  أو بالديسيبل (  .) 20log Av  dBوبالمثل يعطى
V

A
كسب التيار لممضخم بالنسبة (  ,) Ai  أو بالديسيبل  20log Ai  dBويعطى كسب االستطاعة بالنسبة
A

W
(
W

 ,) A p أو بالديسيبل ( .)10log A p  dB

 .11اإلشارة الجيبية ىي اإلشارة الوحيدة التي ال تتغيير عند مرورىا عبر دارة خطية .تستعمل اإلشارات الجيبية لقياس
االستجابة الترددية لممضخمات.
 .11يمكن تحديد تابع التحويل (

V o s 
V i s 

 )T  s  لمضخم جيد عن طريق تحميل الدارة .بوضع (  ) s  j نحصل

عمى تابع التحويل (  )T  j  الذي تعطي طويمتو (  ) T  j  االستجابة المطالية ,وتعطي زاوية طوره (   

) استجابة الطور لممضخم.
 .12تصنف المضخمات وفقا لشكل االستجابة الترددية ليا (  .) T  j  يوجد مضخمات تمرير ترددات منخفضة
( )LPأو مضخمات تمرير ترددات عالية ( .)HP
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أسئمة ومسائل الفصل األول QUESTIONS AND PROBLEMES
أسئمة الفصل األول
اختر اإلجابة الصحيحة
 .1يمكن تمثيل منبع اإلشارة الكيربائية:
( )aعمى شكل دارة ثيفينين فقط ( )Thévenin form
( )bعمى شكل دارة نورتون فقط ()Norton form
( )cعمى شكل دارة ثيفينين أو دارة نورتون
( )dعمى شكل منبع جيد مستمر ( )dc voltage source
( )eعمى شكل منبع تيار مستمر ( )dc current source
 .2يمكن توصيف اإلشارة الجيبية:
( )aبالقيمة العظمى ليا فقط ( )Peak value
( )bبترددىا الزاوي فقط ( )Angular frequency ( ) 
( )cبزاوية طورىا فقط ()Phase
( )dبكل ما ذكر في ( )aو ( )bو ()c
 .3تسمى الدا ارت التي تعالج اإلشا رات التماثمية:
( )aدارات تماثمية ()Analog circuits
( )bدارات متكاممة ()Integrated circuits
( )cدارات منطقية ()Logic circuits
( )dدارات كيربائية ( )Electric circuits
 .4تستعمل أبسط اإلشا رات الرقمية نظام العد:
( )aالعشري ()Decimal
( )bالثنائي ()Binary
( )cالعشري المرمز ثنائياً ( )Binary Coded decimal
( )dالثماني ()Octal
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 .5يعطي المحول التماثمي/الرقمي عمى خرجو مقابل العينة التماثمية عمى دخمو:
( )aعدداً عشريًا ()Decimal
( )bعدداً ثنائيًا ()Binary

( )cإشارة تماثمية ()Analog signal

( )dإشارة فيزيائية ()Physical signal
 .6تابع التحويل لدارة خطية ىو:
( )aتابع من الدرجة الثانية ( )Second order function
( )bخط مستقيم ( )Straight line
( )cتابع أسي ( )Exponential function
( )dتابع لوغارتمي ( )Logarithmic function
 .7يزيد المضخم من استطاعة إشارة الخرج عن طريق:
( )aإشارة الدخل لو ()Input signal
( )bبنيتو الذاتية كمضخم ( )Amplifier structure
( )cوحدة التغذية المستمرة التي تغذيو ()Power Supply
( )dغير ما ذكر ( )Another cause
 .8اإلشارة الوحيدة التي ال تتغير عند عبورىا دارة خطية ىي:
( )aاإلشارة الرقمية ()Digital signal

( )bاإلشارة التماثمية ()Analogue signal
( )cاإلشارة المربعة ()Square signal
( )dاإلشارة الجيبية ()Sinusoïdal signal
 .9يمكن أن نجد مضخمات:
( )aتمرر الترددات المنخفضة فقط ()Low pass frequency
( )bتمرر الترددات العالية فقط ( )High pass frequency
( )cنطاق من الترددات ()Pass band frequency
( )dكل ما ذكر ( )All mentiend above
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أسئمة الفصل األول

اإلجابة الصحيحة

1

c

2

d

3

a

4

b

5

b

6

b

7

c

8

d

9

d

مسائل الفصل األول
 .1ألي منبع إشارة جيد دارة مفتوحة (  ,)v ocوتيار دارة قصر (  .) i scاحسب المقاومة الداخمية (  ,) R sوتيار نورتون
(  ,) i sوجيد ثيفينين (  )v sفي حالة المنابع التالية:

()v oc  10V , i sc  100 A ( )a
()v oc  0.1V , i sc  10  A ( )b
(a) v s  10 V, i s  100μA, R s  100 kΩ
(b) v s  0.1V, i s  10μA, R s  10 kΩ

Ans.

 .2يعطي منبع جيد خاص عمى مخرجو جيدًا مقداره (  ) 30 mVعند تحميمو بمقاومة (  .) 100 kΩوعند تحميمو
بمقاومة ( )10 kΩيعطي عمى مخرجو جيدًا مقداره (  .) 10 mVاحسب جيد ثيفينين (  ,)v sوتيار نورتون ( ,) i s
ومقاومة المنبع ( .) R s

Ans. R s  28.6kΩ, v s  38.6mV, i s  1.35μA,
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 .3بيدف التآلف مع قيم التردد الزاوي (  ,) والتردد (  ,) fوالدور (  ,)Tيطمب إكمال الجدول التالي:

 :)Case( الحالة
;T  1 109 s
;T  6.28  109 s
;f  1 1010 Hz
;T  1.67  102 s
;T  1103 s
;f  1 106 Hz

rad
,
s
(b) f  1.59 108 Hz,
(a)   6.28 109

rad
,
s
Ans.
rad
(d)   3.77 102
,
s
(e) f  1103 Hz,
(c)   6.28 1010

rad
,
s

(f)   6.28 106

 .4أوجد مطال إشارة مربعة متناظرة ,دورىا (  ,)Tتقدم االستطاعة نفسيا التي تقدميا إشارة جيبية مطاليا األعظمي (
 ,)Vوليا نفس التردد .ىل ترتبط ىذه النتيجة بتساوي التردد لكال اإلشارتين؟

V
2

Ans. V sq 

 النتيجة مستقمة عن التردد.
 .5كممة رقمية ثنائية ممثمة عمى  ) b3 b2 b1 b0 ( 4  bitبصيغة تسمى اإلشارة/الطويمة (,)signed-magnitude
تمثل الخانة ذات الوزن االعمى (  ) b3اإلشارة  ) 0 ( ,يعني الطويمة موجبة ,و (  ) 1يعني الطويمة سالبة .اكتب
القيم الممكن تمثيميا بيذه الصيغة .ما ىو الشيء الغريب قي تمثيل القيمة الصفرية؟ إذا كان كل تغير في قيمة (
 ) b 0يوافق تغي ًار في إشارة الدخل قيمتو (  ,) 0.5 Vفي حالة محول تمثيمي/رقمي ( )ADCخاص .ما ىو مجال

القيم الكامل الممكن تمثيمو إلشارة تماثمية؟ ما ىي الكودات (الترميزات) الرقمية باعتماد التمثيل المذكور لقيم جيود
الدخل التالية ,)  2.5 V ( :و (  ,)  3.0 Vو (  ,)  2.7 Vو ( )  2.8 V؟
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Ans.
 كودان (ترميزان) لمصفر ( ) 0 0 0 0, 1 0 0 0.
 مجال قيم اإلشارة التماثمية ( )  3.5 V
 الكودات (الترميزات) الرقمية لمجيود

 :)Input( قيمة المدخل
 :)Steps( الخطوات
 )Code( الترميز
 .6لنفترض وجود محول تماثمي/رقمي  ,) ADC ( N -bitيتغير دخمو التماثمي بين القيمتين (  ) 0و( .)V FS
( )aبرىن أن الخانة ذات الوزن األدنى ( )LSBتوافق تغي ًار في اإلشارة التمثيمية مقداره (



V FS

1

N

2

) .وىذا ما يمثل

دقة تمييز المحول ( .)resolution
( )bأثبت أن خطأ التحويل األعظمي (والمسمى خطأ التكميم  )quantization errorىو نصف قيمة دقة التمييز
أي (



V FS



2 2N  1

).

( )cبافتراض أن (  ,)V FS  10 Vكم خانة تمزمنا لمحصول عمى دقة تمييز (  ) 5 mVأو أفضل؟ ما ىي دقة
التمييز الفعمية التي نحصل عمييا؟ و ما ىي قيمة خطأ التكميم الحاصمة؟

Ans.  c  N  11, resolution = 4.9 mV, Quantization error = 2.4 mV

 .7أجريت عدة قياسات عمى عدد من المضخمات ذات األحمال ,فكانت نتائج القياسات المدونة أدناه ,عمماً أن قيم

الجيود ىي القيم الفعالة ليا .أوجد كسب الجيد (  ,) Avوكسب التيار (  ,) A iوكسب االستطاعة (  ,) A pكنسب
وبالديسيسبل.
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R L = 100 

= 100 mV, i I = 100 μA, v O = 10 V,

R L = 10 k

i I = 100 nA, v O = 2 V,

= 10 μV,

R L = 10 

i I = 1 mA,

= 1 V,

v O = 10 V,

a v I
bv I
c v I
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V
A
, or 40 dB, A i = 1000 , or 60 dB,
V
A

= 100

 a  Av

W
, or 50 dB,
W
V
A
 b  Av = 2 103 , or 106 dB, Ai = 2000 , or 66 dB,
V
A
Ans.
W
A p =4 106
, or 66 dB,
W
V
A
 c  Av = 10 , or 20 dB, Ai = 1000 , or 60 dB,
V
A
W
A p =104
, or 40 dB,
W
A p =105

 .8مضخم إشارات صغيرة  ,كسب جيد الدارة المفتوحة لو  ,) 40 dB ( open-circuit voltage gainمقاومة دخمو
 ,) 1 M ( input resistanceومقاومة خرجو  ,) 10  ( output resistanceيقود حمالً قيمتو ( .) 100 

ما ىي قيمة كسب الجيد ,وكسب االستطاعة بالديسيبل عند وصل الحمل؟ إذا كانت القيمة العظمى لتيار الخرج
محدودة بالقيمة (  ,) 100 mAما ىي أكبر قيمة فعالة لجيد الدخل ,بحيث تبقى إشارة الخرج دون تشويو؟ ماىي
استطاعة الخرج الموافقة؟
W
, or 79.1 dB,
W

V
, or 39.1 dB,
V
 0.08 V

A p = 8.3 107

Av = 90.9

PO  0.5 W

V i ,rms

Ans.

 .9يبين الشكل  17.1منبع إشارة موصل إلى دخل مضخم .المقاومة (  ) R sىي مقاومة المنبع ,وعمى التوالي
(  ) R iىي مقاومة الدخل و (  ) C iىو مكثف الدخل لممضخم .أوجد تابع التحويل لمدارة (

V I s 

V O s 

) ,وبين أنو

ممرر تردد منخفض ( .)STCأوجد تردد القطع لو عممًا أن (  ) R s  20 kو (  ) R i  80 kو( C i  5 pF

).

الشكل  :17.1دارة المسألة ( .)9.1
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Rs  Ri
C i Ri Rs

0 

Ri
,
Rs  Ri 

 .11يبين الشكل  18.1دارة مرشح .أوجد تابع التحويل لمدارة (

K 

V I s 

V O s 

,

Ri
 Rs  Ri 

Vi

Vs

 R R 
1 s C i  i s 
 Rs  Ri 
rad
0  12.5
s

Ans.

 ,)T  s  ىل ىذه الدارة ىي دارة ممرر تردد

منخقض ,أم دارة ممرر تردد عالي؟ ماىي قيمة طويمة تابع التحويل عند الترددات العالية جداً

( ) s  ؟ ما ىي قيمة تردد القطع (  ,) 0عممًا أن (  ) R1  10 kو (  ) R 2  40 kو

( ) C  0.1  F؟ أوجد قيمة تردد القطع (  .) f 0ما ىي قيمة طويمة تابع التحويل عند تردد القطع
( ) T  j 0 ؟

الشكل  :17.1دارة المسألة (.)9.1




Vi  R 2  
R2
s
1
, K 

, 0 

1
Vs  R1  R 2   s 
C  R1  R 2 

 R1  R 2 


C  R1  R 2  

R2
Ans. s  0  T  s   0, s    T  s  
R1  R 2
V
T  j 0   0.57
V

30

f 0  31.8 Hz,

ISSN: 2617-989X

نموذج مذاكرة لمفصل األول
كمية .....

الجامعة ........

نموذج امتحان لمفصل األول :مفاىيم رئيسة

المادة :الدا رات اإللكترونية Electronic Circuits
أستاذ المادة.... :
المدة :ساعة واحدة

العالمة10 :

مالحظات ىامة:
 المادة مغمقة
 يسمح باستعمال اآلالت الحاسبة
السؤال األول :اختر اإلجابة الصحيحة ( 4عالمات)
 .1يمكن تمثيل منبع اإلشارة الكيربائية:

 )aعمى شكل دارة ثيفينين فقط ( )Thévenin form
 )bعمى شكل دارة نورتون فقط ()Norton form
 )cعمى شكل دارة ثيفينين أو دارة نورتون
 )dعمى شكل منبع جيد مستمر ( )dc voltage source
 )eعمى شكل منبع تيار مستمر ( )dc current source

 .2تسمى الدا ارت التي تعالج اإلشا رات التماثمية:
 )aدارات تماثمية ()Analog circuits

 )bدارات متكاممة ()Integrated circuits
 )cدارات منطقية ()Logic circuits
 )dدارات كيربائية ()Electric circuits
 .3يعطي المحول التماثمي/الرقمي عمى خرجو مقابل العينة التماثمية عمى دخمو:
 )aعدداً عشريًا ()Decimal
 )bعددًا ثنائيًا ()Binary

 )cإشارة تماثمية ()Analog signal
 )dإشارة فيزيائية ()Physical signal
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 .4تابع التحويل لدارة خطية ىو:
 )aتابع من الدرجة الثانية ( )Second order function
 )bخط مستقيم ( )Straight line
 )cتابع أسي ( )Exponential function

 )dتابع لوغارتمي ( )Logarithmic function

السؤال الثاني :حل المسألة التالية ( 6عالمات)
بيدف التآلف مع قيم التردد الزاوي (  ,) والتردد (  ,) fوالدور (  ,)Tيطمب إكمال الجدول التالي:
)T (s

1×10-10

)f (Hz

1×109

)ω (rad/s
1×109

Case
a
b
c

 :)Case( الحالة.
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اإلجابة الصحيحة لنموذج مذاكرة الفصل األول
السؤال األول

اإلجابة الصحيحة

التغذية الراجعة

1

c

مراجعة اإلشا رات Signals

2

a

3

b

4

b

مراجعة اإلشا رات Signals
مراجعة اإلشا رات التماثمية واإلشارات
الرقمية Analog and Digital
Signals
مراجعة الدارات المكافئة لممضخمات
Circuit Models for Amplifiers

السؤال الثاني 6( :عالمات)

)T (s

1×10-9

6.28×10-9
1×10-10

)f (Hz

1×109

1.59×108
1×1010

)ω (rad/s
6.28×109
1×109

6.28×1010

Case
a
b
c

التغذية الراجعة لمسؤال الثاني
مراجعة طيف ترددات اإلشارات Frequency Spectrum of Signals
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الفصل الثاني
مضخمات العمليات
كممات مفتاحية KEYWORDS

مضخم العمميات المثالي  ,ideal op ampمضخمات العمميات العاكسة والغير العاكسة inverting and
 ,noninverting configurationsمضخمات الفرق  ,difference amplifiersمضخمات عمميات التكامل

والتفاضل .integrators and differentiators op amps

الممخص ABSTRACT

بعد أن درسنا في القصل األول من ىذا المقرر المفاىيم والمصطمحات الرئيسة لممضخمات ,أصبح ا آلن ممكنًا د راسة
لبنة من لبنات الدارات ذات األىمية العامة أال وىي مضخم العمميات ( .)op amp

استعمل مضخم العمميات منذ فترة طويمة ,وكانت تطبيقاتو األولى في مجاالت الحوسبة التماثمية وأجيزة القياس .بنيت

مضخمات العمميات األولى من المكونات المنفصمة (الصمامات المفرغة ثم الترانزستورات ,والمقاومات) ,وكانت تكمفتيا

باىظة في ذلك الوقت (عشرات الدوالرات) .في منتصف الستينيات من القرن العشرين تم إنتاج أول دارة مضخم عمميات
كدارة متكاممة ( ,) Integrated Circuitتسمى اختصا ًار ( .)ICصنعت دارة مضخم العمميات ( ,)μ A 709التي تتكون

من عدد كبير نسبيا من الترانزستورات والمقاومات ,عمى نفس رقاقة السيميكون .عمى الرغم من خصائصو المتواضعة

(مقارنة لما ىو موج ود حالي ًا) وسعره المرتفع ,أعمنت والدتو ظي ور عيد جديد في تصميم الدا ارت اإللكترونية .بدأ

ميندسو اإللكترونيات باستعمال مضخمات العمميات بكثرة ,مما أدى إلى ىبوط أ سعا رىا بشكل كبير .كما طالبوا بتحسين

نوعية مضخمات العمميات .استجابت مصانع أنصاف النواقل بسرعة لتمك المتطمبات  ,وخالل فترة زمنية ال تتجاوز
بضع سنوات ,أصبحت مضخمات العمميات عالية الجودة ومنخفضة القيمة (عش رات السنتات) ومتوفرة عند عدد كبير

من الموردين.

تقترب خصائص دارة مضخم العمميات المتكاممة اقت اربًا كبي اًر من خصائص مضخم العمميات المثالي المفترض .وىذا
يعني سيولة استعمالو في كثير من التطبيقات.

سنتعامل مع مضخم العمميات بوصفو لبنة ومكونًا من مكونات الدارات وسندرس خصائص مداخمو ومخارجو (أطرافو)
وتطبيقاتو.

مخرجات الفصل الثاني ILO2
فيم الخواص المميزة لممضخم المثالي واستعمالو في التطبيقات اإللكترونية.

معرفة تحميل الدا رات التي تحتوي عمى مضخمات عمميات ,ومقاومات ومكثفات.

التمكن من استعمال مضخمات العمميات لمحصول عمى خواص محددة.

دراسة وفيم دارات مضخمات عمميات أكثر تعقيداً كدارات الجوامع الموزنة ,والمكامالت ,والمفاضالت.
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األهداف التعميمية لمفصل الثاني ILO2
ييدف ىذا الفصل إلى تمكين الطالب من فيم مضخم العمميات كمكون رئيس لبناء الدارات اإللكترونية ,ودراسة خواص
مداخمو ومخارجو األولية بغض النظر عن بنيتو الداخمية ,والتعرف عمى أىم تطبيقاتو .وىذه الطريقة كافية لكثير من
تطبيقات مضخمات العمميات.
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 .1مضخم العمميات المثالي THE IDEAL OP AMP
يبين الشكل  1.2رمز مضخم العمميات .ل مضخم العمميات ثالثة أطراف :طرفا دخل وطرف خرج .الطرفان ( ,)1و()2
ىما طرفا الدخل ,والطرف ( )3ىو طرف الخرج .يمزم مضخم العمميات لكي يعمل جيدًا مستم اًر لمتغذية ( .)dc power

وتستعمل معظم مضخمات العمميات المتكاممة مصدرين لمتغذية المستمرة كما ىو مبين في الشكل  .2.2لذلك يخصص

الطرفان ( )4و( ) 5لجيد التغذية الموجب ( ,)+VCCوجيد التغذية السالب ( ) -VEEعمى التوالي .يوضح الشكل )(b
 2.2جيدي التغذية عمى شكل بطارية مع أرضي مشترك .ومن الميم أن نشير إلى أن نقطة التأريض المرجعية ىي
النقطة المشتركة لجيدي التغذية الموجبة والسالبة ,بالتالي اليتضمن مضخم العمميات طرفاً مخصصًا لألرضي.
ولمتبسيط ,فإننا سوف لن نظير طرفي التغذية عمى دارة مضخم العمميات.

الشكل  :1.2رمز مضخم العمميات.

الشكل  :2.2توصيل مضخم العمميات بجيدي التغذية.
باإلضافة إلى أطراف اإلشارات الثالث ,وأطراف التغذية االثنين ,قد يكون لم ضخم العمميات أطراف أخرى مخصصة
لوظائف محددة .تشمل ىذه األطراف األخرى أط رافًا لتعويض التردد وأطرافًا لحذف جيد االنزياح عمى خرج مضخم
العمميات أو التقميل من أثره.
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المثال 1.2
ما ىو أقل عدد من األطراف يتطمبو مضخم عمميات واحد؟ وما ىو أقل عدد من األطراف تتطمبو دارة متكاممة تحتوي
عمى أربعة مضخمات عمميات؟
الحل

يتطمب مضخم عمميات واحد خمسة أط راف ,طرفان لمدخل ,وطرف لمخرج ,وطرفان لمتغذية أحدىما لمموجبة واآلخر

لمسالبة .وتتطمب دارة متكاممة تحتوي عمى أربعة مضخمات أربعة عشر طرفًا ,لكل منيا طرفان لمدخل وآخر لمخرج أي

ما مجموعو إثنا عشر طرفاً وطرفان لمتغذية المشتركة لممضخمات األربعة.

سنتناول بالدراسة وظيفة دارة مضخم العمميات .صمم مضخم العمميات لتحسس الفرق بين إشارتي الجيد المطبقتين عمى

المدخمين (أي المقدار ,)v 2 v 1 ( ,ويضرب ىذا المقدار بالعدد  Aإلعطاء الجيد الناتج (  ) A v 2 v 1 عمى الخرج
( .)3بالتالي (  .)v 3  A v 2 v 1 ينبغي التأكيد ىنا عمى أنو عندما نتحدث عن الجيد الكيربائي لطرف ,نعني الجيد
بين الطرف واألرضي ,وبالتالي (  )v 1يعني الجيد المطبق بين الطرف ( )1واألرضي.
اليستجر مضخم العمميات المثالي أي تيار .وىذا يعني ,أن تيار إشارة الطرف ( )1وتيار إشارة الطرف ( )2معدومان.
وبعبارة أخرى ,فإن ممانعة دخل مضخم العمميات المثالي النيائية.
ماذا عن طرف الخرج ( )3؟ يفترض أن يعمل ىذا الطرف ليكون بمثابة طرف الخرج لمنبع جيد مثالي .وىذا يعني ,أ ن
الجيد بين الطرف ( )3واألرضي تكون دائما مساوية إلى (  ,) A v 2 v 1 بغض النظر عن التيار المقدم من الطرف
( )3الى مقاومة الحمل .وبعبارة أخرى ,يفترض أن تكون مقاومة خرج مضخم العمميات المثالي معدومة .بالنظر إلى كل
ما سبق ,نصل إلى الدارة المكافئة المبينة في الشكل .3.2

الشكل  :3.2الدارة المكافئة لمضخم العمميات المثالي.
 :)Inverting input ( الدخل العاكس

 :)Noninverting input ( الدخل الغير العاكس
 :)Output( الخرج
 :)Power-supply common terminal ( الطرف المشترك لجيدي التغذية

37

ISSN: 2617-989X

نالحظ أن الخرج عمى توافق في الطور مع إشارة الدخل (  ,)v 2وأنو عمى تعاكس في الطور مع إشارة الدخل (  .)v 1ليذا
السبب ,يسمى طرف الدخل ( )1طرف الدخل العاكس (  ,)inverting input terminalويميز باإلشارة " ,"-في حين
يسمى طرف الدخل ( )2طرف الدخل الغير العاكس (  ,)noninverting input terminalويميز باإلشارة "."+
يستجيب مضخم العمميات إلى فرق اإلشارتين (  )v 2 v 1فقط ,ويتجاىل أية إشارة مشتركة عمى مدخميو .وىذا يعني أنو

إذا كان (  ,)v 2  v 1  1 Vيكون الخرج المثالي صفرا .ندعو ىذه الخاصية نمط الرفض المشترك ( common-mode
 ,)rejectionونستنتج أنو ل مضخم العمميات المثالي كسبًا مشتركًا معدومًا ,أو بشكل مكافئ ,لو رفض مشترك النيائي.

سنعود إلى تفصيل ىذه النقطة الحقا.

نعتبر اآلن أن مضخم العمميات ىو مضخم ذو دخل تفاضمي (  )differential-inputوخرج وحيد (single-ended-
 ,)outputىذا يعني أن الخرج يظير بين الطرف ( )3ونقطة األرضي المرجعية.
ألسباب واضحة ,يسمى الكسب (  ) Aالكسب التفاضمي (  ,)differential gainأو كسب الحمقة المفتوحة (open-
 .)loop gainوعند إغالق الحمقة بين الدخل والخرج ,نسمي الكسب كسب الحمقة المغمقة ( .)closed-loop gain

الربط المباشر (  )direct-coupledأو ( )dc amplifiersىو سمة ىامة من سمات مضخم العمميات ,حيث تعني
( )dcالربط المباشر (وتعني أيضاً التيار المباشر أو المستمر) ,ألن مضخم الربط المباشر ىو المضخم الذي يضخم

ال من التردددات يبدأ بالصفر .وحقيقة أن مضخمات العمميا ت ىي مضخمات ربط مباشر ,تسمح لنا باستعماليا في
مجا ً
العديد من التطبيقات اليامة.

ماذا عن عرض المجال الترددي؟ لمضخم ال عمميات المثالي كسب (  ) Aثابت عمى مجال ترددي النيائي يبدأ من التردد
صفر إلى التردد النياية .إذ يضخم المضخم المثالي إشارات بكسب مقداره (  ) Aميما يكن ترددىا ,فيقال أن مجال
تردده النيائي ( .)infinite bandwidth
لقد ناقشنا كافة خصائص مضخمات العمميات المثالية باستثناء خاصية واحدة ,التي ىي في الواقع األكثر أىمية .ىذه

الخاصية تتعمق بقيمة الكسب (  .) Aينبغي أن يكون لمضخم العمميات المثالي كسباً (  ) Aقيمتو كبيرة جداً ,وفي الحالة
المثالية تكون ىذه القيمة النياية .قد يتساءل المرء سؤاالً مشروعاً :إذا كان الكسب النيائياً ,كيف سيستعمل مضخم

العمميات؟ الجواب بسيط جدًا :لن يستعمل مضخم العمميات لوحده كدارة حمقة مفتوحة في جميع التطبيقات تقريبًا.

بدالً من ذلك ,سوف تستعمل مكونات أخرى حول مضخم العمميات لتطبيق تغذية راجعة ,كما سنبينو الحقاً بالتفصيل.
يوضح الجدول  1.2خصائص مضخم العمميات المثالي.

الجدول  :1.2خصائص مضخم العمميات المثالي
 .1ممانعة دخل النيائية ( )Infinite input impedance
 .2ممانعة خرج معدومة ( )Zero output impedance
 .3كسب نمط مشترك معدوم أو بشكل مكافىء رفض نمط مشترك النيائي ( Zero common-mode gain or,
)equivalently, infinite common-mode rejection

 .4كسب جيد حمقة مفتوحة االنيائي )Infinite open-loop gain A ( A
 .5عرض مجال النيائي ( )Infinite bandwidth

38

ISSN: 2617-989X

 .2المضخمات العاكسة THE INVERTING CONFIGURATION
كما ذكر أعاله ,ال تستعمل مضخم العمميات لوحدىا ,لذلك توصل مع عناصر غير فعالة في دارة التغذية الراجعة.
ىناك نوعان رئيسان لمدارات التي تستعمل مضخم العمميات والمقاومات :المضخم العاكس ,والمضخم الغير العاكس.
يبين الشكل  4.2دارة المضخم العاكس.

الشكل  :4.2المضخم العاكس.
يتكون ىذا المضخم من مضخم العمميات ,ومن مقاومتين اثنتين (  ) R1و (  .) R 2المقاومة (  ) R 2موصمة بين الطرف
( ) 3الذي ىو خرج المضخم ,والطرف ( )1الذي ىو المدخل العاكس لممضخم أو المدخل السالب لو .نقول عن المقاومة
(  ) R 2أنيا مقاومة التغذية الراجعة السالبة ( .)negative feedbackوعندما توصل المقاومة (  ) R 2بين الطرف ()3
والطرف ( ,)2تسمى مقاومة التغذية الراجعة الموجبة (  .)positive feedbackنالحظ أيضا أن المقاومة (  ) R 2تغمق
ال حمقة حول مضخم العمميات .إضافة إلى المقاومة (  ,) R 2يؤرض المدخل ( ,)2وتوصل المقاومة (  ) R1بين المدخل
العاكس ( )1ومنبع اإلشارة ذي الجيد (  .)v Iيؤخذ خرج المضخم الكمي بين الطرف ( )3واألرضي .بطبيعة الحال,

الطرف ( ) 3ىو الطرف المناسب لمخرج ألن مقاومة المضخم المثالي عند ىذه النقطة معدومة .وبالتالي فإن الجيد
(  )v Oال يعتمد عمى قيمة التيار المقدم عبر ىذه النقطة إلى مقاومة الحمل الموصولة بين الطرف ( )3واألرضي.
سنقوم اآلن بتحميل دارة الشكل  5.2لتحديد كسب الحمقة المغمقة (  ,)closed-loop gain ( )Gالمعرفة بما يمي:
vO
vI

G

سنقوم ب ذلك عمى افتراض أن مضخم العمميات مضخم مثالي .يبين الشكل  (a) 6.2الدارة المكافئة ,ويجري التحميل عمى
النحو التالي :الكسب كبير جدًا (النيائي من الناحية المثالية) .بالتعريف
vO vO

0
A

ويترتب عمى ذلك أن جيد الدخل المعكوس (  )v 1يساوي إلى ( .)v 2ألن الكسب (  ) Aيقترب من الالنياية ,بالتالي
v 2 v 1 

يقترب الجيد (  )v 1من الجيد (  ,) v 2بل يساويو في الحالة المثالية .فنقول أن كل واحد من جيود الدخل يمحق جيد
الدخل اآلخر .أو نقول أن ىناك قصر دارة افتراضي بينيما .يجب أن نؤكد ىنا عمى كممة افتراضي وال ينبغي وضع
قصر فيزيائي بين المدخمين ( )1و ( )2عند تحميل الدارة .يعني قصر الدارة االفتراضي (  )virtual short circuitأنو
ميما يكن جيد الطرف (  )v 2سيظير نفسو عمى الطرف ( )1ألن الكسب النيائي .ق د يوصل الطرف (  )v 2باألرضي
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عندىا يكون (  )v 2  0و(  .)v 1  0فنقول أن الطرف ( )1ىو أرضي افتراضي (  ,)virtual groundأي أن جيده
معدوم لكنو فيزيائياً غير موصل باألرضي.

بعد أن حددنا قيمة (  ,) v 1يمكننا اآلن من تطبيق قانون أوم إليجاد قيم التيار المار في المقاومة ( ) R1

(انظر الشكل .)5.2

الشكل  :5.2تحميل المضخم العاكس .يدل الرقم الموضوع ضمن دائرة عمى رقم خطوة التحميل.
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أين سيذىب ىذا التيار؟ ال يمكن أن يدخل إلى مضخم العمميات ,ألن مقاومة مدخل مضخم العمميات المثالي النيائية,
وبالتالي ال يستجر أي تيار .ويترتب عمى ذلك مرور التيار عبر (  ) R 2إلى الطرف ( )3ذي المقاومة المنخفضة.


v
R
 v I v O

 O  2

vI
R1
 R1 R 2

vO
(
vI

v I v 1 v I  0 v I

i 1  R  R  R

1
1
1

i  v 1 v O  0 v O  v O
 1
R2
R2
R2

) ىو كسب الحمقة المغمقة المطموب .يوضح الشكل  (b) 6.2ىذه الخطوات وتشير األرقام المحاطة بدوائر إلى

الترتيب الذي يجري بو تنفيذ التحميل.
وىكذا نجد أن كسب الحمقة المغمقة ىو ببساطة نسبة المقاومتين (  ) R 2و (  .) R1تعني إ شارة السالب ( )-أن مضخم
R2
عمميات التغذية ال راجعة السالبة يعكس إشارة الخرج .وبالتالي إذا كان (  10
R1

) وكانت إشارة الدخل (  )v Iإشارة

جيبية جيدىا من القمة إلى القمة (  ,)1 Vسيكون الخرج إشارة جيبية جيدىا من القمة إلى القمة (  ) 10 Vوزاوية طورىا
مزاحة بمقدار (  ) 180عن إشارة الدخل .تسمى ىذه الدارة دارة المضخم العاكس (  )inverting configurationبسبب
وجود اإلشارة السالبة في عالقة كسب الجيد.
عمى افتراض أن مضخم العمميات المبين في الشكل  5.2مثالي ,وكسب الحمقة المفتوحة لو النيائي ,ومقاومة دخمو
(  ) R iوالتي تساوي استنادًا إلى الشكل  (b) 6.2إلى
vI vI

 R1
ii v I
R1

Ri 

تشكل مقاومة دخل المضخم (  ) R1مع مقاومة منبع اإلشارة (  ) R Iالذي يغذيو مج أز جيد .كي ن تجنب فقدان قوة إشارة
منبع الدخل ينبغي أن تكون مقاومة دخل المضخم كبيرة القيمة .وفي حالة دارة المضخم العاكس ,كي تكون مقومة
الدخل ( ) R iكبيرة القيمة ,ينبغي أن نختار قيمة كبيؤة لممقاومة ( .) R1
ومع ذلك ,إذا كانت قيمة الكسب المطموبة كبيرة أيضا ,يمكن أن تصبح قيمة المقاومة (  ) R 2الكبيرة غير عممية (عمى
سبيل المثال ,أكبر من بضع ميجا أوم) .يمكننا أن نستنتج أن مقاومة دارة المضخم العاكس منخفضة.
بما أن خرج دارة المضخم العاكس ىو طرف منبع الجيد المثالي ( [ ) A v 2 v 1 الشكل  ,](a) 6.2فإنو يترتب عمى
ذلك أن مقاومة خرج مضخم الحمقة المغمقة معدومة.
vX
|V 0  0
iX I

Ro 

حيث أن (  )v Xىو الجيد المطبق بين طرفي الخرج واألرضي ,و (  ) i Xىو التيار الذي يعطيو منبع الجيد (  ,)v Xمع
قصر منبع الدخل.
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المثال 2.2
احسب قيمتي مقاومتي دارة التغذية الراجعة لمضخم عاكس ,إذا عممت أن مقاومة دخمو ينبغي أن تكون ( ) 100 k 
وأن كسب الحمقة المغمقة لو (  .) 10أوجد مقاومة الخرج لو.
الحل

حساب قيمة المقاومة ( :) R1
R i  R1  100 k 

حساب قيمة المقاومة ( :) R 2
R2
 10  R 2  10 R1  10 100 k   1 M 
R1

G 

حساب قيمة مقاومة الخرج ( :) R o
RO  0 

 .3المضخمات الغير العاكسة THE NONINVERTING CONFIGURATION
يبين الشكل  6.2دارة المضخم الغير العاكس .تتطبق إشارة الدخل (  ) v Iىنا مباشرة عمى المدخل الغير العاكس
(المدخل الموجب) لممضخم ,بينما يوصل أحد أط راف المقاومة (  ) R1إلى األرضي المشترك.

الشكل  :6.2دارة المضخم الغير العاكس.
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يبين الشكل  7.2تحميل دارة المضخم الغير العاكس .يشار أيضًا إلى ترتيب خطوات التحميل باألرقام المحاطة بدوائر.
نفترض أن مضخم العمميات مثالي ,وأن كسبو النيائي ,ونفترض قصر الدارة بين مدخميو.

الشكل  :7.2تحميل دارة المضخم الغير العاكس :تتابع خطوات التحميل المشار إلييا بأرقام محاطة بدوائر.
نجد من الشكل  7.2أن
v  v  v I

وبالتالي فإن جيد الدخل العاكس يساوي إلى جيد الدخل غير العاكس والمساوي إلى الجيد المطبق (  .)v Iيتحدد التيار
vI
المار في المقاومة (  ) R1بالقيمة (
R1

) وىو نفسو التيار في المقاومة (  ) R 2ألن مقاومة دخل المضخم النيائية .نجد

من دارة الشكل أن:
i  R1   i  R 2 
v I v O v I


R1
R2
v
R 2 v O v I v O
R


1  O  1 2
R1
vI
vI
vI
R1

وبطريقة أخرى نجد من الشكل  ,7.2وبمعرفة أن تياري المدخمين معدومان ,أن دارة التغذية الراجعة تتكون من  R1و
 R2وىي في الواقع دارة مجزئ جيد ,بالتالي:

v O R 2  R1
R

 1 2
vI
R1
R1

عمى افتراض أن مضخم العمميات مثالي ,وكسب حمقتو المفتوحة النيائي ,وتيا ار دخميو معدومان ,نجد أن
Ri  
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بما أن خرج دارة المضخم العاكس ىو طرف منبع الجيد المثالي ( [ ) A v 2 v 1 الشكل  ,](a) 6.2فإن مقاومة خرجو
معدومة.
vX
|V 0  0
iX I

Ro 

حيث أن (  )v Xىو الجيد المطبق بين طرفي الخرج واألرضي ,و (  ) i Xىو التيار الذي يعطيو منبع الجيد (  ,)v Xمع
قصر منبع الدخل.
المثال 3.2
احسب قيمتي مقاومتي دارة التغذية ال راجعة لمضخم غير عاكس ,إذا عممت أن كسب الحمقة المغمقة لو ( ,) 11وأن أكبر
مقاومة يمكن استعماليا (  .) 1 M أوجد مقاومتي الدخل والخرج لو.
الحل
حساب قيمة المقاومة ( :) R 2
R2  1 M 

حساب قيمة المقاومة ( :) R1

R2
R
R
1M 
 11  2  10  R1  2 
 100 k 
R1
R1
10
10

G  1

حساب قيمة مقاومة الدخل ( :) R i
Ri  

حساب قيمة مقاومة الخرج ( :) R o
RO  0 

الموزن THE WEIGHTED SUMMER
 .4الجامع
َ

تعد دارة الجامع الموزن والمبينة في الشكل  8.2من الدارات التي ليا تطبيقات ميمة جدا.

الشكل  :8.2الجامع الموزن.
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لدينا ىنا مقاومة التغذية ال راجعة السالبة (  ,) R fكما ىو الحال في الدارات السابقة ,غير أن ىناك عددًا من إشارات

الدخل (  )v 1 , v 2 , ..., vnكل منيا يطبق عمى مقاومة مقابمة ليا (  ,) R1 , R 2 , ..., R nوتوصل أطراف المقاومات األخرى
إلى الدخل العاكس لممضخم .لممضخم المثالي أرضي افتراضي عند مدخمو العاكس .وباالعتماد عمى قانون أوم ,نوجد
التيارات (  ) i 1 , i 2 , ..., i nوفقًا لما يمي:
vn
Rn

in 

...,

v2
,
R2

i2 

v1
,
R1

i1 

وبجمع ىذه التيارات نحصل عمى التيار الكمي ( ) i
i  i 1  i 2  ...,  i n

سيمر كل التيار (  ) iفي المقاومة ( ( ) R fنظ ار لعدم مرور أي تيار عبر المدخل العاكس لممضخم المثالي) .يمكن
تحديد جيد الخرج (  )v Oبتطبيق قانون أوم مرة أخرى ,فنحصل عمى

v O  0  i R f  i R f

بالتالي:
R

R
R
v O    f v 1  f v 2  ...  f v n 
R2
Rn 
 R1

وىكذا فإن جيد الخرج ىو مجموع موزن إلشارات الدخل (  .)v 1 , v 2 , ..., vnلذلك تسمى ىذه الدارة دارة الجامع الموزن

(  .)weighted summerلنالحظ أن كل معامل من معامالت الحدود يمكن ضبطو منفردًا عن طريق ضبط المقاومات
(  ) R1إلى (  .) R nلنالحظ أن جميع حدود خرج دارة الجامع الموزن المبينة في الشكل  8.2ليا نفس اإلشارة .نحتاج في
بعض التطبيقات إلى الجمع الجبري لمحدود ,أي نحتاج إلى حدود موجبة وأخرى سالبة .لتحقيق ذلك يمزمنا مضخمي
عمميات كما ىو موضح في الشكل  .9.2بافتراض أن مضخمي العمميات مثاليان ,يمكننا بسيولة أن نبرىن أن جيد

الخرج يعطى وفقًا لما ىو مبين أدناه.


 Rc 
 Rc 
 v 3   v 4  
 R4 

 R3 


 R a   Rc
 v 2   
 R 2   Rb


 R  R
v O v 1  a  c
 R1   R b

الشكل  :9.2الجامع الموزن الذي يقوم بالجمع الجبري لمحدود.
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4.2 المثال
 ) إذا عممت أن جيد الخرجk  (  احسب قيم مفاوماتو مقدرة بـ,)9.2 لنفترض دارة الجامع الجبري الموزن (الشكل
:المطموب معطى بالعالقة التالية
v O  v 1  4 v 2  3v 3  2 v 4

الحل
:استنادًا إلى العالقة
 R  R
v O v 1  a  c
 R1   R b


 R a   Rc
 v 2   
 R 2   Rb



 Rc 
 Rc 
 v 3   v 4  
 R4 

 R3 

وبالمقارنة مع عالقة جيد الخرج المطموب

Rc
R
15 k 
 2  R4  c 
 7.5 k   فيكون لدينا, Rc  15 k  نفترض أن
R4
2
2
Rc
R
15 k 
 3  R3  c 
5k
R3
3
3

 R a   Rc 
  4  2 2 
 
 R 2  R b 
Rc
R
15 k 
 2  Rb  c 
 7.5 k 
Rb
2
2

 فيكون لدينا, Ra  10 k  نفترض أن
 R a   Rc 
  4  2 2 
 
 R 2  R b 
Ra
R
10 k 
 2  R2  a 
5k
R2
2
2

أخي ًار
 R a   Rc 
1
 1 2 
 
2
 R1  Rb 
Ra 1
  R1  2 R a  2 10 k   20 k 
R1 2
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 .5مضخمات فرق إشارتين DIFFERENCE AMPLIFIERS
مضخم الفرق ىو المضخم الذي يضخم فرق إشارتين مطبقتين عمى مدخميو ( ,)vIdويرفض اإلشارات المشركة عمى
مدخميو ( .)vIcmبالتالي يعطى جيد خرج مضخم الفرق )  (v Oبالعالقة التالية:
v O  Ad v Id  Acm v Icm

حيث أن )  (Adىو كسب نمط الفرق ,و )  (Acmىو كسب النمط المشترك.
تقاس فعالية مضخم الفرق بدرجة رفض إشارة النمط المشترك (  )common-modeبالنسبة إلى اإلشارة التفاضمية
( .)differentialيسمى معامل القياس نسبة رفض النمط المشترك (  )common-mode rejection ratioواختصا ًار
)  , (CMRRويعطى بالعالقة التالية:

Ad
Acm

CMRR  20 log

R2
R
نالحظ أن كسب المضخم الغير العاكس موجب (  ,)1  2في حين أن كسب المضخم العاكس سالب (
R1
R1

.) 

الجمع بين التشكيمتين معا ىو خطوة في االتجاه الصحيح لمحصول عمى الفرق بين إشارتي الدخل.
عمينا بالطبع أن نجعل مطالي الكسب متساويين كي نحصل عمى رفض إشارة النمط المشترك .نقوم بتخفيض كسب
R2
R
المضخم الغير العاكس من القيمة (  ) 1  2إلى القيمة (
R1
R1

) التي تساوي كسب المضخم العاكس .يبين الشكل 10.2

دارة مضخم الفرق .يجري تخفيض كسب المضخم الغير العاكس عن طريق تخميد جيد الدخل الغير العاكس وذلك
باستعمال مقسم الجيد (  ,) R 3 , R 4فنحصل عمى ما يمي:
R4  R2  R2
1 

R 4  R 3  R1  R1

من المعادلة أعاله نستنتج أن:
R4
R2
R
R

 4  2
R 4  R 3 R 2  R1
R 3 R1

الشكل  :11.2مضخم الفرق.
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لنستنتج اآلن عالقة جيد خرج مضخم الفرق (  )v Oكتابع إلى كل من الدخمين (  )v I 1العاكس و (  )v I 2الغير العاكس,
بتطبيق نظرية التنضيد ( .)superposition
نضع (  )v I 2  0ونحسب الخرج (  )v O 1الناتج عن تطبيق جيد الدخل العاكس (  ,)v I 1فنحصل عمى:
R2
v I1
R1

v O1  

نضع (  )v I 1  0ونحسب الخرج (  )v O 2الناتج عن تطبيق جيد الدخل الغير العاكس (  ,)v I 2فنحصل عمى:
R4  R2 
R2
1 
v I 2  v I 2
R 4  R 3  R1 
R1

vO2 

بالتالي جيد الخرج الكمي يكون:
R2
R
R
R
v I 1  2 v I 2  2 v I 2 v I 1   2 v Id
R1
R1
R1
R1

v O  v O 1 v O 2  

أي أن كسب نمط الفرق (  ) Adىو:
v O R2

v Id R1

Ad 

وباستعمال نفس الطريقة ,نحسب جيد الخرج الناتج عن إشا رة النمط المشترك ,فنحصل عمى:
R 4  R 2 R3 
1 
v Icm
R 4  R 3  R1 R 4 

vO 

أي أن كسب نمط المشترك (  ) Acmىو:
vO
R 4  R 2 R3 

1 

v Icm R 4  R 3  R1 R 4 
R4 R2
وعند تحقق الشرط (

R 3 R1

Acm 

) يصبح كسب النمط المشترك (  ) Acmمعدومًا.

إضافة إلى رفض إشارة النمط المشترك ,ينبغي أن تكون مقاومة دخل مضخم الفرق كبيرة القيمة .إليجاد مقاومة الدخل
ىذه (  ) R Idنعتمد الدارة المبينة في الشكل .11.2

الشكل  :11.2إيجاد مقاومة دخل مضخم الفرق في حالة ( .) R 3  R1 , R 4  R 2
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(  :)vitual short circuitدارة قصر افتراضية.
بالتعريف
v Id
Ii

R Id 

نكتب معادلة الحمقة ,مع األخذ باالعتبار أن جيد الدخمين متساويان (قصر دارة افتراضي).
v Id
 2 R1
iI

v Id  R1 i I  0  R1 i I  R id 

R2
نالحظ أنو من أجل معامل كسب نمط الفرق (
R1

) كبير القيمة ,ينبغي أن تكون المقاومة (  ) R1منخفضة القيمة نسبيًا,

مما يعني أن مقاومة دخل مضخم الفرق (  ) 2 R1منخفضة القيمة ,وىذا يتعارض مع المفيوم العام لمقاومة دخل مضخم
التي ينبغي أن تكون كبيرة القيمة .السمبية األخرى ليذا المضخم ىو صعوبة تغيير قيمة معامل الكسب.
ٌيسمى رفض النمط المشترك (  )CMRR( )Common Mode Rejection Ratioويعرف بالعالقة التالية:
Ad
Acm

CMRR  20 log

حيث أن (  ) Adىو كسب نمط الفرق أو كسب النمط التفاضمي ,و(  ) Acmىو كسب النمط المشترك.
المثال 5.2
لنفترض دارة مضخم الفرق (الشكل  ,)10.2ولنفترض أن قيمة مفاومة الدخل (  , ) 20 k وكسب المضخم ىو (.)10
احسب قيم مقاومات المضخم التي تحقق المواصفات المذكورة.
الحل

مقاومة الدخل:
مقاومة التغذية ال راجعة:

20 k 
 10 k 
2

R Id  2 R1  20 k   R1  R 3 

R2
 R 2  R 4  10 R1  10 10 k   100 k 
R1

Ad  10 

 .6مضخمات التكامل INTEGRATORS AMPLIFIERS
يبين الشكل  12.2دارة مضخم التكامل العاكس .سنبين اآلن أن ىذه الدارة تقوم بعممية التكامل .ليكن الدخل جيدًا متغي ًار

مع الزمن [  .]v I t يسبب األرضي االفتراضي عند مدخل المضخم السالب ظيور الجيد [  ]v I t عبر المقاومة
(  ,) Rوبالتالي سيكون التيار [  ] i 1 t مساويًا إلى [

v I t 
R

] .سيمر ىذا التيار عبر المكثف (  ,) Cمما يؤدي إلى

تراكم الشحنة فيو .إذا افترضنا أن الدارة تبدأ عمميا عند الزمن (  ,)t = 0ثم في أي وقت ( )tبعده يكون التيار [ ] i 1 t 
t

t

1
قد شحن المكثف (  ) Cبشحنة قيمنيا [  .]  i 1 t  dtبالتالي سيتغير جيد المكثف بالمقدار [  .]  i 1 t  dtإذا كان
C 0
0

الجيد االبتدائي لممكثف (  )Cعند (  )t = 0ىو (  ,)V Cعندئذ يكون الجيد عمى طرفيو:
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t

1
i 1 t  dt
C 0

v C t  V C 

اآلن يعطى جيد الخرج [  ]v O t    v C t بالعالقة التالية:
t

1
v I t  dt V C
RC 0

v O t   

إذن تعطي الدارة خرجًا يتناسب طردًا مع تكامل إشارة الدخل ,عممًا أن الجيد (  )V Cىو الشرط االبتدائي لمتكامل وأن
الثابت الزمني (  ) R Cىو الثابت الزمني لمتكامل (  .)integrator time constantنالحظ أن اإلشارة السالبة لمخرج
تعني أن دارة المكامل ىي دارة عاكسة ,ويسمى المكامل المكامل العاكس ( )inverting integratorأو مكامل ميمر
( .)Miller integrator

الشكل  )a( :12.2المكامل العاكس )b( ,االستجابة الترددية لممكامل.
يمكننا أيضاً أن نوصف دارة المكامل في مجال التردد .يعطى تابع التحويل بالعالقة التالية:
ZC
R



1
sC R



1
j C R
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V i s 

Vo  j
Vi  j
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بالتالي يكون مطال تابع تحويل المكامل
Vo
1

Vi
C R

وتكون زاوية الطور
1
C R
 tan  1
 tan  1    90
0

Vo
Vi

Im

Vo
Vi

Re

  tan  1

يمكن أن نرسم ما يعرف بمخطط بود (  ) Bode plotالستجابة مطال المكامل ,الذي ىو عبارة عن مستقيم ,وبمعرفة أنو
عندما يتضاعف التردد الزاوي (  ,) أي يتزايد بمقدار أوكتاف (  ,)octaveينخفض مطال تابع المكامل إلى النصف,
أي يتناقص بمقدار (  )- 6 dB/octaveأو (  .)- 20 dB/decadeيتقاطع ىذا المستقيم عند قيمة الكسب ()0 dB
Vo
وعند التردد الذي يجعل المطال (
Vi

) يساوي إلى .1يعطى ىذا التردد بالعالقة:
Vo
1
1

 1  int 
Vi
int C R
C R

يسمى ىذا التردد (  ) intبتردد المكامل ( ,)integrator frequencyويساوي إلى مقموب الثابت الزمني لممكامل .وىو
مرشح تردد منخفض تردد قطعو صفر ومطالو النياية .مما يعني أن المكامل عند الجيود المستمرة يعمل بتغذية راجعة

مفتوحة .مما يعني أن أية قيمة صغيرة لمجيد المستمر عمى دخمو يجعل خرجو نظرياً النياية ومن الناحية العممية ال
يوجد شيء اسمو ال نياية ,نقول في ىذه الحالة أن المضخم تشبع إلى قيمة جيد التغذية األعظمي الموجب أو السالب.

من الممكن التخمص من سمبية مكامل ميمر بإضافة مقاومة (  ) R fعمى التفرع مع المكثف (  ) Cكما ىو مبين في
Rf
الشكل  ,13.2يصبح الكسب عند الجيود المستمرة مساويًا في ىذه الحالة إلى (
R
لن يعود التكامل مثالياً في ىذه الحالة ألن المقاومة (  ) R fتصنع تردد قطب لدارة المكامل يتحرك من القيمة المثالية

ال من الالنياية .لسوء الحظ,
 ) بد ً

(  )   0إلى قيمة أخرى تتحدد بـ (  .) R f , Cوعندىا يعطى تابع التحويل لدارة المكامل بالعالقة التالية:
Rf
R

V i s 
1 s C Rf

V o s 
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الشكل  :13.2مكامل ميمر مع مقاومة تغذية راجعة (  ) R fعالية القيمة.
1
عمى خالف تابع التحويل المثالي (
sC R
1
) كبي ًار ,وكمما ابتعد المكامل أكثر فأكثر عن مثاليتو.
تردد القطع (
C Rf

) .كمما كانت قيمة مقاومة التغذية ال راجعة (  ) R fصغيرة القيمة كمما كان

المثال 6.2
أوجد الخرج الناتج عن مكامل ميمر استجابة لدخل عمى شكل نبضة مطاليا (  ) 1  Vوعرضيا ( [ ) 1  msانظر الشكل
 .](a) 14.2لنفترض أن (  ,) R  10 k وأن (  .) C  10 nFإذا وصمنا مقاومة مقدارىا (  ) 1 Mعمى التفرع مع
مكثف المكامل ,كيف ستتغير استجابة المكامل؟ عممًا أن المضخم يتشبع عند الجيدين ( .)  13V

الحل

استجابة لنبضة مطاليا (  )1  Vوعرضيا (  ,) 1  msيكون خرج المكامل:
t

1
v O t   
1 dt ,
C R 0

إذا افترضنا أن جيد مكثف المكامل االبتدائي صفر .في حالة (  ) C  10 nFو (  ,) R  10 kيكون الثابت الزمني
لممكامل (  ,) C R  0.1 msويكون خرج المكامل
0  t  1 ms

v O t    10 t ,

يبين الشكل  (b) 14.2التمثيل البياني لمتابع الخطي [  .]v O t تصل قيمة المطال إلى (  )  10Vعند ( ) t  1 ms
وتبقى ثابتة بعد ذلك.
مستمر في المكثف (  ) Cمقداره
ًا
تيار
يكون الخرج تابعًا خطيًا ألن نبضة الدخل ذات المطال (  )1Vتنتج ًا
1V
(  0.1 mA
10 k
It
I 
) ,مما يعطي جيداً مقداره [  .]v O     tومن الجدير بالذكر أن شحن المكثف بتيار مستمر
المكثف خطيا (
C
C 

) .يشحن ىذا التيار ال ثابت (  ) I  0.1 mAالمكثف بشحنة مقدارىا (  ,) I tوبالتالي يتغير جيد

يتج جيدًا خطياً عبرىا.

اآلن بالنظر إلى الحالة التي تكون فييا المقاومة (  ) R f  1 Mوموصولة عمى التفرع مع المكثف (  .) Cفإن نبضة
مستمر (  ,( I  0.1 mAسيمر ىذا التيار عبر مرشح التردد المنخفض
ًا
تيار
الدخل التي مطاليا (  )1Vتنتج اً
(  .) R f , Cلنقبل أن جيد خرج المكامل أسي ويعطى بالعالقة التالية:
0  t  1 ms

t



   100  1  e 10  ,





t

Rf C
v O t     I R f  1  e



وبطبيعة الحال ,سوف ينقطع التابع األسي في نياية النبضة ,أي عند (  ,) t  1 msوسوف يصل جيد الخرج إلى

القيمة:
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1


v O 1 ms    100  1  e 10    9.5 V



يبين الشكل  (c) 14.2التمثيل البياني لمجيد [  .]v O t نجد أن إضافة المقاومة (  ) R fيتسبب في التدوير قميال لتابع
جيد الخرج عندما يصل إلى القيمة (  ,)  9.5 Vوىي قيمة أقل من القيمة المثمى (  )  10 Vبـ (  .) 0.5 Vوعالوة عمى

ذلك ,عند ( 1 ms

 ,) tسوف يشحن المكثف من خالل (  ) R fبثابت زمني كبير نسبيا مقداره (  .) 10 msأخيرا ,نالحظ

أن تشبع مضخم العمميات الذي يحدث عند جيد مقداره (  )  13Vليس لو تأثير عمى عمل ىذه الدا رة.

الشكل  :14.2اإلشارات الموجية لممثال ( )a( :)6.2نبضة الدخل )b( ,جيد الخرج الخطي في حالة المكامل المثالي
من أجل ثابت زمني مقداره ( )c( ,)0.1 msجيد الخرج األسي عند إضافة المقاومة ( )Rfعمى التفرع مع مكثف
المكامل.
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يمكن أن تستعمل دارة المثال السابق لتوليد إشارة مثمثية استجابة إلشارة مربعة عمى مدخميا .كما تستعمل ىذه الدارة في
المرشحات.

 .7مضخمات التفاضل DIFFERENTIOTORS AMPLIFIERS
بتبديل موقعي المكثف والمقاومة في دارة المكامل ,نحصل عمى دارة المفاضل المبينة في الشكل  .(a) 15.2سنبين
اآلن أن ىذه الدارة تقوم بعممية التفاضل .ليكن الدخل جيدًا متغي ًار مع الزمن [  .]v I t يسبب األرضي االفتراضي عند
مدخل المضخم السالب ظيور الجيد [  ]v I t عبر المكثف (  ,) Cوبالتالي سيكون تيار المكثف مساويًا إلى
 dv 

[  .]C  I سيمر ىذا التيار عبر مقاومة التغذية الراجعة (  ,) Rمما يعطي جيد الخرج [  ]v O t التالي:
 dt 
dv I t 
dt

v O t    C R

يمكن أيضاً توصيف دارة المفاضل في مجال التردد .يعطى تابع التحويل بالعالقة التالية:
R
ZC



sC R
  j C R

V o s 
V i s 

V o s 
V i s 

Vo  j
Vi  j

بالتالي يكون مطال تابع تحويل المفاضل
Vo
C R
Vi

وتكون زاوية الطور

   C R   tan  1     90
0

 tan  1

Vo
Vi
Vo
Vi

Im

  tan  1
Re

يمكن أن نرسم ما يعرف بمخطط بود (  ) Bode plotالستجابة مطال المفاضل ,الذي ىو عبارة عن مستقيم ,وبمعرفة

أنو عندما يتضاعف التردد الزاوي (  ,) أي يتزايد بمقدار أوكتاف ( ,)octaveيتضاعف مطال تابع التفاضل ,أي يتزايد
بمقدار (  )+ 6 dB/octaveأو (  .)+ 20 dB/decadeيتقاطع ىذا المستقيم عند قيمة الكسب ( )0 dBوعند التردد
Vo
الذي يجعل المطال (
Vi
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Vo
1
 int C R  1  int 
Vi
C R

يسمى الجداء (  ) C Rالثابت الزمني لممفاضل ( [ ,)differentiator time-constantانظر إلى الشكل .](b) 15.2

الشكل  )a( :15.2المفاضل )b( .االستجابة الترددية لممفاضل عند ثابت زمني (.)C R
وىو مرشح تردد عالي تردد قطعو النياية .تجدر اإلشارة إلى أن المفاضل ى و مصدر لتضخيم الضجيج ,حيث تظير
نبضات غير مرغوب بيا ( ) spikesكمما كان ىناك تغير حاد عمى مدخمو [  ,] v I t من الممكن أن يكون ىذا التغير
ناتجاً عن الت رابط الكيرطيسي (  )interference coupled electromagneticallyالصادر عن منابع إشارة مجاورة.

إذن ىناك مشكمة استقرار في دارة المفاضل ,لحل ىذه المشكمة يضاف عمى التسمسل مع المكثف مقاومة صغيرة القيمة.
لكن إضافة ىذه المقاومة تجعل المفاضل دارة غير مثالية.
المثال 7.2

أوجد قيمة المقاومة لممفاضل المبين في الشكل  16.2بافتراض أن الثابت الزمني يساوي إلى (  ,) 10 2 sوأن مكثف
الدخل يساوي إلى (  .) 0.01μFما ىي قيمة مطال الكسب وزاوية الطور لدارة المفاضل عند التردد الزاوي ( ,) 10 rad/s
و ( ) 103 rad/s؟ كي نحدد كسب الترددات العالية عند القيمة ( ,)100نض يف مقاومة تسمسمية مع مكثف الدخل .أوجد
قيمة ىذه المقاومة.
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الحل

الشكل  :16.2دارة المثال (.)7.2
قيمة مقاومة المفاضل:
10 2
10 2

 1 MΩ
C
0.01μF

C R  10 2 s  R 

قيمة مطال الكسب عند ( :)   10 rad/s
Vo
V
  C R  10  0.01 μF1  MΩ  0.1
Vi
V

زاوية الطور عند ( :)   10 rad/s
   90

قيمة مطال الكسب عند ( :)   103 rad/s
Vo
V
  C R  103  0.01μF1  MΩ  10
Vi
V

زاوية الطور عند ( :)   103 rad/s
   90

عند إضافة مقاومة تسمسمية مع مكثف الدخل لتحديد كسب الترددات العالية لممفاضل عند القيمة ( ,)100تصبح الدارة
كما ىو مبين الشكل .17.2

الشكل  :17.2دارة مفاضل لتحديد كسب الترددات العالية.
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عند الترددات العالية تصبح ممانعة المكثف معدومة ,بالتالي يكون كسب المفاضل عند الترددات العالية:
Vo
R
R
1 MΩ

 100  R L 

 10 kΩ
Vi
RL
100 100

 .8ممخصSUMMARY
 .1دارة مضخم العمميات ىي دارة متعددة االستعماالت ,وسيمة التطبيق ,ويمكن توقع أدائيا الفعمي المتناسب مع أدائيا
النظري.
 .2أطراف مضخم العمميات الرئيسة ىي طرف الدخل العاكس ( ,)1وطرف الدخل الغير العاكس ( ,)2وطرف الخرج
( ,) 3وطرف جيد التغذية الموجب ( )4الذي يوصل بجيد التغذية الموجب ( ,)+ VCCوطرف جيد التغذية

السالب ( )5الذي يوصل بجيد التغذية السالب ( .)- VEEالطرف المشترك لوحد التغذية المزدوجة ىو طرف
األرضي لمدارة.
 .3يستجيب مضخم العمميات إلشارة الفرق عمى دخمو (  )v 2 v 1ويعطي عمى خرجو بين الطرف ( )3واألرضي
اإلشارة [  ,] A v 2 v 1 حيث أن (  ) Aىو كسب الحمقة المفتوحة كبير القيمة (  ,) 104 to 106وفي الحالة
المثالية النياية ,ومقاومة الدخل النيائية ,ومقاومة الخرج معدومة.
 .4تتطبق التغذية الراجعة السالبة عمى مضخم عمميات عن طريق وصل عنصر غير فعال بين خرج المضخم
والمدخل العاكس لو .تؤدي التغذية ال راجعة إلى جعل الجيد بين المدخمين صغي اًر جدًا ,أو معدومًا في الحالة

المثالية .نقول وفقًا لذلك أنو يوجد قصر دارة افتراضي بين المدخمين .إذا وصل المدخل الموجب إل ى األرضي,
فإن األرضي يظير عمى المدخل السالب لو.

 .5الفرضيتان الرئيستان في مضخمات التغذية الراجعة السالبة المثالية ىما :جيد كال المدخمين متساويان ,والتيار
المار بيما معدوم.
 .6في حالة مضخم التغذية ال راجعة السالبة والحمقة المغمقة ,يتحدد الكسب بالعناصر الخارجية .فف ي حالة المضخم
V
Vo
R
R
العاكس يكون الكسب (  ,) o   2وفي حالة المضخم الغير العاكس يكون الكسب (  1  2
Vi
R1
Vi
R1
R
R
 .7صمم مضخم الفرق المبين في الشكل  10.2بحيث يكون (  ,) 4  2مما يعطي خرجًا
R 3 R1
R
[ .]v o  2 v I 2 v I 1 
R1

).

 .8مكامل ميمر العاكس المبين في الشكل  12.2ىو دارة مشيورة تستعمل في وظائف معالجة اإلشارة التماثمية
كالمرشحات والميتزات.
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أسئمة ومسائل الفصل الثاني QUESTIONS AND PROBLEMES
أسئمة الفصل الثاني
اختر اإلجابة الصحيحة
 .1لتكن دارة مضخم العمميات العاكس المبينة في الشكل  . 18.2إذا كان جيد الدخل (  ,)V i  0.25 Vيكون جيد
الخرج:

الشكل  :18.2دارة مضخم عمميات عاكس.
)- 10.0 V ( )a
)- 5.0 V ( )b
)- 2.5 V ( )c
)- 1.25 V ( )d
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 .2لتكن دارة مضخم العمميات العاكس المبينة في الشكل  .19.2إذا كان جيد الدخل (  ,)V i  0.25 Vوكان جيد
الخرج (  ,)V o   2.5 Vينبغي أن تكون قيمة المقاومة ( ;) R f

الشكل  :19.2دارة مضخم عمميات عاكس.
) 40.0 k ( )a
) 20.0 k ( )b

)10.0 k ( )c
) 5.0 k ( )d

 .3لتكن دارة مضخم العمميات المبينة في الشكل  .20.2إذا كان جيد الدخل (  ,)V i  0.25 Vيكون جيد الخرج:

الشكل  :20.2دارة مضخم عمميات غير عاكس.
)10.0 V( )a
)5.0 V( )b
)3.0 V( )c
)5 V )d
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 .4لتكن دارة مضخم العمميات المبينة في الشكل  .21.2إذا كان جيد الدخل (  ,)V i  0.25 Vوكان جيد الخرج
(  ,)V o  2.75 Vينبغي أن تكون قيمة المقاومة ( :) R f

الشكل  :21.2دارة مضخم عمميات غير عاكس.
) 40.0 k ( )a
) 20.0 k ( )b

)10.0 k ( )c
) 5.0 k ( )d

 .5لتكن دارة مضخم العمميات المبينة في الشكل  .22.2إذا كان جيدا الدخل (  )V i 1  0.25 Vو ( )V i 2  0.8 V
,يكون جيد الخرج:

الشكل  :22.2دارة مضخم عمميات جامع.
) 1.125 V ( )a
) 2.25 V ( )b
) 4.5 V ( )c
) 9.0 V ( )d
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 .6دارة مضخم العمميات المبينة في الشكل  23.2ىي دارة:

الشكل .23.2
 )aمضحم عاكس
 )bمضخم تفاضل
 )cمضخم تكامل
 )dمضخم فرق
 .7دارة مضخم العمميات المبينة في الشكل  24.2ىي دارة:

الشكل .24.2
 )aمضحم عاكس

 )bمضخم تفاضل

 )cمضخم تكامل
 )dمضخم فرق
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 .8الدارة المبينة في الشكل  25.2ىي دارة :

الشكل .25.2
 )aمضخم عاكس لو كسب ثابت
 )bمضخم غير عاكس لو كسب ثابت
 )cمضخم جامع
 )dمضخم فرق
 .9تعطى عالقة كسب المضخم المبين في الشكل  26.2بالعالقة:

الشكل .26.2
( )a
( )b
( )c
( )d
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R1
R
)A   f
R1
R
)A  1
Rf
R
)A   1
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 .11إذا كانت قيمة كسب المضخم العاكس المبين في الشكل  ,)1 ( 27.2ينبغي أن تكون نسبة المقاومتين:
( ) R f : R1

الشكل .27.2
)1:1 ( )a
) 2 :1 ( )b
)1: 2 ( )c
 )dلم تعط في النظري ,ويجري تحقيق ذلك عمميًا بجعل (  ) R1أكبر بكثير من ( ) R f

63
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اإلجابة الصحيحة

1

d

2

b

3

d

4

b

5

c

6

c

7

b

8

a

9

b

11

a
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مسائل الفصل الثاني
 .1يبين الشكل  28.2دارة مضخم عاكس .بفرض أن كسبو (  ,)  10ومقاومة دخمو (  .) 100 kاستنتج قيمتي
المقاومتين (  ) R1و( .) R 2

الشكل .28.2
Ans. R1  100kΩ; R 2  1MΩ
vO
 .2يبين الشكل  29.2دارة مضخم عاكس .حدد قيم (  .)v 1 , i 1 , i 2 , v O , i L , i Oأوجد كسب الجيد (
vI
p
i
التيار (  ,) Lوكسب االستطاعة ( .) L
pI
iI

) ,وكسب

الشكل .29.2
v 1  0 V, i 1  1mA, i 2  1mA, v O   10 V,

Ans. i L   10 mA, i O   11mA.

vO
V i
A p
W
  10 , L   10 , L  100 .
vI
V iI
A pI
W
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 .3يبين الشكل  30.2دارة مضخم عمميات غير عاكس .إذا فرضنا أن كسب الجيد يساوي (  ,) 2عند القيمة العظمى
لجيد الخرج والتي تساوي (  ,)10 Vيكون التيار المار في مجزئ الجيد (  .) 10  Aاحسب قيمة المقاومتين ( ) R1
و( .) R 2

الشكل .30.2
Ans. R1  R 2  0.5MΩ
vO
 .4يبين الشكل  31.2دارة مضخم غير عاكس .أوجد قيم (  .) i I , v 1 , i 1 , i 2 , v O , i L , i Oأوجد كسب الجيد (
vI
p
i
وكسب التيار (  ,) Lوكسب االستطاعة ( .) L
pI
iI

),

الشكل .31.2
i I  0 mA, v 1  1V, i 1  1mA, i 2  1mA, v O  10 V,

Ans. i L  10 mA, i O  11mA.

vO
p
V i
 10 , L  , L  .
vI
V iI
pI
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 .5يطمب استنباط دارة مضخم جامع موزن .عمما أن خرج الجمع الموزن لممدخمين (  )v 1و (  )v 2ىو (  .)v Oعمى
دارة الجامع الموزن أن تحقق العالقة [  .] v O   v 1  5 v 2 استنبط في ىذه الحالة قيم المقاومات (  ) R1و
(  ) R 2و (  ) R fبحيث يؤدي جيد الخرج األعظمي الذي قيمتو (  ) 10 Vإلى مرور تيار في مقاومة التغذية
الراجعة اليزيد عن ( .)1 mA
Ans. R1  5k, R 2  2k, R f  10k.
 .6استعمل الفكرة الممثمة في الشكل  32.2لتصميم دارة مضخم جامع موزن يحقق الخرج
( .)v O  2v 1 v 2  4v 3

الشكل .32.2
R1  5k, R 2  10 k, R a  10 k, Rb  10 k, R 3  2.5k,
Rc  10 k.
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 .7لنفترض دارة مضخم الفرق المبين في الشكل  ,33.2وليكن:
( .) R1  R 3  2k, R 2  R 4  200k.
 )aاحسب قيمة كسب الفرق ( .) Ad
 )bاحسب قيمة مقاومة دخل الفرق (  ,) R idوقيمة مقاومة الخرج ( .) R o

الشكل .33.2
V
, R id  4 k, Ro  0 k.
V

Ans. Ad  100

 .8أوجد قيم مقاومات دارة الشكل  33.2بحيث تعمل الدارة كمضخم فرق لو مقاومة دخل (  ,) 20 kوكسب مقداره (
.)10
Ans. R1  R 3  10k, R 2  R 4  100k.
 .9أوجد قيم مقاومة ومكثف مكامل ميمر يستعمل مصخم عمميات مثالي ,مقاومة دخمو (  ,) 10 kوثابت التكامل
يساوي إلى (  .) 10 3 sماىي قيمة كل من مطال الكسب وزاوية الطور ليذه الدارة عند التردد الزاوي
rad
rad
 )10و (
(
s
s

) 1؟ ماىي قيمة التردد عند الكسب الواحدي؟
R  10 k, C  0.1μF.
rad V o
V
:
 100 and  =+ 90,
s Vi
V

at  =10

rad V o
V
:
 1000 and  =+ 90.
s Vi
V
rad
.
s
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 .11أوجد قيم مقاومة ومكثف دارة تفاضل تستعمل مصخم عمميات مثالي ,مكثف دخمو (  ,) 0.01μFوالثابت الزمني
rad
يساوي إلى (  .) 10 2 sماىي قيمة كل من مطال الكسب وزاوية الطور ليذه الدارة عند التردد الزاوي (
s
rad
) 103؟ كي نحدد قيمة الكسب عند الترددات العالية بـ ( ,)100نضيف مقاومة عمى التسمسل مع المكثف.
(
s

 ) 10و

أوجد قيمة المقاومة المضافة.

C  0.01μF, R  1M.
rad V o
V
:
 0.1 and  =- 90,
s Vi
V

at  =10

rad V o
V
:
 10 and  =- 90.
s Vi
V

at  =103

Ans.

R1  10 k.
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نموذج مذاكرة لمفصل الثاني
الجامعة ........
المادة :الدا رات اإللكترونية Electronic Circuits

كمية .....
نموذج امتحان لمفصل الثاني :مضخمات العمميات

أستاذ المادة.... :
المدة :ساعة واحدة

العالمة11 :

مالحظات ىامة:
المادة مغمقة
يسمح باستعمال اآلالت الحاسبة

اختر اإلجابة الصحيحة ( 11عالمات)
 .1لنفترض وجود الدرة المبنية حول مضخم عمميات والمبينة في الشكل التالي .إذا كان جيد الدخل ( ,)0.25 Vيكون
جيد الخرج:

)- 10.0 V ( )a
)- 5.0 V ( )b
)- 2.5 V ( )c
)- 1.25 V ( )d
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 .2لنفترض وجود الدرة المبنية حول مضخم عمميات والمبينة في الشكل التالي .إذا كان جيد الدخل ( ,)0.25 Vوكان
جيد الخرج (  ,)- 2.0 Vفإنو ينبغي أن تكون قيمة مقاومة التغذية الراجعة ( :) R f

)32.0 kΩ )a
)16.0 kΩ ( )b
)8.0 kΩ ( )c
)4.0 kΩ ( )d
 .3لنفترض وجود الدرة المبنية حول مضخم عمميات والمبينة في الشكل التالي .إذا كان جيد الدخل ( ,)0.25 Vيكون
جيد الخرج:

)10.0 V( )a
)5.0 V( )b

)3.0 V( )c
)5 V )d
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 .4لنفترض وجود الدرة المبنية حول مضخم عمميات والمبينة في الشكل التالي .إذا كان جيد الدخل ( ,)0.25 V
وكان جيد الخرج (  ,)- 2.75 Vفإنو ينبغي أن تكون قيمة مقاومة التغذية الراجعة ( :) R f

)40.0 kΩ ( )a
)20.0 kΩ ( )b

)10.0 kΩ( )c
)5.0 kΩ( )d

 .5لنفترض وجود الدرة المبنية حول مضخم عمميات والمبينة في الشكل التالي .إذا كان جيدا الدخل
(  )v i 1  0.25 Vو (  ,)v i 2  0.5 Vيكون جيد الخرج:

)- 1.5 V ( )a
)- 4.5 V ( )b
)- 3.0 V ( )c
)- 6. 0 V ( )d

71

ISSN: 2617-989X

 .6الدرة المبنية حول مضخم عمميات والمبينة في الشكل التالي ىي دارة :

 )aمضخم عاكس

 )bمضخم غير عاكس

 )cمضخم مكامل
 )dمضخم مفاضل
 .7الدرة المبنية حول مضخم عمميات والمبينة في الشكل التالي ىي دارة :

 )aمضخم عاكس
 )bمضخم غير عاكس
 )cمضخم مكامل
 )dمضخم مفاضل
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 .8يستعمل كال المدخمين العاكس والغير العاكس لقيادة دارة :
 )aمضخم فرق
 )bمضخم غير عاكس
 )cمضخم بحمقة مفتوحة
 )dمضخم عاكس

 .9يتصف المضخم المثالي بما يمي:
 )aلو مقاومة دخل النيائية
 )bلو مقاومة خرج معدومة
 )cكسب نمط مشترك معدوم وكسب نمط فرق النيائي
 )dكسب حمقة مفتوحة النيائي

 )eعرض مجال النيائي
 )fكل ما ذكر

 .11إذا كان لمضخم عمميات دخل نمط مشترك ( ,)10 Vوخرج نمط مشترك ( .)10 Vوكان دخل النمط التفاضمي
لو ( )1 mVوخرج النمط التفاضمي ( )10 Vفسيكون رفض النمط المشترك لو ( )CMRRيساوي إلى:
60 dB )a
70 dB )b
80 dB )c

100 dB )d
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اإلجابة الصحيحة لنموذج مذاكرة الفصل الثاني
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الفصل الثالث
الديىدات وتطبيقاتها

كممات مفتاحية KEYWORDS
أنصاف النواقل  ,Semiconductorsالديود  ,The diodeدارات التقويم  ,Rectifier circuitsديود زينر Zener
.Diode

الممخص ABSTRACT
سندرس في ىذا الفصل بإيجا ز الخواص الفيزيائية التي تحكم السموك الكيربائي ألنصاف النواقل ,مما يسمح لنا الحقًا
فيم عمل العناصر اإللكترونية الفعالة كالديودات والترانزستورات.

ثم ندرس مبدأ عمل الديود ,ومنحنيا ت الخواص المميزة لو ,واستقطابو ,والدارة المكافئة لو في حاالت اإلشا ارت الصغيرة

والك بيرة .نعرض في ىذا الفصل أ يضًا أىم التطبي قات التي تستعمل الديودات كدارات التقويم التي تستعمل في وحدات

التغذية .كما نعرض أخي اًر لد يود زينر واستعمالو كمنظم جي د.

يعد ىذا الفصل مدخالً لدراسة الترانزستورات ب نوعييا :الترانزستورات (موس) معدن أوكسيد ن صف ناقل ()MOS
-

-

والترانزستورات ذات الوصمة ثنائية القطبية (.)BJT

مخرجات الفصل الثالث ILO3
فيم أساسيات أنصاف النواقل وانعكاسيا عم ى فيم مبدأ عمل الديود ,وخواصو المميزة ,وبعض أىم تطبيقاتو.

األهداف التعميمية لمفصل الثالث ILO3
ييدف ىذا الفصل إلى فيم الديود وعممو وخواصو المميزة وبعض تطبيقاتو الرئيسة.
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 .1أنصاف النواقل SEMICONDUCTORS
سندرس بإيجاز الخواص الفيزيائية التي تحكم السموك الكيربائي ألنصاف النواقل ,مما يسمح لنا الحقًا فيم عمل
العناصر اإللكترونية الفعالة كالديودات والترانزستورات.

نصف الناقل النقي (البحت) ( )Intrinsic Semiconductors
تقع ناقمية أنصاف النواقل (  )semiconductorsفي الوسط بين النواقل ( ,)conductorsمثل النحاس (,)copper
والعوازل ( ,)insulatorsمثل الزجاج ( .) glassىناك نوعان من أنصاف النواقل :أنصاف النواقل وحيدة العنصر
(  ,)single-element semiconductorsمثل الجرمانيوم ( )germaniumوالسيميكون (  ,)siliconوالتي ىي في

المجموعة الرابعة ( ) IVفي جدول التصنيف الدوري .وأنصاف النواقل المركبة ( ,)compound semiconductors
مثل الغاليوم-أرسونايد (  ,) gallium-arsenideوالتي تتشكل من خالل الجمع بين عناصر من المجموعة الثالثة
والخامسة أو المجموعتين الثانية والسادسة .تفيد ىذه االخيرة في تطبيقات خاصة لمدارات اإللكترونية وكذلك في تطبيقات
تنطوي عمى ضوء ,مثل الديودات الباعثة لمضوء ( .)light-emitting diodesاستعمل الجرمانيوم في تصنيع
الترانزستورات في وقت مبكر جدا (أواخر  ,0491وبدايات  .) 1950حل السيميكون محمو بسرعة ,إذ تستند عميو اليوم
تقانة الدارات المتكاممة بشكل كامل تقريبا .ليذا السبب ,فإننا سنركز عمى أنصاف النواقل المصنوعة من السيميكون.
تتكون البنية البمورية ثنائية األبعاد لمنصف الناقل السيميكوني من شبكة منتظمة رباعية تتوضع عمييا ذ ارت السيميكون

(الشكل .)0.1

الشكل  :1.3البنية البمورية لنصف ناقل نقي نوع سيميسيوم.
 :)silicon atoms( ذ رات السيميكون
 :)covalent bonds( الرابطة التشاركية
 :)valence electrons ( إلكترونات التكاقؤ
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لذرة السيميكون أربعة إلكترونات تكافؤ تتوضع عمى المدار الخارجي ( )outermost shellالذي يتسع ألربعة إلكترونات
أخرى .ويتحقق ذلك من خالل تشارك واحد من إلكترونات التكافؤ لكل من الذرات األربعة المجاورة .يشكل كل زوج من
اإللكترونات المشتركة ال رابطة التشاركية (  .)covalent bondبالنتيجة ,لمنصف الناقل السيميكوني النقي ( )pureأو
البحت ( )intrinsicبنية شبكية نظامية ,حيث تبقى الذرات في مواقعيا بفعل الرابطة التشاركية .عند درجات الح اررة
المنخفضة بما فيو الكفاية ,والتي تقترب من الصفر المطمق (  ,) 0 Kتكون جميع الروابط التشاركية سميمة ,أي ال توجد

أية إلكترونات حرة لتمرير التيار الكيربائي .وب التالي ,يسمك نصف الناقل السيميكوني سموك العازل عند درجات الح اررة
المنخفضة.
عند درجة ح اررة الغرفة ,تتوفر طاقة ح اررية كافية لكسر بعض الروابط التشاركية (الشكل  ,)3.1وىي عممية تعرف باسم
التوليد الح راري (  .)thermal generationيؤدي التوليد الح راري إلى كسر بعض الروابط التشاركية ,والتي تؤدي بدورىا
إلى تحرير إلكترون حر (  )free electronمن مداره وابتعاده عن الذرة األم ىائمًا في البنية البمورية ,مما يؤىمو مع غيره
لنقل التيار الكيربائي عند تطبيق مجال كيربائي عبر النصف الناقل .عندما يترك اإللكترون ذرة األم ,فإنو يترك وراءه
شحنة موجبة ,تعادل شحنة اإللكترون .وبالتالي ,يمكن أن ينجذب إلكترون من ذرة مجاورة ليذه الشحنة الموجبة ,ويترك

ذرة األم .بيذا اإلجراء يمتمئ ثقب ( )holeفي الذرة المتأينة (  )ionized atomولكنو يولد ثقباً جديدًا في الذرة األخرى.

قد تتكرر ىذه العممية ,مما يتيح وج ود حوامل شحنة موجبة تتحرك عبر البنية البمورية ,ومرشحة لنقل التيار الكيربائي.

تساوي شحنة الثقب بالقيمة شحنة اإللكترون  .وىكذا مع زيادة درجة الح اررة ,يزداد عدد الروابط التشاركية التي تتحطم,
مما يؤدي إلى زيادة أعداد زوج اإللكترون -ثقب ( )electron–hole pairsالمتولد ,وبالتالي تزداد ناقمية النصف الناقل
السيميكوني.

الشكل  :2.3البنية البمورية لنصف ناقل نقي عند درجة ح اررة الغرفة.
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 :)silicon atoms( ذ رات السيميكون
 :)covalent bonds( الرابطة التشاركية
 :)valence electrons ( إلكترونات التكاقؤ
 :)broken covalent bonds( الرابطة التشاركية المكسورة (المحطمة)
 :)free electron ( إلكترون حر (حامل شحنة سالبة)
 :)hole( ثقب (حامل شحنة موجبة)
ينتج عن التوليد الحراري إلكترونات حرة وثقوب بأعداد متساوية ,وبالتالي تركيز متساو لحوامل الشحنة ,والتركيز ىو عدد
حامالت الشحنة في وحدة الحجم ( .)cm3تتحرك اإللكترونات الحرة والثقوب عشوائياً في النسيج البموري السيميكوني,
وأثناء ىذه الحركة يمكن أن تمأل بعض اإللكترونات بعضًا من الثقوب .تسمى ىذه العممية إعادة االتحاد

( ,) recombinationمما يؤدي إلى اختفاء إلكترونات حرة وثقوب .يتناسب معدل االتحاد مع عدد اإللكترونات الحرة
والثقوب ,والتي تتحدد بدورىا بمعدل التوليد الحراري .وىذا األخير ىو تابع إلى درجة الح اررة .في حالة التوازن الح راري,

معدل االتحاد يساوي إلى معدل التوليد ,مما يعني أن تركيز اإللكترونات الحرة )  (nيساوي إلى تركيز الثقوب ) ( p

n  p  ni

حيث أن )  (niتشير إلى عدد اإللكترونات الحرة أو عدد الثقوب في واحدة الحجم (  ) cm3لمنصف الناقل النقي عند
درجة ح اررة معينة.

يعطى جداء اإللكترون الحر والثقب بالعالقة التالية:
2
i

np n

عند درجة ح اررة الغرفة (  ) 300 Kيكون ( 1.5 1010 / cm3

 .) niيمكن تعميم ىذه العالقة لتشمل نصف الناقل

المشاب (.)extrinsic or doped silicon
نصف الناقل المشاب نوع ( )Doped Semiconductors ( ) n
وجدنا أن تركيز اإللكترونات والثقوب الحرة ,المتولدة ح اررياً ,متساوية في النصف الناقل السيميكوني النقي .غير أن
تركيز حوامل الشحنة الصغير لمغاية ال يفضي عن تيار ممحوظ عند درجة ح اررة الغرفة .كما أن تركيز حوامل الشحنة

وبالتالي ناقمية نصف الناقل ىي تابع قوي لدرجة الح اررة ,وىي خاصية غير مرغوب بيا في العناصر اإللكترونية .لحسن
الحظ ,جرى تطوير طريقة لتغيير تركيز حوامل الشحنة بشكل كبير ومتحكم بو في النصف الناقل .وتعرف ىذه العممية
باسم اإلشابة ,ويشار إلى النصف الناقل بالنصف الناقل المشاب ( .)doped silicon
تقتضي اإلشابة إدخال عدد كاف من الذرات المشيبة في النسيج البموري لنصف الناقل ,بحيث تحل ىذه الذرات محل
ذرات من السيميكون ,مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في تركيز إما اإللكترونات الحرة أو الثقوب ,ولكن مع تغيير طفيف أو
غير محسوس في خصائص النصف الناقل السيميكوني .لزيادة تركيز اإللكترونات الحرة )  , (nيشاب نصف الناقل

بذرات عناصر خماسية التكافؤ ,مثل الفوسفور ( .)phosphorusيسمى نصف الناقل الناتج نصف ناقل نوع ) . (n

لزيادة تركيز الثقوب )  , ( pيشاب نصف الناقل بذرات عناصر ثالثية التكافؤ ,مثل البور ( .)boronيسمى نصف الناقل
الناتج نصف ناقل نوع )  . ( pيبين الشكل  3.3البنية البمورية لنصف ناقل سيميكوني مشاب بذرات الفوسفور.
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الشكل  :3.3البنية البمورية لنصف ناقل مشاب بذرات خماسية التكافؤ.
 :)silicon atoms( ذ رات السيميكون

 :[Pentavalent impurity atom (donor (] ذرة مشيبة خماسية التكافؤ (عاطية)
 :)Free electron donated by impurity atom ( إلكترون حر أعطي من ذرة مشيبة
 :)covalent bonds( الرابطة التشاركية
 :)Valence electrons ( إلكترونات التكافؤ
تممك الذرات المشيبة (الفوسفور) خمسة إلكترونات في مدارىا الخارجي ,أربعة من ىذه اإللكترونات تشكل روابط تشاركية
مع ذرات السيميكون المجاورة ,ويصبح اإللكترون الخامس إلكترونًا ح ًار .وىكذا كل ذرة فوسفور تخمف إلكترونًا ح ًار في

بمورة السيميكون ,وتُسمى ذرات الفوسفور المشيبة الذرات العاطية ( .)donorيجب أن يكون واضحا أنو عمى الرغم من
عدم توليد أي ثقب جراء ىذه العممية .فإن الشحنة الموجبة المرتبطة بذرة الفوسفور ىي شحنة مقيدة التتحرك في البنية

البمورية.
إذا كان تركيز الذ رات العاطية )  , (N Dحيث عادة ما يكون ( ni

 ,) N Dفإن تركيز اإللكترونات الحرة في السيميكون

نوع )  (nيكون
ND

nn

حيث أن الدالة )  (nتعني سيميكون نوع )  . (nوىكذا تتحدد (  ) n nم ن تركيز اإلشابة وليس من التوليد الحراري .الحالة
مختمفة تمامًا فيما يتعمق بتركيز الثقوب .إذ تتولد كل الثقوب في السيميكون نوع )  (nبالتأين الحراري ,ويتحدد تركيز

الثقوب كما يمي:

2
i

n
ND

2
i

n
nn

p n n n  n i2  p n 

تركيز اإللكترونات (  ) n nفي النصف الناقل نوع )  (nأكبر بكثير من تركيز الثقوب .اإللكترونات ىي حوامل شحنة
أغمبية ( ,)majorityوالثقوب ىي حوامل شحنة أقمية ( )minorityفي النصف الناقل نوع ) . (n
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نصف الناقل المشاب نوع ( ) p
لمحصول عمى سيميكون نوع (  ) pتكون فيو حامالت الشحنة األغمبية ىي االثقوب ,يجري إشابة السيميكون النقي بذرات
مشيبة ثالثية التكافؤ مثل البور ( .)boronيبين الشكل  4.3البنية البمورية لنصف ناقل سيميكوني مشاب بذرات البور.

الشكل  :4.3البنية البمورية لنصف ناقل مشاب بذرات ثالثية التكافؤ.
 :)silicon atoms( ذ رات السيميكون

 :[Trivalent impurity atom (acceptor (] ذ رة مشيبة ثالثية التكافؤ (قابمة)
 :)electron accepted from this atom, thus creating a hole ( إلكترون قبل من ىذه الذرة ( المشيبة)
ليخمف ثقبًا

 :)covalent bonds( الرابطة التشاركية
 :)Valence electrons( إلكترونات التكافؤ
الحظ أن ذرات البور حمت محل بعض ذرات السيميكون في بنية السيميكون البمورية .ألن كل ذرة بور لدييا ثالثة
إلكترونات عمى مدارىا الخارجي ,فإنيا تقبل إلكتروناً من ذرة مجاورة ,وبالتالي تشكل روابط تشاركية .والنتيجة ىي وجود
ثقب في ذرة مجاورة وشحنة سالبة مفيدة في ذرة البور القابمة .ويترتب عمى ذلك أن كل ذرة قابمة توفر ثقباً .إذا كان
تركيز الذرات القابمة (  ,) N Aحيث ( ni

,) N Aيصبح تركيز الثقوب
NA

pp

حيث أن الدالة )  ( pتعني سيميكون نوع )  . ( pوىكذا تكون حوامل الشحنة األغمبية ىي الثقوب وتركيزىا ( .) N A
ويتحدد تركيز حوامل الشحنة األقمية ( )electronsالمرتبطة بدرجة الح اررة بالعالقة التالية:
ni2
NA
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المثال 1.3
1017
لنفترض وجود نصف ناقل نوع (  ) nتركيز الذرات المشيبة فيو (
cm 3
درجة الح اررة (  .)T  300 Kعمماً أن تركيز حوامل الشحنة لمناقل النقي عند درجة الح اررة (  )T  300 Kىو

 .) N D أوجد تركيز اإللكترونات والثقوب عند

1.5 1010
(
cm 3

.) ni 

الحل

تركيز حوامل الشحنة األكثرية

تركيز حوامل الشحنة األقمية

1017
cm 3

ND 

nn

10
ni2 1.5 10 
2.25 103


ND
1017
cm 3
2

لنالحظ أن ( ni

pn

 ) n nوأن (  ) n nأكبر بكثير من ( .) p n

 .2الديود :عممه ,وخواصه المميزة THE DIODE: OPERATION AND
CHARACTERISTICS
مبدأ عمل الديود
يبين الشكل  5.3بنية مبسطة لوصمة (  .) p  nتتكون ىذه الوصمة من قطعة نصف ناقمة نوع (  ) pمالصقة لقطعة
أخرى نصف ناقمة نوع (  .) nفي الحقيقة ,تشكل كل واحدة من المنطقتين المذكورتين جزءًا من نفس بمورة السميكون .أي

أن الوصمة (  ) p  nيجري إنشاؤىا عمى بمورة سيميكون واحدة عن طريق إشابة المنطقتين المتجاورتين بنوعين مختمفين
(  ) pو (  .) nكما ىو مبين في الشكل  ,5.3يجري وصل سمك خارجي مع كل من المنطقة (  ) pو المنطقة ( ) n
عبر مقبسي اتصال من األلمنيوم .عندما تُستعمل الوصمة (  ) p  nكديود تسمى المنطقة (  ) pمصعد ()anode
والمنطقة (  ) nميبط (.)cathode

الشكل  :5.3بنية الوصمة (.)p n
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 :)anode( مصعد
 :)cathode( ميبط
 :)metal contact ( مقبس معدني
نظ ًار إلى اختالف تركيز الحوامل في المنطقتين المتجاورتين ,تنتقل الحوامل من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة

التركيز المنخفض .أي تنتقل الثقوب من المنطقة  pإلى المنطقة  ,nوتنتقل اإللكترونات من المنطقة  nإلى المنطقة .p

مما يؤدي إلى نشوء ذرات مقيدة ( )bound chargeومختمفة باإلشارة عمى جانبي الوصمة (الشكل  .)3.1وتتشكل عمى
طرفييا منطقة تدعى منطقة النضوب ,أو منطقة الشحنة الف راغية ( .)depletion regionيسبب انتقال اإللكترونات من
المنطقة  nإلى المنطقة  pتشكيل ذرات متأنية موجبة (شحنات مقيدة) في جزء منطقة النضوب  .nكما يسبب انتقال
الثقوب من المنطقة  pإلى المنطقة  nتشكيل ذرات متأنية سالبة في جزء منطقة النضوب  .pويتعمق طول ذلك الجزء
في كل منطقة بتركيز الحوامل الحرة لممنطقة األخرى.

الشكل  )a( :6.3الوصمة ( )p-nالمفتوحة (بدون تطبيق جيد انحياز) )b( ,جيد أو كمون الوصمة الداخمية كتابع إلى
المسافة في منطقة النضوب.
 :)bound charges( الشحنات المقيدة
 :)holes( الثقوب

 :)free electrons( اإللكترونات الحرة
 :)depletion region ( منطقة النضوب
 :)potential( كمون أو جيد
 :)barrier voltage ( الحاجز الكموني

82

ISSN: 2617-989X

يتولد حقل كيربائي )  E ( xفي منطقة النضوب ,ويتجو من المنطقة المقفرة  nإلى المنطقة المقف رة  ,pمؤديًا إلى مرور

تيار في الوصمة طالمالم يحصل التوازنُ .يعرف التيار في الوصمة بتيار االنتثار ,ويتشكل بسببو حاجز كموني (جيد
كيربائي  )V oيعاكس اتجاىو اتجاه الحقل ,مما يمنع مرور الحوامل الحرة من المنطقة المحايدة  nإلى المنطقة المحايدة
 pوبالعكس .ولكي نحصل عمى تيار كيربائي البد من تطبيق جيد كيربائي معاكس لمجيد الداخمي لموصمة.
عند تطبيق جيد موجب (  )vعمى طرفي الوصمة( ,القطب الموجب عمى النياية  pوالسالب عمى النياية  ,)nنقول أنيا

منحازة أماميًا (  .)Forword-biasedيؤدي االنحياز األمامي إلى تخفيض قيمة الحاجز الكموني  ,مما يدفع بعدد كبير
من اإللكترونات لالنتقال من المنطقة  nإلى المنطقة  ,pوعدد كبير من الثقوب لالنتقال من المنطقة  pإلى المنطقة .n
يؤدي ذلك إلى مرور تيار كيربائي (  ) iفي الديود.
يبين الشكل  7.3رمز الديود ,مبيناً عميو جيد االنحياز األمامي (  )vواتجاه التيار المار بو ( .) i

الشكل  :7.3رمز الديود واتجاه الجيد والتيار في حالة االنحياز األمامي.
 :)anode( مصعد
 :)cathode( ميبط
وعند تطبيق جيد سالب عمى طرفي الوصمة (القطب السالب عمى النياية  pوالموجب عمى النياية  ,)nنقول أنيا منحازة
عكسيًا (  .)Reverse-biasedيؤدي االنحياز العكسي إلى ازدياد قيمة الحاجز الكموني .وينجم عنو مرور عدد قميل
من ثقوب المنطقة  nإلى المنطقة  ,pوعدد قميل من إلكترونات المنطقة  pإلى المنطقة  .nويؤدي ذلك بالتالي إلى مرور
تيار كيربائي عكسي صغير جدًا ومعاكس في االتجاه لمتيار األمامي.
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منحنيات الخواص المميزة لمديود ( ) i v
يبين الشكل  8.3منحنيات الخواص المميزة لديود سيميكوني.

الشكل  :8.3منحنيات الخواص المميزة (  ) i vلديود سيميكوني.
 :)Forward( أمامي
 :)Reverse ( عكسي
 :)Breakdown( االنييار
 :)Expanded scale ( مفياس موسع

 :)Compressed scale ( مفياس مقمص
يمكن أن نميز ثالث مناطق لعمل الديود :المنطقة األمامية ,والمنطقة العكسية ,ومنطقة االنييار.
منطقة العمل األمامية لمديود The Forward-Bias Region
تُعطى عالقة تيار الديود )  (iكتابع إلى الجيد المطبق عمى طرفيو )  (vوالموجب دومًا في ىذه المنطقة بالعالقة
التالية:
 Vv

i  I s  e T  1





أن:
حيث ّ

)  (I sىو تيار التشبع العكسي لمديود وىو ثابت في حالة ديود معين وعند درجة ح اررة محددة وىو بحدود ( ) 10 15 A

(  )V Tىو الجيد الحراري وقيمتو عند درجة ح اررة الغرفة ( ) 25 mV
عادة يكون ( I s

 ) iفي المنطقة األمامية فتصبح عالقة التيار
v

I s e VT
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المثال 2.3
ديود سيميكوني ,تياره (  ,) 1 mAعند جيد عمى طرفيو مقداره (  .) 0.7 Vأوجد قيمة تيار التشبع (  .) I sوما ىي قيمة
(  ) I sلديود آخر لنفس المصنع تياره (  ) 1 Aعندجيد مقداره ( ) 0.7 V؟
الحل
لدينا

 6.9 1016 A

0.7 V

0.025 V

 1 mA e

 6.9 1013 A

0.7 V
0.025 V



v

VT

 Is  i e

1A e

v
VT



v
VT

Is e

i

Is  i e

منطقة العمل العكسية لمديود The Reverse-Bias Region
يجري الدخول إلى منطقة العمل العكسية لمديود عندما يصبح جيده (  )vسالباً .وعندما يكون الجيد السالب (  )vأكبر
بعدة م رات من الجيد الحراري (  ,)V Tيكون الحد األسي في معادلة تيار الديود أصغر بكثير من (  ,) 1بالتالي يصبح

التيار (  I s

 .) iىذا يعني أن التيار ىو في االتجاه المعاكس وثابت ويساوي إلى (  .) I sىذا الثبات ىو السبب وراء

تسميتو تيار التشبع العكسي.

منطقة االنييار لمديود The Breakdown Region
منطقة العمل الثالثة لمديود ىي منطقة االنييار ,والتي تبدأ عند الجيد العكسي الذي عنده يمر في الديود تيار عكسي
كبير .يسمى ىذا الجيد جيد زينر ,وسندرس عمل الديود في ىذه المنطقة الحقًا.

الدارات المكافئة لمديود Modeling the Diode

الداراة المكافئة األسية لمديود The Exponential Model
تتكون دارة الديود من منبع جيد مستمر (  ,)V DDومقاومة موصولة عمى التسمسل مع منبع الجيد (  ,) Rوديود
سيميكوني (  ,) Dكما ىو موضح في الشكل .9.3

الشكل  :9.3دارة ديود سيميكوني.
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التيار المار في الدارة وفي الديود أيضًا (  ,) I Dوالجيد عمى طرفي الديود (  .)V Dمن عالقة التيار األمامي األسية
لمديود يمكن أن نكتب:

VD
VT

ID  Is e

ومن الدارة نجد أن التيار (  ) I Dيعطى بالعالقة التالية:

V DD V D
R

ID 

يجري التحميل البياني لمدارة عن طريق رسم العالقتين السابقتين في المستوي (  .) i vومن ثم الحصول عمى الحل من
إحداثيات نقطة تقاطع االرسمين البيانيين ,وىذا ما يبينو الشكل  .10.3ومن المعروف أن الخط المستقيم ىو خط الحمل
( .)Load lineيتقاطع خط الحمل مع منحني الخواص لمديود ( )Diode characteristicsفي النقطة ( ,)Qوالتي تمثل
نقطة التشغيل لمدارة (.)Operating pointتعطي إحداثياتيا قيمتي التيار (  ) I Dوالجيد ( .)V D

الشكل  :10.3التحميل البياني لدارة ديود سيميكوني.
الداراة المكافئة لمديود (دارة الجيد الثابت المكافئة) The Constant-Voltage-Drop Model
دارة الجيد الثابت المكاقئة ىي األبسط واألكثر استعماالً عمى نطاق واسع .ويستند ىذا النموذج عمى مالحظة أن جيد
الديود في منطقة العمل األمامية يتغير عمى نطاق ضيق نسبيا (  .) 0.6 to 0.8 Vيفترض ىذا النموذج أن الجيد يكون

ثابتا عمى القيمة (  .) 0.7 Vوىذا ما يبينو الشكل .11.3
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الشكل  :11.3نموذج الجيد الثابت لمديود )a( :الخواص األسية )b( ,تقريب الخواص األسية إلى جيد ثابت عند
( )c( ,)0.7 Vالنموذج الناتج لمديود في منطقة العمل األمامية.
نموذج الجيد الثابت ىو أحد االنماذج األكثر استعماالً في المراحل األولية لتحميل وتصميم الدارات التي تحتوي عمى
ديودات .ىذا صحيح ال سيما إذا كان في ىذه المرحمة المبكرة من التصميم ال توجد معمومات مفصمة حول خصائص

الديود ,كما ىو الحال في كثير من األحيان.

الداراة المكافئة لمديود المثالي The Ideal-Diode Model
في ال تطبيقات التي تنطوي عمى جيود أكبر بكثير من جيد الديود (  ,) 0.6 to 0.8 Vيمكن أن نيمل جيد الديود تماما
أثناء حساب التيار المار بو .والنتيجة ىي النموذج المثالي لمديود ,الذي يبينو الشكل .12.3
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الشكل  :12.3الديود المثالي )a( :رمز الديود )b( ,خواص الديود ( )c( ,)i-vالدارة المكافئة عند االنحياز العكسي,
( )dالدارة المكافئة عند االنحياز األمامي.
يبين الشكل  (a) 12.3رمز الديود المثالي ,والشكل  (b) 12.3خواص الديود المميزة ( ,)i-vالذي يمكن تفسيره
كمايمي :عند تطبيق جيد سالب عمى طرفي الديود ,ال يمر أي تيار في و ويسمك الديود سموك دارة مفتوحة

[الشكل  .] (c)12.3نقول في ىذه الحالة أن الديود في حالة انحياز سمبي ,ويعمل في المنطقة العكسية .ويكون تياره
معدومًا ,ونقول أنو في حالة قطع (.)Off

من ناحية أخرى ,إذا طبق تيار موجب عمى الديود المثالي ,يكون جيده معدوماً .وبعبارة أخرى ,فإن الديود يسمك سموك
دارة القصر [الشكل  .] (d) 12.3نقول في ىذه الحالة أن الديود في حالة انحياز أمامي ,ويعمل في المنطقة األمامية.
ويكون جيده معدوماً ,ونقول أنو في حالة وصل (.)ON

الداراة المكافئة عند اإلشارات الصغيرة (المتناوبة) The Small-Signal Model

ىناك تطبيقات يكون الديود فييا منحا اًز أمامياً ليعمل عند نقطة من منحنيات الخواص المميزة لو ,وبوضع منبع إشارة

متناوبة صغيرة (  ) small ac signalعمى التسمسل مع جيد االنحياز .في مثل ىذه الحالة ينبغي أن نحدد نقطة العمل
الساكنة (  ) I D ,V Dلمديود ,باستعمال أحد النماذج المدروسة آنفًا ,وفي أكثر الحاالت نموذج الجيد الثابت

(  .) 0.7  V-drop modelوفي حالة تشغيل الديود عند شروط اإلشارات الصغيرة حول نقطة العمل الساكنة ,نستعمل
الدارة المكافئة الخطية لمديود التي ىي عبارة عن مقاومتو الداخمية والتي ىي مقموب ميل المماس لممنحني األسي عند

نقطة العمل.
تقنية انحياز العنصر الالخطي والتقيد بشرط اإلشارات الصغيرة حول جيد االنحياز بحيث التتجاوز جزءاً خطيًا من
المنحنيات الالخطية ىو الفكرة الرئيسة لتصميم المضخمات الخطية الترانزستورية التي سندرسيا الحقًا.

لنفترض الدارة المبينة في الشكل  (a) 13.3والتمثيل البياني الموافق المبين في الشكل .(b) 13.3
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الشكل  :13.3الدارة المكافئة عند شروط اإلشارات الصغيرة.
 :)Bias point ( نقطة االنحياز
 :)Tangent at( الميل عند
 :)Slope( الميل

يطبق الجيد المستمر (  )V Dالممثل بالبطارية عمى طرفي الديود ,وتُوضع إشارة المنبع الجيبية المتغيرة مع الزمن
[  ]v d t عمى الجيد المستمر (  .)V Dبغياب اإلشارة [  ,]v d t يكون جيد الديود (  ,)V Dو يعطى تياره المستمر
(  ) I Dبالعالقة التالية:
VD
VT

ID  ID e

عندما تُطبق اإلشارة [  ]v d t يصبح ال جيد الكمي المحظي

v D t  V D v d t 

ويصبح التيار الكمي المحظي
 v t  
 I D 1  d
  I D  i d t 
VT 
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VT
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v d t 
VT

e

VD
VT

 Is e

V D v d t 
VT

 Is e
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وتكون مقاومة الديود عند شروط اإلشا رات الصغيرة:
VT
ID

rd 

المثال 3.3
لنفترض الدارة المبينة في الشكل  ,(a) 14.3والتي فييا (  .) R  10 kتتوضع عمى جيد التغذية (  ,) V الذي قيمتو
االسمية (  ,) 10 Vإشارة جيبية ترددىا (  ,) 60 Hzومطاليا األعظمي ( [ ) 1 Vىذه المركبة لجيد التغذية ناجمة عن عدم
مثالية وحدة التغذية المصممة .وتُعرف بجيد التعرج (  .])power-supply rippleاحسب جيد الديود المستمر ( ,) I s
ومطال اإلشارة الجيبية التي تظير عمى طرفيو .نعممًا أن الديود يمرر تيا اًر مقداره (  ) 1 mAعندجيد مقداره ( .) 0.7 V

الشكل  )a( :14.3دارة المثال  )b( ,3.3دارة حساب جيد نقطة العمل المستمر )c( ,الدارة المكافئة عند شروط
اإلشارات الصغيرة.

الحل
لنحسب تيار نقطة العمل المستمر (  ) I Dبافتراض أن جيد الديود يساوي إلى ( ) 0.7 V
تكون مقاومة الديود الديناميكية

10  0.7
 0.93 mA
10

ID 

VT
25

 26.9 
I D 0.93

rd 

يمكن إيجاد جيد اإلشارة المتناوبة عبر الديود اعتمادًا عمى الدارة المكافئة المبينة في الشكل  .(c) 14.3تعني اإلشارة

(  )v sىنا المركبة الجيبية لمجيد (  ) V التي ترددىا (  ,) 60 Hzومطاليا (  ,) 1 Vوالجيد (  )v dىو اإلشارة الموافقة عبر
الديود .باستعمال قاعدة تجزيء الجيد نجد مطال اإلشارة األعظمي
rd
0.0269
 1
 2.68 mV
rd  R
0.0269  10

v d  peak  Vˆs

نالحظ أن مطال اإلشارة المتناوبة صغير جداً ,مما يبرر استعمالنا لدارة الديود المكافئة عند شروط اإلشارات الصغيرة.
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 .3دارات التقويم RECTIFIER CIRCUITS
أحد أىم تطبيقات الديودات ىو تصميم دارات التقويم .تشكل دارة التقويم المبنة الرئيسة لوحدات التغذية الالزمة لتشغيل
األجيزة اإللكترونية.
وحدة التغذية The power Supply
يبين الشكل  15.3مخططًا صندوقيًا لوحدة تغذية .تغذى وحدة التغذية بجيد متناوب قيمتو الفعالة (  ,) 120 Vrmsوتردده
(  ,) 60 Hzوتعطي عمى خرجيا جيدًا مستم ًار يتراوح بين (  ) 5 Vو (  ) 20 Vتحتاجو الدارات اإللكترونية في عمميا.

الشكل  :15.3مخطط صندوقي لوحدة تغذية.
الكتمة األولى في وحدة التغذية لمتيار المسنمر ىو المحول (  .)power transformerيتكون المحول من ممفين
منفصمين ممفوفين حول قمب حديدي يربطيما مغناطيسيًا .يتكون الممف األولي (  )primary windingمن (  ) N 1لفة
ويوصل بالشبكة الكيربائية المنزلية (  ,) 120 Vrmsويتكون الممف الثانوي (  )secondary windingمن (  ) N 2لفة

ويوصل بدارة التيار المستمر لوحدة التغذية .يظير عمى خرج الممف الثانوي جيدًا متناوبًا
N 
N1
[  ,] v s  120  2  V  rms وباالختيار المناسب لنسبة عدد لفات االبتدائي إلى عدد لفات الثانوي (
N2
 N1 

) يمكن

تخفيض جيد االبتدائي الذي يظير عمى ال ثانوي إلى القيمة المرغوبة ,الذي بدوره ينتج الجيد المستمر المطموب عمى
خرج وحدة التغذية.
عمى سبيل المثال ,قد يكون الجيد (  ) 8 Vعمى طرفي الثانوي مناسبًا لمحصول عمى جيد خرج مستمر قيمتو ( .) 5 V

ويمكن تحقيق ذلك بنسبة عدد لفات ( .) N 1 : N 2  15 :1

باإلضافة إلى تزويده الجيد الجيبي المناسب لوحدة التغذية (المحول الكيربائي) فإنو يمعب دور العازل الكيربائي بين خط
الشبكة الكيربائية واألجيزة اإللكترونية التي تغذييا وحدة التغذية .مما يخفف من خطر الصدمات الكيربائية التي يمكن
أن يتعرض ليا مستثمر تمك األجيزة.

تحول كتمة التقويم جيد الدخل الجيبي (  )v sإلى جيد وحيد القطبية (  ,)unipolarعمى شكل نبضات جيبية ,كما ىو

مبين عمى الشكل  . 15.3عمى الرغم من أن ليذه النبضات الموجية مركبة مستمرة إال أنيا ال تصمح كما ىي كتغذية
مستمرة لمدارات اإللكترونية بسبب طبيعتيا النبضية ,وبالتالي تحتاج إلى مرشح .يقوم المرشح الذي يمي كتمة التقويم
بتخفيض التغيرات في مطال الخرج النبضي الجيبي إلى حد كبير كما ىو مبين في الشكل .15.3

91

ISSN: 2617-989X

ال يزال يحتوي خرج المرشح عمى جيد تعرج ( ,)rippleالذي يج ري التخمص منو عن ط ريق كتمة المنظم الذي يحقق
أيضاً استق ار اًر في جيد الخرج رغم تغير جيد الشبكة أو تغير تيار الحمل بنسبة محددة .ويمكن تنفيذ مثل ىذا المنظم
باستعمال منظم زينر التفرعي ( ) zener shunt regulatorأو باستعمال منظم الدارات المتكاممة ( integrated-circuit

.)regulator

مقوم نصف الموجة The Half-Wave Rectifier
يبين الشكل  (a) 16.3دارة مقوم نصف موجة .باستعمال نموذج الجيد الثابت لمديود ,نحصل عمى
vs

v O  0,

v s V D

v O  v s V D ,

VD

الشكل  )a( :16.3مقوم نصف موجة )b( ,خواص التحويل لمقوم نصف الموجة )c( ,إشارتا الدخل والخرج.
رسمت خاصية النقل الممثمة بالمعادلتين السابقتين في الشكل  ,(b) 16.3ويبين الشكل  (c) 16.3جيد الخرج الناتج
عن جيد الدخل الجيبي ( .)v s
عند اختيار الديودات لتصميم المقومات ,يجب تحديد معاممين ىامين :تيار الديود األعظمي ,ويتحدد من معرفة التيار
األعظمي المتوقع الذي سيمرره الديود ,والجيد العكسي األعظمي [) ]peak inverse voltage (PIVالذي يتحممو
الديود دون أن ينيار ,ويتحدد من معرفة الجيد العكسي األعظمي المتوقع الذي سيطبق عمى طرفي الديود .نالحظ من
دارة الشكل  (a) 16.3أنو عندما يكون جيد الدخل (  )v sسالباً يكون الديود في حالة قطع (  ,)cut offويكون جيد
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الخرج (  )v Oمعدومًا .يترتب عمى ذلك أن الجيد العكسي األعظمي لمديود (  )PIVيساوي إلى الجيد األعظمي إلشارة
الدخل ( .)v s

PIV V s

ومن باب الحيطة ,يجري عادة اختيار قيمة الجيد العكسي األعظمي لمديود أكبر بـ  50%من القيمة المتوقعة.

مقوم الموجة الكاممة The Full-Wave Rectifier

يستعمل مقوم الموجة الكاممة كال نصفي جيد الدخل الجيبي .وليعطي عمى خرجو جيدًا وحيد االتجاه يعكس األنصاف

السالبة لموجة الدخل .يبين الشكل  (a) 17.3دارة مقوم الموجة الكاممة .يسمى المحول بالمحول ذي النقطة الوسط
( ,)center-tappedألن ثانوي المحول يؤمن جيدين متساويين (  )v sعمى طرفيو وفقاً لمقطبية المبينة عمى الشكل.

لنالحظ أنو عندما يكون جيد الدخل موجبًا يكونا جيدا الثانوي (  )v sموجبين أيضًا .في ىذه الحالة سوف يكون الديود

(  ) D1في حالة وصل والديود (  ) D 2في حالة قطع ألنو منحاز عكسياً .وسيمر تيار الديود (  ) D1عبر المقاومة ( ) R

ال تمامًا لسموك مقوم نصف
عائدًا إلى النقطة الوسطى في الممف الثانوي .سيكون سموك الدارة في ىذه الحالة مماث ً

الموجة ,وسيكون الخرج خالل النصف الموجب لموجة الدخل مماثالً لما يعطيو خرج مقوم نصف الموجة ,عندما يكون

الديود (  ) D1موصالً.

اآلن ,أثناء األنصاف السالبة لجيد الدخل الجيبي ,يكونا جيدا الثانوي (  )v sسالبين أيضًا .في ىذه الحالة سوف يكون

الديود (  ) D1في حالة قطع والديود (  ) D 2في حالة وصل ألنو منحاز عكسيًا .وسيمر تيار الديود (  ) D 2عبر المقومة

ال تمامًا لسموك
(  ) Rعائدًا إلى النقطة الوسطى في الممف الثانوي .سيكون سموك الدارة في ىذه الحالة مرة أخرى مماث ً
مقوم نصف الموجة .النقطة الميمة ىو أن التيار يمر دائما في نفس االتجاه عبر (  ,) Rوبالتالي سيكون الجيد ( )v O

وحيد االتجاه وبقطبية موجبة دوماً ,كما ىو مبين في الشكل  .(c) 17.3يجري الحصول عمى جيد الخرج المبين بفرض
نموذج الجيد الثابت لمديود (  .)V Dوبالتالي يأخذ خواص النقل لمقوم الموج ة الكاممة الشكل المبين في الشكل )(b

.17.3
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الشكل  )a( :17.3دارة مقوم الموجة الكاممة )b( ,خواص التحويل لمقوم الموجة الكاممة )c( ,إشارتا الدخل والخرج.
لمحصول عمى الجيد العكسي األعظمي في دارة مقوم الموجة الكاممة ,نتأمل الوضع خالل نصف الموجة الموجب.

يكون الديود (  ) D1في حالة وصل ,والديود (  ) D 2في حالة قطع .ويكون الجيد عمى كاثود (  ) D 2ىو (  )v Oوعمى
أنوده (  .)  v sبالتالي سيكون الجيد العكسي عبر الديود (  ) D 2ىو (  ,)v O v sويصل إلى قيمتو العظمى عندما يكون
جيد الخرج عند القيمة العظمى لو (  ,)V s V Dويكون جيد الدخل عند قيمتو العظمى أيضًا (  ,)V sبالتالي:
PIV  2V s V D

وىذه القيمة ىي ضعف القيمة تقريباً في حالة مقوم نصف الموجة.

 .4دارة تنظيم الجهد (ديود زينر) )CIRCUIT REGULATOR (ZENER DIODE
يبين الشكل  18.3الخواص المميزة لمديود ( ) i–vفي منطقة االنييار .نالحظ أنو في حالة التيارات األكبر من تيار الحد
األدنى لمتنظيم (  ,) I ZKوالذي يعطى في كتالوج المصنع لديود زينر ,تكاد تكون الخواص الممي زة ( )i–vخطاً مستقيمًا.
تحدد الشركة المصنعة عادة جيد ديود زينر (  )V Zعند تيار االختبار (  ,) I ZTوىذا ما يوضحو الشكل 18.3

كإحداثيات لمنقطة (  .)Qيظير ديود زينر جيدًا (  ) 6.8  Vعند تيار االختبار (  ,) 10  mAعندما ينحرف تيار زينر

ال جداً .يبين الشكل  18.3تغير جيد زينر (  ) Vالموافق لتغير تياره (  ) Iوالذي
عن (  ,) I ZTيتغير جيده قمي ً
يعطى بالعالقة التالية:

V  rz I
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حيث (  ) rzىي مقموب الميل لمجزء الخطي من منحنيات الخواص المميزة لديود زينر عند النقطة (  .) Qالمقاومة ( ) rz
ىي المقاومة الديناميكية (  ) dynamic resistanceلديود زينر ,وتعطى قيمتيا في كتالوج المصنع .وتتراوح قيمتيا من
بضع أومات إلى بضع عش رات األومات .كمما كانت ىذه المقاومة قيمتيا صغيرة كمما كان جيد زينر أكثر ثباتًا مع تغير

التيار المار بو ,وأداؤه أكثر مثاليًا في تصميم منظمات الجيود .نالحظ من الشكل  18.3أن مقاومة ديود زينر

الديناميكية صغيرة وثابتة عند مجال كبير لمتيار وتزداد قيمتيا كمما اقتربنا من جيد عتبة التنظيم ( vicinity of the

 ,)kneeبالتالي يجب االبتعاد عن ىذه النقطة عند تصميم منظمات زينر.

الشكل  :18.3منحنيات الخواص المميزة لمديود في منطقة االنييار.
تصنع ديودات زينر بجيود (  )V Zتتراوح من بضعة فولتات إلى بضع مئات من الفولتات .باإلضافة إلى تحديد جيد
ديود زينر (  )V Zعند تيار االختبار (  ,) I ZTوالمقاومة الديناميكية لو (  ,) rzوتيار عتبة التنظيم (  ,) I ZKيحدد المصنع
أيضاً االستطاعة العظمى لديود زينر .وىكذا ديود زينر استطاعتو (  ) 0.5 Wوجيده (  ) 6.8 Vيعمل بشكل آمن بتيارات
تصل كحد أقصى إلى ( .) 70 mA
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تجعل منحنيات خواص ديود زينر المميزة )  , (i – vوالتي بمعظميا خطية ,نمذجة ديود زينر كما ىو مبين في الشكل
 .19.2تشير النقطة (  )V ZOالتي يتقاطع عندىا مماس منحيات الخواص عند النقطة (  ) Qمع محور الجيد والذي ميمو
1
(
rz

) .بالعودة إلى الشكل  ,18.2نجد أن النقطة (  )V ZOتقع بالقرب من نقطة جيد عتبة التنظيم (  ,)V ZKوالتي ال

تختمف عنيا إال بقيمة صغيرة جدًا .والتي نعتبرىا في التطبيقات العممية نفسيا.يمكن أن نكتب استناداً إلى دارة الشكل

 19.2معادلة جيد زينر التالية:

V Z V ZO  rz I Z

والتي تطبق في حالة ( I ZK

 ,) I Zوبدىياً في حالة ( V ZO

.)V Z

الشكل  :19.3الدارة المكافئة لديود زينر.
المثال 4.3
لنفترض دارة ديود زينر (  ) 6.8 Vالمبينة في الشكل  ,(a) 20.3عمماً أن جيد ديود زينر (  )V Z  6.8 Vعند تيار

االختبار (  ,) I ZT  5 mAومقاومتو الديناميكية (  ,) rz  20 وتيار عتبة التنظيم (  .) I ZK  0.2 mAجيد التغذية
(  ) V االسمي (  ,)10 Vويتغير بقيمة ( .)  1 V

الشكل  )a( :14.3دارة المثال  )b( ,4.3دارة المثال  4.3بعد استبدال ديود زينر بدارتو المكافئة.
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 )aأوجد الجيد (  )V Oفي حالة عدم وجود حمل وعند القيمة االسمية لجيد التغذية ( .)V 
 )bأوجد تغير الجيد (  )V Oالناتج عن تغير القيمة االسمية لجيد التغذية (  )V بالمقدار (  .)  1 Vيسمى المقدار

V
mV
(  ,) Oوالذي يعبر عنو عادة بـ (
V
V
 )cأوجد تغير الجيد (  )V Oالناتج عن وصل مقاومة الحمل (  ) R Lالتي تستجر تيا ًار مقداره (  .) I L  1 mAثم
mV
V
) ,ويعرف بتنظيم الحمل ( .)load regulation
أوجد المقدار (  ,) Oوالذي يعبر عنو عادة بـ (
mA
I L

) ,التنظيم الخطي ( .)line regulation

 )dأوجد تغير الجيد (  )V Oعند قيمة مقاومة حمل ( .) R L  2 k
 )eأوجد قيمة الجيد (  )V Oعند قيمة مقاومة حمل ( .) R L  0.5 k
 )fأوجد القيمة الدنيا لمقاومة الحمل (  ) R Lالتي تجعل ديود زينر يظل يعمل في منطقة االنييار.
الحل

لنحدد جيد زينر األصغري (  ,)V ZOالمعروف أيضًا بجيد عتبة التنظيم ,بمعرفة جيد ديود زينر المساوي إلى
(  )V Z  6.8 Vعند تيار االختبار (  ,) I ZT  5 mAومقاومة ديود زينر الديناميكية ( .) rz  20 





V ZO V Z  rz I Z  6.8  20  5 103  6.7V

10  0.7
 0.93 mA
10

ID 

 )aفي حالة عدم وجود حمل ,يعطى تيار زينر بالعالقة:
V  V ZO
10  6.7

 6.35 mA
R  rz
0.5  0.02

وىكذا يكون جيد الخرج



IZ  I 



V O V ZO  rz I Z  6.7  20  6.35 103  6.83V

 )bفي حالة تغير القيمة االسمية لجيد التغذية (  )V بالمقدار (  ,)  1 Vيكون تغير جيد الخرج
rz
20
 1
  38.5 mV
R  rz
500  20



V O  V

بالتالي التنظيم الخطي ( )line regulation

V O  38.5 mV
mV

 38.5

V
1V
V

97

ISSN: 2617-989X

 )cعندما تستجر مقاومة الحمل (  ) R Lتيا ًار مقداره (  ,) I L  1 mAسينقص تيار زينر بالمقدار ( ,) 1 mA
وسيكون تغير جيد زينر

V O  rz I Z  20    1   20 mA

ويكون تنظيم الحمل ()load regulation

V O  20 mV
mV

  20
I L
1 mA
mA

 )dعند وصل مقاومة حمل قيمتيا (  ,) R L  2 kسيكون تيار الحمل
V L 6.8 V

 3.4 mA
R L 2 k

IL 

ويكون تغير تيار ديود زينر
I Z   3.4 mA

بالتالي سيكون تغير جيد ديود زينر

V O  rz I Z  20    3.4   68 mV

 )eتستجر مقاومة الحمل (  ) R L  0.5 kتيا ًار مقداره
VL
6.8 V

 13.6 mA
R L 0.5 k

IL 

وىذا غير ممكن ,ألن التيار الكمي عبر المقاومة ( )Rبمغ فقط (  ,)6.35 mAبالتالي يكون ديود زينر في حالة

قطع ,وسيكون جيد الخرج حسب قاعدة تجزيء الجيد

RL
0.5
 10
5V
R  RL
0.5  0.5



V O V

بما أن ىذا الجيد أقل من جيد زينر (جيد االنييار) ,فإن ديود زينر لم يعد يعمل في منطقة االنييار.
 )fحتى يعمل ديود زينر في حدود منطقة االنييار
I Z  I ZK  0.2 mA, V Z V ZK  6.7 V

ضمن ىذه الشروط ,يكون أدنى تيار تقدمو المقاومة ( ,) R



V min
V Z 9  6.7

 4.6 mA,
R
0.5
I L  I  I Z  4.6 - 0.2  4.4 mA

I 

وتكون أدنى مقاومة موافقة لمحمل
V Z 6.7

 1.5 k
I L 4.4

98

RL 

ISSN: 2617-989X

 .5ممخص SUMMARY
 .1يمرر الديود المثالي ,في االتجاه األمامي ,أي تيار تفرضو الدا رة الخارجية ويكون ىبوط الجيد عمى طرفيو
معدومًا .ال يمرر الديود المثالي أي تيار في االتجاه المعاكس ,ويظير عمى طرفيو الجيد العكسي.

 .2تجعل خاصية االتجاه الوحيد لتيار الديود منو عنص ًار مفيدًا في تصميم دا رات التقويم.
v
VT

 .3يعطى تيار الديود السيميكوني عند االنحياز األمامي بالعالقة.) i  I S e ( :

ال) عندما يكون الجيد األمامي يتراوح بين (  ) 0 Vو (  ,) 0.5 Vويزداد التيار
 .4يمرر الديود تيا ًار صغي ًار جدًا (ميم ً
بعدىا بسرعة.

 .5يمرر الديود عند االنحياز العكسي تيا ًار صغي اًر من مرتبة (  ) 109 Aوىو أكبر بكثير من تيار التشبع العكسي
(  ,) I sوتزداد قيمتو مع زيادة الجيد العكسي المطبق عمى الديود.

 .6يحدث ما يسمى االنييار عند جيد عكسي معين (يتعمق بتصنيع الديود) ويزداد التيار العكسي بشكل كبير عند
زيادة صغيرة جدًا لمجيد العكسي.

 .7تسمى الديودات التي تصمم لمعمل في منطقة االنييار بديودات زينر .تستعمل ديودات زينر في تصميم دارات
تنظيم الجيد التي تعطي عمى خرجيا جيدًا ثابتاً تقريباً ولو تغير جيد الدخل أو تغير تيار الحمل بحدود معينة.

 .8يستعمل نموذج الجيد الثابت لمديود (  ) 0.7 Vفي تطبيقات عدة.

VT
 .9تعطى المقاومة الديناميكية لمديود عند تيار االنزياح (  ) I Dبالعالقة( :
ID

.) rd 

 .11تحول دارات النقويم الجيود المتناوبة ( )ac voltagesع مى دخميا إلى جيود وحيدة االتجاه ( unipolar
 )voltagesعمى خرجيا .تقوم مقومات نصف الموجة (  )Half-wave rectifiersبتمرير األنصاف الموجبة
لجيود الدخل الجيبية وتحجز األنصاف السالبة .تقوم مقومات الموجة الكاممة (  )Full-wave rectifiersبتمرير
األنصاف الموجبة لجيود الدخل الجيبية واألنصاف السالبة بعد عكسيا.
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أسئمة ومسائل الفصل الثالث QUESTIONS AND PROBLEMES
أسئمة الفصل الثالث
اختر اإلجابة الصحيحة
 .1اإللكترونات ىي حوامل الشحنة األقمية في نصف ناقل نوع (:)n
 )aصح
 )bخطأ
 .2الثقوب ىي حوامل الشحنة األكثرية في نصف ناقل نوع (:)p
 )aصح
 )bخطأ
 .3مقاومة نصف الناقل عند إشابتو بذرات خماسية التكافؤ أو بذرات ثالثية التكافؤ:
 )aتزداد
 )bتنقص
 )cتصبح مستقرة مع تغير درجات الح اررة
 )dغير ذلك

 .4من خواص الديود المثالي أنو يعمل كقاطع يمرر تيا اًر:
 )aفي االتجاىين

 )bفي اتجاه واحد فقط
 )cعند االنحياز العكسي
 )dغير ذلك
 .5يشير السيم في رمز الديود المثالي إلى اتجاه:
 )aتيار التسريب
 )bالتيار األمامي
 )cالقطبية الموجبة لمجيد األمامي
 )dكل ما ذكر أعاله
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 .6يمر تيار في مقاومة الحمل (  ) 1000 في الدارة المبينة في الشكل  15.3خالل:

الشكل .15.3
 )aنصف الموجة الموجب لجيد الدخل
 )bنصف الموجة السالب لجيد الدخل
 )cخالل النصفين الموجب والسالب
 )dغير ما ذكر
 .7نجد في الدارة المبينة في الشكل  16.3أن القيمة العظمى لمتيار المار في مقاومة الحمل (  ) 1000 عممًا أن
جيد الدخل معطى بالقيمة الفعالة ,ىي:

الشكل .16.3
 )12 mA( )aخالل النصف الموجب لمموجة
 )12 mA( )bخالل النصف السالب لمموجة

 )16.97mA( )cخالل النصف الموجب لمموجة
 )16.97mA( )dخالل النصف السالب لمموجة
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 .8مقوم موجة كاممة موجب بمحول ذي نقطة وسط ,جيد الثانوي األعظمي لو (  ,)20 Vيكون جيد الحمل األعظمي
بعد حساب ىبوط الجيد عمى الديود:
)20 V ( )a
)9.3 V( )b

)19.3 V ( )c
)10 V ( )d
 .9تكون القيمة العظمى والقيمة الدنيا لتيار الحمل في دارة الشكل  ,17.3عند عمل الديود في منطقة زينر والذي
جيده (:)10 V

الشكل .17.3
)8 mA and 40 mA ( )a
,)8 mA and 35 mA ( )b
)12.5 mA and 40 mA( )c
 )dغير معروفة ,ونحتاج لتحديدىما إلى معرفة القيمة العظمى والقيمة الدنيا لمقاومة الحمل
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 .11تتراوح قيمة مقاومة ديودات زينر:
( )aبين بضع أومات وبضع عشرات األومات
( )bبين بضع كيمو أومات وبضع عش رات كيمو أومات
( )cبين بضع ميغا أومات وبضع عشرات ميغا أومات
( )dغير ذلك

103

أسئمة الفصل الثالث
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مسائل الفصل الثالث
1017
 .1لنفترض أنو لدينا قطعة سيميكون نوع ( )nمشابة بذرات عاطية تركيزىا (
cm 3
4.15 1011
 .) ni أوجد تركيز
حوامل الشحنة في السيميكون النقي عند درجة ح اررة (  )T = 350 Kىو (
cm 3
اإللكترونات والثقوب عند درجة ح اررة ( .)T = 350 K

 ,) N D إذا عممنا أن تركيز

1.72 106
pn 
.
cm 3

1017
Ans. n n  3 ,
cm

 .2لنفترض أنو لدينا قطعة سيميكون مشابة بذرات البور ( ,)boronإذا عممنا أن تركيز اإللكترونات عند درجة

ح اررة (  )T = 300 Kينقص بمقدار (  ) 106عن تركيز حوامل الشحنة في السيميكون النقي .ما ذا يجب أن يكون
تركيز الذرات المشيبة القابمة ( ) N A؟ عممًا أن تركيز حوامل الشحنة في السيميكون النقي عند درجة ح اررة ( = T
1.5 1010
 )300 Kىو (
cm 3

.) ni 
1.5 1016
.
cm 3

Ans. . N A 

 .3أوجد التغير في جيد ديود إذا تغير تياره من ( )0.1 mAإلى (  ,)10 mAعممًا أن الجيد الحراري
( .)V T  25 mV

Ans. 115 mV
 .4ديود سيميكوني جيده (  )v = 0.7عند تيار (  .)i = 1 mAأوجد ىبوط الجيد عمى الديود عند (  )i = 0.1 mAو
( .)i = 10 mAعمماً أن الجيد الح راري ( .)V T  25 mV

104
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 .5في دارة مقوم نصف الموجة المبينة في الشكل  ,18.3بين ما يمي:

الشكل .18.3
V D 
 )aعند أنصاف الموجات التي يكون الديود خالليا ممر اًر ,يبدأ التمرير عند الزاوية [ 
Vs 

 ]   sin 1 وينتيي

عند ( ,)π − θبالتالي تكون زاوية التمرير الكمية (.)(π − 2θ
VD
1
 )bالقيمة المتوسطة (المركبة المستمرة) لجيد الخرج ( )vOىي( :
 V s 
2
 
V V D
 .) sأوجد القيم العددية لتمك المقادير ,إذا كان جيد الدخل الجيبي
 )cالقيمة العظمى لتيار الديود (
R
[) ,]12-V (rmsو(  ,)V D  0.7 Vو(  .)R = 100 Ωأوجد أيضًا قيمة الجيد العكسي األعظمي (.)PIV

.)V O

Ans. . (a) θ = 2.4°, conduction angle = 175°; (b) 5.05 V; (c) 163 mA; 17 V.
 .6في دارة مقوم الموجة الكاممة المبينة في الشكل  ,19.3بين ما يمي:

الشكل .19.3
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 )aيكون جيد الخرج معدومًا عند زاوية [ 


V D
Vs

 ,]   2 sin 1 ومتمرك ًاز حول تقاطع إشارة الدخل الجيبية مع

الصفر.
VD
2
 )bالقيمة المتوسطة (المركبة المستمرة) لجيد الخرج ( )vOىي( :
 V s 
2
 
V V D
 .) sأوجد جزء كل دور (النسبة المئوية) يكون خاللو جيد الخرج ( > vO
 )cالقيمة العظمى لتيار الديود (
R

.)V O

 ,)0وقيمة جيد الخرج ( ,)vOوالقيمة العظمى لت يار الديود ,وقيمة الجيد العكسي األعظمي ( ,)PIVوذلك
عند جيد الدخل الجيبي [) ,]12-V (rmsو (  ,)V D  0.7 Vو (.)R = 100 Ω
Ans. . 97.4%; 10.1 V; 163 mA; 33.2 V

 .7جيد ديود زينر االسمي ( )10 Vعند تيار ( ,)10 mAومقاومتو الديناميكية ( .)50 Ωما ىو جيد زينر المتوقع
عندما يمر نصف التيار؟ وعندما يمر ضعف التيار؟وما ىي قيمة جيد زينر الدنيا ()VZ0؟
Ans. . 9.75 V; 10.5 V; 9.5 V.
 .8يبدي ديود زينر جيدًا ثابتاً ( ) 5.6 Vعند تيار أكبر بخمس مرات من تيار عتبة التنظيم .تيار العتبة ىذه

( .)1 mAيستعمل ديود زينر في تصميم دارة منظم جيد تفرعي مغذى بجيد تغذية ( .)15 Vيتغير تيار الحمل

من القيمة ( )0 mAإلى القيمة (  .)15 mAأوجد القيمة المناسبة لممقاومة ( .)Rوما ىي قيمة االستطاعة
العظمى المبددة في ديود زينر؟

Ans. 470 Ω; 112 mW
 .9يستعمل منظم جيد تفرعي ديود زينر جيده ( )5.1 Vعند تيا ر (  ,)50 mAومقاومتو الديناميكية (  .)7 Ωيغذى
ديود زينر بجيد تغذية اسمي مقداره (  ,)15 Vعبر مقاومة قيمتيا ( .)200-Ωما ىي قيمة جيد الخرج في حالة
الالحمل؟ أوجد قيمة تنظيم الخط (  ,)line regulationوقيمة تنظيم الحمل (.)load regulation

Ans. . 5.1 V; 33.8 mV/V; −7 mV/mA
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نموذج مذاكرة لمفصل الثالث
الجامعة ........
المادة :الدا رات اإللكترونية Electronic Circuits

كمية .....
نموذج امتحان لمفصل الثالث :الديودات وتطبيقاتيا

أستاذ المادة.... :
المدة :ساعة واحدة

العالمة01 :

مالحظات ىامة:
 المادة مغمقة
 يسمح باستعمال اآلالت الحاسبة

اختر اإلجابة الصحيحة ( 01عالمات)
 .1لمحصول عمى نصف ناقل نوع ( ,)pنحتاج إلى ذ رات مشيبة:
 )aخماسية التكافؤ
 )bرباعية التكافؤ

 )cثالثية التكافؤ
 )dسداسية التكافؤ
 .2عندما ينخفض الجيد الكموني الداخمي في وصمة نصف ناقل ( ,)p-nيسمك الديود سموك الناقل تقريباً,
ويكون:

 )aانحيازه أماميًا

 )bانحيازه عكسيًا

 )cانحيازه معدومًا
 )dغير ذلك

ُ .3يسمى الجيد العكسي األعظمي الذي يطبق عمى ديود قبل أن يدخل منطقة زينر (منطقة االنييار):
 )aجيد العتبة
 )bالجيد العكسي األعظمي ()PIV

 )cالحاجز الكموني
 )dجيد النضوب
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 .4تعطى إحداثيات خط الحمل (تقاطعو مع المح ورين) في حالة الدارة التالية بـ:

and ID  1 mA VD = 10 V )a
and ID  1 mA VD  1 V )b
and ID  10 mA VD  1 V )c
and ID  10 mA VD  10 V )d
 .5عندما يشير رأس السيم لديود في دارة مقوم نصف موجة نحو مقاومة الحمل يكون خرج المقوم:
 )aموجباً
 )bسالبًا

 )cموجبًا أو سالبًا وفق قطبية جيد ثانوي المحول:
 )dموجة كاممة

 .6عندما يشير رأس السيم لديود في دارة مقوم نصف موجة نحو عكس مقاومة الحمل يكون خرج المقوم:
المستمر الذي ىو (
19.3 V )a

V O ,max



):

13.65 V )b
6.14 V )c
12.49 V )d
 .7الجيد األعظمي عمى طرفي ثانوي دارة مقوم موجة بمحول ذي نقطة وسط ىو ( ,)20 Vعند األخذ باالعتبار
ىبوط الجيد عمى الديودات (  )0.7 Vيكون جيد خرج المقوم األعظمي الذي ىو ( :)V O ,max
20 V )a
9.3 V )b
19.3 V )c
10 V )d
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.8

الجيد األعظمي عمى طرفي ثانوي دارة مقوم موجة بمحول ذي نقطة وسط ىو ( ,)20 Vومقاومة الحمل

( )4.7 kΩعند األخذ باالعتبار ىبوط الجيد عمى الديودات ( )0.7 Vيكون تيار الحمل المستمر ,عمماً أن جيد
الخرج المستمر يكون (

2V O ,max

1.26 mA )a



) ىو:

2.61 mA )b

629.8 mA )c
1.4 mA )d
 .9يكون ديود زينر في حالة وصل إذا كان الجيد عمى طرفيو (:)V
V < VZ )a
V ≥ VZ )b
V > 2VZ )c

V < VZ / 2 )d

 .11يجب أن يعمل ديود زينر بحيث يكون,
IZ × VZ = PZ )a
 PZ )bأقل من االستطاعة العظمى الموصفة ()PZmax
 )cالجيد المطبق أكبر من جيد زينر ()VZ
 )dكل ما ُذ ِك ر
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اإلجابة الصحيحة لنموذج مذاكرة الفصل الثالث
التغذية الراجعة

اإلجابة الصحيحة

السؤال األول

Semiconductors أنصاف النواقل

c

1

Semiconductors أنصاف النواقل

a

2

b

3

d

4

Rectifier Circuits دارات التقويم

a

5

Rectifier Circuits دارات التقويم

c

6

Rectifier Circuits دارات التقويم

b

7

Rectifier Circuits دارات التقويم

a

8

b

9

d

10

The Diode:  وخواصو, عممو,الديود
Operation and Characteristics
The Diode:  وخواصو, عممو,الديود

Operation and Characteristics

Circuit )دارة تنظيم الجيد (ديود زينر
Regulator (Zener Diode)
Circuit )دارة تنظيم الجيد (ديود زينر
Regulator (Zener Diode)
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الفصل الرابع
الترنزستورات MOS
كممات مفتاحية KEYWORDS
الترانزستور (  ,MOS Transistor )MOSمنحنيات الخواص المميزة لمترانزستور (MOS Transistor )MOS
 ,Characteristicsدراسة الترانزستور (  )MOSفي الحالة الساكنة ونقطة العمل DC MOS Transistor and

 ,Quiscent Pointدراسة الترانزستور ( )MOSفي الحالة المتناوبة وشروط اإلشارات الصغيرة AC MOS
 , Transistor and Small Signal Conditionsمضخمات الترانزستور (MOS Transistor )MOS

.Amplifiers

الممخص ABSTRACT

بعد أن درسنا الديودات ,وىي أبسط عناصر بطرفين نصف ناقمة .سندرس ىنا عناصر نصف ناقمة بثالثة

أطراف ,وىي أكثر فائدة بكثير من العناصر بطرفين ,ال ستعمال يا في العد يد من التطبي قات ,بدءًا من تضخ يم
اإلشارات إلى الدارات المنطقية والذواكر .المبدأ األساس ىو تطبيق جيد بين طرفين لمتحكم بتيار الطرف الثالث.
أيضا ,يمكن أن يستعمل جيد التحكم ىذا لتغيير قيمة التيار من الصفر إلى قيمة عظمى ,مما يسمح لنا
باستعمال ىذا العنصر كمفتاح إلكتروني .والذي يستعمل بدوره لتحقيق العاكس المنطقي وىو المبنة األساسية في

بناء الدارات المنطقية ,والذواكر.

ىناك نوعان رئيسان من العناصر النصف الناقمة ثالثية األطراف :الترانزستور ات ( ( )MOSمعدن – أوكسيد -
نصف ناقل) ,التي ستدرس في ىذا الفصل ,والترانزستورات ثنائية القطبية ( ,)BJTوالتي ستدرس في الفصل

التالي .عمى الرغم من أن كل نوع من الترانزستورات لو ميزاتو ومجاالت تطبيقو المناسبة ,إال أن الترنزستورات

( )MOSىي األ كثر استعماالً عمى نطاق واسع ,وخاصة في تصميم الدارات المتكاممة (  ,)ICSوىي دارات
برمتيا مصنعة عمى رقاقة سيميكون واحدة.

ييدف ىذا الفصل إلى تآلف الطالب مع الترانزستور ات ( :)MOSبنيتيا ومبدأ عمميا ,وخواصيا المميزة,
وداراتيا المكافئة ,وتطبيقاتيا الرئيسة .يمكن أن نستعمل الت رانزستورات  MOSمنفصمة ,كما تدخل في بنية

الدارات اإللكترونية المتكاممة.

مخرجات الفصل الرابع ILO4
فيم الترنزستور  ,MOSومبدأ عممو ,وخواصو المميزة ,د راسة الترانزستور من الناحية المستمرة وتحديد نقطة

العمل ,دراسة الترانزستور من الناحية المتناوبة عند شروط اإلشارات الصغيرة لتشكيالتو الثالثة الممكنة.

األهداف التعميمية لمفصل الرابع ILO4
ييدف ىذا الفصل إلى د راسة الترانزستور MOSوفيم عممو وخواصو المميزة ودراستو عند الجيود المستمرة لتحديد
نقطة عممو كمضخم ,ودراسة تشكيالتو الثالثة عند شروط اإلشارات الصغيرة.
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 .1بنية الترانزستور ومبدأ عممه الفيزيائي DEVICE STRUCTURE AND
PHYSICAL OPERATION
بنية الترانزستور ()MOS
يبين الشكل  1.4بنية ترانزستور ( )MOSبقناة نوع (ُ .)nيصنع الترانزستور عمى ركيزة (Substrate or
وينشأ عمييا منطقتان عاليتا اإلشابة نوع ( ,)n+تسمى إحداىما المنبع (,)Source
 )Bodyسيميكون نوع (ُ ,)p
وتسمى األخرى المصب ( .)Drainتُنمى طبقة رقيقة من ثاني أكسيد السيميكون ( ,)SiO2العازل الكيربائي
الممتاز ,عمى سطح الركيزة ,بحيث تغطي المنطقة الواقعة بين منطقتي المصب والمنبع ,والتي تُسمى قناة
ويوضع فوق طبقة
( .)Channelتتراوح سماكة الطبقة العازلة الرقيقة عادة بين ( )1 nmو ( ُ .,)10 nm
األوكسيد طبقة معدنية ناقمة تشكل بوابة الترانزستور ( .)Gateكذلك تُوضع طبقات معدنية ناقمة عمى كل من

المنب ع والمصب والركيزة ,مما ُيعطي األطراف األربعة لمترانزستور وىي :البوابة ( ,)Gوالمنبع ( ,)Sوالمصب
( ,)Dوالركيزة ( .) Bويتوضح ىنا تسمية الترانزستور من بنيتو ,معدن ( )Metalوأوكسيد (  )Oxideونصف ناقل
(.)Semiconductor
تشكل الركيزة وصمة ( )pnمع كل من المنبع والمصب منحازة عكسيًا عند العمل الطبيعي لمترانزستور .ألن جيد

المصب يكون عادة موجباً بالنسبة لممنبع الذي يوصل بالركيزة  ,مما يجعل الترانزستور ثالثي األطراف.
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الشكل  :1.4بنية الترانزستور ( )a( :)MOSمنظور )b( ,مقطع.
مبدأ عمل الترانزستور ()MOS
عند عدم تطبيق أي جيد عمى أي من أطراف الترانزستور أي ,)V G V D V S  0 ( :فإنو ال يمر أي تيار بين
المصب والمنبع والدارة المكافئة بينيما ديودان متعاكسان كاثود أحدىما باتجاه المصب وكاثود اآلخر باتجاه
المنبع .نشير إلى أن الركيزة والمنبع متصمتان فيزيائياً ( .)V B V S

عند عدم تطبيق أي جيد عمى كل من المنبع والمصب (  ,)V D V S  0وبتطبيق جيد موجب صغير القيمة

بين البوابة والركيزة (ىذا يعني أيضًا بين البوابة والمنبع) أي ,) V GB V GS  0 ( :فإنو ينشأ حقل كيربائي

(  ) Eيعاكس الجيد (  ,)V GSيجذب اإللكترونات األقمية من عمق الركيزة إلى سطح القناة ,ويطرد الثقوب من
القناة باتجاه الركيزة ,مما يؤدي إلى تشكيل قناة نوع ( ُ .) nيسمى جيد البوابة األصغري الالزم لتشكيل القناة جيد
العتبة (  .)Threshold voltageيرمز لجيد العتبة بالرمز (  )V tوتتراوح قيمتيا بين (  ) 0.3 Vو (  .) 1 Vتشكل
البوابة والقناة مكثفة بوجود العازل بينيما .يسبب الجيد الموجب عم ى البوابة شحنة موجبة عمييا وأخرى سالبة في
القناة ,وتحدد كمية الشحنة في القناة ناقميتيا .عند تطبيق جيد موجب عمى المصب بالنسبة لممنبع يمر تيار في
القناة من المصب باتجاه المنبع.
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يسمى جيد البوابة الذي يزيد عن جيد العتبة بالجيد الفعال ( effective voltage or the overdrive
 ,) voltageوىو الذي يحدد كمية الشحنة في القناة ,ويرمز لو بالرمز (  .)V GS V t V OVعندما يكون جيد
البوابة أكبر من جيد العتبة (  ,)V GS V tوىو شرط تشكل القناة ,وعند تطبيق جيد متزايد بين المصب والمنبع
فإن التيار بينيما يتزايد بشكل خطي من أجل قيم (  )V DSالصغيرة ,ثم يصبح أقل خطية كمما تزايدت قيمتو
وعندما يتساوى مع قيمة جيد البوابة الفعال يتشبع ىذا التيار أي التزيد قيمتو مع تزايد قيمة الجيد ( .)V DS

 .2منحنيات الخواص التيار -الجهد CURRENT-VOLTAGE
CHARACTERISTICS
رمز الترانزستور Circuit Symbol
يبين الشكل  2.4رمز الترانزستور ( .) nMOSيمثل الخطان االعموديان المتجاوران البوابة والقناة ,ويفصل بينيما
العازل ,يرمز السيم المتجو إلى الباعث إلى ركيزة نوع )  ( pوقناة نوع ) . (n

الشكل  : 2.4رمز الترانزستور (.)nMOS
منحنيات الخواص ) The i D – v DS Characteristics (i D – v DS
يبين الشكل  3.4دارة الترانزستور المستعممة لرسم خواص الترانزستور .يوضع جيد البوابة (  )v GSعمى قيمة
ويرسم التيار عند عدد من
ويغير جيد المصب بين القيمة ( )0وقيمة عظمىُ .
معينة أكبر من جيد العتبة ( ُ ,)V t
القيم ضمن المجال المذكور فنحصل عمى خواص تيار المصب كتابع إلى جيد المصب عند قيمة محددة لجيد
البوابة.
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الشكل  : 3.4دارة الترانزستور المستعممة لرسم خواص الت رانزستور ,ومنحني واحد من منحنيات الخواص المميزة.
نميز ثالث مناطق لعمل الترانزستور وىي )1( :منطقة القطع (  .)Cut-offيكون فييا (  ,)v GS V tnوالتيار
(  )2( .) i D  0المنطقة الخطية ( .)Triodeيكون فييا ( v OV

 ,)v GS V tn and v DSوالتيار

W
 .) i D  k n وفي حالة ( v OV
L

1 2 

(  v DS V tn v DS  v DS 
2


W 
(  )3( .) i D  k n   v DS V tn v DSمنطقة التشبع ( .)Saturationيكون فييا
L 
1 W 
2
(  ,)v GS V tn and v DS  v OVوالتيار ( .) i D  k n   v GS V tn 
2 L 

 ,)v GS V tn and v DSيكون التيار

 :) i D ( تيار الترانزستور (  ) nMOSويتجو من المصب إلى المنبع
 :) k n ( معامل تقاني لمترانزستور ويساوي إلى (  ,) n C oxحيث (  ) nىي حركية اإللكترونات و

(  )C ox  oxوىو مكثف وحدة المساحة لبوابة الترنزستور


t ox
W
) :المعامل اليندسي وىو نسبة عرض قناة الترانزستور (  )Wإلى طولو (  ,) Lعمماً أن ( W
(
L

)L

في التقانات المستعممة حاليًا

 :)v GS ( جيد بوابة الترانزستور بالنسبة إلى جيد المنبع المرجعي (األرضي)
 :)V tn ( جيد عتبة التمرير لمترانزستور موجب القيمة ,وىو جيد الحد األدنى لمبوابة الالزم إليجاد القناة نوع
( )n
 :)v DS ( جيد مصب الترانزستور بالنسبة إلى جيد المنبع المرجعي (األرضي)
بتكرار التجربة السابقة من أجل عدة قيم مختمفة لجيد البوابة ,نحصل عمى مجموعة منحنيات الخواص المميزة
لمترانزستور (  ) nMOSالمبينة في الشكل .4.4
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الشكل  :4.4منحنيات الخواص المميزة ( )i-vلترانزستور (.)nMOS
عندما ُيستعمل الترانزستور ( )nMOSلتصميم مضخمات إشارة ,يجري تشغيمو في منطقة التشبع .مثمما يشير
الشكل  ,4.4يكون التيار في منطقة التشبع ثابتاً ويتحدد بجيد البوابة (  ) v GSأوالجيد الفعال (  ,)v OVوىو مستقل
عن قيمة جيد المصب (  .)v DSيعمل الترانزستور ( )nMOSكمنبع تيار ثابت ويتعمق بقيمة جيد البوابة ( .)v GS

إذ يعمل بالفعل كمنبع تيار ُمتحكم بو بالجيد ,كما ىو موضح في المعادلة التالية:
 2
v OV
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2 L

iD 

ISSN: 2617-989X

يبين الشكل  5.4الخواص المميزة (  )iD-vGSفي الدخل لمترانزستور ( )nMOSفي منطقة التشبع.

الشكل  :5.4الخواص المميزة (  )iD-vGSفي الدخل لمترانزستور ( )nMOSفي منطقة التشبع.
المثال 1.4
صنع ترانزستور (  ) nMOSبتقانة (  ,) 0.18  μmطول قناتو (  ,) L  0.18 μmوعرضيا ( .)W  2 μm
ُ
cm2
fF
,) n  450
تعطي ىذه التقانة مكثفة وحدة المساحة لبوابتيا (  ,) C ox  8.6 2وحركية اإللكترونات (
V.s
μm

وجيد العتبة ( .)V tn  0.5 V
 )aأوجد الجيدين (  )V GSو (  )V DSلمترنزستور إذا كان يعمل عند حدود منطقة التشبع ,وكان تياره
( .) I D  100 μA
 )bإذا بقي جيد البوابة (  )V GSثابتاً ,أوجد قيمة جيد المصب (  )V DSعند التيار ( .) I D  50 μA

 )cلتدارس استعمال الترانزستور (  ) nMOSكمضخم خطي ,نقترض أنو يعمل في منطقة التشبع بجيد مصب
(  .)V DS  0.3 Vأوجد تغير قيمة التيار (  ) I Dالناتج عن تغير جيد البوابة (  )V GSعن الجيد ( ) 0.7 V
بالقيمة (  )  0.01 Vو ( .)  0.01 V
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الحل
نحدد بداية المعامل التقاني (  ,)Transconductanceوالذي يرمز لو ( ) k n
A
μA
 387 2
2
V
V

k n  n C ox  450 10 4  8.6 1015 1012

ونحدد المعامل التقاني/اليندسي (  )Transconductanceلمترنزستور ,والذي يرمز لو ( ,) k n
W 
 2 
3 μA
k n  k n    387 
  4.3 10 2
V
L 
 0.18 

 )aعند عمل الترنزستور في منطقة التشبع
1
1
k nV OV2  100   4.3 103 V OV2 V OV  0.22 V 
2
2
V tn V OV  0.5  0.22  0.72 V

ID 
VGS

VDS V OV  0.22 V

 )bعند المحافظة عمى قيمة جيد البوابة ثابتًا عمى القيمة (  ,) VGS  0.72 Vوعندما تنخفض قيمة تيار
الترنزستور (  ) I Dعن قيمتو عند حدود منطقة التشبع ,سيعمل الترانزستور (  ) nMOSفي المنطقة األومية

(الخطية) ,بالتالي:
1
1




I D  k n V OV VDS  V DS2   50  4.3 103 0.22 VDS  V DS2  
2
2




2
V DS  0.44 VDS  0.023  0

ليذه المعادلة من الدرجة الثانية حالن:
VDS  0.39 V

VDS  0.06 V and

الجواب الثاني أكبر من الجيد الفعال (  ,) VOVلذلك ُييمل ,وبما أن الترانزستور يعمل في المنطقة الخطية يكون
الحل المناسب
VDS  0.06 V

 )cفي حالة جيد البوابة (  ,) VGS  0.7 Vوالجيد الفعال (  ,) VOV  0.2 Vوبما أن جيد المصب
(  ) VDS  0.3 Vفإن الترانزستور (  ) nMOSيعمل في منطقة التشبع ,بالتالي:
1
1
k nV OV2  100   4300  0.04  86 μA
2
2
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اآلن في حالة جيد البوابة (  ,) VGS  0.71 Vوالجيد الفعال (  ,) VOV  0.21 Vيصبح التيار
1
1
k nV OV2  100   4300  0.212  94.8 μA
2
2

ID 

وفي حالة جيد البوابة (  ,) VGS  0.69 Vوالجيد الفعال (  ,) VOV  0.91 Vيصبح التيار
1
1
k n V OV2  100   4300  0.912  77.6 μA
2
2

ID 

وىكذا ,عند ( ) i D  8.8 μA ( ,) V GS   0.01 V؛ وعند ( .) i D   8.4 μA ( ,) V GS   0.01 V
نستنتج أن التغيرين متساويان تقريباً ,مما يدل عمى العمل الخطي لمترانزستور عندما تكون تغييرات جيد البوابة

صغيرة القيمة.

 .3االنحياز في دارات المضخمات (BIASING IN MOS AMPLIFIER )MOS
CIRCUITS
انحياز الترانزستور ( )nMOSلمحصول عمى تضخيم خطي Biasing the MOSFET to Obtain Linear
Amplification
يتيح لنا انحياز الت رانزستور في الدخل الحصول عمى تضخيم خطي تقريبا لمت رانزستور ( .)nMOSوتتضح طريقة
االنحياز في الشكل  .(a) 6.4يجري اختيار جيد البوابة (  )V GSلمحصول عمى نقطة العمل ( )Qعمى جزء

المنحني ( )ABمن منحني تابع التحويل لمجيد (  .)VoltageTransfer Curveنالحظ أن إحداثيات ( )Qىي
الجيود المستمرة (  )V GSو (  ,)V DSوالتي ترتبط ببعضيا بالعالقة التالية:
1
2
V DS V DD  k n R D V GS V t 
2
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الشكل  :6.4تطبيق االنحياز عمى الترانزستور ( )nMOSلمحصول عمى نقطة العمل ( )Qالواقعة عمى جزء
المنحني ( )ABمن منحني تابع التحويل الالخطي لمجيد.
تعرف النقطة ( )Qبنقطة العمل (  ) operating pointأو نقطة االنحياز (  ,)bias pointأو النقطة الساكنة أي
التي اليوجد عندىا مركبة متناوبة ( .)quiescent point
توضع اإلشارة الم راد تضخيميا (  ,) v gsوىي إشارة متغيرة مع الزمن ,عمى جيد االنحياز ,كما ىو مبين في
الشكل  .(a) 7.4ويتحدد مطاليا بجزء المنطقة الخطية من منحي تابع التحويل الالخطي ,وتعرف بشروط
اإلشارات الصغيرة (  ,) Small signal conditionsتصبح القيمة اإلجمالية المحظية لجيد الدخل ,أو جيد
البوابة:

v GS t  V GS v gs t 

ويكون جيد الخرج المحظي المقابل [  ,]v DS t وىو موضح في الشكل  .(b) 7.4وىذا ىو جوىر الحصول عمى
التضخيم الخطي من الترانزستور الالخطي .وكي نحصل عل ما يعرف باألرجحة األعظمية يجب أن تقع نقطة
العمل ( )Qفي منتصف جزء المنحني (.)AB
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الشكل  :7.4مضخم ترانزستوري ( )nMOSمع جيد متغير مع الزمن [  ]v gs t يراد تضخيمو طبقًا لشروط
اإلشارات الصغيرة ,ومتوضع عمى جيد االنحياز المستمر ( .)V GS
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الحصول عمى تابع تحويل الجيد بيانيًا Determining the VTC by Graphical Analysis
يبين الشكل  8.4كيفية الحصول عمى نقطة العمل في المنطقة الخطية لعمل المضخم.

الشكل  :8.4المخطط البياني لمنحنيات الخواص الذي يسمح برسم تابع التحويل لممضخم (.)VTC
يستند التحميل البياني عمى مالحظة أنو عند كل قيمة لجيد البوابة (  ,)v GSستعمل الدارة عند نقطة تقاطع
االمنحنيات البيانية (  ) i D v DSالمقابمة لقيمة معينة من (  ,) v GSويمثل الخط المستقيم المعطى بالمعادلة التالية
مجموع التقاطعات الممكنة ,ويسمى بخط الحمل.
V DD
1

v DS
RD RD

iD 

يتوضع خط الحمل عمى منحنيات الخواص المميزة (  ,) i D v DSويتقاطع مع المحور األفقي عند
1

يحدد تابع التحويل نقطة نقطة .توجد أربع نقاط ميمة :النقطة ( )Aيكون عندىا
(  )v DS V DDوميمو ( ُ .)  R
D
(  ,) v GS V Tوتقع عمى حدود منطقة القطع لمترانزستور .ونقطة العمل (  ) Qالتي يجري عندىا انحياز
الترانزستور بجيود مستمرة (  ,)v GS V GS , v DS V DSوتقع في منطقة التشبع .النقطة ( )Bالتي تقع عمى حدود
منطقة التشبع والمنطقة الخطية أو األومية .والنقطة ( )Cالتي تقع في عمق المنطقة الخطية ,ويكون عندىا
( .)v GS V DD
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عند استعمال الترانزستور ( ) nMOSكمفتاح ,يشغل عند النقطتين ( )Aو( .)Cعند النقطة ( )Aيكون الترانزستور
في حالة قطع ( ,)Offأي دارة مفتوحة ,وعند النقطة ( )Cيكون الترانزستور في حالة وصل ( ,)Onأي دارة
مغمقة .يبين الشكل  9.4عمل الترانزستور ( )nMOSكمفتاح.

الشكل  :9.4تشغيل الترنزستور ( )nMOSكمفتاح أو تشغيل الترانزستور عند شروط اإلشارات الكبيرة ()a
الترانزستور في حالة قطع (النقطة  )b( ,)Aالترانزستور في حالة وصل (النقطة .)B
يجري تحديد موقع نقطة العمل  Qعن طريق الجيد (  )V GSوقيمة مقاومة الحمل (  .) R Dىناك اعتباران ىامان
في تحديد مكان نقطة العمل )  (Qىي قيمة الكسب واألرجحة المسموح بيا في الخرج.
حتى نحصل عمى نقطة العمل المناسبة عمميًا ,نتبع القاعدة العممية التي تسمى قاعدة بصمة الخبير ( Rule of

 ,)thumbنختار قيمتي (  ) R Dو (  ) R Sبحيث يكون ىبوط الجيد عمى كل منيما وعمى الت رانزستور (المصب-
V DD
المنبع) ثمث جيد التغذية (
3

) .نشير إلى أن المقاومة (  ) R Sتؤمن استق ار اًر في نقطة العمل بشكل رئيس.

المثال 2.4

نفترض المضخم الترانزستوري (  ) nMOSالمبين في الشكل  .10.4حدد قيم مقاومات المضخم لمحصول عمى
تيار نقطة العمل (  ,) I D  0.5 mAعممًا أن جيد التغذية (  ,)V DD  15 Vو المعامل التقاني/اليندسي
W
mA
( 1 2
L
V
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.)nMOS(  مضخم ترانزستوري:10.4 الشكل
الحل
) R D , R S ( حساب المقاومتين
V DD
15 V
3
RD  3 
 10 k
ID
0.5 mA
V DD
15 V
3
RS  3 
 10 k
ID
0.5 mA

) المناسب لنقطة العملV G ( حساب جيد البوابة
1 W 2
1 mA
k n V OV  0.5 mA = 1 2 V OV2 V OV  1 V
2
L
2
V
V OV V t  1 V  1 V  2 V

ID 
V GS

V GS V G V S V G V GS V S  2 V  5 V = 7 V

) RG 1 , RG 2 ( حساب المقاومتين
 فتكون, RG 1  7 M ,نختار
RG 1
7

 RG 1  7 M
15 RG 1  RG 2
RG 1  RG 2  15  RG 2  15  7  8 M
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 .4الدارات المكافئة عند شروط اإلشارات الصغيرة SMALL-SIGNAL
EQUIVALENT-CIRCUIT MODELS
يمكن استبدال الدارة المكافئة نوع ( )Пالمبينة في الشكل  (b) 11.4بالترانزستور ( )nMOSعند نقطة العمل
)  , (Qفي حالة شروط اإلشارات الصغيرة ,حيث يكون سموك الترانزستور خطياً .وتستعمل الدارة المكافئة نوع

( )Пعندما يكون المنبع مؤرضاَ.

الشكل  :11.4الدرة المكافئة لمترانزستور ( )nMOSنوع ( ,)Пعند نقطة العمل ,وفي حالة شروط اإلشارات
الصغيرة.
لمدارة المكافئة لمترانزستور معامالن:
 مقاومة خرج الترانزستور (  ) rOوتساوي إلى (

VA
ID

) ,حيث (  ) V Aىو جيد إيرلي ,ويتعمق بتقانة تصنيع

الترانزستور ,والتيار (  ) I Dىو تيار نقطة العمل.


2 ID
الناقمية المتبادلة (  ) g mوتساوي إلى (
V OV

) ,حيث (  )V OVىو الجيد الفعال ,و (  ) I Dىو تيار نقطة

العمل.
توجد دارة مكافئة أخرى لمت رانزستور نوع ( ,)Тوىي مكافئة لمدارة المكافئة نوع ( ,)Пومبينة في الشكل .12.4
وتستعمل عندما توجد مقاومة موصولة عمى التسمسل مع المنبع.
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الشكل  :12.4الدرة المكافئة لمترانزستور ( )nMOSنوع ( ,)Тعند نقطة العمل ,وفي حالة شروط اإلشارات
الصغيرة.

 .5المضخمات ( )MOSالمنفصمة DISCRETE-CIRCUIT MOS AMPLIFIERS
توجد ثالث دارات رئيسة لمضخمات الترانزستورات ( .)MOSيجري الحصول عمى ىذه الدارات من خالل ربط
أحد األطراف الثالثة لمترانزستور إلى األرضي ,واستعمال أحد الطرفين المتبقيين مدخالً ,واآلخر مخرجاً .يبين

الشكل  13.4الدارات الثالث الناتجة مع إىمال مقاومات االنحياز.

يوصل المنبع إلى األرضي في دارة الشكل  ,(a) 13.4وتطبق إشارة جيد الدخل (  )v iبين البوابة واألرضي,
وتؤخذ إشارة جيد الخرج (  )v oبين المصب واألرضي عبر المقاومة (  .) R Dتسمى ىذه الدارة دارة مضخم المنبع
المشترك ( ,)common-source (CS) amplifierوىو األكثر شيوعا.
ويبين الشكل  (b) 13.4دارة مضخم البوابة المشتركة [) .]common-gate (CGويجري الحصول عمييا من
خالل ربط البوابة إلى األرضي ,وتطبق إشارة جيد الدخل (  )v iبين المنبع واألرضي ,وتؤخذ إشارة جيد الخرج
(  )v oبين المصب واألرضي عبر المقاومة ( .) R D
وأخي اًر يبين الشكل  (c) 13.4دارة مضخم المصب المشترك [ .])common-drain (CDويجري الحصول
عمييا بربط المصب إلى األرضي ,وتطبيق إشارة جيد الدخل (  ) v iبين البوابة واألرضي ,أخذ إشارة جيد الخرج

(  )v oبين المنبع واألرضي عبر المقاومة (  .) R Lتسمى ىذه الدارة أيضًا دارة مضخم التابع الباعثي ( source
.)follower

126

ISSN: 2617-989X

الشكل  :12.4الدارات الثالث لممضخمات الترانزستورية ( .)nMOS

 .1.5مضخم المنبع المشترك THE COMMON-SOURCE (CS) AMPLIFIER
ال عمى نطاق واسع .فيي
ىو أحد أىم دا رات المضخمات الترانزستورية الثالثة نوع ( ,)MOSوأكثرىا استعما ً

ال في المضخمات متعددة المراحل ,أو في كتمة مضخمات الجيود .يبين الشكل  (a) 13.4مضخم
تستعمل مث ً
منبع مشترك .نالحظ أنو إلنشاء إشارة األرض ( ,)signal groundأو أرضي لإلشارات المتناوبة ()ac ground

عند منبع الترانزستور ,يجري وصل مكثف كبير القيمة (  ) C Sبين منبع الترانزستور واألرض .تكون قيمة ىذا
المكثف عادة بالميكروفاراد وذلك لتوفير ممانعة صغيرة جدا (من الناحية المثالية قصر دارة) عند ترددات اإلشارة

المطموب تضخيميا .بيذه الطريقة ,تمر اإلشارة عبر المكثف (  ) C Sإلى األرض متجاوزة مقاومة منبع التيار (.)I
يسمى المكثف (  )C Sمكثف التمرير (  .)bypass capacitorسنفترض أن المكثف (  ) C Sيقوم بدور قصر دارة
ويوصل نقطة األرضي إلى منبع الترانزستور.
حتى ال تؤثر إشارة المنبع المطموب تضخيميا عمى جيود وتيارات انحياز الترنزستور ,يوصل المنبع مع مقاومتو
إلى مدخل المضخم (البوابة) عن طريق مكثف ربط (  ) C C 1كبير القيمة ( .)coupling capacitorويعمل ىذا
المكثف كقصر دارة في الحالة المتناوبة عند كل ترددات اإلشارة المطموب تضخيميا ,ويعمل بنفس الوقت عمى

حجز المركبات المستمرة.

يجري وصل إشارة الجيد الناتجة عمى خرج المضخم إلى مقاومة الحمل (  ) R Lعن طريق مكثف ربط أخر
(  ,) C C 2لو نفس عمل ووظيفة المكثف ( .)C C 1

127

ISSN: 2617-989X

يقتضي تحميل مضخم المنبع المشترك تحديد معامالت خواصو وىي :مقاومة دخمو ,وكسب جيده ,ومقاومة
خرجو.

الشكل  )a( :13.4دارة مضخم المنبع المشترك )b( ,الدارة المكافئة ( )Пلممضخم.
نستبدل الدارة المكافئة نوع ( )Пبالترانزستور ( ,)MOSنحصل عمى الدارة المكافئة لممضخم المبينة في الشكل
 .(b) 13.4سنستعمل ىذه الدارة المكافئة إليجاد معامالت الخواص لممضخم وفقًا لما يمي:

مقاومة الدخل ( ) R in

vi
 RG
ii

R in 

كي تكون مقاومة الدخل كبيرة القيمة جدًا ,ينبغي أن تكون (  ) RGكبيرة القيمة جدًا ,لذلك نختارىا عادة من مرتبة

الميغا أوم.

كسب الجيد (  ,)The voltage gain ( ) Avوىي كسب الجيد من الحمل إلى دخل المضخم

v i  v gs  v o   g m v gs  R D R L ro    g m v i  R D R L ro 
vo
  g m  R D R L ro 
vi
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وىي قيمة كبيرة.
 كسب جيد الحمقة المفتوحة (  ,)The voltage gain ( ) Avoوىي كسب الجيد عند مقاومة حمل النيائية
  g m  R D ro 
R L 

vo
vi

Avo 

 كسب الجيد الكمي (  ,) Gvوىي قيمة الكسب من الحمل إلى إشارة المنبع
vo vo vi
RG
 
  g m  R D R L ro 
v sig v i v sig
RG  R sig

Gv 

 مقاومة الخرج ( ) Rout
 R D ro
v sig 0

vx
ix

Rout 

وىي مقاومة كبيرة ,من مرتبة الكيمو أوم.
بعد تحميل دارة مضخم المنبع المشترك يمكن أن نالحظ:
 .1مقاومة دخل كبيرة جدًا (بالميغا أوم)

 .2معامل كسب جيد كبير القيمة ,إال أن عرض المجال ليس كذلك
 .3مقاومة خرج متوسطة إلى كبيرة القيمة (بالكيمو أوم إل ى عشرات الكيمو أوم)

 .2.5مضخم البوابة المشتركة (THE COMMON-GATE (CG) AMPLIFIER )CG
يبين الشكل  (a) 14.4مضخم البوابة المشتركة .تنفذ مكثفتا الربط (  ) C C 1و (  ) C C 2الوظيفة نفسيا التي تنفذاىا
في حالة مضخم المنبع المشترك .بما أن مقاومة منبع إشارة الدخل تبدو موصولة عمى التسمسل مع منبع

الترانزستور ,يفضل استعمال الدارة المكافئة نوع ( .)Тنحصل بالتالي عمى الدارة المكافئة لمضخم البوابة
المشتركة المبين في الشكل  . (b) 14.4الحظ أننا لم نضمن الدارة مقاومة الخرج (  ,) roألن تضمينيا يعقد
تحميل الدارة ,ويؤدي إلى نفس النتائج تقريباً عند عدم تضمينيا.
 مقاومة الدخل ( ) R in

vi
1

ii gm

R in 

وىي مقاومة صغيرة القيمة عش رات إلى مئات األومات.
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 كسب الجيد ( )The voltage gain ( ) Av

v o   i RD RL 

i  ii   gm v i

vi
 gm v i ,
1
gm

ii 

v o  g m v i RD RL 
vo
 g m RD RL 
vi

Av 

وىي قيمة كبيرة القيمة.

الشكل  )a( :14.4دارة مضخم البوابة المشتركة بدون دارة االنحياز )b( ,الدارة المكافئة ( )Тلممضخم.
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 كسب جيد الحمقة المفتوحة ( )The voltage gain ( ) Avo
 g m RD
R L 

vo
vi

Avo 

 كسب الجيد الكمي ( ) Gv
vo vo vi
 
v sig v i v sig

v sig

1
1  g m R sig

v sig 

Av
1  g m R sig



1
gm
1
 R sig
gm

Gv 

vi 

g m RD RL 
1  g m R sig



 مقاومة الخرج ( ) Rout
 RD
v sig 0

vx
ix

Rout 

وىي كبيرة القيمة بالكيمو أوم.
لنالحظ أن كسب الجيد الكمي ىو نسبة المقاومات الموصولة مع المصب إلى المقاومات الموصولة مع المنبع.

بسبب مقاومة الدخل الصغيرة لمضخم البوابة المشتركة  ,فإن تطبيقاتو كمضخم محدودة جداً ,وتنحصر في

تضخيم اإلشا رات عالية التردد ( ,)high-frequency signalsوالتي تأتي من منابع إشا رة مقاوماتيا منخفضة
القيمة ,مثل الكابالت ذات المقاومات المنخفضة ,والمتناسبة مع مقاومة الدخل المنخفضة لمضخم البوالة
المشتركة .إال أن ىذا المضخم يمتاز باالستجابة لمترددات العالية ,وبالتالي فإن ربطو مع مضخم المنبع المشترك

يعطي مزايا جيدة لكثير من التطبيقات.
أن:
بعد تحميل دارة مضخم القاعدة المشتركة يمكن أن نالحظ َ
 .1مقاومة دخمو منخفضة (مئات األومات)

 .2معامل كسب الجيد لو كبير القيمة نسبيًا ,وعرض المجال كذلك

 .3مقاومة خرجو متوسطة إلى كبيرة القيمة (بالكيمو أوم إلى عش رات الكيمو أوم)
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 .3.5مضخم التابع المنبعي THE SOURCE FOLLOWER
يبين الشكل  (a) 15.4مضخم المصب المشترك أو التابع المنبعي .تربط إشارة منبع الجيد (  ,)v sigمقاومتو
الداخمية (  ,) R sigإلى بوابة الترنزستور عن طريق مكثف الربط (  .) C C 1كما تربط مقاومة حمل المضخم ( ) R L
مع منبع الترانزستور عن طريق مكثف الربط (  .) C C 2بما أن مقاومة الحمل موصولة عمى التسمسل مع منبع
الترانزستور ,يفضل استعمال الدارة المكافئة نوع ( .)Тنحصل بالتالي عمى الدارة المكافئة لمضخم التابع المنبعي
ضم نا الدارة مقاومة الخرج (  ,) roألن تضمينيا ال يعقد تحميل الدارة .بما
المبين في الشكل  .(b) 15.4الحظ أننا َ
أن مقاومة الخرج (  ) roموصولة عمى التفرع مع مقاومة الحمل (  ,) R Lوقيمتيا أكبر بكثير من مقاومة الحمل
( RL

 ,) roفإنو من الممكن إىماليا.

الشكل  )a( :15.4دارة مضخم التابع المنبعي )b( ,الدارة المكافئة ( )Тلممضخم.
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 مقاومة الدخل ( ) R in
vi
 RG
ii

R in 

وىي مقاومة كبيرة القيمة جدًا.
 كسب الجيد ( ) Av

 R L rO 
vo

1
vi
 R L rO  
gm

Av 

وىي قيمة قريبة من الواحد ,وأصغر منو بقميل.

وعندما تكون مقاومة الحمل (  ) R Lالنياية ,نحصل عمى كسب الحمقة المفتوحة ( .) Avo
1

rO
1
gm



rO 

R L 

vo
vi

Avo 

 مقاومة الخرج ( ) Rout
1
gm


v sig  0

vx
ix

Rout 

وىي قيمة صغيرة ,عشرات إلى مئات األوم.
 كسب الجيد الكمي ( ) Gv
RG
v sig
RG  R sig
1

 R L rO   RG
vo vo vi
 

1 RG  R sig
v sig v i v sig
 R L rO  
gm
R sig

RG

1
,
gm

RL

vi 
Gv 

rO

لنالحظ أن كسب الجيد الكمي أقل بقميل من  . 1وىذا يعني أن جيد الخرج يتبع جيد الدخل ,ومن ىنا أتت تسمية
المضخم بالمضخم المنبعي ,أي أن جيد المنبع يتبع جيد الدخل.
تتمخص خصائص التابع المنبعي بما يمي:
 .1مقاومة دخل عالية جدًا
 .2مقاومة خرج منخفضة

 .3كسب جيد كمي واحدي تقريبًا.
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مما يجعل استعمال ىذا المضخم كمضخم عازل ( .)unity-gain voltage bufferكما يمكن استعمالو كمرحمة
أخيرة في المضخمات متعددة الم راحل.
مقارنة بين الدارات الثالث
 .1دارة المنبع المشترك ىي األفضل واألنسب كمضخم جيد .وفقًا لقيمة الكسب المطموبة يمكن بناء مضخم
وحيد المرحمة أو بمرحمتين ,أو بثالث مراحل.

 .2يتميز مضخم البوابة المشتركة بمقاومة دخل منخفضة ,مما يؤىمو لالستعمال في تطبيقات خاصة وبمجال
الترددات العالية.
 .3يجد مضخم التابع المنبعي تطبيقات خاصة كالمضخم العازل ,يستعمل ىذا المضخم بتضخيم منبع إشارة,
لو مقاومة دخل عالية ,ومقاومة حمل المضخم منخفضة ,كما يستعمل كمرحمة خرج في المضخمات متعددة
المراحل.
االستجابة الترددية لممضخم The Amplifier Frequency Response

لقد افترضنا حتى اآلن ,أن كسب الجيد ثابت ومستقل عن تردد إشارة الدخل .وىذا يعني أن مضخمات الجيد

نوع ( )MOSليا عرض مجال ترددي النيا ئي ,وىذا بالطبع ليس صحيحا .يبين الشكل  16.4مطال كسب
مضخم المنبع المشترك كتابع لمتردد .نالحظ أن الكسب ثابت من أجل نطاق واسع من الترددات ,ويسمى نطاق
الترددات المتوسطة ( .) Midbandومن الواضح أن ىذا النطاق الترددي ىو نطاق الترددات المفيدة الذي
يضخمو المضخم .حتى اآلن ,افترضنا أن المضخمات تعمل في ىذا النطاق ,وأن أثر كل المكثفات ميمل ضمنو
( .)All capacitances can be neglected

الشكل  :16.4االستجابة الترددية لدا رة مضخم االمنبع المشترك.
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ويشير الشكل  16.4إلى تخامد كسب جيد المضخم عند الترددات المنخفضة نسبيا (Law-frequency
 ,)bandبسبب أثر مكثفات الربط (  )C C 1و (  ) C C 2ومكثف التمرير ( Gains falls off due to the [ ) C S
.]effects of C C 1 , C C 2 , and C S
يشير الشكل  16.4أيضًا إلى تخامد كسب جيد المضخم عند نطاق الترددات العالية نسبيا ( High-frequency

 ,)bandبسبب أثر المكثفات الداخمية لمترانزستور (Gains falls off due to the internal [ )MOS
.]capacitive effects of the MOS transistor
من الميم لنا أن ندرك أن كسب المضخم ثابت في نطاق الترددات المتوسطة المحدد بالترددين (  ) f Hو ( ,) f L
ويتحددان عند انخفاض قيمة الكسب األعظمي بمقدار (  .) 3 dBبالتالي يعطى عرض نطاق الترددات المتوسطة
[  ] Bandwidth  BW بالعالقة التالية:
BW  f H  f L
fH

f L  BW

fH

ويعرف رقم االستحقاق لممضخم (  )Figure of meritعمى أنو جداء كسبو عند نطاق الترددات المتوسطة
مضروبًا بعرض النطاق
GB  AM BW

 .6ممخص SUMMARY
ال حالياً كعنصر نصف ناقل .وىو العنصر األساس في تقانة
 .1الترانزستور ( )MOSىو األكثر استعما ً
( )CMOSاألكثر انتشا ًار في تصنيع الدارات المتكاممة .ما يميز تقانة التصنيع (  )CMOSىو الطول األدنى
لقناة الترانزستور ,والذي يرتبط تحسنيا بالتصغير المستمر ليذا الطول ويقدر بـ ( )10 nmفي العام .2016

 .2يمثل الجيد الفعال (  )v OV  v GS V tالجيد األدنى لتشغيل الت رانزستور ( .)MOSعند تشغيل الت رانزستور
( )MOSفي منطقة التشبع (  ,) Saturation regionوىي منطقة عمل الترانزستور كمضخم ,يجب أن يتحقق
W 

1

2
.) i D  n C ox  v OVعند تشغيل الترانزستور
الشرط (  ,)v DS  v OVويكون تيار الترانزستور (
2
L
 
( )MOSفي المنطقة الخطية (  ,)Triode regionيجب أن يتحقق الشرط (  ,)v DS v OVوىي منطقة عمل

الترانزستور مع منطقة القطع ( )Cutoffكقاطع إلكتروني (.)Switch
 .3يبدي تيار الترانزستور في منطقة التشبع عالقة خطية مع الجيد (  ,)v DSيعكس ذلك بإضافة مقاومة خرج
الترانزستور (

VA
ID

 ) roإلى الدارة المكافئة لمترانزستور ,رغم أثرىا الميمل في حالة المضخمات المنفصمة.

 .4يتمثل جوىر استعمال الترانزستور ( )MOSكمضخم بتحكم الجيد (  )v GSبتيار الترانزستور (  ) i Dعمى
شكل منبع تيار متحكم بو بالجيد ,وذلك في منطقة التشبع .ويتحقق ذلك بانحياز الترانزستور بحيث يعمل في
منطقة التشبع ,وعند شرط اإلشارات الصغيرة (  ,)v gsعندىا يعمل الترانزستور في الجزء الخطي من منحيات
خواصو الالخطية.
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 .5يشمل اإلجراء المنيجي لتحميل دارة مضخم ( )MOSاستبدال الدارة المكافئة لو وعند شروط اإلشارات
الصغيرة بالترانزستور ( .)MOSوتستبدل دارة القصر بمنابع الجيود المستمرة ( , )DCوالدارة المفتوحة بمنابع
التيارات المستمرة  .ثم يجرى التحميل عمى الدارة الناتجة.
 .6الدارات الرئيسة الثالث لممضخمات ( )MOSىي :مضخم المنبع المشترك ( ,)CSومضخم البوابة المشتركة
( ,)CGومضخم التابع المنبعي ( .)CDومعامالت الخواص لكل منيا ىي :مقاومة الدخل (Input
 ,)resistanceومقاومة الخرج (  ,)Output resistanceوكسب الجيد ( .)Voltage gain
 .7لمضخمات المنبع المشترك ( )CSمقاومة دخل كبيرة جداً ,وكسب جيد ,ومقاومة خرج كبيرة ,واستجابة
محدودة لمترددات العالية .يستعمل في المضخمات متعددة الم راحل لمحصول عمى كسب أعمى.

 .8لمضخمات البوابة المشتركة ( )CGمقاومة دخل منخفضة ,مما يجعمو محدود االستعمال إال في تطبيقات
خاصة .يستعمل مع مضخمات المنبع المشترك الستجابتو الممتازة عند الترددات العالية.
 .9لمضخمات المصب المشترك ( )CDمقاومة دخل كبيرة جدًا ,وكسب جيد واحدي تقريبًا ,ومقاومة خرج
منخفضة ,مما يؤىمو ليستعمل كمضخم عازل أو كمرحمة خرج في المضخمات متعددة الم راحل.

 .11الخطوة الرئيسة في تصميم المضخمات الترانزستورية ,ىي تأمين انحياز مناسب لمترانزستور لمحصول عمى
نقطة عمل في منطقة التشبع .يضمن تصميم االنحياز الجيد استق ار ًار جيدًا وقابمية لمتنبؤ بمعامالت نقطة

االنحياز ,بحيث ال تتغير كثي ًار عند استبدال ترنزستور بآخر من نفس النوع وىذه المعامالت ىي :تيار
الترانزستور المستمر ( ,)IDجيد البوابة الفعال ( ,)VOVوجيد المصب-المنبع (.)VDS

 .11يستعمل المضخم الت رانزستوري المنفصل مكثفات ربط وتمرير كبيرة القيمة.
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أسئمة ومسائل الفصل الرابع QUESTIONS AND PROBLEMES
أسئمة الفصل الرابع
اختر اإلجابة الصحيحة
 .1تتشكل القناة في الترانزستور (  ,) nMOSعند تطبيق:
 )aجيد سالب بين البوابة والركيزة ( 0

)v GB

 )bجيد موجب بين البوابة والركيزة ( 0

)v GB

 )cجيد موجب بين البوابة والمصب ( 0

)v GD

 )dجيد موجب بين المصب والمنبع ( 0

)v DS

 .2كافئ الترنزستور (  ) nMOSعند تشغيمو كمضخم:
 )aمنبع تيار متحكم بو بجيد
 )bمنبع جيد متحكم بو بتيار
 )cقاطع إلكتروني في حالة وصل
 )dقاطع إلكتروني في حالة قطع
 .3عند تشغيل الترنزستور (  ) nMOSكمضخم ,ينبغي أن يعمل في:
 )aمنطقة القطع ()Cutoff
 )bالمنطقة الخطية ()Triode
 )cمنطقة التشبع ( )Saturation
 )dغير ذلك
 .4عند تشغيل الترنزستور (  ) nMOSكقاطع إلكتروني ,ينبغي أن يعمل في:
 )aمنطقتي القطع ( )Cutoffوالتشبع ()Saturation

 )bمنطقتي التشبع ( )Saturationوالمنطقة الخطية ()Triode
 )cمنطقة التشبع (  )Saturationفقط
 )dمنطقتي القطع ( )Cutoffوالمنطقة الخطية ()Triode
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 .5مقاومة دخل مضخم المنبع المشترك (:)CS
 )aكبيرة جدًا (بالميغا أوم)
 )bكبيرة (بالكيمو أوم)

 )cصغيرة (بعشرات إلى مئات األوم)
 )dغير ذلك

 .6مقاومة خرج مضخم المنبع المشترك (:)CS
 )aكبيرة جدًا (بالميغا أوم)
 )bكبيرة (بالكيمو أوم)

 )cصغيرة (بعشرات إلى مئات األوم)
 )dغير ذلك
 .7كسب مضخم المنبع المشترك (:)CS
 )aواحدي
 )bكبير
 )cصغير
 )dغير ذلك
 .8مقاومة دخل مضخم القاعدة المشتركة (:)CG
 )aكبيرة جدًا (بالميغا أوم)
 )bكبيرة (بالكيمو أوم)

 )cصغيرة (بعشرات إلى مئات األوم)
 )dغير ذلك
 .9مقاومة خرج مضخم القاعدة المشتركة (:)CG
 )aكبيرة جدًا (بالميغا أوم)
 )bكبيرة (بالكيمو أوم)

 )cصغيرة (بعشرات إلى مئات األوم)
 )dغير ذلك
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 .11كسب مضخم القاعدة المشتركة (:)CG
 )aواحدي
 )bكبير
 )cصغير

 )dغير ذلك

 .11مقاومة دخل مضخم التابع المنبعي (:)CD
 )aكبيرة جدًا (بالميغا أوم)
 )bكبيرة (بالكيمو أوم)

 )cصغيرة (بعشرات إلى مئات األوم)
 )dغير ذلك
 .12مقاومة خرج مضخم التابع المنبعي (:)CD
 )aكبيرة جدًا (بالميغا أوم)
 )bكبيرة (بالكيمو أوم)

 )cصغيرة (بعشرات إلى مئات األوم)
 )dغير ذلك
 .13كسب مضخم التابع المنبعي ()CD
 )aواحدي
 )bكبير
 )cصغير
 )dغير ذلك
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أسئمة الفصل اارابع

اإلجابة الصحيحة
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مسائل الفصل الرابع
 .1لنفترض تقانة تصنيع ( ,)0.18-μmلمحصول عمى أوكسيد رقيق (  ,) t ox  4 nmولتكن حركية
cm 2
اإللكترونات في نصف ناقل من السيميكون (
V s

 ,) n  450وجيد العتبة ( .)V t  0.5 V

pF
أوجد قيمة معامل الناقمية (  ,) k nعندما يكون ثابت العزل الكيربائي (
m

.) ox  34.5

عند تصنيع ترانزستور ( )MOSFETب طول قناة أصغري ,أوجد عرض قناة الترنزستور ( ,)Wبحيث يمرر

الترنزستور تيا ًار ( )1 mAعند جيد بوابة وجيد مصب (  )V GS  1 V, V DS  0.25 Vفي عمق المنطقة
W
الخطية التي يعطى عندىا التيار بالمعادلة ( V OV V DS
L

.) I D  k n
μA
,W  3.7 μm
V2

Ans. k n  388

 .2لنفترض تقانة تصنيع ( ,)0.8-μmسماكة األوكسيد الرقيق فييا (  ,) t ox  15 nmولتكن حركية
cm 2
) n  550
اإللكترونات في نصف ناقل من السيميكون (
V s

أوجد قيمة معامل الناقمية (  ,) k nومكثف وحدة المساحة ( )Coxعندما يكون ثابت العزل الكيربائي
pF
(
m

 ,) ox  34.5وأوجد قيمة الجيد الفعال (  ,)V OVعندما يعمل الترانزستور في منطقة التشبع ,والذي

W
معاممو اليندسي (نسبة بعديو) (  20
L

) ,ويمرر تيا ًار (  .)ID = 0.2 mAما ىي قيمة جيد المصب

األصغري ()VDS؟

fF
μA
, k n  127 2 ,V OV  0.4 V,V DS ,min  0.4 V.
2
μm
V

Ans. C ox  2.3

 .3لنفترض ترانزستور ( ,)nMOSFETلو أوكسيد رقيق (  ,)tox = 9 nmوثابت عازلية كيربائي
pF
(
m

 ,) ox  34.5وحركية إلكترونات (  ,)μn = 500 cm2/Vوجيد عتبة (  ,)Vt = 0.7 Vومعاممو

اليندسي ( .)W/L = 10
أوجد تيار الت رانزستور في الحاالت التالية:
vGS = 5 V and vDS = 1 V )a
vGS = 2 V and vDS = 1.3 V )b
vGS = 5 V and vDS = 0.2 V )c
vGS = vDS = 5 V )d

Ans. a) i D  7.372 mA, b) i D  1.639 mA, c) i D  1.63 mA, d) i D  17.935 mA,
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 .4لنفترض الدارة المبينة في الشكل  .17.4ما ىي أكبر قيمة لممقاومة ( ,)RDبحيث يبقى الترانزستور يعمل
في نمط التشبع؟ عممًا أن جيد العتبة وتيار الترنزستور (  ,)V tn  1 V, I D  0.5 mAوجيد البوابة (
.)V G = 5 V

الشكل .17.4
Ans. R D ,max  12 k
 .5أعد تصميم دارة الشكل  17.4كي تحقق المتطمبات التالية:
. DD  5 V, I D  0.32 mA, VS  1.6 V,VD  3.4 V
V

والتيار عبر مقاومتي مج أز الجيد (  .)1-μA( )RG1, RG2عممًا أن المعامل التقاني/اليندسي وجيد العتبة

mA
W 
(   1 2 ,V tn  1 V
V
L 

.) k n 
Ans. RG 1  1.6 M, RG 2  3.4 M, RS  R D  5 k.

 .6لنفترض انزياحاً تقميديًا لترانزستور ( )MOSFETمستعمل في دارة مضخم كما ىو مبين في دارة الشكل
mA
 .17.4عممًا أن جيد التغذية المستعمل ( .)9-Vالمعامل التقاني/اليندسي لمترانزستور
V2

 , k n  2وجيد

العتبة لو (  ,)V t  1 Vوتيار المصب (  ,) I D  1 mAوبفرض أن ثمث جيد التغذية ييبط عمى كل من
مقاومة المصب (  ,) R Dومقاومة المنبع (  .) R Sاستعمل مقاومة مقدارىا (  ) 22 Mكأكبر مقاومة لزوج

المقاومات (  ) RG 1و (  .) RG 2ما ىي قيم المقاومات (  ) R Dو (  ) R Sو (  ) RG 1و ( ) RG 2؟ مثل قيم
المقاومات ألقرب رقمين عشريين .كم يبعد جيد المصب عن حافة التشبع؟
R S  R D  3 k, RG 2  22 M, RG 1  17.6 M.
v DS is 2 V away from the edge of saturation
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 .7بافتراض الدارة المبينة في الشكل  ,18.4والتي تستعمل ترانزستو ًار ( .)nMOSبفرض أن تيار االنحياز
(  ,)ID = 1 mAوبفرض أن الجيد ( ) VDيقع في المنتصف بين جيد القطع وبداية المنطقة الخطية .وبفرض

أن جيد التغذية المستعمل في ىذه الدارة ( .)±5 Vليكن جيد العتبة ( )Vt = 1.0 Vو ( )λ = 0والمعامل
َ
mA
التقاني/اليندسي (
V2

 .) k n  2تستعمل مقاومة انحياز البوابة (  .)10 MΩحدد قيمتي المقاومتين ( )RSو

( )RDألقرب رقمين عشريين.

الشكل .18.4
Ans. RS  3 k, R D  2.5 k.
 .8لنفترض مضخم المنبع المشترك ( )CSالمبين في الشكل  . 19.4أوجد قيم مقاومة الدخل ( ,)Rinوكسب
جيد الحمقة المفتوحة ( ,)Avoومقاومة الخرج ( )Roمرة بوجود مقاومة خرج الترانزستور ( ,)roومرة في حالة
عدم وجودىا .ثم احسب كسب الجيد الكمي ( )Gvبوجود مقاومة خرج الترانزستور ( ,)roعمماً أن مقاومة إشارة

المنبع (  ,)Rsig = 100 kΩومقاومة الحمل (  .)RL = 15 kΩإذا كانت قيم ة مطال إشارة الدخل الجيبية
من القمة إلى القمة ( ,)0.4-Vما ىي قيمة جيد الخرج ( )voالناتج؟
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الشكل .19.4
= Ans. Without ro: Rin = 4.7 MΩ, Avo = −15 V/ V, and Ro = 15 kΩ; with ro: Rin
4.7 MΩ, Avo = −13.6 V/V, and Ro = 13.6 kΩ; vo is a 2.8-V peak-to-peak sinusoid
superimposed on a dc drain voltage of +2.5 V

 .9لنفترض مضخم البوابة المشتركة المصمم باستعمال دارة الشكل  .20.4لتكن قيمة المقاومة
(  ,)RD = 15 kΩأوجد قيمة مقاومة الدخل ( )Rinومقاومة الخرج ( )Roوكسب جيد الحمقة المفتوحة
( )Avoوكسب الجيد ( )Avوكسب الجيد الكمي ( ,)Gvفي حالة مقاومة الحمل (  )RL = 15 kΩومقاومة
منبع اإلشارة (  .)Rsig = 50 Ωكم يصبح كسب الجيد الكمي ( )Gvفي حالة قيم مقاومات منبع اإلشارة
( )Rsig = 1 kΩ؟ و ( )10 kΩ؟ و ( )100 kΩ؟

الشكل .20.4
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V
V
V
V
V
V
,  7.5 ,  7.1 ,  3.75 ,  0.68 ,  0.07 .
V
V
V
V
V
V

Ans. 1 k, 15 k,  15

 .11ليكن التاذبع الباعثي المبين في الشكل  ,21.4التوصيمية المتبادلة لمترانزستور المستعمل في الدارة
mA
(
V

 ,) g m  1ومقاومة خرجو (  .)ro = 150 kΩلتكن مقاومة منبع اإلشارة ( ,)Rsig = 1 MΩ

ومقاومة الحمل ( .)RL = 15 kΩ

 )aأوجد قيمة مقاومة دخل الدارة ( ,)Rinوكسب جيد الحمقة المفتوحة ( ,)Avoوكسب الجيد (,)Av
ومقاومة الخرج ( )Roبوجود وبعدم وجود مقاومة خرج الترانزستور (.)ro
 )bأوجد كسب الجيد الكمي ( )Gvبوجود مقاومة خرج الترانزستور (.)ro

الشكل .21.4

Ans.

V
V
 without rO  , 0.993  with rO  ,
V
V
V
V
Av  0.938  without rO  , 0.932  with rO  , R o = 1 k  without rO  , 0.993 k  with rO  ,
V
V
V
(b) 0.768
V
(a) R in = 4.7 M, Avo  1

 .11يين الشكل  22.4مضخم إشارة منفصل .تربط اإلشارة (  )vsigإلى بوابة الترانزستور عبر مكثف كبير
القيمة أشير إليو بـ (∞ ) ,ويوصل منبع الترانزستور باألرضي في حالة تضخيم اإلشارات المتناوبة عن طريق

مكثف كبير القيمة أشير إليو بـ (∞ ) ,ويوصل خرج الترانزستور إلى مقاومة حمل عن طريق مكثف كبير القيمة

أشير إليو بـ (∞).
 )aإذ ا كان جيد عتبة الترانزستور (  ,)Vt = 1 Vوالمعامل التقاني/اليندسي ( ,)kn = 2 mA/V2بين أن
جيود االنحياز ىي ( ,)VGS = 2 Vو (  ,)VD = + 7.5 Vوتيار االنحياز (.)ID = 1 mA
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 )bأوجد التوصيمية المتبادلة لمترانزستور (  ,) g mومقاومة خرج الترانزستور ( ,)roإذا كان جيد إيرلي
(.)VA = 100 V
 )cارسم الدارة المكافئة لممضخم ,بافتراض أن المكثفات عند ترددات عمل المضخم تسمك سموك دارات
القصر.

 )dأوجد قيمة مقاومة دخل الدارة ( ,)Rinونسبة الجيدين (  ,)vgs/vsigو ( ,)vo/vgsو ( .)vo/vsig

الشكل .22.4
;(a) VGS  2 V, VD  7.5 V, I D  1 mA
mA
;, rO  100 k
V
Ans.
;(c) Equivalent circuit
(b) g m  2

V vo
V v
V
,
;  8.2 , o  7.95
V v gs
V v sig
V

 0.97

v gs
v sig

(d) R in  100 k,

 .12لمترانزستور ( )MOSFETفي دارة الشكل  23.4جيد عتبة (  ,)Vt = 1 Vومعامل تقاني/ىندسي
(  ,)kn = 0.8 mA/V2وجيد إيرلي (.)VA = 40 V
 )aأوجد قيم المقاومات ( ,)RSو ( ,)RDو ( ,)RGعممًا أن تيار الترانزستور ( ,)ID = 0.1 mAتستعمل
أكبر قيمة لممقاومة ( ,)RDكي تكون األرجحة العظمى الممكنة عند المصب ( ,)±1 Vومقاومة الدخل
عند البوابة (  ,)10 MΩأىمل أثر إيرلي.
 )bأوجد قيمتي التوصيمية المتبادلة لمترانزستور (  ,) g mومقاومة خرجو ( ,)roعند نقطة العمل.
 )cإذا أرضت النقطة ( ,)Zووصل منبع اإلشارة ذومقاومة الدخل (  )1 MΩعن طريق النقطة (,)X
وتوصل مقاومة الحمل (  )40 kΩإلى النقطة ( ,)Yأوجد كسب الجيد من إشارة المنبع إلى الحمل.
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 )dإذا أرضت النقطة ( ,)Yأوجد كسب الجيد من ( )Xإلى ( ,)Zبافتراض أن ( )Zدارة مفتوحة .ما ىي
مقاومة الخرج لمتابع الباعثي؟
 )eإذا أرضت النقط ة ( ,)Xووصمت النقطة ( ) Zإلى منبع تيار ( )10 μAذي مقاومة (  ,)100 kΩأوجد
قيمة الجيد عند ( .)Yافترض لمتبسيط أن مقاومة خرج الترانزستور ( )roميممة.

الشكل .23.4
;(a) R S  35 k, R D  35 k, RG  10 M
mA
;, rO  400 k
V
V
; Ans. (c) G y  6.5
V
;(d) R out  2.48 k
(b) g m  0.4

(e) v y  0.34 V.
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نموذج مذاكرة لمفصل ال رابع
الجامعة ........
المادة :الدا رات اإللكترونية Electronic Circuits

كمية .....
نموذج امتحان لمفصل الرابع :الت رانزستور MOS

أستاذ المادة.... :
المدة :ساعة واحدة

العالمة10 :

مالحظات ىامة:
 المادة مغمقة
 يسمح باستعمال اآلالت الحاسبة
اختر اإلجابة الصحيحة ( 10عالمات)
 .1عندما يكون (  )VGS < Vtفي ترانزستور ( ,)nMOSيكون تياره:
)10.0 μA( )a
)μA )b
)μA )c
)-1.0 μA( )d
 .2عندما يكون (  )VGS > Vtفي ترانزستور ( ,)nMOSيعمل الترانزستور:
 )aفي منطقة القطع أو منطقة التشبع
 )bفي منطقة التشبع أو المنطقة الخطية
 )cيعمل في منطقة القطع أو المنطقة الخطية
 )dغير ذلك
 .3تستعمل الدارة المكافئة نوع ( ,)Пعندما يوصل منبع الترانزستور ( )nMOSإلى األرضي:
 )aمباشرة
 )bعن طريق مقاومة المنبع
 )cوعندما يغذى بجيد تغذية مضاعف
 )dوعندما يغذى بجيد تغذية وحيد
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 .4تستعمل الدارة المكافئة نوع ( ,)Тعندما يوصل منبع الترانزستور ( )nMOSإلى األرضي:
 )aمباشرة
 )bعن طريق مقاومة المنبع
 )cوعندما يغذى بجيد تغذية مضاعف
 )dوعندما يغذى بجيد تغذية وحيد

 .5عندما يكون (  )V GS V t and V DS V GS V tفي ترانزستور ( ,)nMOSيكون تياره:
)a
)b
)c
)d

1 2 

( V GS V t V DS  2V DS 


1 2 

( V GS V t V DS  2V DS 


W
( ) I D  k n V GS V t V DS
L
1 W
2
( ) I D  k n V GS V t 
2
L

W
L
W
) I D  k n
L

 .6عندما يكون ( V GS V t

)a
)b
)c
)d

1
2

) I D  k n

 )V GS V t and V DSفي ترانزستور ( ,)nMOSيكون تياره:

1 2 

( V GS V t V DS  2V DS 


1 2 

( V GS V t V DS  2V DS 


W
( ) I D  k n V GS V t V DS
L
1 W
2
( ) I D  k n V GS V t 
2
L

1
2

W
L
W
) I D  k n
L

) I D  k n

 .7يتميز مضخم المنبع المشترك الذي يستعمل ترانزستور ( ,)nMOSبما يمي:
 )aمقاومة دخل عالية جداً (بالميغا أوم) ,ومقاومة خرج منخفضة (بعشرات األومات) ,وكسب جيد عالي

 )bمقاومة دخل منخفضة (بعشرات إلى مئات األومات) ,ومقاومة خرج منخفضة (بعشرات إلى مئات
األومات) ,وكسب جيد عالي

 )cمقاومة دخل منخفضة (بعشرات إلى مئات األومات) ,ومقاومة خرج عالية (بعشرات الكيمو أوم) ,وكسب
جيد عالي
 )dمقاومة دخل عالية جداً (بالميغا أوم) ,ومقاومة خرج عالية (بعش رات الكيمو أوم) ,وكسب جيد عالي
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 .8يتميز مضخم البوابة المشتركة الذي يستعمل ترانزستور ( ,)nMOSبما يمي:
 )aمقاومة دخل منخفضة (بعش رات األومات) ,ومقاومة خرج عالية (بعش رات الكيمو أوم) ,وكسب جيد عالي
 )bمقاومة دخل منخفضة (بعشرات األومات) ,ومقاومة خرج عالية (بعش رات الكيمو أوم) ,وكسب جيد
واحدي

 )cمقاومة دخل عالية (بعشرات الكيمو أوم) ,ومقاومة خرج عالية (بعشرات الكيمو أوم) ,وكسب جيد عالي
 )dمقاومة دخل عالية جدًا (بالميغا أوم) ,ومق اومة خرج عالية (بعش رات الكيمو أوم) ,وكسب جيد عالي
 .9يتميز مضخم التابع الباعثي الذي يستعمل ترانزستور (  ,)nMOSبما يمي:
 )aمقاومة دخل منخفضة (بعش رات األومات) ,ومقاومة خرج عالية (بعش رات الكيمو أوم) ,وكسب جيد عالي
 )bمقاومة دخل منخفضة (بعشرات األومات) ,ومقاومة خرج عالية (بعش رات الكيمو أوم) ,وكسب جيد
واحدي

 )cمقاومة دخل عالية (بعشرات الكيمو أوم) ,ومقاومة خرج عالية (بعش رات الكيمو أوم) ,وكسب جيد عالي
 )dمقاومة دخل عالية جداً (بالميغا أوم) ,ومقاومة خرج منخفضة (بعشرات األومات) ,وكسب جيد واحدي
 .11يجري اختيار نقطة العمل لمضخم المنبع المشترك الذي يستعمل ترانزستور (  ,)nMOSلتحقيق:
 )aتضخيم خطي بقيمة مناسبة ,وأرجحة أعظمية عند الخرج
 )bتضخيم خطي بقيمة عالية ,وأرجحة أعظمية عند الخرج
 )cتضخيم ال خطي بقيمة عالية ,وأرجحة أعظمية عند الخرج
 )dقاطع إلكتروني
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الفصل الخامس
الترنزستورات MOS
كممات مفتاحية KEYWORDS
الترانزستور ( , BJT Transistor ) BJTمنحنيات الخواص المميزة لمترانزستور (BJT Transistor ) BJT

 ,Characteristicsدراسة الترانزستور (  )BJTفي الحالة الساكنة ونقطة العمل DC BJT Transistor and

 ,Quiscent Pointدراسة الترانزستور ( )BJTفي الحالة المتناوبة وشروط اإلشارات الصغيرة AC BJT

. Transistor and Small Signal Conditions

الممخص ABSTRACT
ندرس في ىذا الفص ل ,عنص اًر رئيسًا آخر بثالثة أطراف ىو الترانزستور ثنائي القطبية ( Bipolar junction

 ,)transistorواختصا اًر (.) BJT
العناصر ثالثية األط راف ىي عمومًا أكثر فائدة بكثي ر م ن العناصر ثنائية األطراف ,كالتي درسناىا في الفص ل
الثالث ,نظ اًر الستعماليا في العديد من التطبيقات ,بدءًا من تضخيم اإلشارات إل
والذواكر .يعتمد مبدأ عمميا الرئيس عم تطبيق جيد بين طرفين من أطراف الترانزستور لمتحكم بتيار الطرف
تصميم الدارات المنطقية

الثالثُ .يستعم ل العن صر ثالثي األطراف ,بيذه الطريقة ,كمتحكم بمنبع تيار ,كما مر معنا في الفصل األول,

وىو األساس في تصميم المضخمات .يمكن أيضاً أن تُستعم ل إشارة التحكم لمتحكم بتيار الطرف الثالث كي
يتغيير من الصفر إل قيمة كبيرة ,مما يسمح لمترانزستور أن يعمل كمفتاح إلكتروني .وىذا األخير ىو األساس

في تحقيق العاكس المنطقي ,والذي بدوره يشكل العنصر األساس في الدا رات الرقمية.

ُيعد اخت ارع الترانزستور ( )BJTفي عام  1491في مختبرات بيل لمياتف إيذانا ببدء عصر دارات الحالة-الصمبة

( ,) solid stateمما أدى إل
-

إلكترونيات غيرت الطريقة التي نعمل بيا ,والدور الذي نقوم بو ,والواقع الذي

نعيشو .كما أدى اختراع الترانزستور ( ) BJTفي نياية المطاف إل ىيمنة تكنولوجيا المعمومات وظيور االقتصاد

القائم عم المعرفة.

شكل الترانزستور ( )BJTعم

مدار ما يقرب من ثالثة عقود كعنصر فعال مفضل في تصميم دا رات

المضخمات المنفصمة والمتكاممة ,عم

الرغم من أن الترانزستورات ( ) MOSFETكانت معروفة أصبحت

الترانزستورات ( )MOSFETمناف سة قوية لمترانزستورات ( ) BJTمنذ العام  ,1980وحت
أضحت فيو مسيطرة سيطرة تامة عم

العام  2004حيث

سوق اإللكترونيات .بالرغم من ذلك تتفوق الترانزستورات ( )BJTعم

مثيالتيا (  ) MOSFETفي مجال التطبيقات الراديوية ,والتيارات العالية ,والدارات الرقمية السريعة .كما ظيرت
دارات مبتكرة جديدة ,تعرف بتقانة (  ,)BiCMOSوتجمع بين النوعين من الترانستورات مستفيدة من ممانعة الدخل

العالية لمتراتزستورات (  )MOSFETواستيالكيا الصغير لمطاقة ,والسرعة العالية لمترانزستورات ( )BJTوتياراتيا
العالية ,لتجد مجاالت جديدة من التطبيقات.

سنصف في ىذا الفصل الت رانزستور ( )BJTوسندرس مبدأ عممو وأدائو وتياره .ثم ننتقل إل

د راسة خواصو

المميزة ,وداراتو المكافئة المستعممة في تحميل وتصميم المضخمات.
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واليدف الرئيس من ىذا الفصل ىو تآلف الطالب مع ىذا النوع من الترانزستورات وفيمو لتحميل دارات
المضخمات بأنواعيا المختمفة.

مخرجات الفصل الخامس ILO5
فيم الترنزستور  BJTوكيفية عممو ,ومنحنيات خواصو المميزة ,ودراستو في حالة الجيود المستمرة وتحديد نقطة
عممو كمضخم ,ود راسة دا راتو الثالث في الحالة المتنا وبة وعند شروط اإلشارات الصغيرة.

األهداف التعميمية لمفصل الخامس ILO5
ييدف ىذا الفصل إل دراسة الترانزستورات  ,BJTوفيم مبدأ عممو ,ود راسة خواصو المميزة ,ودراستو في حالة
الجيود المستمرة لتحديد نقطة عممو كمضخم ,ثم د راسة داراتو الثالث في الحالة المتناوبة وعند شروط اإلشارات

الصغيرة
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 .1بنية الترانزستور ومبدأ عممه الفيزيائي DEVICE STRUCTURE AND
PHYSICAL OPERATION
بنية الترانزستور
يبين الشكل  1.5بنية مبسطة لترانزستور ( . )BJTيتكون الترانزستور من ثالث مناطق نصف ناقمة :منطقة
الباعث ( )Emitterنوع ( ,)nومنطقة القاعدة ( )Baseنوع ( ,)pومنطقة المجمع (  )Collectorنوع (.)n
ويسم مثل ىذا الترانزستور الترانزستور (  .)npnويسم

الترانزستور ( ,)pnpعندما تكون منطقة الباعث نوع

( ,)pومنطقة القاعدة نوع ( ,)nومنطقة المجمع نوع (.)p

الشكل  :1.5بنية ترانزستور ( )BJTنوع (.)n
 :)Metal contact ( تماس معدني
 :)Collector region ( منطقة المجمع
 :)Base region( منطقة القاعدة
 :)Emitter region( منطقة الباعث
 :)Collector-base junction ( وصمة المجمع-القاعدة
 :)Emitter-base junction ( وصمة الباعث -القاعدة

لمترانزستور ( )BJTثالثة أطراف ىي :الباعث والمسم اختصا ًار ( ,)Eوالقاعدة والمسماة اختصا اًر ( ,)Bوالمجمع
والمسم اختصاراص (.)C

ويتكون الترانزستور من وصمتين ( ,)pnوصمة الباعث -القاعدة ( )EBJووصمة المجمع-القاعدة ( .)CBJووفقًا

الحتماالت انحياز الوصمتين ىناك أربع أنماط لتشغيل الترانزستور ,كما ىو مبين في الجدول  .1.1النمط الفعال

(  )Active modeىو النمط الوحيد المستعمل لتشغيل الترانزستور كمضخم.
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الجدول  :1.1أنماط عمل الترانزستور (.)BJT
 :)Mode( نمط
نمط القطع ( )Cutoffونمط التشبع ( ,)Saturationىما نمطا تشغيل الترانزستور كقاطع إلكتروني .في نمط

القطع ال يمر أي تيار في الترانزستور ,ألن كمتي الوصمتين منحازتان عكسياً.

مبدأ عمل الترانزستور ()BJT

ُيعد نمط التشغيل الفعال أىم األنماط الثالثة التي ذكرناىا لتشغيل الترانزستور .يبين الشكل  2.5عمل الترانزستور
( ) npnفي ىذا النمط .يحتاج ىذا النمط من العمل إل منبعي جيد خارجيين .يجعل الجيد )  (V BEكمون
القاعدة نوع ( )pأعم من كمون الباعث نوع ( ,)nمما يجعل وصمة الباعث-القاعدة منحازة أماميًا .يجعل جيد

المجمع-القاعدة )  , (V CBجيد المجمع نوع ( )nأعم

من جيد القاعدة نوع ( ,)pمما يجعل وصمة المجمع-

القاعدة منحازة عكسياً.

الشكل  :2.5عمل الت رانزستور ( )npnفي النمط الفعال.
 :)Injected electrons( اإللكترونات المحقونة
 :)Diffused electrons( اإللكترونات المنتثرة

 :)Collected electrons( اإللكترونات المجمعة
 :)Combined electrons( اإللكترونات المتحدة
 :)Injected holes( الثقوب المحقونة
 :)Forward-biased( منحازة أماميًا

 :)Reversed-biased ( منحازة عكسيًا
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يؤدي االنحياز األمامي لوصمة الباعث-القاعدة لمرور تيار كيربائي عبر ىذه الوصمة .يتكون ىذا التيار من
مركبتين :اإللكترونات المحقونة من الباعث إل القاعدة ,والثقوب المحقونة من القاعدة إل الباعث .من المرغوب
بو كثي اًر أن تكون مركبة اإللكترونات أكبر بكثير من مركبة الثقوب .يمكن تحقيق ذلك عن طريق اإلشابة المرتفعة

لمباعث ,واإلشابة المنخفضة لمقاعدة.

التيار الذي يجتاز وصمة الباعث-القاعدة ىو الذي يشكل تيار الباعث (  ,) i Eكما ىو مبين في الشكل .2.5
يتجو ىذا التيار إل

خارج الباعث ,واتجاىو يتوافق مع اتجاه حوامل الشحنة الموجبة (الثقوب) ,ويتعاكس مع

اتجاه حوامل الشحنة السالبة (اإللكترونات) .يساوي تيار الباعث إل مجموع المركبتين .إال أن مركبة التيار من
اإللكترونات أكبر بكثير من مركبة الثقوب وىي المركبة المسيطرة في تيار الباعث .ستكون اإللكترونات المحقونة
في القاعدة نوع ( )pحوامل شحنة أقمية .بما أن عرض القاعدة صغير جدًا فإن مغظم إلكترونات الباعث ستصل

إل المجمع ,وجزء صغير منيا سيتحد مع ثقوب القاعدةُ .يعط تيار المجمع (  ) i Cبالعالقة:
v BE
VT

iC  I S e

 :) I S ( تيار التشبع العكسي
 :)v BE ( جيد القاعدة-الباعث
 :)V T ( الجيد الحراري
ويعط تيار القاعدة بالعالقة:
iC



iB 

 :)  ( معامل كسب تيار ترانزستور الباعث المشترك ,وتتراوح قيمتو لمترانزستورات (  ) npnبين ( ) 50
و(  .) 200تتعمق قيمة ىذا المعامل بعرض القاعدة (  ,)Wوىي من مرتبة (  ) nmوبنسبة تركيز اإلشابة
في كل من الباعث والقاعدة.
ويعط تيار الباعث بالعالقة:

i E  iC  i B

 1
1
iC  iC


i E     1 i B
iE 

 :)  ( معامل كسب تيار ترانزستور القاعدة المشتركة ,وقيمتو لمترانزستورات (  ) npnأقل من ( )1بقميل.
عمل الترانزستور في منطقة التشبع
حت

يعمل الترانزستور )  (BJTفي المنطقة الفعالة يجب أن تكون وصمة القاعدة-المجمع )  (CBJمنحا زة

عكسياً ,أي ينبغي أن يكون الجيد (  .)v CB  0التصبح وصمة )  ( pnمنحازة أماميًا قبل أن يصل الجيد

األمامي عم طرفييا عم األقل (  .) 0.4 Vبالتالي يبق الترانزستور (  ) npnيعمل في المنطقة الفعالة حت يبمغ
جيد المجمع-القاعدة (  ,)  0.4 Vكما ىو مبين في الشكل  , 3.5الذي يمثل تيار المجمع (  ) i Cكتابع إل جيد
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المجمع-القاعدة (  ,)v CBعند تيار باعث ثابت (  .) I Eنالحظ أن تيار مجمع الترانزستور (  ) i Cمستقل عن
جيد المجمع القاعدة (  ) v CBعندما يعمل في المنطقة الفعالة .إل أن يصل ىذا الجيد إل القيمة السالبة
(  )  0.4 Vأو أكثر عن دىا يدخل الت رانزستور في منطقة التشبع ,ويكون جيد المجمع الباعث (  )v CEبين
sat

(  ) 0.1 Vو ( .) 0.3 V

الشكل  :3.5منحنيات الخواص (  ) i C v CBلترانزستور (  ) npnعند تيار باعث ثابت ( .) I E
 :)Active mode ( النمط الفعال
 :)Saturation mode( نمط التشبع
 :)Expanded scale ( مقياس موسع
رمز الترانزستور ( ) BJT
يبين الشكل  (a) 4.5رمز الترانزستور (  ,) npnوالشكل  (b) 4.5رمز الترانزستور (  .) pnpيميز الباعث بسيم
يحدد اتجاه التيار .ويبين الشكل  5.5انحياز الترانزستورين (  ) npnو (  ) pnpليعمالن قي المنطقة الفعالة.
نشير إل أن وصمة الدخل (  ) EBJمنحا زة أماميًا ,ووصمة الخرج (  )CBJمنحازة عكسياً.
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الشكل  )a( :4.5رمز الترانزستور (  )b(,) npnرمز الترانزستور ( .) pnp

الشكل  :5.5قطبية جيود االنحياز واتجاىات التيارات عند تشغيل الت رانزستورات في المنطقة الفعالة.

 .2منحنيات الخواص التيار -الجهد CURRENT-VOLTAGE
CHARACTERISTICS
يبين الشكل  6.5منحنيات الخواص المميزة (  ,) i C v BEنشير إل أن عالقة تيار المجمع (  ) i Cبجيد دخل
الترانزستور (  )v BEعالقة أسية (
طرفيو.

v BE
VT

 ,) i C  I S eكما ىو الحال بالنسبة لعالقة تيار الديود بالجيد المطبق عم

الشكل :6.5منحنيات الخواص (  ) i C v BEلترانزستور ( .) npn
عندما يعمل الترانزستور في المنطقة الفعالة ,تبدي تيارات الترانزستورات الفعمية تأث اًر من تغير جيد المجمع-
القاعدة ,بالتالي لن تكون منحنيات الخواص موازية لممحور األفقي .لتوضيح ذلك نفترض دارة الشكل .(a) 7.5
في دارة الباعث المشترك يؤرض الباعث ويمعب دور النقطة المشتركة بين دخل الترانزستور ومخرجو .يجري
اختيار قيمة الجيد (  )V BEالمرغوبة عن طريق ضبط جيد منبع التغذية الموصول بين القاعدة والباعث والقابل
لمتغيير .وعند كل قيمة لجيد الدخل (  )V BEيجري تغيير قيمة جيد الخرج (  )V CEوقياس التيار المقابل مما
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يعطي مجموعة منحيات الخواص (  ) i C v CEلمترانزستور والمبينة في الشكل  ,(b) 7.5والتي تعرف بمنحنيات
الخواص المميزة لدارة الباعث المشترك ( .)Common-emitter characteristics

الشكل  )a( :7.5دارة تحديد منحنيات الخواص (  ) i C v CEلترانزستور (  )b( ,) BJTمنحنيات الخواص
(  ) i C v CEلترانزستور (  ) BJTفعمي.

عند قيم (  )v CEالتي ىي أقل من (  ) 0.3 Vيكون جيد المجمع عم األقل أصغر من جيد القاعدة بـ ( ,) 0.4 V
تصبح عندىا وصمة المجمع-القاعدة منحازة أماميًا ,ويدخل الترانزستور منطقة التشبع .نالحظ أن مماسات
منحنيات الخواص تمتقي عند نقطة واحدة عم

القسم السالب من المحور األفقي (  )v CEعند ( .)v CE  V A

يسم الجيد (  )V Aجيد إيرلي وىو أحد محددات الترانزستور وتتراوح قيمتو بين (  ) 10 Vو (  .) 100 Vتتحدد
مقاومة خرج الت رانزستور (  ) rOبميل منحنيات الخواص وتعط بالعالقة التالية:
VA
IC

rO 

 :) I C ( تيار المجمع عند نقطة العمل.
يبين الشكل  8.5الدارة المكافئة لمترانزستور في منطقة التشبع.
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الشكل  :8.5الدارة المكافئة لمترانزستور في منطقة التشبع.

 .3االنحياز في دارات المضخمات (BIASING IN BJT AMPLIFIER )BJT
CIRCUITS
تُسم إشارة الجيد الموصفة في الشكل  2.1إشارة تماثمية (ُ .)analog signalيستمد ىذا االسم من حقيقة أن
ىذه اإلشارة تماثل اإلشارة

 .4الدارات المكافئة عند شروط اإلشارات الصغيرة SMALL-SIGNAL
EQUIVALENT-CIRCUIT MODELS
جزء كبير من ىذا المقرر لو صمة وثيقة بتصميم دارات المضخمات باستعمال الترانزستورات المتنوعة .تختمف

ىذه الدارات في تعقيدىا ,منيا

يبين الشكل  14.1االستجابة لطويمة كسب المضخم .يشير الشكل إل أن الكسب ثابت تقريبا عم نطاق ترددي
واسع ,يقع بين

 .5المضخمات ( )BJTالمنفصمة DISCRETE-CIRCUIT BJT AMPLIFIERS
 .1.5مضخم الباعث المشترك THE COMMON-EMITTER (CE) AMPLIFIER

يبين الشكل  (a) 11.1دارة مكافئة لمضخم جيد .تتكون ىذه الدارة المكافئة من منبع جيد ُمتحكم بو بجيد
( .)voltage-controlled

 .2.5مضخم القاعدة المشتركة (THE COMMON-BASE (CB) AMPLIFIER )CB
لتحقيق مواصفات مضخم معين ,غالبا ما نحتاج إل تصميم مضخم متعدد المراحل (مرحمتين أو أكثر) .وعادة ال
تكون المراحل متماثمة.

 .3.5التابع الباعثي THE EMITTER FOLLOWER
لتحقيق مواصفات مضخم معين ,غالبا ما نحتاج إل تصميم مضخم متعدد المراحل (مرحمتين أو أكثر) .وعادة ال
تكون المراحل متماثمة.
لتحقيق مواصفات مضخم معين ,غالبا ما نحتاج إل تصميم مضخم متعدد المراحل (مرحمتين أو أكثر) .وعادة ال

تكون المراحل متماثمة.
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المثال 1.5
ال مفر من وجود مقاومة خرج لمنبع اإلشارة ,وىو نقص يحد من قدرة المنبع عم تقديم إشارة بكامل قوتيا إل
الحمل .لتوضيح ىذه النقطة.

)(a

)(b

الشكل  :1.1دارتا المثال .1.1
الحل
في حالة دارة ثيفينين المكافئة الشكل  (a)1.1يمكن إيجاد جيد الخرج ( )voعم طرفي مقاومة الحمل ()RL
باستعمال قاعدة تجزيء الجيد ( :)voltage divider
RL
vs
R L  Rs

vo 

 .6ممخص SUMMARY
 .1يمكن تمثيل منبع اإلشارة إما عم شكل دارة ثيفينين (منبع جيد (  )v sعم التسمسل مع مقاومة المنبع

(  ,)) R sواما عم شكل دارة نورتون (منبع تيار (  ) i sعم التفرع مع مقاومة المنبع (  .)) R sجيد ثيفينين
(  ) v sىو جيد الدارة المفتوحة عند طرفي المنبع ,وتيار نورتون (  ) i sىو تيار القصر لطرفي المنبع .حت
يكون التمثيالن متكافئين يجب أن يتساوى (  )v sو ( .) i s R s

 .2يمكن تمثيل اإلشارة إما عم شكل بياني تابع لمزمن واما عم شكل مجموع توابع جيبية .وىذا مايعرف بتمثيل
الطيف الترددي لإلشا رة.
عرف اإلشارة الجيبية بقيمتيا العظم ( ( )peak valueأو بقيمتيا الفعالة ( )rmsوالتي ىي القيمة العظم
 .3تُ َ
مقسمة عم (  ,)) 2وبترددىا ال زاوي ((  ) مقد ًار بـ (  ) rad/sأو التردد (  ) fوواحدتو ( )   2 f ( ,) Hz
1
و(
T

 ,) f حيث (  )Tىو الدور وواحدتو (  ,)) sوبفرق صفحتيا بالنسبة لزمن مرجعي
ال دارات اإللكترونية التي تعالج اإلشارات التماثمية

 .4يمكن أن يأخذ مطال اإلشارة التماثمية أية قيمة .تُسم
( )analog signalsبالدارات التماثمية (  .)analog circuitsيعطي أخذ العينات لمطال إشارة تماثمية ,عند
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لحظات زمنية متقطعة ,وتمثيل كل عينة بعدد ,إشارة رقمية (  )digital signalمكافئة لإلشارة التماثمية .تُعالج
اإلشارات الرقمية بالدارات الرقمية (.)digital circuits
 .5أبسط اإلشا رات الرقمية ىي التي تستعمل نظام العد الثنائي .يأخذ الرقم الواحد في النظام الثنائي إحدى
القيمتين ( )0 Vأو (  )+ 5 Vالموافقتين لممنطق ( )0والمنطق ( )1عم التوالي.

 .6يعطي المحول التماثمي/الرقمي ( )ADCعم خرجو عدداً ثنائياً ,يمثل عينة إشارة تماثمية مطبقة عم مدخمو.
ويمكن بعد ذلك معالجة اإلشارة الرقمية الناتجة باستعمال الدارات الرقمية.

 .7عالقة تابع التحويل لمضخم خطي )vO( ,كتابع لـ ( ,)vsىي خط مستقيم ميمو ىو كسب الجيد لممضخم.
 .8يزيد المضخم من استطاعة اإلشارة عم خرجو عن طريق جيود التغذية المستم رة المطبقة عميو.
V
 .9يمكن التعبير عن كسب جيد المضخم بالنسبة (  ,) Av  أو بالديسيبل (  .) 20log Av  dBوبالمثل
V

A
).ويعط كسب االستطاعة
ُيعط كسب التيار لممضخم بالنسبة (  ,) Ai  A أو بالديسيبل ( ُ 20log Ai  dB
 

 ,) A p أو بالديسيبل ( .)10log A p  dB

W
بالنسبة ( 
W

 .11ا إلشارة الجيبية ىي اإلشارة الوحيدة التي ال تتغيير عند مرورىا عبر دارة خطية .تُستعمل اإلشارات الجيبية
لقياس االستجابة الترددية لممضخمات.

 .11يمكن تحديد تابع التحويل (
نحصل عم

V o s 
V i s 

 )T  s  لمضخم جيد عن طريق تحميل الدارة .بوضع ( ) s  j 

تابع التحويل (  )T  j  الذي تعطي طويمتو (  ) T  j  االستجابة المطالية ,وتعطي زاوية

طوره (  )   استجابة الطور لممضخم.
 .12تُصنف المضخمات وفقا لشكل االستجابة الترددية ليا (  .) T  j  يوجد مضخمات تمرير ترددات
منخفضة ( )LPأو مضخمات تمرير ترددات عالية (.)HP
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أسئمة ومسائل الفصل الخامس QUESTIONS AND PROBLEMES
أسئمة الفصل الخامس
اختر اإلجابة الصحيحة
 .1يمكن تمثيل منبع اإلشارة الكيربائية:
 )aعم شكل دارة ثيفينين فقط ( )Thévenin form
 )bعم شكل دارة نورتون فقط ()Norton form
 )cعم شكل دارة ثيفينين أو دارة نورتون
 )dعم شكل منبع جيد مستمر ( )dc voltage source

 )eعم شكل منبع تيار مستمر ( )dc current source
 .2يمكن توصيف اإلشارة الجيبية:
 )aبالقيمة العظم ليا فقط ( )Peak value
 )bبترددىا الزاوي فقط ( )Angular frequency( ) 
 )cبزاوية طورىا فقط ()Phase
 )dبكل ما ذكر في ( )aو ( )bو ()c
 .3تُسم الدا ارت التي تعالج اإلشا رات التماثمية:
 )aدارات تماثمية ()Analog circuits
 )bدارات متكاممة ( )Integrated circuits
 )cدارات منطقية ()Logic circuits
 )dدارات كيربائية ()Electric circuits
 .4تستعمل أبسط اإلشا رات الرقمية نظام العد:
 )aالعشري ()Decimal
 )bالثنائي ()Binary
 )cالعشري المرمز ثنائياً ( )Binary Coded decimal
 )dالثماني ()Octal
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ُ .5يعطي المحول التماثمي/الرقمي عم خرجو مقابل العينة التماثمية عم دخمو:
 )aعدداً عشريًا ()Decimal
 )bعدداً ثنائيًا ()Binary

 )cإشارة تماثمية ()Analog signal

 )dإشارة فيزيائية ()Physical signal

 .6تابع التحويل لدارة خطية ىو:
 )aتابع من الدرجة الثانية ( )Second order function
 )bخط مستقيم ( )Straight line
 )cتابع أسي ( )Exponential function
 )dتابع لوغارتمي ( )Logarithmic function
 .7يزيد المضخم من استطاعة إشارة الخرج عن طريق:
 )aإشارة الدخل لو ()Input signal
 )bبنيتو الذاتية كمضخم ( )Amplifier structure
 )cوحدة التغذية المستمرة التي تغذيو ()Power Supply
 )dغير ما ذكر ( )Another cause
 .8اإلشارة الوحيدة التي ال تتغير عند عبورىا دارة خطية ىي:
 )aاإلشارة الرقمية ()Digital signal
 )bاإلشارة التماثمية ()Analogue signal
 )cاإلشارة المربعة ()Square signal
 )dاإلشارة الجيبية ( )Sinusoïdal signal
 .9يمكن أن نجد مضخمات
 )aتمرر الترددات المنخفضة فقط ( )Low pass frequency
 )bتمرر الترددات العالية فقط ()High pass frequency
 )cنطاق من الترددات ( )Pass band frequency
 )dكل ما ذكر ()All mentiend above
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أسئمة الفصل الخامس

اإلجابة الصحيحة

1

c

2

d

3

a

4

b

5

b

6

b

7

c

8

d

9

d

مسائل الفصل الخامس
 .1ألي منبع إشارة جيد دارة مفتوحة (  ,)v ocوتيار دارة قصر (  .) i scاحسب المقاومة الداخمية (  ,) R sوتيار
نورتون (  ,) i sوجيد ثيفينين (  )v sفي حالة المنابع التالية:
)v oc  10V , i sc  100 A ( )a
)v oc  0.1V , i sc  10  A ( )b
(a) v s  10 V, i s  100μA, R s  100 kΩ
(b) v s  0.1V, i s  10μA, R s  10 kΩ

Ans.

 .2يعطي منبع جيد خاص عم مخرجو جيدًا مقداره (  ) 30 mVعند تحميمو بمقاومة (  .) 100 kΩوعند تحميمو
بمقاومة (  )10 kΩيعطي عم

) ,ومقاومة المنبع ( .) R s

مخرجو جيدًا مقداره (  .) 10 mVاحسب جيد ثيفينين (  ,)v sوتيار نورتون ( i s

Ans. R s  28.6kΩ, v s  38.6mV, i s  1.35μA,
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 .3بيدف التآلف مع قيم التردد الزاوي (  ,) والتردد (  ,) fوالدور ( ُ ,)Tيطمب إكمال الجدول التالي:

 : )Case( الحالة.
;T  1 109 s
;T  6.28  109 s
;f  1 1010 Hz
;T  1.67  102 s
;T  1103 s
;f  1 106 Hz

rad
,
s
(b) f  1.59 108 Hz,
(a)   6.28 109

rad
,
s
Ans.
rad
(d)   3.77 102
,
s
(e) f  1103 Hz,
(c)   6.28 1010

rad
,
s

(f)   6.28 106

 .4أوجد مطال إشارة مربعة متناظرة ,دورىا (  ,)Tتقدم االستطاعة نفسيا التي تقدميا إشارة جيبية مطاليا
األعظمي (  ,)Vوليا نفس التردد .ىل ترتبط ىذه النتيجة بتساوي التردد لكال اإلشارتين؟

V
2

Ans. V sq 

 النتيجة مستقمة عن التردد.
اإلشارة/الطويمة ( signed-

 ) b3 b2 b1 b0 ( 4  bitبصيغة تُسم
 .5كممة رقمية ثنائية ممثمة عم
 ,)magnitudeتمثل الخانة ذات الوزن االعم (  ) b3اإلشارة  ) 0 ( ,يعني الطويمة موجبة ,و (  ) 1يعني
الطويمة سالبة .اكتب القيم الممكن تمثيميا بيذه الصيغة .ما ىو الشيء الغريب قي تمثيل القيمة الصفرية؟ إذا
كان كل تغير في قيمة (  ) b 0يوافق تغي ًار في إشارة الدخل قيمتو (  ,) 0.5 Vفي حالة محول تمثيمي/رقمي

( ) ADCخاص .ما ىو مجال القيم الكامل الممكن تمثيمو إلشارة تماثمية؟ ما ىي الكودات (الترميزات) الرقمية
باعتماد التمثيل المذكور لقيم جيود الدخل التالية:
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(  ,)  2.5 Vو(  ,)  3.0 Vو(  ,)  2.7 Vو( )  2.8 V؟
Ans.
 كودان (ترميزان) لمصفر ( ) 0 0 0 0, 1 0 0 0.
 مجال قيم اإلشارة التماثمية ( )  3.5 V
 الكودات (الترميزات) الرقمية لمجيود:

 : )Input( قيمة المدخل
 : )Steps( الخطوات
 )Code( الترميز

 .6لنفترض وجود محول تماثمي/رقمي  ,) ADC ( N -bitيتغير دخمو التماثمي بين القيمتين ( ) 0و ( .)V FS
 )aبرىن أن الخانة ذات الوزن األدن ( )LSBتوافق تغي ًار في اإلشارة التمثيمية مقداره (



V FS

1

N

2

) .وىذا

ما يمثل دقة تمييز المحول ( .)resolution

 )bأثبت أن خطأ التحويل األعظمي (والمسم خطأ التكميم  )quantization errorىو نصف قيمة دقة
التمييز أي (



V FS



2 2N  1

).

 )cبافتراض أن (  ,)V FS  10 Vكم خانة تمزمنا لمحصول عم دقة تمييز (  ) 5 mVأو أفضل؟ ما ىي
دقة التمييز الفعمية التي نحصل عمييا؟ و ما ىي قيمة خطأ التكميم الحاصمة؟
Ans.  c  N  11, resolution = 4.9 mV, Quantization error = 2.4 mV
 .7أُجريت عدة قياسات عم عدد من المضخمات ذات األحمال ,فكانت نتائج القياسات المدونة أدناه ,عمماً أن
قيم الجيود ىي القيم الفعالة ليا .أوجد كسب الجيد (  ,) Avوكسب التيار (  ,) A iوكسب االستطاعة
(  ,) A pكنسب وبالديسيسبل.
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R L = 100 

= 100 mV, i I = 100 μA, v O = 10 V,

R L = 10 k

i I = 100 nA, v O = 2 V,

= 10 μV,

R L = 10 

i I = 1 mA,

= 1 V,

v O = 10 V,

a v I
bv I
c v I
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V
A
, or 40 dB, A i = 1000 , or 60 dB,
V
A

= 100

 a  Av

W
, or 50 dB,
W
V
A
 b  Av = 2 103 , or 106 dB, Ai = 2000 , or 66 dB,
V
A
Ans.
W
A p =4 106
, or 66 dB,
W
V
A
 c  Av = 10 , or 20 dB, Ai = 1000 , or 60 dB,
V
A
W
A p =104
, or 40 dB,
W
A p =105

 .8مضخم إشارات صغيرة  ,كسب جيد الدارة المفتوحة لو  ,) 40 dB ( open-circuit voltage gainمقاومة
دخمو  ,) 1 M ( input resistanceومقاومة خرجو  ,) 10  ( output resistanceيقود حمالً قيمتو (
 .) 100 ما ىي قيمة كسب الجيد ,وكسب االستطاعة بالديسيبل عند وصل الحمل؟ إذا كانت القيمة العظم

لتيار الخرج محدودة بالقيمة (  ,) 100 mAما ىي أكبر قيمة فعالة لجيد الدخل ,بحيث تبق إشارة الخرج دون
تشويو؟ ماىي استطاعة الخرج الموافقة؟
W
, or 79.1 dB,
W

V
, or 39.1 dB,
V
 0.08 V

A p = 8.3 107

Av = 90.9

PO  0.5 W

V i ,rms

Ans.

 .9يبين الشكل  17.1منبع إشارة موصل إل دخل مضخم .المقاومة (  ) R sىي مقاومة المنبع ,وعم التوالي
(  ) R iىي مقاومة الدخل و (  )C iىو مكثف الدخل لممضخم .أوجد تابع التحويل لمدارة (

V I s 

V O s 

) ,وبين

أنو ممرر تردد منخفض ( .)STCأوجد تردد القطع لو عممًا أن ( ) R s  20 k
و (  ) R i  80 kو ( .)C i  5 pF

الشكل  :1..1دارة المسألة (.)4.1
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Rs  Ri
C i Ri Rs

0 

Ri
,
Rs  Ri 

 .11يبين الشكل  18.1دارة مرشح  .أوجد تابع التحويل لمدارة (

K 

V I s 

V O s 

,

Ri
 Rs  Ri 

Vi

Vs

 R R 
1 s C i  i s 
 Rs  Ri 
rad
0  12.5
s

Ans.

 ,)T  s  ىل ىذه الدارة ىي دارة ممرر

تردد منخقض ,أم دارة ممرر تردد عالي؟ ماىي قيمة طويمة تابع التحويل عند الترددات العالية جداً ( ) s  ؟

ما ىي قيمة تردد القطع (  ,) 0عممًا أن (  ) R1  10 kو (  ) R 2  40 kو ( ) C  0.1  F؟ أوجد قيمة

تردد القطع (  .) f 0ما ىي قيمة طويمة تابع التحويل عند تردد القطع ( ) T  j 0 ؟

الشكل  : 1..1دارة المسألة (.)4.1




Vi  R 2  
R2
s
1
, K 

, 0 

1
Vs  R1  R 2   s 
C  R1  R 2 

 R1  R 2 


C  R1  R 2  

R2
Ans. s  0  T  s   0, s    T  s  
R1  R 2
V
T  j 0   0.57
V
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نموذج مذاكرة لمفصل الخامس
الجامعة........
المادة :الدا رات اإللكترونية Electronic Circuits

كمية .....
نموذج امتحان لمفصل الخامس :الترانزستور BJT

أستاذ المادة.... :
المدة :ساعة واحدة

العالمة10 :

مالحظات ىامة:
 المادة مغمقة
 يسمح باستعمال اآلالت الحاسبة
السؤال األول :اختر اإلجابة الصحيحة ( 4عالمات)
 .1يمكن تمثيل منبع اإلشارة الكيربائية:

 )aعم شكل دارة ثيفينين فقط ( )Thévenin form
 )bعم شكل دارة نورتون فقط ()Norton form
 )cعم شكل دارة ثيفينين أو دارة نورتون
 )dعم شكل منبع جيد مستمر ( )dc voltage source
 )eعم شكل منبع تيار مستمر ( )dc current source

 .2تُسم الدا ارت التي تعالج اإلشا رات التماثمية:
 )aدارات تماثمية ()Analog circuits
 )bدارات متكاممة ()Integrated circuits
 )cدارات منطقية ()Logic circuits
 )dدارات كيربائية ()Electric circuits
ُ .3يعطي المحول التماثمي/الرقمي عم خرجو مقابل العينة التماثمية عم دخمو:
 )aعدداً عشريًا ()Decimal
 )bعددًا ثنائيًا ()Binary

 )cإشارة تماثمية ()Analog signal
 )dإشارة فيزيائية ()Physical signal
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 .4تابع التحويل لدارة خطية ىو:
 )aتابع من الدرجة الثانية ( )Second order function
 )bخط مستقيم ( )Straight line
 )cتابع أسي ( )Exponential function

 )dتابع لوغارتمي ( )Logarithmic function

السؤال الثاني :حل المسألة التالية ( 6عالمات)

بيدف التآلف مع قيم التردد الزاوي (  ,) والتردد (  ,) fوالدور ( ُ ,)Tيطمب إكمال الجدول التالي:
)T (s

1×10-10

)f (Hz

1×109

)ω (rad/s
1×109

Case
a
b
c

 : )Case( الحالة.
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اإلجابة الصحيحة لنموذج مذاكرة الفصل الخامس
الجواب األول 9( :عالمات)
)1.1 (c), 1.2 (a), 1.3 (b), 1.4 (b
التغذية الراجعة

السؤال األول

اإلجابة الصحيحة

1

c

اإلشارات Signals

2

a

اإلشارات Signals

3

b

4

b

اإلشارات التماثمية واإلشارات الرقمية
Analog and Digital Signals
الدارات
for

المكافئة

لممضخمات

Models

Circuit

Amplifiers

الجواب الثاني 6( :عالمات)
)T (s

1×10-9

6.28×10-9
1×10-10

)f (Hz

1×109

1.59×108
1×1010

)ω (rad/s
6.28×109
1×109

6.28×1010

Case
a
b
c

التغذية الراجعة لمسؤال الثاني

مراجعة طيف ترددات اإلشارات Frequency Spectrum of Signals
عالمة النجاح بالمذاكرة ىي6/10 :
نياية الفصل الخامس
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الفصل السادس
مضخمات التغذية الراجعة
كممات مفتاحية KEYWORDS
البنية العامة لمتغذية ال راجعة  , The General Feedback Structureمزايا التغذية الراجعة Properties of

 ,Negative Feedbackالتشكيالت األربع لمتغذية ال راجعة . The Four Basic Feedback Topologies

الممخص ABSTRACT

ييدف الفصل السادس إلى دراسة مضخمات التغذية الراجعة (  )Feedback amplifiersومزاياىا .يوجد نوعان
من دا رات التغذية الراجعة :التغذية الراجعة السالبة ( ,)Negative feedbackوالتغذية الراجعة الموجبة

(.)Negative feedback

تستعمل التغذية الراجعة السالبة في تصميم دا رات المضخمات لتحقيق واحد أو أكثر من الخصائص التالية:

 .1استقرار الكسب :أي جعل قيمة الكسب أقل حساسية لتغيرات قيم مكونات الدارة ,نتيجة التغير في درجات
الح اررة مث الً .

 . 2الحد من التشويو الالخطي :أي جعل الخرج متناسب مع الدخل (وبعبارة أخرى ,جعل الكسب ثابت ,بغض
النظر عن مستوى إشارة الدخل).

 .3الحد من تأثير الضجيج :تقميل أثر الضجيج في الخرج الناتج عن اإلشارات الكيربائية الغير المرغوب فييا,
والمولدة إما من قبل عناصر الدارة نفسيا ,أو عن طريق التداخل الخارجي.

 . 4التحكم في مقاومات الدخل والخرج :التحكم في كسب أو نقصان قيم مقاومات الدخل والخرج عن طريق
اختيار دارة التغذية الراجعة المناسبة.

 .5توسيع عرض المجال الترددي لممضخم.
يجري الحصول عمى كل الخصائص المرغوبة لمضخم التغذية الراجعة والمذكورة أعاله عمى حساب تخفيض قيمة

الكسب .يعرف معامل تخفيض الكسب بكمية التغذية الراجعة (  ,) Amount of feedbackىو المعامل الذي بو
يجري تحقيق استقرار الدارة ,وبو يجري زيادة مقاومة الدخل لمضخم الجيد ,وبو يجري توسيع عرض المجال

الترددي ,وىمم ج را .وباختصار ,فإن الفكرة األساسية لمتغذية الراجعة السالبة ىي المقايضة بين كسب الجيد وبقية
الخصائص األخرى المرغوبة.

يخصص ىذا الفصل لد راسة مضخمات التغذية ال راجعة السالبة :تحميميا وخصائصيا.

عند شروط معينة ,يمكن أن تتح ول التغذية ال راجعة السالبة إلى تغذية راجعة موجبة ,من شأنيا أن تسبب في
اىتزاز المضخم ,وىذا شيء غير مرغوب فيو عمى اإلطالق .مع ذلك نجد تطبيقات مفيدة في حالة السيطرة

التامة عمى مضخمات التغذية الراجعة الموجبة مثل تصميم الميت زات وتصميم المرشحات الفعالة كما سنرى في
فصول تالية.

مر معنا في الفصول السابقة أحد األمثمة الميمة لمضخمات التغذية ال راجعة السالبة وىي استعمال مقاومة الباعث

( )REفي المضخم الترانزستوري ( الباعث المشترك) ,ووجدنا أن ىذا النوع من المضخمات يحقق استق ار اًر في
نقطة العمل وزيادة في قيمة مقاومة الدخل ,وتوسيعًا لعرض ال مجال الترددي .
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أخي ًار ,توفر لنا دراسة التغذية الراجعة السالبة أداة ميمة لتحميل وتصميم الدارات اإللكترونية.

مخرجات الفصل السادس ILO6
فيم البنية العامة لمضخم التغذية الراجعة ,والمبدأ الرئيس الذي يوضح عممو .م زايا التغذية ال راجعة السالبة ماليا
وم ا عمييا .تشكيالت مضخمات التغذية الراجعة السالبة :مضخم الجيد ,مضخم التيار ,مضخم نقل التوصيمية,
مضخم نقل المقاومة.

األهداف التعميمية لمفصل السادس ILO6
ييدف ىذا الفصل إلى دراسة البنية العامة لمضخم التغذية الراجعة ,والمبدأ الرئيس الذي يوضح عممو .ومعرفة

مزايا التغذية الراجعة السالبة .ودراسة تشكيالت مضخمات التغذية الراجعة السالبة.
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 .1البنية العامة لمتغذية الراجعة THE GENERAL FEEDBACK STRUCTURE
يبين الشكل  1.6البنية األساسية لمضخم تغذية راجعة ,وىو عبارة عن مخطط صندوقي لتدفق اإلشارات .تمثل
كل واحدة من المقادير )  (xإشارة جيد أو تيار .يرمز لكسب مضخم الحمقة المفتوحة (Open-loop
 ,)amplifier gainأو لكسب المضخم الرئيسي بالرمز )  , (Aوبيرتبط خرجو (  ) x oبدخمو (  ) x iبالعالقة:
xo  A xi

الشكل  :1.6البنية األساسية لمضخم التغذية ال راجعة.
تغذي إشارة الخرج ( )xoكالً من الحمل (  )Loadودارة التغذية الراجعة [) ,]Feedback network (βوتنتج
دارة التغذية الراجعة عينة من الخرج ,تسمى إشارة التغذية الراجعة )  , (x fوترتبط ىذه العينة بإشا رة الخرج ) (x o

بمعامل التغذية ال راجعة (  ,)Feedback factorويرمز لو بالرمز ( ,)βبالعالقة التالية:
x f   xo

يتم طرح إشارة التغذية الراجعة (  ) x fمن إشارة المنبع (  ,) x sالتي ىي إشارة دخل مضخم التغذية ال راجعة,
لمحصول عمى إشارة دخل المضخم الرئيسي ( .) x i
xi  xs xf

نالحظ ىنا أن عممية الطرح ىي التي تؤدي إلى تغذية راجعة سالبة .أي أن التغذية ال راجعة السالبة تقمل من
اإلشارة التي تظير عند مدخل المضخم الرئيسي .ينبغي أن ال تؤدي مكونات مضخم التغذية الراجعة والتي ىي
المنبع والحمل ودارة التغذية الراجعة إلى تحميل المضخم الرئيسي .أي أن كسب المضخم الرئيسي (  ) Aال يتعمق
بأي من المكونات الثالث .يقتضي ذلك أن إشارة الدخل تنتقل عبر دارة المضخم الرئيسي فقط ,بينما تنتقل إشارة
التغذية الراجعة عبر دارة التغذية الراجعة فقط .يعطى كسب مضخم التغذية ال راجعة (  ) A fبالعالقة التالية:
xo
A

x s 1 A 
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يسمى المقدار ( )Aβكسب الحمقة (  ,)Loop gainويكون موجبًا في حالة التغذية الراجعة السالبة .كما ينبغي أن

تكون إشارة التغذية ال ارجعة (  ) x fليا نفس إشارة المنبع (  ,) x sمما يعطي إشارة فرق (  ) x iصغيرة القيمة.
تشير المعادلة أعاله إلى أن المقدار الموجب ( )Aβيعطي كسبًا لمضخم التغذية الراجعة (  ) A fأصغر من كسب

الحمقة المفتوحة (  ) Aبمعامل يساوي إلى (  ,) 1  A والذي يسمى كمية التغذية ال راجعة ( Amount of
.)feedback

إذا كان كسب الحمقة ( )Aβأكبر بكثير من الواحد ( 1

 ,) A كما ىو الحال في العديد من الدا رات ,يعطى

عندىا كسب الحمقة المغمقة (  ) A fبالعالقة أدناه,
1



Af

وىذه نتيجة مثيرة جدًا لالىتمام :إذ يجري تحديد كسب مضخم التغذية الراجعة بالكامل تقريبا من خالل دارة

التغذية الراجعة .بما أننا يمكن أن نختار عناصر التغذية ال راجعة بدقة كافية ,والتي تكون غالباً عناصر غير

فعالة (  ,) Passive componentsفإن ذلك يسمح لنا في الحصول عمى قيمة دقيقة ومتوقعة لكسب الحمقة
المغمقة ,مع استقرار مؤكد لو .وبعبارة أخرى ,فإن قيمة الكسب الكمية لممضخم بوجود تغذية راجعة سالبة تعتمد
اعتمادًا ضئيالً جدًا عمى كسب المضخم الرئيسي ( ,)Aوىذه خاصية مرغوب فييا ألن الكسب عادة ما يكون
تابعًا لمعديد من المحددات الصناعية والتطبيقية .تعطى إشارة التغذية الراجعة بالعالقة المبينة أدناه.
A
xf 
xs
1 A 

عندما يكون ( 1

 ,) A فإن ( x s

 ,) x fمما يؤدي إلى تخفيض قيمة جيد دخل المضخم الرئيسي ( ) x i

إلى الصفر .أي تصبح إشارة التغذية الراجعة (  ) x fنسخة عن إشارة الدخل (  ) x sعندما يكون كسب الحمقة

كبي اًر جداً .يسمى الفرق بين إشارة المنبع (  ) x sواشارة التغذية الراجعة (  ) x fإشارة الخطأ ( .)Error signal
وتسمى الدارة عند الدخل التي تقوم بعممية الطرح دارة الفرق ( )Input differencing circuitأو دارة المقارنة

(  ,)Comparison circuitوتعرف أيضًا بدارة المازج (  .)Mixerتعطى إشارة دخل المضخم الرئيسي ( ) x i
بالعالقة التالية:

1
xs
1 A 
يمكننا من خالل العالقة أعاله التحقق من أنو في حالة ( 1

xi 

 ,) A تكون إشارة دخل المضخم الرئيسي ( ) x i

صغيرة جدًا .لنالحظ أن التغذية الراجعة السالبة تؤدي إلى تخفيض الجيد الذي يظير عمى مدخل المضخم

الرئيسي بمقدار كمية التغذية الراجعة ( .) A   1وأن كسب مضخم التغذية الراجعة ينخفض بنفس مقدار كمية

التغذية الراجعة أيضاً.
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المثال 1.6
يستعمل مضخم العمميات الغير العاكس ,والمبين في الشكل  2.6لتحقيق مضخم تغذية راجعة سالبة.

الشكل  :6.2دارة المثال .1.6
 )aلنفترض أن مقاومة دخل مضخم العمميات النيائية ,وأن مقاومة خرجو صفر .أوجد العالقة التي تعطي
معامل التغذية الراجعة ( .) 
 )bأوجد الشرط الذي يجعل معامل كسب المضخم بوجود التغذية الراجعة (  ) A fيتحدد كامالً من معامل
التغذية الراجعة ( .) 

V
R2
 )cإذا كان معامل كسب الحمقة المفتوحة (  ,) A  104أوجد نسبة المقاومتين (
V
R1
V
معامل كسب مضخم التغذية الخمفية ( .) Af  10
V
 )dما ىي قيمة كمية التغذية الراجعة (  ) 1  A مقدرة بالديسبل؟

) لنحصل عمى

 )eإذا كان جيد المنبع (  ,)V s  1Vأوجد قيمة جيد الخرج (  ,)V oوجيد التغذية الراجعة (  ,)V fوجيد
دخل المضخم الرئيسي ( .)V i
 )fإذا انخفضت قيمة كسب الحمقة المفتوحة بنسبة (  ,) 20%ما ىي نسبة انخفاض كسب المضخم بوجود
التغذية الراجعة ( ) A f؟

الحل
 )aكي نكون قادرين عمى رؤية التوافق المباشر بوضوح أكبر بين دارة الشكل  2.6والمخطط الصندوقي في
الشكل  ,1.6نستبدل الدا رة المكافئة بمضخم العمميات كما ىو مبين في الشكل  .3.6بما أننا افترضنا
أن مقاومة دخل مضخم العمميات النياية ,ومقاومة خرجو صف ًار ,فإن دارتو المكافئة ىي ببساطة منبع
جيد متحم بو بجيد ,وكسبو (  .) Aونجد أن دارة التغذية الراجعة ىي دارة مج أز الجيد ( ,) R 2 , R1

الموصمة مباشرة إلى الخرج  ,وىي تعطي جيد التغذية الراجعة (  )V fإلى دارة الدخل .ومن الميم في ىذه
المرحمة أن نالحظ أن مقاومة خرج مضخم العمميات التي تساوي صف ًار تجعل جيد الخرج (  )V oمطبقًا
بآن معًا عمى كل من مقاومة الحمل (  ,) R Lومقاومتي دارة التغذية الراجعة (  .) R 2 , R1وىذا ىو ما
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ال من مقاومة الحمل ودارة التغذية الراجعة ال تؤدي إلى تحميل دارة المضخم الرئيسي .اآلن
نقصده أن ك ً
نستطيع بسيولة تحديد معامل كسب دارة التغذية الراجعة (.)β
Vf
R1

V o R1  R 2



دعونا نتفحص كيف يتم طرح جيد التغذية الراجعة (  )V fمن جيد المنبع (  )V sعند جية الدخل .يجري
الطرح بفعل مدخل مضخم العمميات الطارح لإلشا رات عمى مدخميو .بما أن مقاومة دخل مضخم
العمميات النياية ,فإنو ال يمر أي تيار في مقاومة المنبع (  .) R sوبالتالي ليس لقيمة مقاومة المنبع
(  ) R sأي تأثير عمى جيد الدخل (  ,)V iأو اليحمل منبع اإلشارة مضخم العمميات .وبالمثل ,بما أن
تيارات دخل المضخم معدومة ,فإن جيد التغذية الراجعة (  )V fيعتمد فقط عمى نسبة المقاومتين
R1
(
R2

) ,وليس عمى قيمتييما المطمقتين.

 )bيعطى كسب الحمقة المغمقة (  ) A fبالعالقة التالية:
A
1 A 

Af 

لنجعل كسب الحمقة المغمقة (  ) A fمستقالً عن كسب المضخم الرئيسي (  ,) Aينبغي أن يكون كسب

الحمقة (  ) A أكبر بكثير من ( ) 1

A

1

 R1 
A
 1
 R1  R 2 
R
1 R1  R 2
Af

 1 2

R1
R1

يعني ىذا الشرط أن:
Af

V
V
 )cفي حالة (  ) A  104و (
V
V
(  ) R 2لنحصل عمى

A

 ,) A f  10نجد أن ( Af

1
 0.1
Af
R2
R
 A f  10  2  9
R1
R1
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 ,) Aبالتالي يمكن أن نختار قيم (  ) R1و



 1

1
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R2
يمكن الحصول عمى قيمة أكثر دقة لنسبة المقاومتين (
R1

)

A
1 A 

Af 

R
104
   0.0999  2  9.01
4
1  10 
R1

10 

 )dكمية التغذية الخمفية
4

A 10

 1000
Af
10

1 A  

20 log 1000   60 dB

 )eفي حالة ( )V s  1V

V o  A f V s  10 1V   10V
V f   V o  0.0999 10  0.999V
V o 10

 0.001V
A 104

Vi 

لو استعممنا القيمة التقريبية لمعامل التغذية ال راجعة (  ,) لحصمنا عمى V s V f V i  0V

 )fلو تناقص كسب المضخم الرئيسي (  ,) 20%أصبحت قيمتو
104  100% 
80% 104

A

 0.8 104 V


100%
A  80% 

وتصبح قيمة كسب الحمقة المغمقة
A
0.8 104
V

 9.9975
4
1  A  1  0.8 10  0.0999
V

Af 

مما يعني تناقصًا مقداره (  ,) 0.025%وىو أقل من تناقص كسب المضخم الرئيسي بالمقدار ( .) 1  A 
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 .2بعض مزايا التغذية الراجعة SOME PROPERTIES OF NEGATIVE
FEEDBACK
سنستعرض أىم م زايا التغذية ال راجعة السالبة.

 .1.2استقرار الكسب GAIN DESENSITIVITY
وجدنا في المثال  1.6أن تغي اًر في قيمة كسب المضخم الرئيسي مقداره (  ,) 20%ينتج عنو تغي اًر في قيمة كسب

الحمقة المغمقة مقداره (  .) 0.025%يمكن برىان ىذا االستقرار في كسب الحمقة المغمقة تحميميًا كما يمي:

بفرض أن معامل التغذية الراجعة (  ) ثابت ,وباشتقاق كسب الحمقة المغمقة (  ) A fكتابع إلى كسب المضخم

الرئيسي (  ) Aنحصل عمى

dA
2

1   A 

dA f 

dA f
1
dA

Af
1   A  A

مما يعني أن التغير النسبي في كسب الحمقة المغمقة (  ,) A fوالناتج عن تغيرات بعض محددات الدارة ,أقل من
التغير النسبي في كسب المضخم الرئيسي (  ) Aبمعامل يساوي إلى كمية التغذية ال راجعة (  ,) 1   A لذلك
يسمى ىذا المقدار أيضاً معامل استقرار مضخم التغذية الراجعة.

 .2.2توسيع مجال التمرير BANDWIDTH EXTENSION
لنفترض مضخماً ,تابع استجابتو لمترددات العالية موصف بقطب وحيد .يعطى كسبو عند الترددات المتوسطة
والعالية بالعالقة التالية:

AM
s
1

A (s ) 

H

 :) A M ( الكسب عند الترددات المتوسطة
 :) H ( تردد القطع ال زاوي العموي
 :) s ( متحول البالس
وبتطبيق تغذية راجعة سالبة بمعامل تغذية راجعة مستقل عن التردد ال زاوي (  ,) Hيصبح معامل كسب المضخم
بوجود التغذية الراجعة كما ىو معطى في العالقة التالية:
AM
A s 
1  AM 
A f (s ) 
 A f (s ) 
s
1   A s 
1
H 1  A M  
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AM
بالتالي سيكون لمضخم التغذية الراجعةكسب ترددات متوسطة (
1  AM 

) ,وتردد قطع زاوي عموي

(  .) H 1  AM  نجد أن عرض المجال الترددي اتسع بمقدار كمية التغذية الراجعة .ويمكننا بشكل مماثل
إثبات أن تردد القطع الزاوي السفمي لمضخم الحمقة المفتوحة (  ) Lينقص بمقدار كمية التغذية الراجعة ,أي:
L
).
(
1  A M  
نالحظ أن عرض المجال الترددي لممضخم يتسع بنفس مقدار نقصان كسب مجال الترددات المتوسطة ,مع

مالحظة أن جداء الكسب -عرض المجال ثابت .يوضح مخطط بود المبين في الشكل  3.6ىذه النقطة.

الشكل  : 3.6مخطط بود لمكسب كتابع لمتردد لمضخم الحمقة المفتوحة وتمك المغمقة.
وأخي را ,نالحظ أن مضخم التغذية الراجعة السالبة يوسع عرض المجال الترددي لممضخم عمى حساب نقصان
كسبو.
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 .3.2الحد من التداخل INTERFERENCE REDUCTION
يمكن استعمال التغذية الراجعة السالبة لمحد من التداخل في المضخمات .وبدقة أكثر ,يمكن الحصول عمى نسبة
إشارة إلى التداخل في حالة المضخم بوجود تغذية راجعة أكبر منيا في حالة المضخم بدون تغذية راجعة .لكن,
وكما سنبين اآلن ,أن عممية الحد من التداخل تحتاج إلى شروط معينة .لنفترض الدارة المبينة في الشكل .4.6
يبين الشكل  (a) 4.6مضخمًا كسبو (  ,) A1واشارة دخمو (  ,)V sوجيد التداخل (  .)V nنفترض ,لسبب ما ,أن

جيد التداخل (  )V nيقع عمى مدخل المضخم .تكون نسبة اإلشارة إلى التداخل ليذا المضخم:
S Vs

I Vn

نفترض في دارة الشكل  (b) 4.6وجود مرحمة تضخيم أخرى كسبيا (  ,) A 2وخالية من التداخل.

الشكل  : 4.6تطبيق التغذية ال راجعة السالبة عمى مضخم متعاقب لتحسين نسبة اإلشارة إلى التداخل.
إذا كان ىذا ىو الحال ,فإننا نضيف المضخم الخالي من التداخل (  ) A 2إلى المضخم األصمي (  ,) A1ونضيف
دارة التغذية الراجعة السالبة إلى المضخم المركب من المضخمين المتعاقبين لنحافظ عمى كسب كمي ثابت.

يعطى خرج المضخم الكمي وباستعمال نظرية التراكب بالعالقة المبينة أدناه.
A1 A 2
A1
V n
1  A1 A 2 
1  A1 A 2 

V o V s

تصبح نسبة اإلشارة إلى التداخل ليذا المضخم عند المخرج كما يمي:
S Vs

A2
I Vn
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وىذه النسبة أكبر بـ (  ) A 2مرة مما كانت عميو في األصل .نؤكد مرة أخرى أن تحسين نسبة اإلشارة إلى التداخل
عن طريق تطبيق تغذية راجعة يكون ممكناً فقط عندما نتمكن من إدخال مرحمة تضخيم خالية من التداخل قبل
مرحمة التضخيم المعرضة لمتداخل.

يمكن أن تكون مرحمة الخرج لمضخم استطاعة إشا رة صوتية أفضل مثال عمى الفكرة السابقة .إذ تعاني ىذه

المرحمة عادة من المشكمة المعروفة باسم اليميمة الناتجة عن وحدة التغذية (  .)Power-supply humتنشأ

ىذه المشكمة من وجود تيارات كبيرة تستجرىا مرحمة تضخيم االستطاعة من وحدة التغذية التي يصعب توفيرىا
بوجود ترشيح كاف وغير مكمف.
يطمب من مرحمة خرج االستطاعة تزويدنا بكسب استطاعة كبير ,مع كسب جيد منخفض .لذا يجوز لنا إضافة
مرحمة تضخيم إلشارة صغي رة تسبق مرحمة تضخيم االستطاعة وتعطي كسب جيد كبير ,ثم تطبيق كمية تغذية
راجعة سالبة كبيرة القيمة ,وبالتالي إعادة كسب الجيد إلى قيمتو األصمية .بما أن مضخم اإلشارات الصغيرة يمكن
تغذيتو من آخر أقل سحبًا لمتيار من وحدة التغذية ,مما يعني تجاوز مشكمة اليميمة .وبعد ذلك يجري تخفيض
اليميمة عند الخرج بمقدار تخفيض كسب الجيد لمرحمة ماقبل تضخيم االستطاعة والمعروف باسم المضخم

األولي (.)Preamplifier

 .4.2الحد من التشويه الالخطي REDUCTION IN NONLINEAR DISTORTION
يبين المنحني ( )aفي الشكل  5.6تابع تحويل مضخم أي تابع نسبة جيد الخرج (  ) v Oإلى جيد الدخل ( .)v I
تابع التحويل ىو مجموع قطع مستقيمة خطية (  ,)Piecewise linearبكسب جيد يتغير من (  ) 1000إلى
(  )100إلى (  .) 0ينتج عن تابع التحويل الالخطي توليد مقدار كبير من التشويو الالخطي.
يمكن جعل خواص تابع التحويل الالخطي أكثر خطية (  ) Linearizedمن خالل تطبيق التغذية الراجعة السالبة.
لقد وجدنا أن التغذية ال راجعة السالبة تقمل من عالقة كسب الحمقة المغمقة بكسب الحمقة المفتوحة لممضخم
الرئيسي .وىكذا فإن التغيرات الكبيرة في كسب الحمقة المفتوحة ( 011 - 0111في ىذه الحالة) تؤدي إلى

تغيرات مماثمة أصغر بكثير في كسب الحمقة المغمقة.
ولتوضيح ذلك ,نطبق تغذية راجعة سالبة مع معامل تغذية راجعة (  )β = 0.01عمى المضخم المعطى خواص
تابع تحويمو لمحمقة المفتوحة والمبين في الشكل  .5.6فنحصل عمى خواص تحويل مضخم الحمقة المغمقة ,أي
نسبة جيد الخرج (  )v Oكتابع إلى جيد المنبع (  )v sوىو التابع الذي يمثمو المنحني ( )bالمبين في نفس الشكل,
يعطى ىنا الميل األكبر ,الذي يمثمو كسب الحمقة المغمقة في المعادلة التالية:
1000
 90.9
1  1000  0.01

Af 1 

ويعطى ميل القطعة المستقيمة التالية في المعادلة المبينة أدناه:
100
 50
1  100  0.01
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وبالتالي فإن مقدار تغيير ميل الكسب قد انخفض إلى حد كبير ,عمى حساب انخفاض قيمة كسب الجيد .إذا
كان البد من استعادة قيمة الكسب الكمي ينبغي أن نضيف مضخمًا أوليًا ال يبدي تشوىاً الخطياً كبي ًار ,مما يسمح

لنا بالتعامل معو عمى أنو مضخم إشا رات صغيرة.

أخيرا ,تجدر اإلشارة إلى أن التغذية الراجعة السالبة ال يمكن أن تمنع تشبع المضخم .بما أن الكسب يكون صغي ًار

جداً عند التشبع (تقريبا صفر) ,فإن مقدار كمية التغذية الراجعة تكون واحداً تقريباً.

الشكل  : 5.6تطبيق التغذية ال راجعة السالبة لتخفيض التشوه الالخطي .يمثل المنحني ( )aتابع تحويل المضخم
بدون تغذية راجعة ,ويمثل المنحني ( )bتابع تحويل المضخم بوجود تغذية راجعة سالبة.
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 .3التشكيالت األربع لمتغذية الراجعة THE FOUR BASIC FEEDBACK
TOPOLOGIES
يمكن أن تصنف مضخمات التغذية ال راجعة إلى أربع فئات عمى أساس الكمية المراد تضخيميا جيدًا كان أم

تيا اًر.

 .1.3مضخمات الجهد VOLTAGE AMPLIFIERS
تيدف مضخمات الجيد إلى تضخيم جيد الدخل .مضخم الجيد ىو في األساس منبع جيد متحكم بو بجيد .لو
مقاومة دخل كبيرة  ,ومقاومة خرج صغيرة.

بما أن منبع اإلشارة المراد تضخيميا ىو في األساس منبع جيد ,فمن المناسب تمثيمو بدارة ثيفينين المكافئة.

يكون متحول الخرج في مضخم الجيد جيدًا .ويترتب عمى ذلك أن تأخذ دارة التغذية ال راجعة عينة من جيد

الخرج ,كما ىو الحال عندما يقيس مقياس الجيد جيداً .أيضا بسبب دارة ثيفينين المكافئة ينبغي أن تكون إشارة

التغذية الراجعة (  ) x fجيدًا يطبق عمى التسمسل مع منبع جيد اإلشارة عمى دخل دارة المضخم.

يسمى مضخم الجيد ,المبين في الشكل  ,6.6مضخم مزج الجيد وأخذ عينة الجيد ( Voltage-mixing,

 .)voltage-samplingتسمى دارة التغذية ال راجعة دارة التغذية ال راجعة التسمسمية  -التفرعية ( Series–shunt
 )feedbackبسبب الوصل التسمسمي ( )Seriesفي الدخل وال وصل التفرعي ( ) Parallelأو الوصل عمى

التوازي ( ) Shuntفي الخرج .ىذا النموذج من التغذية الراجعة ال يحقق استق ار ًار في كسب الجيد فقط ولكنو يحقق
أيضاً زيادة في مقاومة الدخل (نتيجة الوصل التسمسمي في الدخل) ونقصانًا في مقاومة الخرج (نتيجة الوصل

التفرعي في الخرج) ,والتي ىي خصائص مرغوبة لمضخمات الجيد.

الشكل  :6.6مخطط صندوقي لمضخم جيد بتغذية راجعة ,تشكيمة تسمسمي-تفرعي.
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تنتج الزيادة في مقاومة الدخل بسبب طرح جيد التغذية ال راجعة (  )V fمن جيد إشارة المنبع (  ,)V sمما يعطي
جيدًا صغي ًار (  )V iعمى دخل المضخم الرئيسي .يؤدي نقصان قيمة جيد دخل المضخم (  ,)V iإلى نقصان تيار
دخل المضخم ,وبالتالي زيادة قيمة المقاومة المنظورة من منبع الجيد ( .)V s

ينتج النقصان في مقاومة الخرج عن التغير الطفيف في جيد الخرج (  )V oمع التغير الممحوظ لتيار الخرج.
لمعنى أنو إذا تغير التيار المستجر في الخرج بالمقدار (  ) I oفإن التغير في جيد الخرج (  ) V oسيكون أقل

V o
مما لو لم تكن التغذية ال راجعة موجودة ,بالتالي تكون مقاومة الخرج لمضخم الحمقة المغمقة (
I o

) أصغر من

مقاومة الخرج لمضخم الحمقة المفتوحة.
يتم تقديم ثالثة أمثمة لمضخمات التغذية الراجعة نوع تسمسمي-تفرعي كما ىو مبين في الشكل  .7.6المضخم

المبين في الشكل  (a) 7.6ىو مضخم عمميات غير عاكس .تتكون دارة التغذية الراجعة فيو من مج أز الجيد

(  ,) R1 , R 2الذي يعطي جيد تغذية راجع (  )V fيطبق بدوره عمى الدخل العاكس لمضخم العمميات .يتحقق طرح
جيد التغذية الراجعة (  )V fمن جيد المنبع (  )V sبواسطة خاصية الفرق التي يتمتع بيا دخل مضخم العمميات.
حتى تكون التغذية الراجعة سالبة يجب أن تكون قطبية جيد التغذية ال راجعة (  )V fمن نفس قطبية إشارة منبع
الدخل (  ,)V sمما يعطي جيدًا صغي اًر عمى مدخل المضخم الرئيسي .لمتأكد من أن ىذا ىو الحال ,نتابع اإلشارة

حول حمقة التغذية الراجعة عمى النحو التالي :إذا ازدادت قيمةإشارة المنبع (  ,)V sتزداد إشارة الخرج ( .)V o

وبالتالي فإن التغيير في جيد التغذية ال راجعة (  )V fىو من نفس قطبية التغيير في جيد منبع اإلشارة ( ,)V s
والتغذية ال راجعة سالبة.

يين الشكل  (b) 7.6مضخم الجيد الثاني بتغذية راجعة .يستعمل ىذا المضخم مرحمتي تضخيم ترانزستوريتين
متعاقبتين نوع ( .)MOSFETتؤخذ العينات من جيد الخرج (  )V oعن طريق دارة التغذية الراجعة ,التي ىي
مج أز الجيد (  ,) R1 , R 2ويطبق جيد التغذية الراجعة (  )V fعمى منبع الترانزستور (  ,) Q1كما يطبق جيد المنبع
(  )V sعمى بوابة الترانزستور ,مما يؤدي إلى طرح الجيدين الذي يظير بين البوابة والمنبع
( .)V i V gs V s V f
لمتأكد من أن التغذية الراجعة سالبة ,نفترض أن جيد المنبع (  )V sيزداد ,مما يؤدي إلى نقصان جيد مصب
الترانزستور (  ,) Q1وبما أن ىذا الجيد مطبق عمى قاعدة الترانزستور (  ,) Q 2فإن جيد مصبو (  )V oسيزداد ,مما
يقتضي زيادة جيد التغذية الراجعة (  ,)V fمما يعني أن لو نفس قطبية إشارة المنبع .بالتالي التغذية ال راجعة ىي

تغذية سالبة.
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الشكل  :7.6أمثمة عمى مضخمات التغذية ال راجعة ,تشكيمة تسمسمي  -تفرعي.
يين الشكل  (c) 7.6مضخم الجيد الثالث بتغذية راجعة .يستعمل ىذا المضخم مرحمة تضخيم ترنزستورية نوع
بوابة مشتركة ( .)CGيؤخذ جزء من جيد الخرج (  )V oعن طريق دا رة التغذية الراجعة ,التي ىي مج أز الجيد
(  ,) R1 , R 2ويطبق ىذا الجزء الذي ىو جيد التغذية الراجعة (  )V fعمى بوابة الترانزستور (  ,) Qكما يطبق جيد
المنبع (  )V sعمى منبعو ,مما يؤدي إلى طرح الجيدين الذي يظير بين البوابة والمنبع ( .)V i V gs V s V f
لمتأكد من أن التغذية ال راجعة سالبة ,نفترض أن جيد المنبع (  )V sيزداد ,مما يؤدي إلى زيادة جيد مصب
الترانزستور (  ,)V oمما يقتضي زيادة جيد التغذية ال راجعة (  ,)V fأي أن لجيد التغذية الراجع ة نفس قطبية إشارة
المنبع .بالتالي التغذية الراجعة ىي تغذية سالبة.
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 .2.3مضخمات التيار CURRENT AMPLIFIERS
تكون إشارة الدخل في مضخم التيار تيا ًار .وبالتالي يمثل منبع اإلشارة لممضخم بمكافىء نورتون .كما أن إشارة

الخرج ىي تيار أيضًا .ينبغي أن تأخذ دارة التغذية الراجعة عينة من تيار الخرج لتعطي تيا ًار راجعًا إلى الدخل.
وىكذا يجري مزج ىذه اإلشارة عمى التفرع مع إشا رة تيار الدخل .يسمى مضخم التيار ,الموضح في الشكل )(a

 ,8.6مضخم مزج التيار ,وأخذ عينة التيار (  .)Current-mixing, current-samplingيعرف مضخم التيار
بمضخم التغذية ال راجعة تفرعي  -تسمسمي ( )Shunt–series feedbackبسبب الوصل التفرعي في الدخل
والوصل التسمسمي في الخرج.

الشكل  )a( :8.6مخطط صندوقي لمضخم تيار ,تشكيمة تفرعي  -تسمسمي )b( ,مثال عمى مضخم تيار بتغذية
راجعة.
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ىذا النموذج من التغذية الراجعة ال يحقق استق ار ًار في كسب التيار فقط ولكنو يؤدي أيضًا إلى نقصان في مقاومة

الدخل (نتيجة الوصل التفرعي في الدخل) وزيادة في م قاومة الخرج (نتيجة الوصل التسمسمي في الخرج) ,والتي

ىي خصائص مرغوبة لمضخمات التيار.
ينتج النقصان في مقاومة الدخل بسبب طرح تيار التغذية الراجعة (  ) I fمن تيار المنبع (  ,) I sمما يؤدي إلى

دخول تيار صغير (  ) I iفي دخل المضخم الرئيسي .وىذا بدوره ينتج عنو جيداً صغي ًار عمى دخل المضخم ,أي

عمى طرفي منبع التيار (  .) I sمما يجعل مقاومة دخل مضخم التغذية ال راجعة أصغر من مقاومة دخل المضخم

الرئيسي.
تنتج الزيادة في مقاومة الخرج عن محافظة التغذية الراجعة عمى تيار الخرج (  ) I oثابتاً قدر المستطاع .إذا تغير

جيد المقاومة (  ) R Lيتغير تيار الخرج (  ) I oتغي ًار طفيفًا ,أي أقل مما لو لم تكن التغذية الراجعة موجودة ,بالتالي
تكون مقاومة الخرج لمضخم الحمقة المغمقة أكبر من مقاومة الخرج لمضخم الحمقة المفتوحة.

ال لمضخم تيار بتغذية راجعة .يستعمل ىذا المضخم مرحمة تضخيم (  ) Q1نوع ()CG
يين الشكل  (b) 8.6مثا ً

متبوعة بمرحمة تضخيم (  ) Q 2نوع ( . )CSيغذي تيار الخرج (  ) I oمقاومة الحمل (  ,) R Lوتؤخذ عينة من تيار

الخرج عن طريق إضافة مقاومة (  ) R Mعمى التسمسل مع (  ,) R Lويطبق جيد المقاومة (  ) R Mعن طريق
المقاومة (  ) R Fكبيرة القيمة عمى منبع الترانزستور (  .) Q1يطرح تيار التغذية الراجعة (  ) I Fالمار في المقاومة
(  ) R Fمن تيار المنبع (  ) I sعند عقدة المنبع معطياً تيار الدخل ( .) I i  I s  I fحتى تكون التغذية الراجعة
سالبة ,ينبغي أن يكون لتيار التغذية الراجعة (  ) I Fنفس قطبية تيار المنبع ( .) I s

لمتأكد من أن التغذية ال راجعة سالبة ,نفترض أن تيار المنبع (  ) I sيزداد ,مما يؤدي إلى زيادة تيار الدخل ( ) I i
لمترانزستور (  ,) Q1مما يؤدي إلى زيادة جيد مصبو .بما أن ىذا الجيد مطبق عمى قاعدة الترانزستور (  ) Q 2ذي
القناة (  ,) p  channelفإنو يؤدي إلى تناقص تيار الخرج (  ,) I oثم تناقص جيد المقاومة (  ,) R Mوبالتالي
زيادة تيار التغذية ال راجعة (  ,) I Fأي أن لو نفس قطبية إشارة المنبع .بالت الي التغذية ال راجعة ىي تغذية سالبة.
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المثال 2.6
ليكن مضخم التيار بتغذية راجعة ,والمبين في الشكل  .9.6أوجد عالقة كسب تيار الحمقة المفتوحة
Io
I
I
(  ,) A  oوقيمة معامل التغذية الراجعة (  ,)   fوقيمة كسب الحمقة المغمقة (
Is
Io
Ii

 .) A f أىمل أثر

إيرلي في الترانزستورين (  )Q1و ( .)Q 2

الشكل  :6.2دارة المثال .2.6
الحل
يين الشكل  9.6الدارة المييأة لتحميل اإلشارات الصغيرة ,وبعض من ىذا التحميل موضح عمى مخطط الدارة.
نجد من ىذه الدارة تيار الخرج (  ) I oالمعطى بالعالقة التالية:
I0
  g m 2 RD
Ii

I 0   g m 2 RD I i  A 

لمحصول عمى معامل التغذية ال راجعة (  ,) نالحظ أن التيار (  ) I 0يغذي مقسم التيار المكون من
( .) R M , R Fبما أن تيار المزج يمر في مقاومة الدخل المنخفضة لمترنزستور (  ,) Q 2سيكون جيد منبع
الترانزستور (  )Q 2قريباً من الصفر ,وتبدو المقاومة (  ) R Fوكأنيا عمى التفرع مع المقاومة (  ,) R Mمما يسمح
لنا بالحصول عمى قيمة (  ) كما يمي:

RM
RM  RF



If
Io
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اإلشارة السالبة ىي نتيجة االتجاىات المرجعية لمتيارين المستعممين (  ) I 0و (  .) I fنالحظ أن كسب الحمقة
(  ) A موجب ,كما ىو الحال دائمًا في التغذية ال راجعة السالبة .يمكننا اآلن الحصول عمى عالقة كسب جيد

الحمقة المغمقة التالية:

g m 2 RD
g R
1 m 2 D
R
1 F
RM



Io
Is

Af 

 .3.3مضخمات نقل الناقمية TRANSCONDUCTANCE AMPLIFIERS
تكون إشارة الدخل في مضخمات نقل الناقمية ,كما ىو موضح في الشكل  ,(a) 10.6جيدًا واشارة الخرج تيا ًار.

ويترتب عمى ذلك تغذية راجعة تحقق مزجاً لمجيد وأخذًا لمعينات من التيار (Voltage-mixing, current-
 .)samplingتسمى ىذه التشكيمة لمتغذي ة الراجعة التغذية الراجعة تسمسمي  -تسمسمي ( Series–series

 )feedbackبسبب وجود توصيل تسمسمي في كل من دخل وخرج المضخم.
يؤدي الوصل التسمسمي في الدخل ,كما في حالة مضخم الجيد ,إلى زيادة في مقاومة الدخل .كما يؤدي الوصل
التسمسمي في الخرج إلى زيادة في مقاومة الخرج .وبالتالي يوفر الوصل التسمسمي  -التسمسمي لمضخمات نقل
الناقمية خصائص مرغوب فييا مثل زيادة كل من مقاومات الدخل والخرج.

يعطي الشكالن  (b) 10.6و  (c) 10.6مثالين عمى مضخمات نقل الناقمية .تستعمل دا رة الشكل (b) 10.6
مضخمًا تقاضميًا (  ) A1متبوعاً بمضخم ترانزستوري (  ) Q 2نوع ( .) CSيغذي تيار الخرج (  ) I oكالً من مقاومة

الحمل (  ) R Lومقاومة التغذية ال راجعة التسمسمية (  ,) R Fالتي تعطي جيد التغذية الراجعة (  .)V fيطبق ىذا
الجيد عمى المدخل الموجب لممضخم التفاضمي (  .) A1تنفذ عممية طرح جيد التغذية الراجعة (  )V fمن جيد
المنبع (  )V sباستعمال مدخمي المضخم التفاضمي .عند ىذه النقطة يجب عمينا التأكد من أن كالً من جيد

التغذية ال راجعة (  )V fوجيد المنبع (  )V sليما نفس القطبية :يؤدي التغير الموجب لجيد المنبع (  )V sإلى تغير
سالب عمى بوابة الترانزستور (  ,) Q 2التي تؤدي إلى زيادة في تيار الخرج (  ,) I oوىذا بدوره يؤدي إلى زيادة في
قيمة جيد التغذية الراجعة (  .)V fوىو نفس القطبية المفترضة لتغير جيد المنبع (  ,)V sمما يعني أن التغذية
الراجعة ىي تغذية راجعة سالبة.
ال
وتستعمل دارة الشكل  (c) 10.6مرحمتي تضخيم (  ) CSمتعاقبتين (  ) Q1و (  .) Q 2يغذي تيار الخرج (  ) I oك ً

من مقاومة الحمل (  ) R Lومقاومة التغذية الراجعة التسمسمية (  ,) R Fالتي تعطي جيد التغذية ال راجعة

( .)V fيطبق ىذا الجيد عمى منبع الترانزستور (  ,) Q1ونستعمل مدخمو لتحقيق عممية الطرح ( .)V i V s V f
يمكن أن نتحقق من أن التغذية الراجعة ىي تغذية راجعة سالبة بنفس األسموب السابق.
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الشكل  )a( :10.6مخطط صندوقي لمضخم نقل الناقمية ,تشكيمة تسمسمي  -تسمسمي )b( ,مثال عمى مضخم
نقل الناقمية تشكيمة تسمسمي -تسمسمي )b( ,مثال آخر عمى مضخم نقل الناقمية.

 .4.3مضخمات نقل المقاومة TRANSRESISTANCE AMPLIFIERS
تكون إشارة الدخل في مضخمات نقل المقاومة ,كما ىو موضح في الشكل  ,(a) 11.6تيا اًر واشارة الخرج جيدًا.
ويترتب عمى ذلك بنية تغذية راجعة مناسبة من النوع مزج التيار ,وأخذ عينات الجيد ( Current-mixing,

 .)voltage-samplingيسمى مضخم نقل المقاومة أيضًا مضخم التغذية الراجعة التفرعية-التفرعية (–Shunt

 )shunt feedbackبسبب الوصل التفرعي في كل من الدخل والخرج.

يؤدي الوصل التفرعي في الدخل إلى تخفيض قيمة مقاومة الدخل .كما يؤدي الوصل التفرعي في الخرج إلى
استقرار جيد الخرج وتخفيض قيمة مقاومة الخرج أيضًا .وبالتالي يوفر الوصل التفرعي  -التفرعي لمضخمات
نقل المقاومة خصائص مرغوب فييا مثل تخفيض قيمة كل من مقاومتي الدخل والخرج.

تبين األشكال  ,(b) 11.6و  ,(c) 11.6و  (d) 11.6ثالثة أمثمة لمضخمات نقل المقاومة .تستعمل دارة الشكل
 (b) 11.6مضخم عمميات ( )Op ampمع مقاومة تغذية راجعة تتحسس جيد الخرج (  ,)V oوتعطي تيار تغذية

راجعة (  ) I fيطرح من تيار المنبع (  ) I sعند عقدة الدخل.
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لنثبت أن التغذية الراجعة ىي تغذية راجعة سالبة ,نفترض أن تيار المنبع (  ) I sيزداد ,مما يؤدي إلى زيادة تيار
الدخل (  ,) I iالذي يسبب بدوره زيادة في الجيد المطبق عمى المدخل السالب لمضخم العمميات ,مما ينق ص جيد
الخرج  ,ويزيد تيار التغذية الراجعة
(  .) I fأي أن لكل من تيار المنبع (  ) I sوتيار التغذية ال راجعة (  ) I fنفس القطبية ,وبالتالي التغذية الراجعة ىي
تغذية راجعة سالبة.

تستعمل دارة الشكل  (c) 11.6مرحمة تضخيم (  ) Q1توصيمة (  ) CGموصولة عمى التعاقب مع مرحمة تضخيم
(  )Q 2توصيمة (  ,) CSمع مقاومة تغذية راجعة (  ) R Fتتحسس جيد الخرج (  ,)V oوتعطي تيار تغذية راجعة
(  ) I fإلى عقدة الدخل ,حيث تجرى عممية الطرح بينو وبين تيار المنبع (  .) I sيمكن أن نتحقق من أن التغذية
الراجعة ىي تغذية راجعة سالبة بنفس األسموب السابق.
وأخيرا ,تستعمل دارة الشكل  (d) 11.6مرحمة تضخيم (  ) Q1توصيمة (  ) CEموصولة عمى التعاقب مع مرحمة
تضخيم (  )Q 2توصيمة (  ,) CCمع مقاومة تغذية راجعة (  ) R Fتتحسس جيد الخرج (  ,)V oوتعطي تيار تغذية

راجعة (  ) I fإلى عقدة الدخل ,حيث تجرى عممية الطرح بينو وبين تيار المنبع (  .) I sيمكن أن نتحقق من أن

التغذية الراجعة ىي تغذية راجعة سالبة بنفس األسموب السابق.
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الشكل  )a( :11.6مخطط صندوقي لمضخم نقل المقاومة تشكيمة تفرعي  -تفرعي ,)d( ,)c( ,)b( ,أمثمة عمى
مضخمات نقل الناقمية.
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 .4ممخص SUMMARY
 .1تستعمل التغذية الراجعة السالبة لجعل كسب المضخم أقل حساسية لتغيرات قيم المكونات ,ولمتحكم
بممانعات الدخل وال خرج ,ولزيادة عرض المجال الترددي ,ولمحد من التشويو الالخطي ,ولزيادة نسبة
اإلشارة إلى التداخل.
 .2نحصل عمى المزايا أعاله عمى حساب الكسب ,واحتمال خطر عدم استقرار دارة المضخم (كاالىتزاز
ال) .يجري حل المشكمة األخيرة بإجراء تصميم متقن.
مث ً

 .3لكل واحدة من دارات المضخما ت بتغذية راجعة سالبة بنية تغذية راجعة مناسبة.

 .4المعامالت الرئيسة لمتغذية الراجعة ىي كسب الحمقة ( ,)Aβالتي يجب أن تكون في حالة التغذية الراجعة
السالبة موجبة وبدون واحدة ,وكمية التغذية الراجعة ( .)1+Aβيحدد ىذا األخير ,بشكل مباشر ,مقدار
تخفيض الكسب ,وزيادة استق ارره ,وتوسيع عرض المجال الترددي  ,وقيمة التغيرات في مقاومتي الدخل
(  ) R iوالخرج ( .) R o
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أسئمة ومسائل الفصل السادس QUESTIONS AND PROBLEMES
أسئمة الفصل السادس
اختر اإلجابة الصحيحة
 .1تؤثر إضافة دارة تغذية راجعة سالبة إلى مضخم جيد عمى  ...لدارة المضخم.
 )aممانعة الدخل
 )bاالستجابة الترددية
 )cالتشويو الالخطي لإلشارة
 )dكل ما ذكر

 .2تؤدي توصيمة مضخم تغذية راجعة سالبة نوع تسمسمي  -تفرعي إلى ....
 )aزيادة مقاومة دخل المضخم
 )bتخفيض قيمة مقاومة دخل المضخم
 )cتخفيض قيمة مقاومة دخل المضخم إلى النصف
 )dمضاعقة قيمة مقاومة دخل المضخم
 .3تؤدي توصيمة مضخم تغذية راجعة سالبة نوع تسمسمي  -تفرعي إلى ....
 )aزيادة مقاومة خرج المضخم
 )bتخفيض قيمة مقاومة خرج المضخم
 )cتخفيض قيمة مقاومة خرج المضخم إلى النصف
 )dمضاعقة قيمة مقاومة خرج المضخم
 .4تؤدي توصيمة مضخم تغذية راجعة سالبة نوع تسمسمي  -تفرعي إلى ....
 )aتوسيع المجال الترددي لممضخم
 )bتضييق المجال الترددي لممضخ
 )cتضييق ا لمجال الترددي لممضخم إلى النصف
 )dمضاعقة المجال الترددي لممضخم
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 ... .5مقاومة دخل مضخم تغذية راجعة سالبة نوع تفرعي  -تفرعي مقارنة بمقاومة دخل المضخم الرئيسي:
 )aتزداد

 )bتنقص
 )cتنقص إلى النصف
 )dال تتأثر
 ... .6مقاومة خرج مضخم تغذية راجعة سالبة نوع تفرعي-تفرعي مقارنة بمقاومة دخل المضخم الرئيسي:
 )aتزداد

 )bتنقص
 )cتنقص إلى النصف
 )dال تتأثر
 .7توصيمة مضخم تغذية راجعة سالبة نوع تسمسمي  -تسمسمي ...مقاومة دخل المضخم:
 )aتزيد

 )bتنقص
 )cتنقص إلى النصف
 )dال تؤثر عمى
 .8توصيمة مضخم تغذية راجعة سالبة نوع تسمسمي  -تسمسمي ...مقاومة خرج المضخم:
 )aتزيد

 )bتنقص

 )cتنقص إلى النصف
 )dال تؤثر عمى
 .9توصيمة مضخم تغذية راجعة سالبة نوع تسمسمي  -تسمسمي  ...المجال الترددي لممضخم:
 )aتزيد
 )bتنقص

 )cتنقص إلى النصف
 )dال تؤثر عمى
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 ... .12مقاومة دخل مضخم تغذية راجعة سالبة نوع تفرعي  -تسمسمي مقارنة بمقاومة دخل المضخم
الرئيسي.

 )aتزداد
 )bتنقص
 )cتنقص إلى النصف
 )dال تتأثر
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مسائل الفصل السادس
 .1يستعمل مضخم العمميات الغير العاكس ,والمبين في الشكل  ,12.6لتحقيق مضخم جيد بتغذية راجعة
سالبة.

الشكل  :16.2دارة المسألة .1.6
V
R2
 )aإذا كان كسب الحمقة المفتوحة (  ,) A  100أوجد نسبة المقاومتين (
V
R1
V
الحمقة المغمقة ( .) Af  10
V
 )bما ىي قيمة كمية التغذية الراجعة (  ) 1  A مقدرة بالديسبل؟

) لنحصل عمى كسب

 )cإذا كان جيد المنبع (  ,)V s  1Vأوجد قيمة جيد الخرج (  ,)V oوجيد التغذية الراجعة (  ,)V fوجيد
دخل المضخم الرئيسي ( .)V i

 )dإذا انخفضت قيمة كسب الحمقة المفتوحة بنسبة (  ,) 20%ما ىي نسبة انخفاض كسب المضخم بوجود
التغذية الراجعة ( ) A f؟
Ans. (a)  10.11, (b)  20 dB, (c)  10 V , 0.9 V , 0.1 V , (d )  2.44%,

 .2يعطي مضخم العمميات الغير العاكس ,والمبين في الشكل  12.6تنفيذًا مباش اًر لحمقة التغذية ال راجعة.
V
R2
 )aإذا كان كسب الحمقة المفتوحة (  ,) A  103أوجد نسبة المقاومتين (
V
R1
V
مضخم التغذية الراجعة ( .) Af  10
V
 )bما ىي قيمة كمية التغذية الراجعة (  ) 1  A مقدرة بالديسبل؟

) لنحصل عمى كسب

 )cإذا كان جيد المنبع (  ,)V s  0.01Vأوجد قيمة جيد الخرج (  ,)V oوجيد التغذية الراجعة ( ,)V f
وجيد دخل المضخم الرئيسي ( .)V i
 )dإذا انخفضت قيمة كسب الحمقة المفتوحة بنسبة (  ,) 20%ما ىي نسبة انخفاض كسب المضخم بوجود
التغذية الراجعة ( ) A f؟
Ans. (a)  110.1, (b)  20 dB, (c)  10 V , 0.009 V , 0.001 V , (d )  2.44%,
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V
 .3مضخم كسبو
V
( .) 75 C

 A  103يتغير بمقدار (  ) 10%بسبب تغير درجة الح اررة من (  ) 25 Cإلى

إذا كان المطموب تحديد تغير كسب الحمقة المغمقة بمقدار (  ) 0.1%عن طريق تطبيق تغذية راجعة سالبة
ماىي أكبر قيمة ممكنة لكسب الحمقة المغمقة؟

إذا وضعنا ثالثة من ىذه المضخمات عمى التعاقب ما ىي قيمة الكسب الكمية؟ وما ىي قيمة استقرار

الكسب الحاصل؟
V
V
; 1000 , with a max imum var iability of 0.3% over the specified temperature
V
V

Ans. 10
range.

 .4لنفترض دارة مضخم العمميات الغير العاكس المبينة في المثال  .1.6ليكن كسب الترددات المنخفضة
V
(  )Open-loop gainلمضخم العمميات المستعمل (
V

 ) A  104وأن ميل مخطط الكسب كتابع إلى

التردد (  )– 6-dB/octave rolloffبدءًا من تردد القطع العموي ( )Upper 3-dB frequencyىو
( .)100 Hz

أوجد كسب الترددات المنخفضة (  )Low-frequency gainوتردد القطع العموي لمضخم الحمقة المغمقة
R1
(  ,)Closed-loop amplifierعممًا أن (  ) R1  1 k و (  ,) R 2  9 k وأن (
R1  R 2

.)  

V
, 100.1 kHz .
V

Ans. 9.99

V
 .5لنفترض مرحمة تضخيم استطاعة كسبيا (
V
(  .)V n  1Vبفرض أن مرحمة التضخيم ىذه مسبوقة بمرحمة تكبير إشارات صغيرة كسبيا

 ,) A1  1وجيد إشارة المنبع (  ,)V s  1Vواشارة اليميمة

V
(
V
(  )V nدون تغيير ,أوجد مطال كل من اإلشارة ة واليميمة في الخرج ,والتحسين الحاصل عمى نسبة
S
اإلشارة إلى التداخل ( ).
I

 ,) A2  100وأن قيمة معامل التغذية الراجعة (  .)   1إذا بقيت إشارتا المنبع (  )V sواليميمة





0.01 V , 100 40 dB .
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 .) R1  R2 باستعمال تحميل الدارة المكافئة

 .6لتكن الدارة المبينة في الشكل  , 13.6لنفترض أن ( RD

لإلشارات الصغيرة ,أوجد عالقات كسب الحمقة المفتوحة (
وكسب الحمقة المغمقة (
في حالة ( 1

Vo
Vs

Vo
Vi

 ,) A معامل التغذية ال راجعة (

Vf
Vo

,)  

.) Af 

 ,) A أوجد العالقة التقريبية لكسب الحمقة المغمقة (  .) Afأىمل مقاومة خرج الترانزستور ( .) ro

الشكل  :12.3دارة المسألة .6.6


R 
; 1  2  .
gm RD R1 
R1 
1
R1  R2
gm R D

201

; Af 

R1
R1  R2

Ans. A  gm RD ;  
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 .7ليكن مضخم التيار بوجود تغذية راجعة المبين في الشكل  ,14.6والتي جرى تحميميا في المثال  ,2.6أوجد
عالقة كسب التيار لمحمقة المغمقة تحت شرط كسب الحمقة الكبير جدًا .اذكر الشرط بدقة.

الشكل  :17.3دارة المسألة .7.6

R 
 1  F  .
RM 



R 
  1  F  ; gm 2 RD

RM 


Ans. A f

 .8لتكن الدارة المينة في الشكل .18.6ولتكن مقاومة المضخم التفاضمي (  ) A1النيائية .استعمل الدا رة
المكافئة في حالة شروط اإلشارات الصغيرة إليجاد عالقات كسب الحمقة المفتوحة (
التغذية الراجعة (

Vf
Io

 ,)  وكسب الحمقة المغمقة (

Io
Vs

Io
Vi

 ,) A ومعامل

.) Af 

إذا كان كسب الحمقة أكبر بكثير من (  ,) 1أوجد العالقة التقريبية لكسب الحمقة المغمقة (  .) Afأىمل
مقاومة خرج الت رانزستور ( .) ro 2

202

ISSN: 2617-989X

الشكل  :18.6دارة المسألة .8.6
1
.
RF

; Af

A1 gm 2
1  A1 gm 2 RF

Ans. A  A1 gm 2 ;   RF ; Af 

 .9لتكن الدارة المبينة في الشكل .19.6وليكن كسب مضخم الحمقة المفتوحة (  ,) Aوالمقاومة التفاضمية لو
(  ,) Ridومقاومة الخرج معدومة .استعمل الدارة المكافئة إليجاد عالقة كسب الحمقة المغمقة (

Vo
Is

) Af 

تحت أي شرط تكون العالقة التقريبية لكسب الحمقة المغمقة ( ) Af   Rf؟

الشكل  :19.6دارة المسألة .9.6
1
.
RF

203

; Af

A1 gm 2
1  A1 gm 2 RF

Ans. A  A1 gm 2 ;   RF ; Af 
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نموذج مذاكرة لمفصل السادس
كمية .....

الجامعة ........

المادة :الدا رات اإللكترونية  Electronic Circuitsنموذج امتحان لمفصل السادس :مضخمات التغذية ال راجعة
أستاذ المادة.... :
المدة :ساعة واحدة

العالمة01 :

مالحظات ىامة:
 المادة مغمقة
 يسمح باستعمال اآلالت الحاسبة
اختر اإلجابة الصحيحة ( 01عالمات)
 .1من مزايا التغذية الراجعة السالبة:
 )aاستقرار الكسب
 )bالتحكم بمقاومتي الدخل والخرج

 )cالحد من التشويو الالخطي
 )dكل ما ذكر

 .2من مزايا التغذية الراجعة السالبة:
 )aتقميل عرض المجال
 )bتخفيض نسبة اإلشارة إلى التداخل
 )cعدم التحكم بمقاومتي الدخل والخرج
 )dغير ذلك
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 .3لنفترض مضخم تغذية راجعة سالبة كما ىو مبين في الشكل التالي ,إذا كان كسب المضخم الرئيسي
(
)a
)b
)c

1 V
V
 ) A   2000ومعامل التغذية الراجعة (
V
16 V
125
1

16
125

 ,)   يكون كسب الحمقة ( :)Loop gain

 2000 ) )d

 .4لنفترض مضخم تغذية راجعة سالبة كما ىو مبين في الشكل السابق ,إذا كان كسب المضخم الرئيسي
1 V
V
(  ) A   2000ومعامل التغذية الراجعة (
V
16 V

 ,)   يكون كسب مضخم التغذية الراجعة أو

كسب الحمقة المغمقة ( :)Feedback amplifier gain

125 )a
125 )b

15.87 )c
15.87 )d

 .5لنفترض مضخم تغذية راجعة سالبة كما ىو مبين في الشكل السابق ,إذا كان كسب المضخم الرئيسي
1 V
V
(  ) A   2000ومعامل التغذية الراجعة (
V
16 V

 ,)   تكون كمية التغذية الراجعة ( amount of

:)feedback

 126 )a
126 )b
15.87 )c

15.87 )d
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 .6دارة مضخم التغذية الراجعة السالبة المبينة في الشكل المبين أدناه ىي نوع:
 )aتسمسمي  -تسمسمي ()series– series
 )bتفرعي  -تسمسمي ()shunt– series
 )cتسمسمي  -تفرعي ()series–shunt
 )dتفرعي  -تفرعي ()shunt–shunt

 .7دارة مضخم التغذية الراجعة السالبة المبينة في الشكل المبين أدناه ىي نوع:
 )aتسمسمي  -تسمسمي ()series– series
 )bتفرعي  -تسمسمي ()shunt– series

 )cتسمسمي  -تفرعي ()series–shunt
 )dتفرعي  -تفرعي ()shunt–shunt
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 .8دارة مضخم التغذية الراجعة السالبة المبينة في الشكل المبين أدناه ىي نوع:
 )aتسمسمي  -تسمسمي ()series– series
 )bتفرعي  -تسمسمي ()shunt– series

 )cتسمسمي  -تفرعي ()series–shunt
 )dتفرعي  -تفرعي ()shunt–shunt

 .9دارة مضخم التغذية الراجعة السالبة المبينة في الشكل المبين أدناه ىي نوع;
 )aتسمسمي  -تسمسمي ()series– series
 )bتفرعي  -تسمسمي ()shunt– series
 )cتسمسمي  -تفرعي ()series–shunt
 )dتفرعي  -تفرعي ()shunt–shunt
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 .12دارة مضخم تغذية راجعة سالبة ,كسب الترددات المتوسطة (  ,) AM  104وقيمة معامل التغذية الراجعة
(  ,)   0.1وتردد القطع العموي لممضخم الرئيسي (  ,) fH  100 Hzيكون تردد القطع العموي لمضخم

التغذية الراجعة ( ) fH f
100.1kHz )a
100.1Hz )b

100.1MHz )c
100.1GHz )d

اإلجابة الصحيحة لنموذج مذاكرة الفصل السادس ( 12عالمات)
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الفصل السابع
المرشحات
كممات مفتاحية KEYWORDS
تابع نقل المرشح  ,Filter Transmissionأنواع المرشحات  ,Filter Typesمواصفات المرشحات Filter

 ,Specificationمرشحات بترورث وتشيبتشيف  , Butterworth and Chebyshev Filtersمرشحات
الدرجة األولى والدرجة الثانية .First Order and Second Order Filter
-

-

الممخص ABSTRACT
ييدف الفصل السابع إلى د راسة وتحميل لبنة ىامة من لبنات نظم االتصاالت وأجيزة القياس اإللكترونية ,إنيا

المرشحات .تصميم المرشحات ىي واحدة من المج االت اليندسية القميمة جداً ,التي ليا نظرية تصميم كاممة ,بد ءا

من المواصفات وا نتياء بالتنفيذ .تتطمب الدراسة التفصيمية لتصميم مرش ح كتاب ًا كام الً  ,وتوجد ف ي الواقع مثل ىذه
الكتب .في الحيز المحدود والمتاح ىنا ,عمينا أن نركز عمى مجموعة مختارة من الموضوعات التي تعطي مقدمة
في الموضوع وكذلك جرعة عممية مفيدة لتحميل وفيم المرشحات.

عممَت أقدم التقانات في تنفيذ المرشحات الممفات (  )Inductorsوالمكثفات ( . )Capacitorsوتسمى الدارات
َ
است َ
الناتجة مرشحات (  )LCغير الفعالة .تعمل ىذه المرشحات بشكل جيد عند الترددات العالية  ,غير أنو ,في
تطبيقات الترددات المنخفضة (حتى  100كيمو ىرتز) تكون الممفات المطموبة كبيرة القيمة والحجم ,وخواصيا

صن ع بحجوم صغيرة متوافقة م ع التقنيات
بعيدة عن المثالية .وعالوة عمى ذلك ,ىذه الممفات من المستحيل أن تُ َ
الحديثة لتجميع األنظمة اإللكترونية المُكاممة .ولذلك ,كان ىناك اى تمام كبي ر لمعثور عمى تنفيذ الم رشحات الخالية

من الممفات ,كالمرشحات الفعالة (  ,)active RC filters ( )RCومرشحات القواطع
-

.)capacitor filters

المكثفات ( Switched
-

-

تَ ستعمل المرشحات الفعالة ( ) RCمضخمات العمميات جنبا إلى جنب مع المقاومات والمكثفات باالعتماد عمى
تقانات التصنيع المنفصمة ( ,) discreteأو اليجينة  -غشاء سميك (  ,) hybrid thick filmأو اليجينة -
-

غشاء رقيق ( .)hybrid thin filmومع ذلك ,وفي حالة اإلنتاج الكمي ,ال تكون مثل ىذه التقانات اقتصادية
-

مقارنة بتقانات تصنيع الدارات المتكاممة (  .)ICالمرشحات ا لقابمة لممكاممة حالي ًا ,ىي مرشحات القواطع

-

المكثفات ( .)Switched capacitor filters
-

مخرجات الفصل السابع ILO7
فيم كيفية توصيف المرشح عن طريق تابع نق مو ,وكيف يمكن تصنيفو بمعرفة حزمة التمرير ,وحزمة المنع .القدرة
عمى تعريف المرشح من خالل تعريف تابع التحويل لو والذي يحقق مواصفات معينة ,بما فييا استعمال

النموذجين ا لمشيورين لممرشحات :كمرشح بترورث  ,ومرشح تشيبتشيف .فيم واستيعاب مرشحات الدرجة األولى
والدرجة الثانية وداراتيما.
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األهداف التعميمية لمفصل السابع ILO7
دراسة توصيف المرشح عن طريق تابع النقل ,وتصنيفو عن طريق معرفة حزمة التمرير ,وحزمة المنع .والقدرة
عمى تعريف المرشح عن طريق تابع التحويل الذي يحقق مواصفات معينة ,بما فييا استعمال النموذجين
المشيورين لممرشحات :كمرشح بترورث ,ومرشح تشيبتشيف .ودراسة مرشحات الدرجة األولى والدرجة الثانية
وداراتيما.
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 .1تابع النقل لممرشح ,أنواع المرشحات ,ومواصفات المرشحات FILTER
TRANSMISSION, TYPES, AND SPECIFICATION
تابع النقل ( )Filter Transmission
المرشحات التي سنتناوليا بالدراسة ,ىي دا رات خطية ,ممثمة برباعي أقطاب ( ,)Two-port networkومبينة
في الشكل .1.1

الشكل  :1.7مرشح خطي ممثل برباعي أقطاب.
تابع تحويل المرشح ( )  )The filter transfer function ( )T (sىو نسبة جيد الخرج ( )  )V o (sلرباعي
األقطاب عمى جيد الدخل ( )  )V i (sأي:
) V o (s
) V i (s

T s  

يمكن إيجاد تابع نقل المرشح (  )The filter transmissionمن خالل دراسة التابع ( )  )T (sعند ( ,) s  j 
ويمكن كتابة صيغتو عمى شكل طويمة (  ,) T  j   ( )Magnitudeوفرق طور (.) e j    ( )Phase
T  j    T  j   e j   

غالباً ما تُقدر طويمة النقل بالديسبل وتُكتب بصيغة تابع الكسب ( )Gain function
G    20 log T  j   , dB
أو تُكتب بصيغة تابع التخميد ( )Attenuation function
A     20 log T  j   , dB
يمكن كتابة عالقة الخرج كتابع إلى التردد (  ) V o  j  بداللة كل من إشارة الدخل (  ) V i  j  وطويمة تابع
التحويل (  ,) T  j  وفقًا لمعالقة التالية:

Vo  j  T  j V i  j

يتغير خواص طور اإلشارة بسبب مرورىا عبر المرشح وفقاً لتابع طور المرشح ( .)   
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أنواع المرشحات ()Filter Types
نيتم ىنا ,بشكل خاص ,بالمرشحات التي تؤدي وظيفة انتخاب لمتردد (  :)Frequency-selectionممررة
اإلشارات التي يقع ترددىا ضمن حزمة معينة ,ومانعة تمرير اإلشارات التي يقع ترددىا خارج ىذه الحزمة .ليذاا
المرشح المثالي حزمة تردد (أو حزمات) ,تكون خالليا طويمة تابع النقل واحدية ,وىي حزمة تمرير المرشح

(  ,)The filter passbandولو أيضًا حزمة تردد (أو حزمات) تكون خالليا طويمة تابع النقل معدومة ,وىي
حزمة منع تمرير المرشح (  .)The filter stopbandويوضح الشكل  2.1خواص النقل المثالية ألربعة أنواع
رئيسة من المرشحات ىي :مرشح التمرير المنخفض ( )Low-pass( )LPفي الشكل  ,(a) 2.1ومرشح التمرير
العالي ( )High-pass( )HPفي الشكل  ,(b) 2.1ومرشح تمرير الحزمة( )Bandpass( )BPفي الشكل 2.1
) ,(cومرشح منع الحزمة ( )Bandstop ( )BSأو مرشح رفض الحزمة ( )Band-rejectفي الشكل .(d) 2.1
بحكم الحواف الرأسية لمخواص المثالية ,تعرف باسم استجابة بموكة-الجدار (.)Brick-wall

الشكل  :2.7الخواص المثالية لألنواع الرئيسة األربعة لممرشحات )a( :مرشح تمرير منخقض ( )b( ,)LPمرشح
تمرير عالي (  )c( ,)HPمرشح تمرير حزمة ( )d( ,)BPمرشح منع حزمة (.)BS
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مواصفات المرشحات ( )Filter Specification
تبدأ عممية تصميم المرشح من توصيف الخواص المطموبة من نقل المرشح من قبل الشخص الذي سيستعممو .ال
يمكن أن تكون ىذه المواصفات مثالية مثل تمك المبينة في الشكل  2.1ألن الدارات اإللكترونية ال يمكنيا تحقيق
ىذه الخواص المثالية .يبين الشكل  3.1المواصفات الفعمية لخواص نقل مرشح تمرير منخفض .بما أن الدارة

اإللكترونية ال يمكن أن تعطي مطاالً ثابتاً عند جميع ترددات حزمة التمرير ,فإن مواصفات المرشح تسمح

باالنحراف (  )Deviationضمن حزمة النقل من  0ديسيبل المثالي ,إلى الحد األعمى )( .)Amax (dBتتعمق قيمة

االنحراف األعظمي بنوع التطبيق وتتراوح قيمتيا بين (  ) 0.05 dBو (  .) 3 dBأيضا ,بما أن الدارة اإللكترونية
ال يمكن أن تعطي مطاالً صفريًا عند جميع ترددات حزمة منع التمرير ,تسمح مواصفات المرشح في الشكل 3.1

بتمرير مطال بعض الترددات عبر حزمة المنع .ومع ذلك ,تتطمب مواصفات إشارات حزمة منع التمرير أن ال

يقل تخامدىا عن قيمة أصغرية (( ) Amin (dBبالنسبة إلشارات حزمة التمرير .تتعمق قيمة التخامد (()Amin (dB
بنوع التطبيق وتتراوح قيمتو بين (  ) 20 dBو ( .)100 dB

بما أن تابع النقل في الدارات اإللكترونية ال يمكن أن يتغير بشكل حاد عند حافة حزمة التمرير ,فإن المواصفات

المبينة في الشكل  3.1تحدد حزمة من الترددات يتزايد خالليا التخامد من (  ) 0 dBإلى ((  .)Amin (dBتمتد
ىذه الحزمة العابرة ( )transition bandمن حافة حزمة التمرير (  )  pإلى حافة حزمة اإليقاف (  .) sتُستعمل

نسبة الترددين الزاويين (  ) sلقياس مدى حدة استجابة قطع مرشح التردد المنخفض ,ويسمى معامل االنتقائية
p
( . )Selectivity factorوأخيرا ,نالحظ ولمسيولة أنو جرى تحديد حزمة التمرير عند (  .) 0 dBومع ذلك ,يمكن
أن ُيعطى كسب حزمة التمرير ,إذا رغبنا في ذلك ,دون تغيير الخواص االنتقائية لو.

الشكل  :3.7مواصفات خواص النقل لمرشح تردد منخفض.
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يمكن أن نمخص معامالت خواص النقل األربعة لمرشح تردد منخفض بما يمي:
 :)  p ( .1التردد الزاوي لحزمة التمرير ( )The passband edge
 :) A max ( .2االالنحراف العظمى المسموح بيا داخل حزمة التمرير (The maximum allowed variation
)in passband transmission
 :) s ( .3التردد الزاوي لحزمة اإليقاف ( )The stopband edge

 :) A min ( .4القيمة الدنيا لمتخميد المطموبة في حزمة اإليقاف ( The minimum required stopband
)attenuation
تُ َعرف المواصفات المتشددة لمرشح بأنيا القيمة الصغرى لمعامل االالنحراف العظمى المسموح بيا داخل حزمة
التمرير (  ,)Lower A maxوالقيمة الكبرى لمعامل القيمة الدنيا لمتخميد في حزمة اإليقاف (  ,)Higher A minو/أو


معامل انتخاب (  ) sواحدي ( ,)selectivity ratio s closer to unityتؤدي ىذه المواصفات إلى مرشح
p
p
أقرب ما يمكن إلى المرشح المثالي .ومع ذلك ,يجب أن تكون دارة المرشح الناتج عالية الدرجة ,وبالتالي أكثر
تعقيداً وتكمفة.

باإلضافة إلى توصيف طويمة تابع النقل لممرشح ,ىناك تطبيقات نحتاج فييا إلى توصيف استجابة فرق الطور

لممرشح ,مما يجعل تصميم مثل ىذا المرشح أكثر تعقيدًا.

بعد تحديد مواصفات المرشح ,فإن الخطوة التالية في التصميم ىي إيجاد تابع التحويل الذي يحقق تمك

المواصفات .لتمبية ىذه المواصفات ,يجب أن يقع منحني استجابة الطويمة تحت المنطقة غير المظممة في الشكل
 .3.1ىذا المنحني المبين في الشكل ىو منحني المرشح الذي يمبي تمامًا تمك المواصفات .نالحظ أن ليذا

المرشح الخاص تموجات ( )Ripplesفي االستجابة المطالية ضمن حزمة التمرير ,وأن كل قمم ىذه التموجات
متساوية القيمة.
بما أن قمم التموج تساوي إلى معامل ا الالنحراف العظمى المسموح بيا داخل حزمة التمرير (  ,) A maxفإننا نسمي

المعامل (  ) A maxبمعامل تموج حزمة التمرير (  ,)Passband rippleونسمي معامل التردد ال زاوي لحزمة
التمرير (  )  pبمعامل حزمة التموج ( .)Ripple bandwidth
تُظير استجابة المرشح الخاص تموجات أيضا في حزمة اإليقاف ,وقمم ىذه التموجات متساوية أيضاً ,وقيمة
معامل الحد األدنى لمتخميد (  ) A minمحققة ضمن حزمة اإليقاف ,وتكون االستجابة الخاصة متساوية في كل من

حزمة التمرير وحزمة اإليقاف.

تُعرف عممية الحصول عمى تابع التحويل الذي يحقق مواصفات معينة باسم مرشح التقريب (Filter
.)approximation
وأخيرا ,يبين الشكل  4.7مواصفات واستجابة النقل لمرشح تمرير الحزمة .ال توجد تموجات في حزمة التمرير
ليذا المثال الذي اخترناه كتابع تقريبي ,ويتناقص تابع النقل بدون تموج ( )Monotonicallyعمى جانبي التردد
المركزي ,محققًا أقصى قدر من االنحراف المسموح بو عمى حافتي حزمة التمرير.
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الشكل  :4.7مواصفات خواص النقل لمرشح تمرير حزمة.

 .2تابع تحويل المرشح THE FILTER TRANSFER FUNCTION
يمكن كتابة تابع التحويل (  )T  s كنسبة كثيري حدود.
aM s  aM 1 s M 1  ...  a0
T s  
s N  bN 1 s N 1  ...  b0
M

)  : (Nعدد صحيح ( )Integer numbersويمثل درجة المقام ,وىو درجة المرشح ()Filter order
(  :) a0 , a1 , ... , aMمعامالت البسط وىي أعداد حقيقية ()Real numbers
(  :) b0 , b1 , ... , bN 1معامالت المقام وىي أعداد حقيقية أيضًا.

كي تكون دارة المرشح مستقرة ,يجب أن تكون درجة البسط أقل من أو مساوية إلى درجة المقام ) . (M  N

يمكن كتابة كل من كثير حدود البسط ,وكثير حدود المقام عمى شكل جداءات ,وبالتالي يمكن إعادة كتابة تابع
التحويل (  )T  s كما يمي:



aM  s  z 1  s  z 2  ...  s  z M

 s  p1  s  p 2  ... s  p N 

T s  

(  :) z 1 , z 2 , ... , z Mجذور البسط ,وتسمى أصفار تابع التحويل ( )Transfer function zeros
(  :) p1 , p 2 , ... , p Nجذور المقام ,وتسمى أقطاب تابع التحويل (  )Transfer function polesأو األنماط
الطبيعية ()Natural modes

تكون األصفار واألقطاب إما أعدادًا حقيقية ,أو أعدادًا تخيمية ( .)Complex numbersفي حالة األعداد

التخيمية ,تكون األصفار واألقطاب أزواجاً من األعداد التخيمية المترافقة ( .)Conjugate pairsفمثالً إذا كان
(  ) 1  j 2صف ًار ,ينبغي أن يكون (  ) 1  j 2صف ًار أيضًا.
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يكون تابع النقل في حزمة اإليقاف صف ًار أو أقل من ذلك ,لذلك تتوضع عادة أصفار تابع النقل عمى المحور

التخيمي (  ) j عند ترددات حزمة اإليقاف .وىذا ىو حال تابع النقل المرسوم في الشكل  . 3.7يبدو أن التخميد
النيائي (نقل معدوم) عند ترددي حزمة اإليقاف (  ) l 1و (  ) l 2لممرشح الخاص .لذلك يكون ليذا المرشح
صفران عند (  ) s   j l 1و (  .) s   j l 2ومع ذلك ,بما أن األصفار العقدية تكون عمى شكل أزواج
مترافقة ,يجب أن يكون ىناك أصفار عند (  ) s   j l 1و (  ) s   j l 2أيضاً .وىكذا سيتكون كثير حدود

البسط ليذا المرشح من الجداءات (  ,)  s  j l 1  s  j l 1  s  j l 2 s  j l 2 والذي يمكن أن يكتب

عمى الشكل ( .)  s 2  l21  s 2  l22 ويصبح البسط في حالة ( ,)    2  l21    2  l22  ( ) s  j 
ويكون صف اًر عند (  )   l 1و ( .)   l 2

نالحظ من المثا ل المعطى في الشكل  3.7أن تابع النقل يتناقص نحو (  )  عندما يقترب التردد الزاوي ( ) 
من (  .) ويكون لممرشح صفر واحد أو أكثر عند (  .) s  وبشكل عام ,يكون عدد أصفار النقل عند
(  ) s  ىو الفرق بين درجة كثير حدود البسط )  , (Mودرجة كثير حدود المقام )  (Nلتابع التحويل .عندما
تقترب (  ) sمن (  ) يقترب تابع التحويل (  )T  s من (
صف ًار عند ( .) 

aM

s N M

) وىكذا يكون لتابع التحويل ( ) N  M

كي تكون دارة المرشح مستقرة ,يجب أن تقع جميع األقطاب في النصف األيسر من المستوي (  ,) sوبالتالي

يجب أن يكون لكل قطب من األقطاب (  ) p1 , p 2 , ... , p Nجزءًا حقيقيًا سالبًا .يبين الشكل  5.7التوضع
النموذجي لألصفار واألقطاب لمرشح التمرير المنخفض المعطى تابع نقمو في الشكل  .3.7لقد افترضنا أن ىذا

المرشح ىو من الدرجة الخامسة ) . (N  5لو زوجان من األقطاب العقدية المترافقة وقطب واحد عمى المحور
ال
الحقيقي ,أي ما مجموعو خمسة أقطاب .تقع جميع األقطاب بجوار حزمة التمرير ,وىو ما يعطي المرشح نق ً

عاليًا عند ترددات حزمة التمرير.
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الشكل  :5.7توضع أصفار وأقطاب مرشح تردد منخفض من الدرجة الخامسة
في الشكل .3.7

( 5

 ,) Nوالمعطى تابع تحويمو

تقع أصفار النقل الخمسة عند (  ,) s   j l 1و (  ,) s   j l 2و (  .) s  وبالتالي ,فإن لتابع تحويل ىذا
المرشح الشكل التالي:





2
l2

2

s



a4 s  
2

2
l1

s  b4 s  b3 s  b2 s  b1 s  b0
3

2

5

4

T s  

ليكن مرشح تمرير الحزمة (المثال الثاني) الذي أعطيت استجابتو المطالية في الشكل  . 4.7تقع أصفار ىذا
المرشح عند (  ) s   j l 1و (  ,) s   j l 2ولو صفر أو أكثر عند (  ,) s  0ولو أيضًا صفر أو أكثر عند
( ( ) s  ألن تابع النقل يتناقص نحو (  ) 0عندما يقترب التردد الزاوي (  ) من (  ) 0أو (  .) عمى افتراض

أنو يوجد فقط صف ًار واحدًا عند كل من (  ) s  0و (  ,) s  يجب أن يكون تابع تحويل المرشح من الدرجة

السادسة ,وفقاً لمشكل التالي:







a5 s s 2  l21 s 2  l22

s  b5 s  b4 s  b3 s  b 2 s  b1 s  b0
2
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يبين الشكل  6.7توضع األقطاب واألصفار ليذا المرشح.

الشكل  :6.7توضع أصفار وأقطاب مرشح تمرير حزمة من الدرجة السادسة

(6

 ,) Nوالمعطى تابع تحويمو

في الشكل .4.7
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وكمثال ثالث وأخير ,نأخذ مرشح التمرير المنخفض المعطى تابع نقمو في الشكل  .(a) 7.7نالحظ أنو في ىذه
الحالة ال توجد قيم محددة لـ ( )ωيكون التخميد عندىا النيائياً (النقل معدوم).

الشكل  :7.7توضع أصفار وأقطاب مرشح تمرير منخفض من الدرجة الخامسة

( 5

 ,) Nوالمعطى تابع تحويمو

في الشكل .(a) 7.7
من الممكن أن تكون جميع األصفار ليذا المرشح عند (  .) s  إذا كان ىذا ىو الحال ,فإن تابع تحويل
المرشح يأخذ الشكل
a0
s  bN 1 s N 1  ...  b0
N

T s  

ُيعرف مثل ىذا المرشح بمرشح كمي األقطاب (  .)All-pole filterويبين الشكل  (b) 7.7التوضع النموذجي
لألقطاب واألصفار لمرشح التمرير المنخفض من الدرجة الخامسة والمعروف بالمرشح كمي األقطاب.
وجدنا أن كل األصفار لممرشحات التي درسناىا تقع عمى المحور التخيمي (  ,) j والتي تقع في حزمة اإليقاف
لممرشح (المرشحات) بما فييا (  )   0و (  .)   لمحصول عمى مرشح انتقائيتو عالية ,ينبغي أن تكون كل
أقطابو أعدادًا عقدية مت ارفقة (باستثناء حالة المرشحات التي تكون درجتيا فردية ,فإن أحد أقطابيا يقع عمى
المحور الحقيقي) .نشير أخي ًار إلى أنو كمما كان المرشح أكثر انتقائية كانت درجتو أعمى وأقرب إلى المحور

التخيمي.
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 .3مرشحات بترورث وتشيبتشيف BUTTERWORTH AND CHEBYSHEV
FILTERS
سنعرض في ىذا القسم لتابعين اثنين كثي ارً ما يستعمالن كخواص نقل تقريبيين لمرشحات التمرير المنخفض.
تغني معادالت التصميم الالزمة لتصميم المرشح عن الحاجة ألجيزة الكمبيوتر أو جداول تصميم المرشحات.
ومع ذلك ,تقتصر فائدتيما عمى تطبيقات بسيطة نسبياً.

عمى الرغم من أننا سندرس مرشحات التمرير المنخفض فقط ,إال أنو يمكن تطبيق ىذه الد راسة عمى أنواع
المرشحات األخرى.

مرشح بترورث Butterworth Filter
يبين الشكل  8.7رسمًا تخطيطياً لالستجابة المطالية لمرشح بترورث.

الشكل  :8.7االستجابة المطالية لمرشح تمرير منخفض نوع بترورث.
يبدي ىذا المرشح تناقصاً مباش ًار وبدون تعرجات لتابع نقمو .تقع جميع األصفار ليذا المرشح عند ( ,)   
مما يجعمو مرشح كمي األقطاب .يعطى تابع المطال لمرشح بترورث من الدرجة (  ) Nفي العالقة التالية:
1
2N






1  
 p


T  j 

2

(  :)  pالتردد الزاوي لحزمة التمرير
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يصبح تابع المطال عند (  )   pكما يمي:
1
1  2

T  j p  

يحدد المعامل (  ) مقدار االالنحراف العظمى (  ) A maxالمسموح بيا داخل حزمة التمرير وفقاً لممعادلة التالية:
A max  20 log 1   2

وبالعكس يمكن تحديد قيمة المعامل (  ) من معرفة مقدار االالنحراف العظمى (  ) A maxالمسموح بيا داخل
حزمة التمرير وفقاً لممعادلة التالية:
1

A max
10

  10

نالحظ أن االنحراف األعظمي في مرشح بترورث يحدث عند حافة حزمة التمرير (بدءًا من القيمة المثالية

الواحدية) .يمكن إثبات أن أول (  ) 2 N  1مشتقًا لتابع الطويمة (  ) Tبالنسبة إلى (  ) ىي أصفار عند (
 .)   0تجعل ىذه الخاصية استجابة بترورث استجابة مسطحة جدًا قرب (  .)   0وتسمى ىذه االستجابة

االستجابة المسطحة العظمى (  .)Maximally flat responseوتزداد درجة التسطيح في حزمة التمرير كمما
ازدادت درجة المرشح ( ,)Nكما ىو مبين في الشكل .9.7

الشكل  :9.7االستجابة المطالية لمرشح بترورث.
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يشير ىذا الشكل أيضاً كما ىو متوقع ,إلى أنو كمما ازدادت درجة المرشح اقتربت استجابتو من استجابة المرشح
المثالي وىو ما يعرف باستجابة بموكة-الجدار (  .)Brick-wall typeعند حافة حزمة اإليقاف ( ,)   s
يمكن الحصول عمى تخميد مرشح بترورث بوضع (  ,)   sفنحصل عمى:






2N










  10 log 1   2  s
 p








2N








1
A s    20 log 


 1   2  s
 p




يمكن استعمال المعادلة أعاله لتحديد درجة المرشح (  ,) Nوىي أصغر قيمة صحيحة تحقق المتراجحة
(  .) A s   Aminوتُحدد أقطاب مرشح بترورث من الدرجة (  ) Nباستعمال الرسم البياني المبين في الشكل
 .(a) 10.7نالحظ أن األقطاب تقع عمى دائرة نصف قطرىا

222

ISSN: 2617-989X

الشكل  :10.7تحديد أقطاب مرشح بترورث من الدرجة ( )Nباستعمال الرسوم البيانية.
1


 1 N
(  )  p  وتتباعد األقطاب عن بعضيا بزوايا متساوية مقدار كل منيا ( ) .يبعد القطب األول عن
N
 

) .بما أن كل األقطاب تبعد عن مركز الدائرة بعدًا ثابتًا يساوي إلى
المحور التخيمي (  ) j بزاوية مقدارىا (
2N

1
N

1

نصف قطرىا ,سيكون لكل األقطاب نفس التردد (  .) 0   p  تعطي األشكال  ,(b) 10.7و ) ,(cو
 
) (dأقطاب مرشحات بترورث من الدرجة (  ,) N  2و (  ,) N  3و (  ) N  4عمى التوالي .وبمجرد أن
نوجد األقطاب (  ) p1 , p 2 , ... , p Nالتي عددىا (  ) Nقطبًا ,يمكن كتابة تابع التحويل كما يمي:
k 0N

 s  p1  s  p 2  ...  s  p N 

T s  

( :)Kثابت يساوي إلى كسب المرشح عند التيار الساكن (.)dc gain
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كممخص ,لمحصول عمى تابع تحويل مرشح بترورث الذي يحقق مواصفات النقل الموضحة في الشكل  3.7نقوم
باإلجراء التالي:
 .1تحديد (  ) من المعادلة (  1

A max
10

,)   10

 .2تحديد درجة المرشح المطموبة (  ,) Nوىي أصغر قيمة صحيحة تحقق المتراجحة ( ,) A s   Amin

باستعمال العالقة ( 



2N







) A s   10 log 1   2  s
 p




 .3إيجاد األقطاب التي عددىا (  ) Nقطبًا باستعمال الشكل البياني التالي:

k 0N
 .4تحديد التابع (  )T  s من المعادلة (
 s  p1  s  p 2  ...  s  p N 
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1.7 المثال
:أوجد تابع تحويل مرشح بترورث الذي يحقق مواصفا ت مرشح التمرير المنخفض التالية
.) f p  10 kHz , Amax  1 dB , f s  15 kHz , Amin  25 dB , dc gain  1 (
الحل
)  (  تحديد.1
  10

Amax
10

1
10

 1  10  1  0.5088

) N (  تحديد درجة المرشح المطموبة.2

A s   A min


A s   10 log 1   2  s
 p




1  2  s
 p






2N


2 N log  s
 p


 10

A min
10





2N


 s
 p



  A min






2N



10

A min
10



1

2

 A10min


10  1 


  log 
2








25
 A10min



10
10

1
10
1 



log
log
 2

  0.5088 2 







  N  8.76  N  9
N 
N 
 
 15 
2 log  
2 log  s 
 p 
 10 



12.7  ) قطبًا استنادًا إلى الشكلN (  إيجاد األقطاب التي عددىا.3

.1.7  األقطاب التسعة لمرشح بترورث لممثال:11.7الشكل

ISSN: 2617-989X

225


2N





N



180
 10
29

180
 20
9

1

1
N

تردد األقطاب


1



1
9

rad

4
0   p     2 10 kHz  
  6.773 10
s
 
 0.5088 

p1,9  0   cos 80  j sin 80   0   0.1736  j 0.9848 

)p1( إيجاد القطب األول

 s  pi   s  pi*  ; p i , p i*     j  
 s  pi   s  p i*    s    j   s    j  
 s  pi   s  p i*   s 2   s  j  s   s   2  j    j  s  j     2
 s  pi   s  p i*   s 2   2   s   2   2 
p1 , p1*   p 9     0.1736 0  j 0.9848 0 
2
2
 s  p1  s  p9   s 2  2  0.1736 0  s   0.1736 0    0.9848 0 
 s  p1  s  p9   s 2   0.3472 0  s  02 
 s  p 2  s  p8   s 2  0 s  02 
 s  p3  s  p 7   s 2  1.5321 0  s  02 
 s  p 4  s  p 6   s 2  1.8794 0  s  02 
 s  p5    s  0 
)T  s  (  تحديد التابع.4
T s  

09

 s  0  s 2  1.8794 0  s  02  s 2  1.5321 0  s  02  s 2  0 s  02 



1
s   0.3472 0  s  02 
k 9
T  0  9 0  1  k  1
2

0
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مرشح تشيبتشيف Chebyshev Filter
يبين الشكل  12.7تابع النقل لمرشحات تشيبتشيف ذات الدرجة الزوجية والفردية .يبدي مرشح تشيبيشيف
استجابة متساوية لمتموج (  )Equirippleفي حزمة التمرير وتناقصاً بدون تموج ( )Monotonicallyفي حزمة
اإليقاف .في حين أن المرشح فردي الدرجة لديو (  ,) T  0   1والمرشح زوجي الدرجة لديو أقصى درجات

االنحراف عند (  .)   0وفي كال الحالتين يمثل مجموع عدد النيايات الصغرى والنيايات العظمى درجة المرشح
( .) N

الشكل :12.7خواص النقل لمرشح بترورث ( )aزوجي الدرجة )b( ,فردي الدرجة.
تقع كل أصفار تابع نقل مرشح تشيبتشيف عند (  ,)   مما يجعمو مرشح كمي األقطاب.تعطى عالقة تابع
تحويل مرشح تشيبتشيف درجتو (  ,) Nوحزمة تمريره (  )  pبما يمي:
for    p

for    p


 
 

1

 
 



1   2 cos 2  N cos 1 
 p


1



1   2 cosh 2  N cosh 1 
 p



T  j  

T  j  

يعطى تابع مطال المرشح عند حدود حزمة التمرير (  )   pبالعالقة التالية:
1
1  2
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يحدد المعامل (  ) التموج (االنحراف) داخل حزمة التمرير وفقًا لممعادلة التالية:
A max  10 log 1   2 
وبالعكس ,بمعرفة االنحراف األعظمي (  ) A maxيمكن تحديد قيمة المعامل ( , ) وفقاً لممعادلة التالية:
1

A max
10

  10

يمكن إيجاد تخميد مرشح تشيبيتشيف عند تردد حافة اإليقاف (  )   pوفقًا لممعادلة التالية:


   
A s   10 log 1   2 cosh 2  N cosh 1  s   
 p  



 


باستعمال اآللة الحاسبة ,يمكن حساب درجة المرشح المطموبة (  ) Nاستنادًا إلى المعادلة أعاله لمحصول عمى

القيمة الصغرى لمتخميد المطموبة في حزمة اإليقاف (  ,) A minوذلك بإيجاد القيمة الصغرى (  ) A minالتي تحقق

(  .) A s   Aminكما ىو الحال بالنسبة لمرشح بترورث ,فإن زيادة درجة مرشح تشيبيتشيف (  ) Nتجعل
استجابة طويمة التابع تقترب من االستجابة المثالية (استجابة بموكة-الجدار لمرشح التمرير المنخفض).
تُحسب أقطاب مرشح تشيبيتشيف باستعمال العالقة التالية:
 2 k 1  
 1
 2 k 1  
 1
1 1 
1 1 
p k    p sin 
 sinh  sinh
  j  p cos 
 cosh  sinh

 
 N 2
N
 N 2
N
k  1, 2,..., N

أخي ًار ,يمكن كتابة تابع تحويل مرشح تشيبيتشيف وفقًا لمعالقة التالية:



k  pN

 2N 1  s  p1  s  p 2  ...  s  p N

T s  

( :) kكسب التيار المستمر ( )dc gainالمطموب أن يحققو المرشح.

228

ISSN: 2617-989X

كممخص ,لمحصول عمى تابع تحويل مرشح تشيبيتشيف الذي يحقق مواصفات النقل الموضحة في الشكل 3.7
نقوم باإلجراء التالي:
 .1تحديد (  ) من المعادلة (  1

A max
10

)   10

 .2تحديد درجة المرشح المطموبة (  ) Nوىي أصغر قيمة صحيحة تحقق المتراجحة ( ,) A s   Amin
 
باستعمال العالقة (   

  

 s
 p











) A s   10 log 1   2 cosh 2  N cosh 1 

 .3إيجاد األقطاب التي عددىا (  ) Nقطبًا باستعمال العالقة التالية:
 2 k 1  
 1
 2 k 1  
 1
1 1 
1 1 
p k    p sin 
 sinh  sinh
  j  p cos 
 cosh  sinh

 
 N 2
N
 N 2
N
k  1, 2,..., N

 .4تحديد التابع (  )T  s من المعادلة (



k  pN

 2N 1  s  p1  s  p 2  ...  s  p N

)T  s  

يقدم مرشح تشيبيشيف حالً أكثر كفاءة من مرشح بترورث .عندما يكون لكال المرشحين نفس االنحراف األعظمي

(  ) A maxونفس الدرجة (  ,) Nفإن مرشح تشيبيشيف يؤدي إلى تخميد أكبر في حزمة اإليقاف من التخميد الذي
يعطيو مرشح بترورث  .أو بالمقابل ,لتحقيق نفس المواصفات  ,يتطمب مرشح تشيبيشيف درجة أقل من درجة

مرشح بترورث .وىذا ما سيوضحو المثال التالي.
المثال 2.7

أوجد تابع تحويل مرشح تشيبيشيف الذي يحقق مواصفات مرشح التمرير المنخفض التالية:
( .) f p  10 kHz , Amax  1 dB , f s  15 kHz , Amin  25 dB , dc gain  1
الحل
 .1تحديد ( ) 
1

 1  1010  1  0.5088

Amax
10

  10

 .2تحديد درجة المرشح المطموبة ( ) N
A s   A min
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A s   10 log 1   2 cosh 2  N cosh 1  s     A min
 p  



 

10

A min
10

10



 1   2 cosh 2  N cosh 1  s
 p



A min
10

2

1



 cosh  N cosh 1  s
 p




 
 


 
 

A min


10




10

1
1 s
cosh 1 

  N cosh 
2


p






A min
25



10
10
 10  1 
 10  1
cosh 1 
cosh 1 

2
2



  0.5088 

N 

N 
 
 15 
cosh 1  
cosh 1  s 
 p 
 10 


N  4.413  N  5




1

  N  cosh  34.89 
cosh 1 1.5

 ) قطبًاN (  إيجاد األقطاب التي عددىا.3

 2 k 1  
 1
 2 k 1  
 1
1 1 
1 1 
p k    p sin 
 sinh  sinh
  j  p cos 
 cosh  sinh

 
 N 2
N
 N 2
N
1 
1 
 2 1  
1
 2 1  
1
1
1
p1    p sin 
 sinh  sinh
  j  p cos 
 cosh  sinh

0.5088 
0.5088 
 5 2
5
 5 2
5
p1   p   0.0895  j 0.988 ; p1 , p 5   p   0.0895  j 0.988
p 2 , p 4   p   0.2342  j 0.6119 
p 3   p   0.2895

)T  s  (  تحديد التابع.4
T s  
T s  
T  0 

k  pN

 2N 1  s  p1  s  p 2  ...  s  p N


k  p5

8.1408  s  0.2895  p   s 2  0.4684  p s  0.4293  p2  s 2  0.179  p s  0.984  p2 
k  p5

8.1408  0.2895  p   0.4293  p2  0.984  p2 
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1 k 1
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 .4مرشحات الدرجة األولى والدرجة الثانيةFIRST-ORDER AND SECOND-
ORDER FILTER
سندرس ىنا أبسط توابع التحويل لممرشحات من الدرجة األولى والثانية .ىذه التوابع مفيدة في حد ذاتيا في تصميم
مرشحات بسيطة .ويمكن أيضا استعماليا بربطيا عمى التعاقب لتحقيق مرشحات بدرجات أكبر .تُعد طريقة
التصميم المتعاقب من أكثر الطرق شيوعًا في تصميم المرشحات الفعمبة (تمك التي تستعمل دا رات مضخمات

العمميات وعناصر  .) RCبما أن أقطاب المرشح تكون عمى شكل أزواج من األعداد العقدية المترافقة ,فإن توابع
التحويل تُكتب عمى شكل جداءات من توابع مرشحات الدرجة الثانية .عندما يكون تابع التحويل (  )T  s فردي
الدرجات ,سيكون ىناك أيضا تابع تحويل من الدرجة األولى ضمن الجداءات .ومن ثم يجري تحقيق مرشحات
الدرجة الثانية (والدرجة األولى في حال وجودىا) باستعمال أحد دا رات مضخمات العمميات وعناصر  RCالتي
سيجري دراستيا الحقاً .توصل كتل المرشحات عمى التعاقب .بما أن خرج كل كتمة من كتل المرشحات ىو خرج
مضخم عمميات فإن مقاومة خرجو تكون منخفضة القيمة (صف ًار في الحالة المثالية) ,مما يجعل الربط عمى

التعاقب ال يؤثر إطالفًا عمى تابع تحويل كل مرحمة عمى حدة .وبالتالي فإن تابع التحويل الكمي ىو ببساطة جداء
توابع التحويل الفردية ,التي تعطي تابع التحويل (  )T  s األصمي.

مرشحات الدرجة األولى First-Order Filters

يعطى تابع التحويل العام لمرشح من الدرجة األولى بالعالقة التالية:
a1 s  a0
s  0

T s  

لتابع التحويل شبو الخطي خاصية مرشح من الدرجة األولى ,لو قطب عند (  ,) s   0وصفر عند
a

(  ,) s   0ويقترب كسب الترددات العالية لو (  )High-frequency gainمن القيمة (  .) a1تُحدد معامالت
a1
البسط (  ) a1و (  ) a0نوع المرشح (عمى سبيل المثال ,مرشح تمرير منخفض ,مرشح تمرير عالي ,وما إلى ذلك).
يبين الشكل  13.7مرشح تمرير منخفض فعال من الدرجة األولى ومرشح تمرير عالي فعال من الدرجة األولى
أيضًا ,منفذين باستعمال دارات إلكترونية مكونة من مضخم عمميات وعناصر  RCوآخرين غير فعالين منفذين
باستعمال دارات إلكترونية مكونة من عناصر  RCفقط .تتميز المرشحات الفعالة عن المرشحات غير الفعالة
بإمكانية الحصول عمى الكسب الذي نرغبو ,مع إمكانية ضبط معامالت تابع التحويل دون أن يؤثر ذلك عمى

المعامالت األخرى .نشير إلى أن مقاومة خرج المرشح الفعال ىي أيضا منخفضة جدا ,مما يجعل ربط

المرشحات عمى التتالي أو عمى التعاقب ممكنًا وسيالً .غير أن مضخم العمميات يحد من عمل المرشح الفعال
عند الترددات العالية.
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لنحمل مرشح التمرير المنخفض ونوجد معادالتو وداراتو في حالتي المرشح الفعال والمرشح غير الفعال.
 تابع التحويل
يعطى تابع تحويل المرشح المنخفض بالعالقة التالية:
a0
s  0


T s  

رسم مخطط ) (S

نستنتج أقطاب المرشح بوضع ( )T  s   
نستنتج أصفار المرشح بوضع ( )T  s   0

T  s     s  0  0  s   0
T s   0  s  

بالتالي يكون مخطط ( )Sكما ىو مبين في الشكل .14.7
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الشكل  :13.7تنفيذ مرشح تمرير منخفض ومرشح تمرير عالي.
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 :)Filter Type( نوع المرشح
 :)S-plane Singularities( مخطط ( )sلممرشح ومعامالتو المميزة
 :)Bode plot for |T|( مخطط بود لطويمة تابع التحويل لممرشح
 :)Passive Realization ( دارة المرشح غير الفعال
 :)Active Realization ( دارة المرشح الفعال
 :)Low Pass( مرشح التمرير المنخفض
 :)High Pass( مرشح التمرير العالي
 :)dc gain ( كسب التيار المستمر (كسب المرشح عند ())ω =0
 : )High Frequency gain( كسب الترددات العالية (كسب المرشح عند ( ∞ = ))ω

الشكل  :14.7مخطط ( )sلمرشح تمرير منخفض.
 رسم مخطط بود ( ) T  s 
تابع الطويمة عند (  ,) T  J  وتردد القطع الزاوي ( ) 3dB
a0
a
a
 0  T  0  , dB  20 log 0
0  0 0
0
a0
a0

j   0
 2  02

32dB
 1  3dB  0
02
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a0



0

T  0 

T  j  

a0

0

2
32dB
1
2
0



a0

32dB  02

at  3 dB  T  j 3dB  
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تابع فرق الصفحة ( )   j  
a0
a
 2 0 2   j   0 
j   0   0

T  j  

 a

arg T  j      j    arg  2 0 2   j   0  
   0

 

 0 

  j     tan 1 

يعطي الشكل  15.7مخطط بود وفرق الصفحة لتابع المرشح المنخفض.

الشكل  :15.7مخطط بود وفرق الصفحة لتابع المرشح المنخفض.
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تنفيذ المرشح المنخفض غير الفعال
يتكون مرشح التمرير المنخفض غير الفعال من مقاومة )  (Rفي الدخل ومن مكثف )  (Cفي الخرج كما ىو
موضح في الشكل .16.7

الشكل  :16.7المرشح المنخفض غير الفعال.
a0
s  0

T s  

1
sC

1
Vo
1
CR


 a0  0 
1
Vi R  1
CR
s
sC
CR
1
V
a
CR
dc gain : o |s  0  0 
1
1
Vi
0
CR

تنفيذ المرشح المنخفض الفعال
يتكون المرشح المنخفض الفعال من مضخم عمميات ومقاومتين (  ) R1 , R 2ومن مكثف (  ) C 2في الخرج كما ىو
موضح في الشكل .16.7

الشكل  :16.7المرشح المنخفض الفعال.
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a0
s  0

 1

 s C  R2 
2





R2
1


R2 
 s C  R2    1 s C R 
2
2 2 
 
 
R1
R1

T s  

 1

sC2
V
z2
T s   o 
 
Vi
z1
R1

R2
R
1
 2

R1
R1
C 2 R1
1
T s  



1
1  s C 2R 2 C 2R 2 s  1
s
C 2R 2
C 2R 2


1
C 2 R1 R 2
1
1
a0  
; 0 
; dc gain  T  0  

1
C 2 R1
C 2R 2
R1
C 2R 2


يمكن الحصول عمى مرشح الحزمة ,أو مرشح منع الحزمة بوصل المرشح المنخفض عمى التسمسل مع المرشح
العالي.
مرشحات الدرجة الثانية Second-Order Filters
تبين العالقة أدناه الصيغة العامة لتابع تحويل مرشح من الدرجة الثانية (.)Biquadratic
a2 s 2  a1 s  a0
 
s 2   0  s  02
Q 

T s  

يحدد المعامالن (  ) 0و (  )Qاألقطاب وفقًا لممعادلة التالية:

1
p1 , p 2   0  j 0 1 
2
4Q

2Q

عندما يكون المعامل ) , (Q  0.5تكون األقطاب العقدية الحاصمة مترافقة .يبين الشكل  17.7مواقع زوج
القطبين العقديين المترافقين عمى المخطط (  .) sنالحظ أن المسافة النصف قطرية لألقطاب (من مبدأ
اإلحداثيات) تساوي إلى (  ,) 0والذي يعرف باسم تردد القطب (  .)Pole frequencyيحدد المعامل ( ) Q
المسافة بين القطبين والمحور (  :) j كمما كانت قيمة ىذا المعامل كبيرة كمما كان القطبين أقرب إلى المحور
(  ,) j أي تصبح استجابة المرشح أكثر انتقائية .تؤدي القيمة الال نيائية لـ (  ) Qإلى وضع القطبين عمى
المحور (  ,) j ويمكن أن تسفر عن اىتزاز مستمر لممرشح المنفذ .تعني القيمة السالبة لممعامل (  ) Qأن
القطبين يقعان في النصف األيمن من المخطط (  ,) sوالذي يؤدي بالتأكيد إلى االىتزاز .ويطمق عمى المعامل
(  )Qاسم معامل جودة القطب ( ,)Pole quality factorأو ببساطة ,قطب المعامل ( .) Q
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الشكل  :17.7تعريف المعاممين (  ) 0و (  ) Qلزوج األقطاب العقدية الم رافقة.
تتحدد أصفار النقل لمرشح من الدرجة الثانية من معامالت البسط (  .) a0 , a1 , and a2ويترتب عمى ذلك أن
معامالت البسط تحدد نوع المرشح من الدرجة الثانية (أي ,مرشح منخفض ,أو مرشح عالي ,أو غير ذلك).

يوضح الشكل  18.7المرشحات األربعة الرئيسة وىي :المرشح المنخفض ,والمرشح العالي ,ومرشح الحزمة,
ومرشح منع الحزمة .لكل نوع من ىذه المرشحات تابع التحويل الخاص بو ,ومخطط (  ) sالذي يبين مواضع
أقطاب وأصفار المرشح ,واستجابة طويمة تابع التحويل.
كل المرشحات األربعة من الدرجة الثانية ليا زوج من األقطاب العقدية المترافقة التي تتحدد خصائصيا بتردد
القطب (  ) 0وجودة القطب ( .) Q
في حالة المرشح المنخفض ( ,)LPوالمبين في الشكل  ,(a) 18.7يقع الصفران عند (  .) s  ولالستجابة
1
المطالية ليذا المرشح قيمة ع ظمى تحصل عند (
2

 .) Qأعطيت التفاصيل المتعمقة بالقيمة العظمى ىذه

1
عمى نفس الشكل .وتحصل القيمة العظمى الستجابة مرشح بترورث عند (
2

.)Q 

يممك مرشح التمرير العالي ( )HPالمبين في الشكل  (b) 18.7صفرين عند (  .) s  0ولالستجابة المطالية
1
ليذا المرشح قيمة عظمى أيضاً تحصل عند (
2

.)Q

يقع أحد أصفار مرشح الحزمة ( )BPالمبين في الشكل  (c) 18.7عند (  ,) s  0ويقع الصفر اآلخر عند
ويسمى التردد المركزي ( The center
(  .) s  تقع قمة االستجابة المطالية لمرشح الحزمة عند ( ُ ,)   0
 ) frequencyلممرشح .وعادة ما تقاس انتقائية مرشح الحزمة من الدرجة الثانية بعرض الحزمة الترددي عند
(  .)  3 dBيحدد عرض الحزمة الفرق بين الترددين (  ) 1و(  ) 2الذي تكون االستجابة المطالية عندىما أقل بـ
(  ) 3 dBمن قيمة قمة االستجابة المطالية .ويمكن إثبات أن:
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الشكل  :13.7خصائص المرشحات األربعة الرئيسية (أ).
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الشكل  : 13.7خصائص المرشحات األربعة الرئيسية (ب).
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1
 0
2
4Q
2Q
0
Q

1 , 2  0 1 

BW  2  1 

نالحظ أنو كمما ازدادت قيمة جودة القطب ( ) Qكمما نقص عرض حزمة المرشح ,وأصبح مرشح الحزمة بالتالي
أكثر انتقائية.
يين الشكل  (d) 18.7التفاصيل المتعمقة بمرشح منع الحزمة (.)SB

 .5ممخص SUMMARY
 .1المرشح ىو رباعي أقطاب خطي تابع تحويمو (

V o s 
V i s 

 .)T  s  يمكن أن نمثل تابع التحويل بتابع نقل

المرشح (  ,)T  j    T  j   e j   وتكون طويمة تابع النقل بالديسبل كسبًا ( ) G    20 log T
أو تخميدًا ( .) A     20 log T

 .2تتحدد خواص النقل لممرشح بتردد حزمة التمرير (  )Passbandوبتردد حزمة القطع ( )Stopband
وباالنحراف األعظمي (  ) A max dB المسموح بو داخل حزمة التمرير وبالتخميد األصغري ( ) A min dB 
المطموب تحقيقو في حزمة القطع .وتحدد خواص فرق الصفحة أيضًا في بعض التطبيقات.

 .3يمكن كتابة تابع التحويل عمى شكل نسبة كثيري حدود لممتحول الالبالسي (  ,) sوتحدد درجة المرشح درجة
كثير حدود المقام (  .) Nوتحدد أقطاب المرشح جذور كثير حدود المقام والتي عددىا (  ) Nجذ اًر.

 .4لمحصول عمى انتقائية عالية ,ينبغي أن تكون األقطاب عقدية ومترافقة (باستثناء قطب حقيقي عندما تكون
درجة المرشح (  ) Nفردية) .وتتوضع أصفار حزمة القطع عمى المحور التخيمي (  ) j بما فييا ( )   0
و ( .)   

 .5تكون استجابة مرشح بترورث التي ىي استجابة مرشح منخفض ,استجابة مسطحة أعظمية عند ( .)   0
ويتناقص النقل بدون تموج مع زيادة التردد وصوالً إلى الصفر عند (  ,)   والتي تتوضع عندىا كل

األصفار .أعطيت كل من عالقة الطويمة (  ,) Tوالمعامل (  ,) والعالقة التي تسمح لنا بتحديد درجة
المرشح (  ,) Nوالمخطط البياني الذي يسمح لنا بإيجاد األقطاب ,وأخي اًر عالقة تابع التحويل.

 .6تكون استجابة مرشح تشيبشيف ,التي ىي استجابة مرشح منخفض ,استجابة متموجة مع تموج متساو في
ال إلى الصفر عند (  ,)   والتي تتوضع
حزمة التمرير .يتناقص النقل بدون تموج مع زيادة التردد وصو ً

عندىا كل ا ألصفار .أعطيت كل من عالقة الطويمة (  ) Tفي حزمة التمرير وفي حزمة المنع ,والمعامل
(  ,) والعالقة التي تسمح لنا بتحديد درجة المرشح (  ,) Nوالعالقة التي تسمح لنا بإيجاد األقطاب ,وأخي ًار

عالقة تابع التحويل.

 .7أعطي ممخص لمرشحات الدرجة األولى الرئيسة ودا راتيا.

 .8كما أعطي ممخص لخواص مرشحات الدرجة الثانية الرئيسة.
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أسئمة ومسائل الفصل السابع QUESTIONS AND PROBLEMES
أسئمة الفصل السابع
اختر اإلجابة الصحيحة
 .1المرشح ىو دارة رباعي أقطاب الخطي:
 )aصح
 )bخطأ
 .2يمكن توصيف مرشح التمرير بأربعة معامالت ىي:
 )aمعامل تردد حزمة التمرير (  ,)  pومعامل تردد حدود حزمة المنع (  ,) sوترددي قطع الحزمة (
 ,) 1 , 2وترددي منع الحزمة ( ) 1 , 2
 )bمعامل تردد حزمة التمرير (  ,)  pومعامل تردد حدود حزمة المنع (  ,) sوتابع التحويل ( ,)T  s 
وترددي منع الحزمة ( ) 1 , 2
 )cمعامل تردد حزمة التمرير (  ,)  pومعامل تردد حدود حزمة المنع (  ,) sومعامل االنحراف األعظمي
(  ) A maxفي حزمة التمرير ,ومعامل التخميد األصغري (  ) A minالمطموب تحقيقو في حزمة المنع
 )dكل ما ذكر في ( )aو ( )bو ()c
 .3يمكن صياغة تابع تحويل المرشح عمى شكل:
 )aنسبة كثيري حدود تابعين لممتحول الالبالسي ( ) s
 )bنسبة بسطيا عدد حقيقي ,ومقامو كثير حدود من الدرجة الثانية

 )cنسبة بسطيا كثير حدود من الدرجة (  ,) Nومقامو عدد حقيقي
 )dنسبة بسطيا كثير حدود جذري ,ومقامو كثير حدود كسري
 .4تتحدد درجة المرشح:
 )aبدرجة بسط تابع التحويل
 )bبدرجة مقام تابع التحويل
 )cبمجموع درجتي البسط والمقام لتابع التحويل
 )dبفرق درجتي البسط والمقام لتابع التحويل
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 .5يكون المرشح مستق ًار:

 )aعندما تتوضع أقطابو في النصف األيسر من المخطط ( () sعمى يسار المحور الوىمي)
 )bعندما تتوضع أصفاره في النصف األيسر من المخطط ( ( ) sعمى يسار المحور الوىمي)
 )cعندما تتوضع أقطابو في النصف األيمن من المخطط ( ( ) sعمى يمين المحور الوىمي)
 )dعندما تتوضع أقطابو عمى المحور الوىمي في المخطط ( ) s

 .6حتى تكون انتقائية المرشح عاليةً ,ينبغي أن تكون أقطابو:

 )aكميا أعداد عقدية مترافقة إذا كانت درجة المرشح زوجية
 )bكميا أعداد عقدية مترافقة ما عدا قطب واحد حقيقي إذا كانت درجة المرشح فردية
 )cما ذكر في ( )aو ()b
 )dغير ذلك

 .7يبدي مرشح بترورث استجابة:
 )aمسطحة أعظمية عند ( )   
 )bمسطحة أعظمية عند ( )   0
 )cمسطحة أعظمية عند ( )   p
 )dمسطحة أعظمية عند ( )   s
 .8يبدي مرشح تشيبتشيف استجابة:
 )aمسطحة أعظمية عند ( )   
 )bمسطحة أعظمية عند ( )   0

 )cمسطحة أعظمية عند ( )   p
 )dمتموجة ومتساوية ضمن حزمة التمرير
a1 s  a0
 .9تابع تحويل مرشح من الدرجة األولى (
s  0

 )T  s  لو قطب عند:

) s   0 ( )a
a0
( )b
a1

)s  

) s  0 ( )c
) s   ( )d
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:) لو قطبان ىماT  s  

a2 s 2  a1 s  a0
(  تابع تحويل مرشح من الدرجة الثانية.11
 0 
2
2
s    s  0
Q 

0

1
( )a
2Q
4Q 2

) p1 , p 2   j 0 ( )b
2Q

) p1 , p 2   0  j 0 ( )c
2Q

) p1 , p 2  

 j 0 1 

) p1 , p 2   j 0 ( )d
اإلجابة الصحيحة

أسئمة الفصل السابع

b

1

c

2

a

3

b

4

a

5

c

6

b

7

d

8

a

9

a

11
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مسائل الفصل السابع
 .1أوجد القيم التقريبية لمتخميد مقدرة بـ (  ) dBالتي توافق قيم توابع النقل
( .) 1, 0.99, 0.9, 0.8, 0.7, 0.5, 0.1, 0
)Ans. 0, 0.1, 1, 2, 3, 6, 20, ∞ (dB
 .2إذا كانت طويمة تابع النقل ثابتة في حزمة التمرير مع تموج مقداره (  ,)  5%وأن النقل في حزمة المنع
ليس أكثر من (  ) 1%من النقل في حزمة التمرير ,أوجد قيمتي المعاممين (  ) Amaxو ( .) Amin
Ans. 0.9 dB; 40 dB
 3
rad
1
 ) s    j ويكون النقل صف اًر عند (
 .3يقع قطبا مرشح من الدرجة الثانية عند ( 
 2 
s
2



,)   2

وواحداً عند (  .)   0أوجد تابع التحويل.
1 s2  4
4 s2  s  1



Ans. T s 

rad
 .4تقع أصفار النقل لمرشح من الدرجة ال رابعة عند (  ,)   0و (
s
عند (  ,) s   0.1  j 0.8و (  .) s   0.1  j 1.2أوجد تابع تحويمو.

 ,)   2و (  .)   وتقع أقطابو







s s2  4



 0.2 s  0.65 s 2  0.2 s  1.45

2

s



Ans. T s  k

 .5أوجد تابع التحويل (  ) T s لمرشح منخفض من الدرجة الثالثة كمي األقطاب ,تقع أقطابو عمى بعد نصف
rad
قطري من المبدأ مقداره (
s

) 1ويصنع قطباه العقديان زاوية مقدارىا (  ) 30عن المحور الوىمي ( .) j 

كسب التيار المستمر لو واحدي .أثبت أن (

1
6

 .) T  j  أوجد تردد القطع الزاوي لو

1
rad
.)   3
(  ,) 3dBومقدار التخميد عند التردد الزاوي (
s
1
rad
Ans. T s 
;1
; 28.6 dB.
s
s  1 s2  s  1
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 .6حدد درجة مرشح بترورث ( ,)Nعممًا أن معامل االنحراف األعظمي (  ,) Amaxومعامل التخميد األصغري

(  .) Aminما ىي قيمة التخميد الفعمية الحاصمة في حزمة المنع؟ عندما يكون معامل التخميد مساوياً تمامًا

إلى ( ,)30 dBإلى أية قيمة يمكن أن ينخفض معامل االنحراف األعظمي (  ) Amaxضمن حزمة التمرير؟

Ans. N = 11; Amin = 32.87 dB; 0.54 dB
rad
 .7أوجد أقطاب وتابع تحويل مرشح بترورث ,عممًا أن التردد الزاوي لحزمة التمرير (
s
االنحراف األعظمي ضمن حزمة التمرير (  ) Amax  3 dBأي أن المعامل (  ,)  1ودرجة المرشح

 ,) p  1ومعامل

(.)N = 3
3
1
and  1; T s 
2
s  1 s2  s  1


 .8تستعمل المعادلة ( ; for   p







1






 
1  2 cos2 N cos 1 
 p



Ans.  0.5  j

 ) T  j  إليجاد الترددات ضمن

حزمة التمرير التي تأخذ قيم عظمى وقيم صغرى( .تحصل القيم العظمى عندما تكون قيمة الحد
(  ) cos2 ...صف ًار ,وتحصل القيم الصغرى عندما تكون قيمة الحد (  ) cos2 ...واحدًا) .أوجد ىذه
الترددات في حالة مرشح من الدرجة الخامسة؟
Ans. Peaks at ω = 0, 0.59 ωp, and 0.95 ωp; the valleys at ω = 0.31 ωp and 0.81
ωp.
 .9أوجد التخميد الحاصل عند (  )   2 pفي حالة مرشح تشيبتشيف ,عمماً أن االنحراف في حزمة التمرير
يبمغ (  .) 0.5 dBإذا سمح ليذا االنحراف أن يزداد إلى (  ,) 1 dBكم سيزداد التخميد ضمن حزمة المنع؟
Ans. 64.9 dB; 3.3 dB
 .11يطمب تصميم مرشح تمرير منخفض ,تردد حزمة التمرير لو (  , )fp = 1 kHzومعامل االنحراف
األعظمي ضمن حزمة التمرير (  ,)Amax = 1 dBوتردد القطع (  ,)fs = 1.5 kHzوالتخميد األدنى في
حزمة القطع ( .)Amin = 50 dB
 )aأوجد درجة مرشح تشيبتشيف .ما ىي قيمة التخميد الحاصمة ضمن حزمة المنع؟
 )bأوجد درجة مرشح بترورث .ما ىي قيمة التخميد الحاصمة ضمن حزمة المنع؟

Ans. (a) N = 8, 5 dB; (b) N = 16, 0.5 dB
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ال المقاومة (  ,)R1 = 10 kΩيطمب تصميم دا رة مرشح عالي باستعمال مضخم عمميات
 .11مستعم ً
ومقاومات ومكثفات وفقًا لما ىو مبين في الشكل  ,14.7ليذا المرشح تردد قطع زاوي قيمتو ( 104
 ,)rad/sومعامل كسب ترددات عالية قيمتو (.)10

Ans. (a) N = 8, 5 dB; (b) N = 16, 0.5 dB
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الشكل  :14.7مرشح تردد عالي.
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 .12في حالة مرشح تمرير منخفض من الدرجة الثانية ,استجابتو مسطحة ضمن حزمة التمرير ,ولو معامل
جودة تردد (

1
2

 .)Q أثبت أنو عند ( )ω = ω0تكون استجابة طويمتو عند قيمة ( .)3 dBعممًا أن:
1

a0
20



; and at dc gain T 0 

a0

s  0 s  20
Q
2



T s 

 .13أوجد تابع تحويل مرشح تمرير حزمة من الدرجة الثانية ,تردده المركزي ( ,)105 rad/sوقيمة الكسب عند
التردد المركزي (  ,) 10وقيمة عرض الحزمة عند (  .)103 rad/s( )3 dBعممًا أن:

0
Q

, and BW 

a1 Q
0





; and at center frequency gain T j 0 

a1 s
0
s  20
Q

s2 

104 s
s 2  103 s  1010
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نموذج مذاكرة لمفصل السابع
الجامعة ........
المادة :الدا رات اإللكترونية Electronic Circuits

كمية .....
نموذج امتحان لمفصل السابع :المرشحات

أستاذ المادة.... :
المدة :ساعة واحدة

العالمة10 :

مالحظات ىامة:
 المادة مغمقة
 يسمح باستعمال اآلالت الحاسبة
اختر اإلجابة الصحيحة ( 10عالمات)
 .1تَستعمل تقانات تصنيع المرشحات غير الفعالة القديمة ممفات ومكثفات ,وتعمل ىذه المرشحات بشكل جيد
عند:
 )aالترددات المنخفضة
 )bعند الترددات المتوسطة
 )cعند الترددات العالية
 )dكامل طيف الترددات المذكورة في ( )aو ( )bو ()c
 .2تَستعمل تقانات تصنيع المرشحات غير الفعالة القديمة ممفات ومكثفات ,وعندما تعمل ىذه المرشحات عند
الترددات بين الصفر و  ,100 kHzتحتاج إلى ممفات:
 )aصغيرة القيمة وصغيرة الحجم
 )bصغيرة القيمة وكبيرة الحجم

 )cصغيرة القيمة وكبيرة الحجم
 )dكبيرة القيمة وكبيرة الحجم
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 .3تابع تحويل المرشح ىو:
 )aنسبة جيد الخرج إلى جيد الدخل
 )bنسبة جيد الدخل إلى جيد الخرج
 )cنسبة تيار الخرج إلى جيد الدخل
 )dكل ما ذكر أعاله

 .4عدد أنواع المرشحات المثالية الرئيسة,
 )aاثنان
 )bثالثة
 )cأربعة
 )dغير ذلك
 .5نحتاج عند توصيف المرشحات الفعمية إلى تحديد أربعة معامالت ,تتراوح قيمة إحدى ىذه المعامالت ,وىو
معامل االنحراف األعظمى (  ) A maxفي حزمة التمرير:

 )aبين (  ) 0.05 dBو ( ) 0.5 dB
 )bبين (  ) 0.5 dBو ( ) 1dB
 )cبين (  ) 0.05 dBو ( ) 5 dB
 )dبين (  ) 0.05 dBو ( ) 3 dB
 .6يبدي مرشح بترورث استجابة:
 )aمسطحة في حزمة التمرير عند ( )   0
 )bمسطحة في حزمة المنع عند ( )   0

 )cمسطحة في حزمة المنع عند ( )   
 )dمسطحة في منطقة العبور
 .7يبدي مرشح تشيبتشيف استجابة:
 )aمسطحة في حزمة التمرير عند ( )   0
 )bمسطحة في حزمة المنع عند ( )   0

 )cمسطحة في حزمة المنع عند ( )   
 )dمختمفة عما ذكر
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 .8في المرشحات المنخفضة:
 )aينبغي أن التقع األصفار عند ( )   
 )bينبغي أن التقع األصفار عند ( )   0
 )cينبغي أن التقع األصفار عمى المحور الوىمي
 )dينبغي أن التقع األصفار عند كل ما ذكر

 .9في المرشحات العالية:
 )aينبغي أن التقع األصفار عند ( )   
 )bينبغي أن التقع األصفار عند ( )   0
 )cينبغي أن التقع األصفار عمى المحور الوىمي
 )dينبغي أن التقع األصفار عند كل ما ذكر
 .11تُستعمل الم رشحات المنخفضة من الدرجة األولى:
 )aفي مرشحات الدرجة (  ) Nالزوجية
 )bفي مرشحات الدرجة الثانية
 )cفي مرشحات الدرجة (  ) Nالفردية
 )dلتحقيق مرشحات أخرى لم تذكر
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اإلجابة الصحيحة لنموذج مذاكرة الفصل السابع
السؤال األول

اإلجابة الصحيحة

1

c

2

d

3

a

4

c

5

d

6

a

7

d

8

b

9

a

11

c

التغذية الراجعة
مراجعة تابع النقل لممرشح ,أنواع المرشحات ,ومواصفات
المرشحات

Filter Transmission, Types, and

Specification

مراجعة تابع النقل لممرشح ,أنواع المرشحات ,ومواصفات
المرشحات

Filter Transmission, Types, and

Specification

The Filter Transfer

مراجعة تابع تحويل المرشح
Function

The Filter Transfer

مراجعة تابع تحويل المرشح
Function

The Filter Transfer

مراجعة تابع تحويل المرشح
Function
مرشحات بترورث وتشيبتشيف
Chebyshev Filters
مرشحات بترورث وتشيبتشيف

Butterworth and

Chebyshev Filters
مرشحات الدرجة األولى والدرجة الثانية First-Order
and Second-Order Filter
مرشحات الدرجة األولى والدرجة الثانية First-Order
and Second-Order Filter
مرشحات بترورث وتشيبتشيف
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الفصل الثامن
المضخمات المولفة

كممات مفتاحية KEYWORDS
المضخمات وحيدة الرنين  ,Single Tuned Amplifiersالمضخمات متعددة الرنين Amplifiers with
Multiple Tuned Circuits

الممخص ABSTRACT
ييدف الفصل الثامن إلى د راسة نوع خاص من دارات االنتخاب الترددي ,ىي مضخمات ( )LCالمولفة.

تعمل المضخمات المولفة عمى حزمة ترددات حول تردد مركزي تتراوح قيمتيا من بضع مئات من الكيمو ىرتز

إلى بضع مئات من الميغا ىرتز .تجد المضخمات المولفة تطبيقاتيا في أجزاء من المستقبالت ضمن نطاق

الترددات الراديوية (  )RFوالترددات الوسيطة (  ,)IFوفي أنظمة أخرى في مجال االتصاالت .تجدر اإلشارة إلى
أن استجابة المضخمات المولفة مماثمة الستجابة مرشحات الحزمة التي نوقشت في الفصل السابق.

تتميز استجابة المضخمات المولفة بالتردد المركزي (  ,)ω0وبعرض النطاق الترددي ( )Bالمحدد بقيمة الكسب
عند (  ,) 3dBوباالنتقائ ية الحادة (  ,)Skirt selectivityوالتي ىي نسبة عرض النطاق الترددي عند


(  ) 30 dBإلى عرض النطاق الترددي عند (  .) 3 dBفي العديد من التطبيقات ,يكون عرض النطاق الترددي

عند (  ) 3 dBأقل من (  ) 5%من قيمة التردد المركزي .تتيح لنا ىذه الخاصية  -النطاق الضيق -إجراء تقريبات
معينة تؤدي إلى تبسيط عممية التصميم.

المضخمات المولفة التي سنتناوليا بالدراسة ىنا ,ىي مضخمات جيد صغيرة اإلشارة ,تعمل الترانزستورات فييا
في الصنف (  ,) Aأي تكون في حالة توصيل دائم.

مخرجات الفصل الثامن ILO8
فيم ىذا النوع الخاص من دارات االنتقاء الترددي ,التي تسمى المضخمات المولفة باستعمال دارات الرنين (.)LC

األهداف التعميمية لمفصل الثامن ILO8
دراسة وفيم دارات االنتقاء الترددي ,التي تسمى المضخمات المولفة باستعمال دا رات الرنين (.)LC
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 .1المبدأ الرئيس THE BASIC PRINCIPLES
المبدأ الرئيس في تصميم المضخمات المولفة ىو استعمال دارة رنين تفرعية (  ,) LCRتوصل كحمل عمى خرج
دارة المضخم الترانزستوري نوع (  ) BJTأو نوع (  ,) MOSأو في دخمو .يبين الشكل  1.8دارة مضخم مولف
ال ىو دارة
( ,)MOS Tuned Amplifierودارتو المكافئة ,واستجابتو الترددية .يستعمل المضخم المولف حم ً
رنين تفرعية ( .) LCRحذفت منو دارة االنحياز لتبسيطو .يسمى المضخم مضخماً وحيد  -التوليف (Single-
 ,)Tuned Amplifirعندما تتضمن دارتو دارة رنين وحيدة.

الشكل  :1.8مضخم وحيد التوليف ,ودارتو المكافئة واستجابتو الترددية.
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تمثل المقاومة (  ) Rالمقاومة المكافئة لممقاومتين (  ) roو (  ) R Lالموصولتين عمى التفرع ,وتمثل المكثفة ( ) C
مكثفة الخرج التفرعية (  .) C Lيمكن أن نكتب عالقة جيد الخرج (  ,)V oاستنادًا إلى الدارة المكافئة ,بالصيغة

التالية:

وتُكتب عالقة كسب الجيد كما يمي:

 gmV i
 gmV i

1 1
YL
sC  
R sL

Vo 

Vo
 gm s

Vi s2  1 s  1
CR
LC

تمثل عالقة كسب الجيد عالقة تابع مرشح حزمة من الدرجة الثانية ,تردده المركزي
1
LC

0 

وعرض الحزمة عند (  ,) 3dBوحول التردد المركزي
1
CR

B

ويعطى معامل جودة المضخم المولف (  ) Qبالعالقة التالية:

Q  0  0CR
B

كما ُيعطى كسب التردد المركزي بالعالقة:
  gmR

V 0  j 0 
V i  j 0 

نشير إلى أنو يمكن كتابة عالقة كسب التردد المركزي بالمعاينة :ألنو عند الرنين تكون ممانعة كل من المكثف
(  )Cوالممف (  ) Lمعدومة ,وتنخفض ممانعة دارة الرنين التفرعية إلى المقاومة ( .) R
المثال 1.8
ُيطمب تصميم دارة مضخم مولف كالتي مرت معنا أعاله ,تردده المركزي (  ,) f 0  1 MHzوعرض حزمتو عند
(  ,) B  3 kHz ( ) 3 dBوكسبو عند التردد المركزي (  .) 10والتوصيمية المتبادلة لمترانزستور (  ) MOSعند
mA
نقطة العمل (
V

 ,) g m  5ومقاومة خرجو (  ,) ro  10 k ونفترض أن مكثفة خرجو ميممة .حدد قيم

عناصر المضخم (  ) R Lو (  )C Lو ( .) L
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الحل
10
10

2k
g m 5 mA
V
1 1
1
1
1 1 1 1 2
5
 

      R L   2.5 k 
R ro R L
R L R ro 2 10 5
2

Center  frequency gain   g m R  10  R 

1
1
C 
 7958 pF
4
CR
2 10  2 103
1
1
1
0  2 106 
 L 
L 
2
6
LC
2 10 C
2 106 C
B  2 104 





 3.18  H

1
 7958  1012

2



2 106



L

 .2ضياعات الممف INDUCTOR LOSSES
ُي َمثَل فقد االستطاعة في الممف بالمقاومة التسمسمية (  ) rsكما ىو مبين في الشكل  .(a) 2.8باإلضافة إلى
تحديد قيمة المقاومة (  ,) rsيجري أيضاً تحديد قيمة معامل جودة الممف (  ) Qعند التردد المطموب.
0 L
rs

Q0 

الشكل  :2.8الدارة المكافئة لمممف.
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تتراوح قيمة معامل جودة الممف (  ) Q 0بين (  ) 50و (  .) 200ويمكن تبسيط تحميل المضخمات المولفة بتمثيل
فقد الممف بالمقاومة التفرعية (  ,) R pكما ىو مبين في الشكل  .(b) 2.8يمكن إيجاد العالقة بين مقاومة الفقد
(  ,) R pومعامل جودة الممف (  ) Q 0بكتابة عالقة سماحية الممف المعطى في الشكل (a) 2.8
 1 
1 j  
1
1
1
1
 Q0 
Y  j 0  


2
rs  j 0 L j 0 L
 1  j 0 L


1
1 j  
1  
 Q0 
 Q0 
1,

1 
1  j

j 0 L 
Q0 
1

For Q 0

 j 0 

Y

بمساواة السماحية التي حصمنا عمييا أعاله مع سماحية دارة الشكل  (b) 2.8نحصل عمى
RP
 R P  0 LQ 0
0 L

Q0 

أخيرا ,تجدر اإلشارة إلى أن معامل جودة الممف )  (Qيمثل أعمى قيمة لمعامل جودة الدارة المولفة الممكن
الوصول إليو.

 .3استعمال المحوالت USE OF TRANSFORMERS
نجد في كثير من التطبيقات أن قيمة الممف المطموبة ىي قيمة غير عممية ,بمعنى أنو اليتوفر عمميًا الممف

المطموب بمعامل جودة مرتفع .من ىنا نمجأ إلى حل بديل وبسيط لمحصول عمى القيمة المرغوبة ,ىو استعمال
محول لو نقطة وسط .يسمى ىذا المحول ,والمبين في الشكل  ,3.8المحول الذاتي (.)Autotransformer

الشكل  :3.8دارة المحول الذاتي لمحصول عمى قيمة ممف أكبر وقيمة مكثف أصغر.
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يبدي الممفان (االبتدائي وعدد لفاتو  n1والثانوي وعدد لفاتو  ) n 2ت رابطًا قويًا بينيما ,وذلك عند لفيما عمى قمب

من الفرايت .لنحسب قيم الممف والمكثف في ثانوي المحول كي نحصل عمى مكافىء بين النيايتين (  ) 1و ( ,) 1

أي في طرف االبتدائي ,لدارة الرنين التفرعية المبينة في الشكل  ,1.8وبفرض أن نسبة تحويل المحول ( ) n  3
ال.
مث ً

 قيمة ممف ثانوي المحول) L   n 2 L  9  3.18  28.6 H ( :


C 7958

قيمة المكثف عمى طرفي الثانوي (  884 pF
n2
9

)C  

نالحظ أن قيمتي المكثف والممف المطموبتان في حالة المحول الذاتي ىما قيمتان عمميتان عمى عكس القيمتين
المطموبتين في المثال .1.8
في التطبيقات التي تتطمب وصل خرج مضخم مولف مع دخل مضخم آخر ,وكي تكون قيمة مقاومة الدخل
ال ذاتيًا ,مما يمنع تخفيض قيمة عامل جودة المضخم الكمي.
الفعمية لمرحمة التضخيم األخيرة كبيرة نستعمل محو ً
يوضح الشكل  4.8ىذه النقطة ,إضافة إلى المسائل المطروحة في نياية ىذا الفصل.

الشكل  )a( :4.8وصل مخرج مضخم مولف مع دخل مضخم آخر )b( ,الدارة المكافئة .الحظ أن استعمال
المحول الذاتي يزيد قيمة مقاومة الدخل الفعالة لمرحمة التضخيم األخيرة.
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 .4المضخمات متعددة التوليف AMPLIFIER WITH MULTIPLE TUNED
CIRCUITS
االنتقائية التي تحققيا دارة المضخم وحيد التوليف المبينة في الشكل  1.8ليست كافية لعديد من التطبيقات (مثل
مضخم الترددات الوسيطة ( ) IFفي مستقبالت الراديو أو التمفزيون) .يمكن الحصول عمى انتقائية أكبر باستعمال
المضخمات متعددة التوليف .يبين الشكل  5.8مضخمًا ترانزستورياً ( ) BJTمع دارة رنين في كل من مدخمو
ومخرجو .تتضمن دارة المضخم أجزاءاً تتعمق باالنحياز مماثمة تماما لتمك المستعممة في مضخمات الترددات
المنخفضة .مع ذلك ,ولتجنب تأثير تحميل كل من مقاومتي االنحياز في الدخل )  (R B 1و )  , (R B 2يجري

إدخال ممف خانق لمترددات الراديوية (  )Radio frequency chokeأو اختصا ًار ( )RFCعمى التسمسل مع كل
من المقاومتين .تكون ممانعة مثل ىذه الممفات عالية جداً عند ترددات عمل المضخمات .تستعمل الممفات
الخانقة بكثرة في دارات المضخمات متعددة التوليف.

نشير إلى أن تحميل وتصميم مضخمات التوليف المزدوجة كتمك المبينة في الشكل  5.8معقد جدًا بسبب أثر

ميمر (  )Miller effectالناتج عن المكثف (  .)Cμبما أن الحمل ليس مقاوماً صرفاً,

كما ىو الحال في

المضخمات العادية ,فإن ممانعة ميمر عند المدخل ستكون ممانعة عقدية .وستسبب ىذه الممانعة العقدية

ال في توليف دارة الدخل (  ,)Detuningوانحرافًا في استجابتيا ( .)Skewingوغني عن القول ,أن
المنعكسة خم ً
الترابط الذي أحدثتو المكثفة ( ) Cμيجعل ضبط توليف المضخم غاية في الصعوبة .واألسوأ من ذلك ,أنو يمكن

لممكثفة ( )Cμأن تؤدي إلى اىتزاز المضخم المولف.
توجد عدة طرق لتحييد التأثير السمبي لممكثفة ( ,)Cμمنيا استعمال دارات إضافية إلعطاء تيار تغذية راجعة
ال بأثر ميمر .ومع ذلك ,نود أن نشير إلى أن
مساو ومعاكس لتيار المكثفة ( .)Cμأو استعمال دارات التتأثر أص ً
الدارات التي ىي من النوع المبين في الشكل  5.8تصمم عادة باستعمال نموذج المعامالت ( )yلمترانزستور

(.)BJT

الشكل  :5.8مضخم مزدوج التوليف.
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يؤدي استعمال نموذج المعامالت ( ) yلمترانزستور إلى سيولة في تحميل وتصميم المضخمات متعددة التوليف
مقارنة باستعمال نموذج المعامالت ( )hاليجينة  .كما يؤدي إلى التخمص من األثر السيء والمعتبر لممكثفة
( ,)Cμإضافة إلى سيولة قياس المعامالت ( )yعند التردد المركزي (  .) 0وفي حالة الحزمة الضيقة لممضخم,
ييبقى افتراض ثبات قيم المعامالت ( )yضمن الحزمة افتراضًا واقعيًا.

 .5ممخص SUMMARY
 .1يستعمل المضخم المولف دارات رنين تفرعية (  ,) LCRكحمل أو كدخل لممضخم الت رانزستوري.

 .2تُستعمل المضخمات المولفة في تصميم الدا رات الراديوية (  ,) RFوفي تصميم مضخمات الترددات
الوسيطة (  ) IFالمستعممة في المستقبالت.
 .3يوجد نوعان من المضخمات المولفة :المضخمات وحيدة التوليف ,والمضخمات متعددة التوليف ,تتميز
األخيرة عن سابقتيا بانتقائيتيا العالية.

261

ISSN: 2617-989X

أسئمة ومسائل الفصل الثامن QUESTIONS AND PROBLEMES
أسئمة الفصل الثامن
اختر اإلجابة الصحيحة
 .1تُستعمل دارة الرنين التفرعية ( )LCRفي بنية المضخم المولف الترانزستوري المفرد ,ويمكن أن توصل:
 )aفي دخل المضخم الترانزستوري فقط
 )bكحمل لممضخم الترانزستوري فقط
 )cفي دخل المضخ م الترانزستوري أو كحمل في خرجو
 )dكتغذية راجعة بين دخل المضخم وخرجو
 .2عند توصيف المضخم المولف الترانزستوري ,ىناك ثالث معامالت رئيسة ىي:
 )aممانعة الدخل ,وممانعة الخرج ,وكسب المضخم
 )bكسب المضخم وعرض المجال الترددي ,وتغي ر زاوية فرق الصفحة كتابع لمتردد
 )cالكسب وعرض المجال ومقاومة الحمل
 )dالتردد المركزي وكسب المضخم عند التردد المركزي ,وعرض الحزمة حول التردد المركزي
 .3يعطى تابع تحويل المضخم المولف المفرد بالعالقة (

s
1

s 
LC


 1
s 
 CR
2

Vo
g
 m
Vi
C

) ,ويكون عرض

الحزمة عند ( :) 3 dB
1
( )a
CR
1
)B 
( )b
CR

)B 

2

 1 
)B  
 ( )c
 CR 

 )dغير ما ذكر
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 .4يعطى تابع تحويل المضخم المولف المفرد بالعالقة (

s
1
 1 
s 
s 
LC
 CR 
2

Vo
g
 m
Vi
C

) ,ويكون كسب

التردد المركزي:
) g m R ( )a
)  g m R ( )b
) g m R ( )c
2
 g m R  )d

 .5في حالة الدارة المكافئة التسمسمية لمممف الفعمي (  ,) L , rsيعطى معامل الجودة لو بالعالقة التالية:
)Q0  0 L  rs ( )a
rs
( )b
0 L
L
) Q 0  0 ( )c
rs

)Q 0 

 )dغير ما ذكر
ُ .6يستعمل المحول الذاتي في دارة المضخم المولف بيدف:
 )aالحصول عمى ممف بمعامل جودة عالية وقيمة حثية عممية
 )bعزل مقاومات االنحياز كي ال تؤثر عمى مواصفات المضخم المولف
 )cإنقاص الكمفة
 )dكل ما ذكر

 .7لتكن دارة الرنين التفرعية المعطاة في الشكل  6.8وقيم عناصرىا (  ) C  7958 pFو ( ) L  3.18  H
و (  ,) R  2 k المطموب تحديد قيم (  )C و (  ) L عمى ثانوي المحول الذاتي (الشكل  )6.8لنحصل
عمى نفس قيم (  ) L ( ,)Cعمى طرفي أولي المحول أي بين الطرفين (  ) 1و (  ,) 1إذا عممت أن نسبة
التحويل لممحول الذاتي ( :) n  3
 )C   884.22 pF ( )aو ( ) L   0.353  H
 )C   2652.66 pF ( )bو ( ) L   9.54  H

 )C   884.22 pF ( )cو ( ) L   28.62  H
 )dغير ما ذكر
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الشكل  :6.8دارة رنين تفرعية ( ,)RLCودارة رنين تفرعية باستعمال محول ذاتي.

 .8االنتقائية التي نحصل عمييا من مضخم وحيد التوليف أفضل من تمك التي نحص ل عمييا من المضخم
متعدد التوليف:
 )aصح
 )bخطأ
 .9تصميم وتحميل المضخم المزدوج التوليف غاية في الصعوبة بسبب:
 )aأن دارتو أكثر تعقيدًا من دارة المضخم المولف المفرد,
 )bأن دارة النحياز فيو تحتوي عمى ممفات خانقة

 )cأثر مكثف ميمر ( )C 
 )dغير ما ذكر
 .11بسبب صعوبة تصميم وتحميل المضخم المزدوج التوليف ,يحصل:
 )aخمل في توليف المضخم فقط
 )bانزياح في حزمة التمرير فقط
 )cخمل في توليف المضخم ,وانزياح في حزمة التمرير
 )dغير ما ذكر
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أسئمة الفصل الثامن

اإلجابة الصحيحة

1

c

2

d

3

a

4

b

5

c

6

a

7

c

8

b

9

c

11

c

مسائل الفصل الثامن
 .1إذا كان الممف في المثال  1لو معامل جودة (  ,) Q0  150أوجد قيمة المقاومة التفرعية لو (  ,) R pثم أوجد
قيمة مقاومة الحمل (  ) R Lالتي ينبغي أن تأخذىا لممحافظة عمى قيمة معامل الجودة الكمي (  ,) Qوعرض
الحزمة دون تغيير.

Ans. 3 kΩ; 15 kΩ

 .2لتكن الدارة المبينة في الشكل  ,7.8بدايةً بدون محول بنقطة وسط .ولنفترض (  ,) L  5  Hو

(  .) R1  1 k نرغب في تصميم مضخم مولف عمى تردد مركزي (  ,) f 0  455 kHzوعرض حزمة

حول التردد المركزي وعند (  ) 3 dBمقداره (  [ .) 10 kHzوىو التردد الوسيط (  ) IFلمضخم راديو
(  .]) AMإذا كان لترانزستور (  ) BJTمقاومة دخل (  ,) R in  1 k ومكثف دخل ( ,) C in  200 pF
أوجد الحزمة الفعمية الناتجة ,والقيمة المطموبة لممكثف ( .)C 1
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الشكل  :7.8دارة مضخم مولف باستعمال محول ذاتي.
Ans. 13 kHz; 24.27 nF
 .3بما أن عرض الحزمة الناتجة في المسألة السابقة أكبر مما نرغب ,اقترح تصميماً بديالً تستعمل فيو محوالً

ذاتيًا مثل المبين في الشكل  .7.8أوجد قيمة نسبة التحويل (  ,) nالتي تحقق المواصفات المطموبة .ثم
IC
أوجد القيمة الجديدة المطموبة لممكثف (  ,) C 1وكسب التيار (
I
mA
.) g m  40
عند نقطة العمل لمترانزستور ىي (
V
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) عند الرنين .بفرض أن الناقمية المتبادلة

Ans. 1.36; 24.36 nF; 19.1 A/A
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نموذج مذاكرة لمفصل الثامن
الجامعة ........
المادة :الدا رات اإللكترونية Electronic Circuits

كمية .....
نموذج امتحان لمفصل الثامن :المضخمات المولفة

أستاذ المادة.... :
المدة :ساعة واحدة

العالمة01 :

مالحظات ىامة:
 المادة مغمقة
 يسمح باستعمال اآلالت الحاسبة
اختر اإلجابة الصحيحة ( 01عالمات)
 .1يعطى تابع تحويل المضخم وحيد التوليف بالعالقة (

s
1

s 
LC


 1
s 
 CR
2

Vo
g
 m
Vi
C

) ,ويكون التردد

المركزي:
1
( )a
LC
1
) 0 
( )b
LC

) 0 

2

 1 
) 0  
 ( )c
 LC 

 )dغير ما ذكر
 .2يعطى تابع تحويل المضخم وحيد التوليف بالعالقة (

s
1
 1 
s 
s 
LC
 CR 
2

Vo
g
 m
Vi
C

) ,ويكون معامل

الجودة:

)Q  0 ( .a
B

( .b

0
B

)Q 

 
)Q   0  ( .c
B 
2

 .dغير ما ذكر
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 .3في حالة الدارة االمكافئة التفرعية لمممف الفعمي ( ُ ,) L , R pيعرف معامل الجودة لو بالعالقة التالية:
)Q0  0 L  R p ( )a
( )b
( )c

Rp

0 L
0 L
Rp

)Q 0 
)Q 0 

 )dغير ما ذكر
 .4لتكن دارة الرنين التفرعية باستعمال المحول الذاتي والموصولة عمى دخل ترانزستور ( ,)BJTالذي لو
مقاومة داخمية (  ) R inوالمبين في الشكل  , 1تكون مقاومة دخل الترانزستور المنعكسة إلى ابتدائي المحول
الذاتي ( ( ) R inالتي تشاىد عمى التفرع مع مولد التيار):

R in ( )a

) R in

R in ( )b

) R in

) R in  R in ( )c
 )dغير ما ذكر

الشكل  : 0دارة الرنين التفرعية باستعمال المحول الذاتي والموصولة عمى دخل ترانزستور (.)BJT
 .5يستعمل في تصميم المضخم المزدوج التوليف الدارة المكافئة لمترنزستور (:)BJT
 )aنموذج المعامالت ()y
 )bنموذج المعامالت ()z
 )cنموذج المعامالت ()h
 )dنموذج المعامالت ()g
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اإلجابة الصحيحة لنموذج مذاكرة الفصل الثامن
السؤال األول

اإلجابة الصحيحة

1

b

2

a

3

b

4

a

5

a

التغذية الراجعة
مراجعة المبدأ الرئيس The Basic
Principle
مراجعة المبدأ الرئيس The Basic
Principle
مراجعة ضياعات الممف Inductor
Losses
مراجعة استعمال المحوالت Use
of Transformers
مراجعة مضخمات متعددة الرنين
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الفصل التاسع
المهتزات
كممات مفتاحية KEYWORDS
الميت زات الجيبية  , Sinusoidal Oscillatorsتوليد اإلشا رات المربعة والمثمثية Generation of Square
and Triangular Waveforms
الممخص ABSTRACT

ييدف الفصل التاسع واألخير إلى د راسة مبدأ عمل وتوليد أىم اإلشارات المستعممة في النظم اإللكترونية,

كاإلشارات الجيبية والمثمثية والمربعة .وتشمل النظم اإللكترونية الكمبيوتر ونظم التحكم التي تحتاج من بين أمور

أخرى إلى إشارات قياسية كإشارات الساعة واشا ارت التوقيت .كما تستعمل نظم االتصاالت إشارات موجية متنوعة
في الشكل والتردد كحوامل لممعمومات .وتشمل أيض ًا نظم القياس واالختبار ,حيث تكون ل إلشارات أشكال موجية
متنوعة أيضًا تستعمل ال خت بار وتوصيف التجييزات الكيرب ائية .

توجد منيجيتان مختمفتان لتوليد اإلشارات الجيبية ( .)Sinusoidsتستعمل المنيجية األولى دارة مضخم مع حمقة
تغذية راجعة موجبة ( )Positive feedback loopوىي عبارة عن شبكة انتخاب تردد (  )RCأو ( .)LCيكون
-

مطال ا إلشا ارت الجيبية المولد ة محد وداً ,نظ اًر الستعمال اآللية ال الخطية ,المنفذة إما بدارة منفصمة أو باستعمال
الخطية المضخم نفسو .بالرغم من ذلك ,تعرف الدارات التي تولد اإلشا رات ال جيبية اعتماداً عمى ظاى رة الرنين,
بالميتزات الخطية ( ,)Linear oscillatorsوالتي سندرسيا في ىذا الفصل .بينما تعتمد المنيجية الثانية في
توليد اإلشا رات الجيبية عمى تشكيل اإلشارات المثمثية ,وىي خارجة عن نطاق بحثنا في ىذا ال فصل.

تُ سم ى الدارات التي تولد اإلشارات المربع ة والمثمثية والنبضية (إلخ) الميتزات الالخطية ( Nonlinear

 )oscillatorsأو مولدات اإلشارات (  ,)Function generatorsوالتي تستعمل في بنيتيا دارة رئيسة تعرف

باسم دارة متعدد االىتزاز (  .)Multivibratorsىناك ثالثة أنواع من دارات متعددات االىتزاز :دارة ثنائي
االستقرار (  ,)Bistableودارة عديم االستقرار ( ,) Astableودارة أحادي االستقرار (.)Monostable

يجري الحصول عمى المخطط العام والمتنوع لتوليد اإلشارات ال مربعة والمثمثية من خالل ربط دارة ثنائي االستقرار
ومضخم عمميات مكامل في حمقة التغذية الراجعة .

مخرجات الفصل التاسع ILO9
فيم المبادئ الرئيسة لدارات الميتزات التي تولد إشارات جيبية .ودراسة بعض الدارات اإللكترونية الالزمة لبناء

دارات الميت زات مثل مضخمات العمميات والمكثفات والمقاومات المرتبطة بيا .دراسة الدارات اإللكترونية الالزمة

لت نفيذ مولد موجات مربعة ومثمثية كالميتز ثنائي االستقرار بحمقة تغذية راجعة مع مضخم عمميات مكامل.

األهداف التعميمية لمفصل التاسع ILO9
مبادى عمل ودارات توليد مختمف أشكال الموجات ,كاإلشارات الجيبية والمثمثية والمربعة.
دراسة وفيم
ْ
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 .1مبدأ عمل المهتزات الجيبية
BASIC PRINCIPLES OF SINUSOIDAL OSCILLATORS
سنقوم بد راسة المبادئ األساسية لتصميم الميتزات الجيبية الخطية .عمى الرغم من تسمية الميتز الجيبي بالخطي ,
إال أن بعضًا من أشكال الالخطية تُستعمل لمتحكم في مطال إشارة الخرج الجيبية .في الواقع ,كل الميتزات ىي
أساسًا دارات غير خطية .وىذا ما يعقد ميمة تحميل وتصميم الميت زات :لم يعد أحد قاد ًار عمى تطبيق أساليب
تحويل (المستوى  ) sمباشرة .ومع ذلك ,فقد جرى تطوير تقنيات تمكننا من تصميم الميتزات الجيبية في خطوتين:

الخطوة األولى خطية ,تُستعمل فييا أساليب مستوى التردد بسيولة لتحميل دارة التغذية الراجعة .بعد ذلك ,يمكن
استعمال آلية غير خطية لمتحكم بمطال اإلشارة الجيبية.
حمقة التغذية الراجعة لمميتز The Oscillator Feedback Loop
تتكون البنية الرئيسة لمميتز الجيبي من مضخم ودارة انتخاب في حمقة التغذية الراجعة الموجبة ,وىذا ما يبينو
المخطط الصندوقي في الشكل .1.9

الشكل  :1.9البنية الرئيسة لمميتز الجيبي.
عمى الرغم من عدم وجود إشارة دخل لدارة الميتز الفعمي ,سندخل ىنا إشارة دخل لتساعدنا في شرح مبدأ العممية.
فمن الميم أن نالحظ أنو عمى عكس حمقة التغذية الراجعة السالبة ,تُجمع ىنا إشارة التغذية ال راجعة )  (x fمع
إشارة الدخل المفترضة )  . (x sوىكذا تعطى عالقة الكسب بوجود تغذية راجعة موجبة كما يمي:
) A (s
1  A (s )   s 

A f (s ) 

حيث نالحظ إشارة ( )-في المقام.
وفقا لتعريف كسب الحمقة (  ) Loop gainالمشار إليو في الفصل السادس ,يكون كسب ال حمقة لدارة الشكل 1.9
(  .) A (s )  s ومع ذلك ,من األنسب أن نسقط اإلشارة ( )-ونعرف كسب الحمقة (  ) L  s كما ىو مبين
أدناه.
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تصبح المعادلة المميزة ()The characteristic equation

1  L s   0

نالحظ أن ىذا التعريف الجديد لكسب الحمقة يقابل مباشرة الكسب الفعمي لحمقة التغذية الراجعة في الشكل .1.9
معيار االىتزاز The Oscillation Criterion

إذا كان كسب الحمقة (  ) A   1عند تردد معين (  ,) f 0فسيكون كسب الحمقة المغمقة (  ) A fالنياية .مما يعني
أنو سيكون خرج الدارة محدودًا عند ىذا التردد رغم غياب إشارة الدخل .ىذه الدارة بالتعريف ىي دارة الميتز .
والشرط أو المعيار الالزم أن تحققو حمقة التغذية ال راجعة المبينة في الشكل  1.9لتوليد اىتزاز تردده (  ) 0ىو
L  j 0   A  j 0  B  j 0   1

ينبغي أن يكون فرق طور الحمقة المغمقة صف ًار ,وطويمنو واحدًا عند تردد االىتزاز (  ,) 0وىو ما يعرف بمعيار

باركوزن (  .)Barkhausenحتى تيتز الدارة ع مى تردد وحيد يجب أن يتحقق معيار باركوزن عند ىذا التردد فقط
(  ,) 0واال لن يكون ىذا الترددجيبيًا بسيطًا.

يمكن التحسس لمعيار باركوزن من خالل النظر مرة أخرى إلى حمقة التغذية ال راجعة في الشكل  .1.9كي تعطي

ىذه الحمقة خرجًا (  ) x oوتحافظ عميو مع عدم وجود دخل لدارة الميتز (  ,) x s  0تصبح إشارة التغذية ال راجعة
( )x f

x f  xo

ضربت بفيمة كسب الحمقة المفتوحة (  ) Aأعطت
ينبغي أن تكون اإلشارة الراجعة كبيرة بشكل كاف حتى إذا ُ
الخرج ( ) x o
Ax f  x o  A  x o  x o  A   1

تجدر اإلشارة إلى أن تردد االىتزاز (  ) 0يتحدد فقط من خالل خصائص فرق الطور لحمقة التغذية الراجعة.

تيتز الحمقة عمى تردد يكون فرق الطور عنده معدومًا .ويترتب عمى ذلك أن استقرار تردد االىتزاز سوف يتحدد

بالطريقة التي يتغير بيا فرق الطور (  )   مع تغير التردد .يؤدي تابع تغير فرق الصفحة (  )   عندما
يكون حادًا ( )Steepإلى تردد أكثر استق اررا .ويمكن إدراك ذلك عندما يحدث تغير في فرق الطور (  ) نتيجة
d
كبير ,فإن تغير التردد نفسو
لتغير في أحد مكونات الدارة .إذا كان التغير في فرق الطور بالنسبة لمتردد (
) اً
d 0
صغير ,كما ىو موضح في الشكل .2.9
(  ) 0يكون
اً

تعتمد المنيجية البديمة في د راسة دارات الميتزات عمى توضع أقطاب الدارة ,التي ىي جذور المعادلة المميزة

(  .)Characteristic equationحتى تعطي دارة االىتزاز اىت از ًاز مستق ًار (  )Sustained oscillationsعند

التردد المطموب (  ,) 0ينبغي أن يكون لممعادلة المميزة جذو ًار عند (  .) s   j 0أي أنو ينبغي أن يكون

لممعادلة المميزة (  ) 1  A  s    s جداءات من نمط ( .) s 2  02
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الشكل  :2.9عالقة استقرار تردد اىنزاز الميتز بميل استجابة زاوية فرق الطور.
التحكم الالخطي بالمطال Nonlinear Amplitude Control
يضمن لنا شرط االىتزاز ,ومعيار باركوزن ,الذي ناقشناه لمتو ,استمرار االىتزاز بالمعنى الرياضي .ومن
المعروف جيدا ,أنو ال يمكن الحفاظ عمى ثبات معامالت أي نظام فيزيائي ألي فترة من الزمن .وبعبارة أخرى,
نفترض أننا نعمل بأقصى ما نستطيع

لنجعل ) (A   1عند (  ,)   0ثم نفترض أن قيمة ) (A 

أصبحت أقل قميال من الواحد نتيجة لمتغير في درجة الح اررة .ومن الواضح أن االىتزاز سيت وقف في ىذه الحالة.
عمى العكس من ذلك ,إذا افترضنا أن قيمة )  (A أصبحت أكبر قميال من الواحد فإن مطال االىتزاز سيزداد.
لذا نحن بحاجة إلى آلية إلجبار )  (A أن تبقى مساوية لمواحد ,عند القيمة المطموبة لمطال إشارة الخرج.
ويمكن تحقيق ذلك باستعمال دا رة ال خطية لمتحكم بالكسب.

يمكن أن نمخص آلية عمل التحكم بالكسب عمى النحو التالي :أوال ,كي نضمن أن االىتزاز سيبدأ ,نصمم الدا رة
بحيث يكون )  (A أكبر قميال من الواحد .وىذا يتوافق مع تصميم الدارة بحيث يقع القطبان في النصف األيمن
من المخطط )  . (sعندما توصل التغذية الكيربائية لمدارة سوف يزداد مطال االىتزاز .عندما يصل المطال إلى
القيمة المطموبة ,تبدأ الدارة الالخطية بالعمل وتعمل عمى تخفيض قيمة كسب الحمقة إلى الواحد تمامًا .وبعبارة

أخرى ,فإن األقطاب ستُسحب إلى لمحور التخيمي )  . ( j سوف يجبر ىذا اإلجراء الدارة أن تحفظ المطال عمى
القيمة المرغوبة .إذا انخفض كسب ال حمقة تحت الواحد ,لسبب ما ,فإن مطال الموجة الجيبية سينخفض أيضًا.
وسوف تكتشف الدارة الالخطية ىذا االنخفاض ,لتقوم بزيادة كسب الحمقة إلى الواحد تمامًا.

توجد منيجيتان رئيستان لتنفيذ آلية الخطية الستقرار المطال .تستعمل المنيجية األولى دارة محدد مطالُ .يسمح

لمطال االىتزاز أن يتزايد حتى يصل إلى مستوى المحدد .عندما يصبح المحدد في وضعية العمل ,يبقى المطال
ثابتًا .من الواضح أنو عمى المحدد أن يكون لينًا ( )Softليحد من التشويو الالخطيُ .يخفض مثل ىذا التشويو
بفعل ترشيح دارة انتخاب التردد في حمقة التغذية ال راجعة.
تستعمل المنيجية الثانية لمتحكم بالمطال عنص ًار يمكن التحكم بمقاومتو عن طريق مطال الخرج الجيبي .يوضع

ىذا العنصر في دارة التغذية الراجعة بحيث تحدد مقاومتو كسب الحمقة .يمكن أن تُصمم الدارة بحيث تضمن
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وصول كسب الحمقة إلى القيمة ( ) 1عند قيمة المطال المرغوبة .تُستعمل الديودات وترانزستورات ( )FETعند
تشغيميا في المنطقة األومية ,لتحقيق عنصر المقاومة المتحكم بو.

 .2دارات االهتزاز باستعمال المضخمات والمقاومات والمكثفات OP AMP-RC
OSCILLATOR CIRCUITS
سندرس في ىذا المقطع بعض دارات الميتزات العممية باستعمال مضخم العمميات ودارات (.)RC
ميتز جسر واين The Wien-Bridge Oscillator

تعتمد أبسط دا رات الميتزات عمى جسر واين .ويبين الشكل  3.9ميتز جسر واين بدون دارة التحكم الالخطية
بالكسب.

الشكل  :3.9ميتز جسر واين بدون دارة تحديد المطال.
R2
تتكون الدارة من مضخم عمميات غير عاكس (  , )Noninvertingمع كسب حمقة مغمقة قيمتو (
R1

 .) 1 جرى

وصل دارة التغذية الراجعة المكونة من المقاومات والمكثفات (  ) RCمع مضخم العمميات ذي الكسب الموجب.
يمكن الحصول عمى كسب الحمقة بسيولة عن طريق ضرب تابع التحويل (

V a s 

V o s 

) لدارة التغذية الراجعة بكسب

المضخم
R2
R1

1

1 

j  CR 
CR 
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سيكون كسب الحمقة عددًا حقيقيًا (أي سيكون فرق الطور صف ًار) ,عند ت ردد وحيد يعطى بالعالقة التالية:
1
1
 0 
0CR
CR

0CR 

لمحصول عمى اىتزاز ثابت عند ىذا التردد ,ينبغي أن نجعل مطال كسب الحمقة مساويًا إلى الواحد .يمكن تحديد

ذلك بوضع

R2
2
R1
R
المن (  .)2يمكن التحقق بسيولة من أنو إذا
لمتأكد من بدأ االىتزاز ,نختار قيمة نسبة المقاومتين (  ) 2أكبر قمي ً
R1
R
كانت نسبة المقاومتين (  ,) 2  2  حيث أن (  ) ىو عدد صغير ,فإن جذور المعادلة المميزة
R1

(  )1  L  s   0ستقع في النصف األيمن من المستوى ( .) s
يمكن تحديدمطال االىتزاز ,كما أسمفنا ,باستعمال دارة تحكم الخطية .يبين الشكل  4.9دارة تحكم بمطال
االىتزاز ,باستعمال محددين متناظرين في التغذية الراجعة.

الشكل  :4.9ميتز جسر واين مع محدد لمتحكم بالمطال.
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يتكون المحددان من الديودين )  (D1و )  (D 2جنبًا إلى جنب مع المقاومات ( .) R 6 , R 5 , R 4 , R 3 , R 2 , R1
ويعمل المحدد عمى النحو التالي :عند القمة الموجبة لجيد الخرج (  ,)v Oفإن الجيد عند العقدة (  ) bسيتجاوز

1
3
الموجبة بالقيمة المحددة بالمقاومتين (  ,) R 6 , R 5وجيد التغذية السالب .ويمكن حساب قيمة قمة جيد الخرج

قيمة الجيد (  ,)v Iوالذي قيمتو حوالي (  ,) v Oوسيكون الديود (  ) D 2في حالة وصل .وىذا سيحدد قيمة القمة

الموجب بوضع (  )v b  v I V D 2وكتابة معادلة العقد عند العقدة (  ) bواىمال تيار الديود (  .) D 2وبالمثل,
ال .يمكن تحديد قيمة قمة جيد
سيتم تحديد قيمة القمة السالبة إلى القيمة التي تسبب جعل الديود )  (D1موص ً

الخرج السالب ب وضع (  )v a  v I V D 1وكتابة معادلة العقد عند العقدة (  ) aواىمال تيار الديود (  .) D1وأخيرا,
لمحصول عمى إشارة خرج متناظرة ,يجري اختيار (  ) R 3مساوية إلى (  ,) R 6و(  ) R 4مساوية إلى ( .) R 5
بالطبع توجد طرق أخرى لمتحكم بمطال االىتزاز.
ميتز إزاحة الطور The Phase-Shift Oscillator
يبين الشكل  5.9البنية الرئيسة لميتز إزاحة الطور .ويتألف من مضخم عاكس كسبو )  ( Kوثالثة مقاطع
(  ) RCكدارة تغذية راجعة.

الشكل  :5.9ميتز إ زاحة الطور.
سوف تيتز الدارة عمى التردد الذي عنده يكون االنزياح الكمي لطور المقاطع الثالثة ( .) 180 ( ) RCوعند ىذا

التردد فقط يكون مجموع انزياح الطور الكمي لدارة الميتز (  ) 0أو (  .) 360ينبغي أن نشير ىنا إلى أن سبب
استعمال ثالثة مقاطع (  ) RCىو أن ثالثة مقاطع ىي الحد األدنى القادرة عمى إعطاء انزياح طور مقداره
(  )180عند تردد معين.
كي يبقى االىتزاز مستم ًار ,يجب أن تكون قيمة كسب المضخم )  (Kمساوية إلى مقموب تابع تحويل دا رات

(  ) RCعند تردد االىتزاز .ومع ذلك ,لضمان بدأ االىتزاز ,ينبغي اختيار قيمة كسب المضخم أعمى قميال من

القيمة ( )Kالتي تمبي شرط حمقة الكسب المساوية إلى ( .)1ثم يبدأ مطال االىتزاز بالتزايد حتى يتحدد من قبل
آليات التحكم غير الخطية بمطال إشارة خرج الميتز.

يبين الشكل  6.9دارة عممية لميتز إزاحة طور ,مع دارة محدد تغذية راجعة ,مكونة من الديودين )  (D1و ) (D 2

جنبًا إلى جنب مع المقاومات (  ) R 4 , R 3 , R 2 , R1لتحقيق استقرار المطال.
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كي يبدأ االىتزاز ,البد أن تكون قيمة المقاومة (  ) R fأكبر قميال من الحد األدنى المطموب .عمى الرغم من أن
الدارة تستقر بسرعة أكبر وتعطي إشارة جيبية بمطال أكثر استق ار اًر .واذا كانت قيمة (  ) R fأكبر بكثير من ىذا

الحد األدنى ,سيكون الثمن المدفوع زيادة في تشويو إشارة الخرج.

الشكل  :6.9دارة عممية لميتز إزاحة الطور مع دارة استق رار الخرج.
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 .3توليد اإلشارات المربعة والمثمثية GENERATION OF SEQUARE AND
TRIANGULAR WAVEFORMS
يمكن توليد إشارة مربع ة باستعمال دارة ميتز ثنائي االستق رار (  ) Bistable multivibratorالذي ينتقل من حالة
إلى أخرى بشكل دوري .ويمكن القيام بذلك من خالل ربط دارة الميتز ثنائي االستق رار بدارة (  ) RCفي حمقة
التغذية الراجعة ,كما ىو مبين في الشكل  .(a) 7.9نالحظ أن الميتز ثنائي االستق رار لديو خاصية عكس التابع,
وبالتالي يمكن أن ينفذ باستعمال الدا رة المبينة في الشكل  .(a) 7.9والنتيجة ىذه مبينة في دارة الشكل .(b) 7.9
سنبين باختصار أنو ليس ليذه الدارة حاالت مستقرة ,وبالتالي تسمى بشكل مناسب أكثر دارة ميتز عديم

االستقرار ( .)Astable multivibrator

عند ىذه النقطة نود أن نذكر أن العالقة اليامة التي سنستعمميا في أكثر من مكان ىي عالقة شحن وتفريغ
المكثفة (  )Cعبر المقاومة (  ) Rنحو الجيد (  )V والتي تعطينا قيمة الجيد عمى طرفي المكثفة ( ) v t 
t

v t  V   V  V 0  e 

(  :)V 0الجيد االبتدائي عند ( ) t  0 
(  :)V الجيد النيائي عند ( ) t  
(  :)  CRالثابت الزمني ( .)Time constant
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الشكل  :7.9دارة ميتز عديم االستق رار ( )aوصل دارة ميتز ثنائي االستقرار مع خواص تحويل عاكس في حمقة
تغذية راجعة مع دارة )  (RCلمحصول عمى إشارة مربعة )b( ,الدارة العممية التي تحقق وظيفة الدا رة المبينة في
( )c( ,)aاإلشا رات الناتجة في نقاط مختمفة من الدارة في (.)b
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مبدأ عمل الميتز عديم االستقرار Operation of the Astable Multivibrator
كي نبين كيف يعمل الميتز عديم االستقرار ,نعتمد الدارة المبينة في الشكل أعاله  .(b) 7.9ولتكن قيمة خرج
الميتز ثنائي االستقرار قيمة أحد مستويي الجيدين الممكنين ,ولتكن مبدئياً (  .) L سوف ُيشحن المكثف ( ) C
من خالل المقاوم ة (  ) Rنحو ىذا الجيد .وىكذا سيطبق جيد المكثف (  ) Cعمى المدخل السالب لمضخم

العمميات العاكس (  ,)v والذي ستزداد قيمتو أسيًا بثابت زمني (  )   CRباتجاه القيمة (  .) L وفي نفس

الوقت ,يكون الجيد عند المدخل الموجب لمضخم العمميات العاكس (  .)  L  ( )v وسوف يستمر ىذا الوضع
حتى يصل جيد المكثف إلى جيد العتبة الموجب (  ,)  L وعند ىذه النقطة يبدل الميتز ثنائي االستقرار حالتو
الحالية المستقرة (  )v O  Lإلى الحالة المستقرة األخرى (  )v O  Lو ( .)v   Lسوف تبدأ المكثفة ( ) C
بتفريغ شحنتيا ,وسيتناقص جيدىا (  )v أسيًا نحو الجيد (  .) L ستدوم ىذه الحالة الجديدة حتى يصل جيد

المدخل السالب لمضخم العمميات العاكس (  )v إلى القيمة (  ,)  L عند ىذا الزمن ينتقل الميتز ثنائي

االستقرار إلى الحالة األولى ليبدأ المكثف بالشحن ,وتُكرر حمقة الشحن والتفريغ نفسيا.
من الوصف السابق نرى أن دارة الميتز عديم االستقرار تيتز مولدة إشارة مربعة عمى خرج مضخم العمميات .ىذه
اإلشارة ,واإلشارتان عمى مدخميو مبينة في الشكل  .(c) 7.9يمكن إيجاد دور اإلشارة المربعة (  )Tكما يمي:
خالل فترة الشحن (  )T 1تعطى عالقة جيد المكثف (  )v كتابع لمزمن (  ,) tحيث (  ) t  0ىو بداية الفترة
الزمنية (  )T 1بالعالقة التالية:
t

v   L   L   L e 

حيث (  .)  CRوبوضع (  )v    Lعند (  ) t  T1نجد








 L
1   
 L
T1   ln 
 1 



وبالمثل خالل فترة التفريغ (  )T 2تعطى عالقة جيد المكثف (  )v كتابع لمزمن (  ,) tحيث (  ) t  0ىو بداية
الفترة الزمنية (  )T 2بالعالقة التالية:
t

v   L   L   L e 

حيث (  .)  CRوبوضع (  )v    Lعند (  ) t  T 2نجد








 L
1   
 L
T 2   ln 
 1 



ويكون دور اإلشارة المربعة (  ,)T  T1 T 2وعادة يكون (  ,) L   Lمما يعطي إشارة مربعة دورىا
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نشير ىنا إلى أن مولد اإلشا رات المربعة يمكن أن يصمم ليعطي ترددًا متغي ًار عن طريق اختيار مكثفة واحدة

(  ) Cمن عدة مكثفات (لمحصول عمى ترددات كل منيا عشرة أضعاف التردد السابق) ,ومقاومة ضبط متغيرة
(  ) Rلمتحكم بقيمة التردد ضمن كل ديكاد من الترددات .أيضا ,يمكن جعل جيد المكثف (  )v مثمثياً تقريبا

باستعمال قيمة صغيرة لممعامل (  .) سندرس مبدأ توليد اإلشارة المثمثية في الفقرة التالية.

نمفت االنتباه ىنا إلى أن الميتز عديم االستقرار ليس لو حاالت مستقرة ,إنما ىما حالتان شبو مستقرتين

( )Quasi-stable statesيبقى في كل منيما لفترة زمنية معينة يحددىا الثابت الزمني لدارة (  ,) CRوجيد
العتبة لدارة الميتز ثنائي االستقرار.
توليد اإلشا رات المثمثية Generation of Triangular Waveforms
يمكن تغيير اإلشارات األسية المولدة في دارة الميتز عديم االستقرار والمبينة في الشكل  7.9إلى إشا رات مثمثية
باستبدال دا رة مرشح التمرير المنخفض (  ) CRبمكامل (المكامل ىو دارة مرشح تمرير منخفض تردد القطع لو
عند التيار المستمر) .يشحن ويفرغ مكثف المكامل خطيًا مما يعطي إشارة مثمثية .يبين الشكل  (a) 8.9الدارة

الناتجة .بما أن المكامل عاكس  ,فمن الضروري عكس خصائص دارة الميتز ثنائي االستق رار .وبالتالي فإن دارة
ثنائي االستقرار المطموبة ىنا ىي نوع من أنوع مضخم العمميات غير العاكسة.
نبدأ اآلن بتوضيح كيف تيتز حمقة التغذية ال راجعة ,المبينة في الشكل  ,(a) 8.9وتولد إشارة مثمثية (  )v 1عمى
خرج المكامل واشارة مربعة (  ) v 2عمى خرج دارة الميتز ثنائي االستق رار .لنفترض أن جيد دارة الميتز ثنائي
L
االستقرار (  .) L سيمر تيار (
R
L
تناقصاً خطياً بميل مقداره (  ,)  كما ىو مبين في الشكل  .(c) 8.9سيستمر ذلك حتى يصل جيد المكامل
CR
إلى القيمة الدنيا لجيد العتبة (  )V TLلدارة الميتز ثنائي االستقرار ,وعند ىذه النقطة سيبدل الميتز ثنائي االستقرار

) في المقاومة (  ) Rوفي المكثفة (  ) Cمؤديًا إلى تناقص جيد المكامل

حالتو ليصبح جيد خرجو سالباً ومساوياً إلى (  .) L وىنا سيعكس تيار المقاومة (  ) Rوالمكثف (  ) Cجيتو,
وتصبح قيمتو (

L
R

) .يمي ذلك ,أن خرج المكامل يبدأ بالتزايد خطيًا بميل موجب مقداره (

L
CR

) .وسيستمر ذلك

حتى يصل جيد خرج المكامل إلى قيمة عتبة دارة الميتز ثنائي االستقرار (  .)V THوعند ىذه النقطة يتبدل خرج

الميتز ثنائي االستقرار إلى القيمة الموجبة (  ,) L وسينعكس اتجاه تيار المكامل ,وسيبدأ خرج المكامل بالتناقص
خطيًا ,مبتدئًا دورة جديدة.

من المناقشة الواردة أعاله ,يصبح من السيل نسبيا استنتاج عالقة تحدد دور كل من اإلشارة المربعة والمثمثية
(  .)Tمن الشكل  ,(c) 8.9وخالل الفترة الزمنية (  )T 1لدينا
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الشكل  :8.9مولد إشارة مربعة ومثمثية عام.
V TH V TL L 

T1
CR

ونحصل من المعادلة أعاله عمى

وبشكل مشابو ,لدينا خالل ( )T 2

ونحصل من المعادلة أعاله عمى

V TH V TL
L

T1  CR

V TH V TL  L 

T2
CR

V TH V TL
 L

T 2  CR

وحتى نحصل عمى إشارات مربعة ليا نفس الدور نصمم دارة الميتز ثنائي االستقرار في حالة ( .) L   L
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 .4ممخص SUMMARY
 .1يوجد نوعان من مولدات اإلشا رات :الميتزات الخطية ,والتي تستعمل شكالً من أشكال دارات التوليف
(الرنين) ,والميتزات الالخطية ,أو مولدات التوابع ,والتي تستعمل آليات قواطع إلكترونية جنباً إلى جنب مع
دارات متعددة االىتزاز.

 .2يمكن تنفي ذ الميتز الخطي بوضع دارة انتخاب تردد في ممر التغذية الراجعة لمضخم (مضخم عمميات أو
ترانزستور) .ستيتز الدارة عند تردد يكون فرق الصفحة لمحمقة الكمية معدومًا .ويكون مطال كسب الحمقة
في ىذه الحالة واحدأً أو أكبر بقميل من الواحد.

 .3إذا كانت طويمة كسب الحمقة في دارة ميتز أكبر من الواحد ,فإن مطال خرج الميتز سيزداد إلى أن تتفعل
اآللية الالخطية لمتحكم بالمطال.
 .4درسنا نوعين من الميتزات الجيبية :ميتز جسر واين ,وميتز إ زاحة الطور .وىما ميتزان شائعا االستعمال
لتوليد ترددات حتى (  .) 1 MHzتستعمل مثل ىذه الدا رات مقاطع (  ,) CRمع مضخمات كمضخمات
العمميات أو الترانزستورات.
 .5ليس لمميتز عديم االستق رار حالة مستقرة .فيو ييتز بين حالتين شبو مستقرتين ,ويبقى في كل منيما فترة
زمنية يمكن تحديدىا مسبقًا .وىكذا يولد إشارة مربعة عمى خرجو.

 .6يمكن استعمال حمقة تغذية راجعة ,مكونة من مكامل وميتز ثنائي االستقرار ,لتوليد إشا رة مثمثية وأخرى
مربعة.
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أسئمة ومسائل الفصل التاسع QUESTIONS AND PROBLEMES
أسئمة الفصل التاسع
اختر اإلجابة الصحيحة
 .1تتكون البنية الرئيسة لمميتز الجيبي من مضخم ,ودارة انتخاب تردد موصولة كحمقة تغذية راجعة سالبة:
 )aصح
 )bخطأ
 .2يوجد نوعان من الميتزات الجيبية ىما:
 )aالميت زات الخطية والميتزات الجسرية
 )bالميت زات الالخطية والميتزات المغارتمية
 )cالميت زات الخطية والميتزات الالخطية
 )dغير ما ذكر
 .3الشرط أو المعيار الالزم أن تحققو حمقة التغذية الراجعة في مولد إشارة جيبي ة لتوليد اىت زاز تردده (  ) 0ىو:
L  j 0   A  j 0  B  j 0   1 )a

L  j 0   A  j 0  B  j 0   0 )b
L  j 0   A  j 0  B  j 0  1 )c
L  j 0   A  j 0  B  j 0  1 )d

 .4ينبغي أن يكون فرق طور الحمقة المغمقة () ,وطويمنو () عند تردد االىتزاز (  ,) 0وىو ما يعرف بمعيار
باركوزن (:)Barkhausen
( ,)180˚( )aكبيرة القيمة)
,)∞( ,)60˚( )b
( ,)90˚( )cصغيرة القيمة)
( ,)0˚( )dواحدًا)
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 .5كي نضمن بدأ االىتزاز ,نصمم الدارة بحيث يكون ) : (A 
( )aأكبر قميال من الواحد)
( )bأصغر قميال من الواحد
( )cيساوي الواحد تمامًا)
)∞( )d

 .6الدارة المبينة في الشكل  9.9دارة ميتز ().

الشكل  :9.9دارة ميتز.
 )aجسر واين مع دارة التحكم بالكسب الالخطية
 )bجسر واين بدون دارة التحكم بالكسب الالخطية
 )cجسر واطسطن بدون دارة التحكم بالكسب الالخطية
 )dجسر واطسطن مع دارة التحكم بالكسب الالخطية
 .7يمكن توليد إشارة مربعة باستعمال دارة ميتز () ينتقل من حالة إلى أخرى بشكل دوري .ويمكن القيام بذلك
من خالل ربط دارة الميتز بدارة (  ) RCفي حمقة التغذية ال راجعة:
 )aثنائي االستقرار ( )Bistable multivibrator
 )bأحادي االستقرار ()Monostable multivibrator
 )cعديم االستق رار ( )Astable multivibrator
 )dغير ما ذكر ( )Another cause
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 .8سوف تيتز دارة ميتز فرق الطور عمى التردد الذي عنده يكون االنزياح الكمي لطور المقاطع الثالثة
( :)( ) RC
)18 ( )a
) 90 ( )b

)180 ( )c
) 60 ( )d
 .9يمكن توليد إشارة مربعة من خالل ربط دارة الميتز ثنائي االستق رار بدارة () في حمقة التغذية ال راجعة:
 ,) RC ( )aوديود
) RC ( )b
( )cمكامل)

( )dمفاضل)

 .11يمكن تن فيذ الميتز الخطي بوضع دارة انتخاب تردد في ممر التغذية ال راجعة لمضخم (مضخم عمميات أو
ترانزستور) .ستيتز الدارة عند تردد يكون فرق الصفحة لمحمقة الكمية () .ويكون مطال كسب الحمقة في ىذه
الحالة ():
( ,) 180 ( )aواحدًأ أو أكبر بقميل من الواحد)
( ,) 18 ( )bواحدًأ أو أكبر بقميل من الواحد)
( ,) 90 ( )cواحدًأ أو أكبر بقميل من الواحد)

( )dمعدوماً)( ,واحدًأ أو أكبر بقميل من الواحد)
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أسئمة الفصل التاسع

اإلجابة الصحيحة

1

b

2

c

3

a

4

d

5

a

6

b

7

a

8

c

9

b

11

b

مسائل الفصل التاسع
 .1لنفترض وجود ميتز جيبي مكون من مضخم معامل كسبو (  ,) 2ومن مرشح حزمة من الدرجة الثانية .أوجد
تردد القطب ,وكسب المرشح عند التردد المركزي ليبقى االىتزاز مستم ًار عند التردد ( .) 1kHz

Ans. 1 kHz; 0.5

 .2لتكن الدارة المبينة في الشكل  10.9مع جيد تغذية )  , (V  15Vوقيمة المقاومة ), (R1  30 kΩ
والمقاومة ) , (R f  60 kΩوالمقاومتين ) , (R 2  R 5  9 kΩوالمقاومتين ) , (R 3  R 4  3kΩأوجد
قيم مستويات التحديد التي تصل إلييا الدارة .حدد أيضًا كسب المحدد ,وميل خواص تابع التحميل ,في
منطقتي التحديد الموجبة والسالبة .افترض أن جيد الديود ). (V D  0.7 V
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الشكل  :10.9دارة محدد.
Ans. ±5.93 V; ±2.97 V; −2; −0.095
 .3لتكن الدارة المبينة في الشكل  ) a( .11.9بغض النظر عن دارة المحدد ,أوجد أماكن توضع أقطاب الحمقة
المغمقة )b( ,أوجد تردد االىتزاز ) c( ,بوجود دارة المحدد ,أوجد مطال إشارة الخرج الجيبية (افترض أن
ىبوط الجيد عمى طرفي الديود ( .))V D  0.7 V

الشكل  :11.9دارة مميتز جسر واين.
)Ans. (a) (105/ 16)(0.015 ± j); (b) 1 kHz; (c) 21.36 V (peak-to-peak
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 .4لتكن الدارة المبينة في الشكل  , 12.9أوجد ما يمي )a( :مكان مج أز الجيد ( ) pالذي يبدأ االىتزاز عنده,
( )bأوجد تردد االىتزاز.

الشكل  :12.9دارة جسر واين.
Ans. . (a) 20 kΩ to ground; (b) 1 kHz
 .5لتكن الدارة المبينة في الشكل  13.9بدون دارة المحدد .افتح حمقة التغذية الراجعة عند )  (Xوأوجد كسب
الحمقة .لمقيام بذلك ,من األسيل أن تبدأ عند الخرج وأن تعود إلى الوراء ,موجدًا كل التيارات والجيود وأخي ًار
)  (V xبداللة ) . (V o
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الشكل  :13.9دارة ميتز فرق الطور مع دارة محدد مطال.
2C 2RRf

1 
4  j  3CR 

CR 


Ans.

 .6استعمل العالقة التي استنتجتيا في المسألة السابقة ( )9.5إليجاد تردد االىتزاز (  ,) f 0و إليجاد القيمة
الدنيا لمقاومة التغذية الراجعة (  ) R fكي يبدأ االىت زاز في دارة الشكل .13.9
Ans :w o  1/ 3 C/ R; R f  12R ; f 0  574.3Hz ;  R f  120K 

 .7لتكن دارة الشكل  ,14.9وليكن جيدا تشبع مضخم العمميات ( ,)±10 Vولتكن قيمة المقاومة
(  ,) R1  100 k وقيمة المقاومة (  ,) R 2  R  1 M وقيمة المكثفة (  .) C  0.01  Fأوجد تردد
االىتزاز.
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الشكل  :14.9دارة ميتز عديم االستق رار.
Ans. 274 Hz
 .8لتكن دارة الشكل  15.9مع دارة الميتز ثنائي االستقرار )a( .إذا كان جيدا تشبع مضخم العمميات
( ,)±10 Vوقيمة المكثفة (  ,) C  0.01  Fوقيمة المقاومة (  ,) R1  10 k أوجد قيمة المقاومتين ( R

) ,و (  ,) R 2وىما مقاومتا دارة الميتز ثنائي االستق رار ,إذا عممنا أن تردد االىتزاز
(  )1 kHzوأن مطال اإلشارة المثمثيية من القمة إلى القمة ( .)10V

الشكل  :15.9دارة توليد إشا رات مربعة ومثمثية.
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نموذج مذاكرة لمفصل التاسع
كمية .....

الجامعة ........
المادة :الدا رات اإللكترونية Electronic Circuits

نموذج امتحان لمفصل التاسع :الميتزات

أستاذ المادة.... :
العالمة11 :

المدة :ساعة واحدة
مالحظات ىامة
 المادة مغمقة
 يسمح باستعمال اآلالت الحاسبة
السؤال األول :اختر اإلجابة الصحيحة ( 4عالمات)

 .1عمى الرغم من تسمية الميتز الجيبي بالخطي ,فإن بعضًا من أشكال الالخطية تُستعمل لمتحكم في مطال
إشارة الخرج الجيبية:
 )aصح
 )bخطأ
 .2تتكون البنية الرئيسة لمميتز الجيبي من مضخم ,ودارة انتخاب التردد الموصولة ك حمقة تغذية راجعة موجبة,
وتكون قيمة إشارة الدخل:

 )aنصف قيمة مطال إشارة الخرج
 )bتحقق شروط اإلشا رات الصغيرة
 )cتحقق شروط اإلشا رات الكبيرة
 )dمعدومة
 .3في حالة الميتز الجيبي تعطى عالقة الكسب بوجود تغذية راجعة موجبة كما يمي:
) A (s
)a
1  A (s )   s 

A f (s ) 

) A (s
)b
1  A (s )   s 

A f (s ) 

) A (s
)c
1  A (s )   s 

A f (s ) 

 )dغير ما ذكر
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 .4حتى تيتز الدارة عمى تردد وحيد يجب أن يتحقق معيار () عند ىذا التردد فقط ( :) 0
( )aتشيبتشيف)
( )b( )bباركوزن)
( )cبارنكسون )
( )dنيكويست)

 .5كي نضمن بدأ االىتزاز ,نصمم دارة االىتزاز بحيث يقع القطبان:
( )aعمى المحور الوىمي عند ∞)
( )bعمى المحور الوىمي عند )0
( )cفي النصف األيمن من المخطط ())s
( )dفي النصف األيسر من المخطط ())s
 .6الدارة المبينة في الشكل التالي ىي دارة:

 )aجسر واين مع دارة التحكم بالكسب الالخطية
 )bجسر واين بدون دارة التحكم بالكسب الالخطية
 )cفرق الطور مع دارة التحكم بالكسب الالخطية
 )dجسر واطسطن مع دارة التحكم بالكسب الالخطية
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 .7ليس لمميتز عديم االستقرار حالة مستقرة .فيو ييتز بين حالتين ( ) ,ويبقى في كل منيما فترة زمنية يمكن
تحديدىا مسبقًا .وىكذا يولد إشارة () عمى خرجو:

 )aمستقرتين( ,مربعة)

( )bشبو مستقرتين)( ,مربعة)

 )cمستقرتين( ,جيبية)

 )dمستقرتين( ,مثمثية)
 .8سوف يحصل اىتزاز دارة ميتز الطور فقط عند التردد الذي يكون عنده مجموع انزياح الطور الكمي لدارة
الميتز () أو ():
) 360 ( ,)180 ( )a
 ) 0 ( )bأو ( ) 90

 ) 0 ( )cأو ( )180
 ) 0 ( )dأو ( ) 360
 .9يمكن تغيير اإلشارات األسية المولدة في دارة الميتز عديم االستق رار إلى إشارات مثمثية باستبدال دارة مرشح
التمرير المنخفض ( :)( )CR
( )aبمكامل)
( )bبمفاضل)
( )cبمرشح تمرير حزمة)
( )dبمرشح تمرير عالي)

درسنا نوعين من الميتزات الجيبية :مي تز جسر واين ,وميتز إ زاحة الطور .وىما ميتزان شائعا االستعمال لتوليد
ترددات حتى () .تستعمل مثل ىذه الدارات مقاطع (  ,) CRمع مضخمات كمضخمات العمميات أو
الترانزستورات:
)10 MHz ( )a
)100 KHz ( )b

)1 MHz ( )c

)10 KHz ( )d
اإلجابة الصحيحة لنموذج مذاكرة الفصل التاسع ( 11عالمات)

Ans .1  a  , 2  d  , 3  c  , 4  b  , 5  c  ,

6  c  , 7  b  , 8  d  , 9  a  , 10  c  ,
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التغذية الراجعة
الميتزات

عمل

مبدأ

Basic

Principles

of

اإلجابة الصحيحة

السؤال األول

a

1

d

2

c

3

b

4

c

5

c

6

b

7

d

8

a

9

c

10

مراجعة
الجيبية

Sinusoidal Oscillators
Basic مبدأ عمل الميتزات الجيبية
Principles

of

Sinusoidal
Oscillators

Basic مبدأ عمل الميتزات الجيبية
Principles
Basic

of

Sinusoidal

Oscillators

مبدأ عمل الميتزات الجيبية
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