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Transistor Amplifier  (BJT)   

+ FeedBack and Amplifiers.    

++ Feedback Concepts.                                         
++ Feedback Connection Types.     

Course  Contents                                                                                                          مفسداث امللسز 
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 الاشخطاعت مىبراث•

 صىف الاشخطاعت مىبر (A)،                 صىف الاشخطاعت مىبر (B) 

 صىف الاشخطاعت مىبر (C).                   دازليىغخىن  مىبر   

 الخفاضلي املىبر 
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 حعازيف+ مالحظاث 

 .(الدخل جياز /الخسج جياز  =الخياز زبح) DC املصخمس الخياز  زبح :    

 .(الدخل جياز /الخسج جياز  =الخياز زبح) ac املخىاوب الخياز  زبح :    

 . DC املصخمس الخياز  حالت في هبيرة دالئل مع الىبيرة الحسوف وصخعمل --

 ac املخىاوب الخياز  حالت في صغيرة دالئل مع صغيرة حسوف ووصخعمل     

 .إليها املشاز العلدة مً ًخسج أو  ًدخل الري املصخمس  الخياز  جمثل :    

 .لألزض ي باليصبت ما علدة في املصخمسة الجهىد جمثل :    

 .علدجين بين الجهد فسق  جمثل       

 .إليها املشاز العلدة مً ًخسج أو  ًدخل الري املخىاوب الخياز  جمثل :   

 .لألزض ي باليصبت ما علدة في املخىاوبت الجهىد جمثل :   

  .علدجين بين الجهد فسق  جمثل           

 :ac حالت في الداخليت الباعث ملاومت
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 DC  املصخمسة امليافئت الدازة املشترن، الباعث مىبر 

 وكصس  املىثفاث ول بفخح امليافئت الدازة على هحصل  DC  حالت في الباعث املىبر  بدزاشت البداًت في هلىم

   :املخىاوب الجهد مىابع

 :هىخب أن ًمىً الدازة هره جحليل مً•

 :اللاعدة عىد الجهد

 :الباعث عىد الجهد

 :الباعث جياز

 :املجمع عىد الجهد

 DCالدازة امليافئت  دازة مىبر باعث مشترن   :والباعث املجمع بين الجهد فسق 
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 ac املخىاوبت امليافئت الدازة       املشترن، الباعث مىبر 

   :الخاليت الدازة في جخمثل والتي املصخمس الجهد مىابع وول املىثفاث ول بلصس  امليافئت الدازة على هحصل  ac حالت في املشترن الباعث مىبر  بدزاشت شىلىم

 ac حالت في  مشترن باعث مىبر 

 دازة مىبر باعث مشترن

 :الباعث ملاومت هىخب أن ًمىً الدازة هره مً

 :اللاعدة مً املسئيت الدخل ملاومت

   :اليليت الدخل ملاومت

 

 :الخسج ملاومت

 :الدخل حهد/الخسج حهد = الجهد زبح

    :الدخل جياز/الخسج جياز  = الخياز زبح

Vin 
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 املصخمسة الدازة حل املشترن، الباعث مىبر 

 حصاوي  املجاوزة الدازة في العىاصس  كيم  :مثال

 

 العمل؟ مىطلت وجحدًد الخسج وجياز حهد كيم حصاب -1 :املطلىب و 

  الجهد، زبح الخسج، ملاومت الدخل، ملاومت الباعث، ملاومت كيم حصاب -2                    

   . βac=160  املخىاوب الخياز  زبح وان أذا  الخياز  وزبح                         

 

 

 

  -1-           :الحل
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 املخىاوبت الدازة حل                    املشترن، الباعث مىبر 

 ملاومت الباعث

 ملاومت الدخل املسئيت مً اللاعدة

 ملاومت الدخل اليليت املسئيت مً املصدز

  الجهد، زبح الخسج، ملاومت الدخل، ملاومت الباعث، ملاومت كيم حصاب -2   :الحل 

   . βac=160  املخىاوب الخياز  زبح وان أذا  الخياز  وزبح                         

Vin 

 الخسج ملاومت

 زبح الجهد

 الخياز زبح

 :هالحظ مً املثال الصابم أن دازة مىبر باعث مشترن له
 .صغيرةخسج ملاومت  -2.                            صغيرة دخل ملاومت  -1
 .هبيرجياز زبح  -4.                                         هبيرحهد زبح  -3
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 DC  املصخمسة امليافئت الدازة املشترن، املجمع مىبر

   :املخىاوب الجهد مىابع وكصس  املىثفاث ول بفخح امليافئت الدازة على هحصل  DC  حالت في الباعث املىبر  بدزاشت البداًت في هلىم

 :هىخب أن ًمىً الدازة هره جحليل مً•

 :اللاعدة عىد الجهد

 :الباعث عىد الجهد

 

 :الباعث جياز 

 DCالدازة امليافئت  دازة مىبر باعث مشترن

 املجمع حهد

 مجمع-باعث حهد
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 ac املخىاوبت امليافئت الدازة       املشترن، املجمع مىبر

   :الخاليت الدازة في جخمثل والتي املصخمس الجهد مىابع وول املىثفاث ول بلصس  امليافئت الدازة على هحصل  ac حالت في املشترن املجمع مىبر بدزاشت شىلىم

 :هىخب أن ًمىً الدازة هره مً

 :الخازحيت الباعث ملاومت

 

     :الداخليت الباعث ملاومت

 

 :الخياز زبح

 :الدخل ملاومت

 

     :الخسج ملاومت

 

:الجهد زبح  

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/ 10 

 DC  املصخمسة امليافئت الدازة املشترهت، اللاعدة مىبر

   :املخىاوب الجهد مىابع وكصس  املىثفاث ول بفخح امليافئت الدازة على هحصل  DC  حالت في املشترهت اللاعدة مىبر  بدزاشت البداًت في هلىم

 :هىخب أن ًمىً الدازة هره جحليل مً•

 :اللاعدة الجهد

 :الباعث  الجهد

 

 :الباعث جياز 

 :املجمع حهد

 :مجمع-باعث حهد
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 ac املخىاوبت امليافئت الدازة       املشترهت، اللاعدة مىبر

   :الخاليت الدازة في جخمثل والتي املصخمس الجهد مىابع وول املىثفاث ول بلصس  امليافئت الدازة على هحصل  ac حالت في املشترهت اللاعدة مىبر بدزاشت شىلىم

 هىخب أن ًمىً الدازة هره مً

 

 :الجهد زبح --

 

 

   :الشيل ًأخر الجهد  زبح                       وان إذا

 :الدخل ملاومت --

 

 :الشيل جأخر الدخل ملاومت                        وان إذا

   جىىن  حمل وحىد عدم حالت في لىً                                 :الخسج ملاومت --

 :الخياز زبح --

 :الاشخطاعت زبح --
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 حصاوي  املجاوزة الدازة في العىاصس  كيم  :مثال

 

 العمل؟ مىطلت وجحدًد الخسج وجياز حهد كيم حصاب -1 :املطلىب و 

   . الخياز وزبح ،الجهد زبح الخسج، ملاومت الدخل، ملاومت الباعث، ملاومت كيم حصاب -2                    

       -2  :الحل

        املشترهت، اللاعدة مىبر

 :الباعث ملاومت

 :الدخل ملاومت

 :الخسج ملاومت

 :الجهد زبح

 :الخياز زبح

   :الاشخطاعت زبح

 :دازة مىبر كاعدة مشترهت لها
  صغيرة دخل ملاومت -1

 
 مخىشطت خسج ملاومت -2                              حدا

 واحد جياز  زبح -4                                                   عالي حهد زبح -2
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 خالصت

 :ًلي هما جىصيل ليل الىخائج ملخص مع املدزوشت الخىصيالث جلخيص ًمىً

الخىصيل اشم زبح الجهد زبح الخياز  زبح الاشخطاعت ملاومت الدخل ملاومت الخسج  

عاليت /مخىشطت  

(2.5 KΩ) 
 

 مخىشطت

(2.5 KΩ) 

  عالي
 
حدا  

(8000)  
 عالي

(200)  
عالي/مخىشط  

(80إلى  40)  
مشترن باعث  

 مىخفضت

(100Ω) 

 عاليت

(100 KΩ) 

 عالي
(200)  

 عالي
(200)  

مشترن مجمع 1  

 عاليت

(50 KΩ) 

 مىخفضت

(200Ω) 

 عالي
(200)  

1 
 عالي

(200)  
 كاعدة مشترهت

 جىصيالث التراهزشخىز ثىائي اللطبيت
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