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ة   : السابعةالمحاضر

ة عىل ال ي هذه المحاضر
ر
 إلضافة إىل الديود ودارة التقويمجهد والتيار المتناوب وخواصهم باسنتعرف ف

انزستور   . والتر

 : الجهد المتناوب

ا لـقانون فاراداي. عىل وجه  ركة كهربائيةمحيمكن أن يؤدي تغيتر التدفق المغناطيسي إىل قوة 
ً
وفق

ي إذا كان الملف يد ،الخصوص
ر
جيبًيا بمرور الوقت  القوة المحركة الكهربائية تغتر ت ،مغناطيسي  حقلور ف

دد هو  وجهد متناوب ويؤدي إىل تيار  دد. رمز مصدر جهد التيار المتر  : ويوفر مصدًرا لطاقة التيار المتر

 

 وتكون إشارتها من الشكل: 

 
: المطال أو القيمة القصوى ويكون رسم اإلشارة مع ال 𝑽𝟎حيث تكون   زمن كالتاىلي

 

  بحيث: الجيبية بداللة الزمن  SINهذه إشارة الـ 

𝒇 =
𝟏

𝑻
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𝑻 =
𝟏

𝒇
 

  fهي دور اإلشارة و  Tحيث 
ً
𝑤هي تردد اإلشارة ولدينا أيضا = 2𝜋𝑓  عندما يتم توصيل مصدر الجهد

ي العن  ، يتم توفتر الطاقة للتعويض RLCبدائرة 
ر
ي افرق مما يسبب  عناض تبديد الطاقة ف

ر
ر ف لصفحة بير

 . التيار والجهد 

 

بحيث اإلشارة من  45و 22.5و 0لديهم  ɵبحيث زاوية اإلزاحة ثالث إشارات مثال عن لدينا هنا 

 معادلة: 
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 دارة التقويم نصف موجة: 

ر هي دائرة تحتوي عىل  دايود تسمح بمرور التيار باتجاه واحد، وذلك عندما يكون الجهد بير

ي 
ر
 .لنوع السليكون 0.7( أكتر من المصعد والمهبط (الدايود طرف

 

 تتكون الدارة من: 

 ي اتجاه واحد فقطيد
ر
 .ود وظيفته السماح بتدفق التيار ف

 قاومة أو حملم. 

 

 طريقة عمل الدارة: 

دد تتكون م ن نصف الموجة موجبة ونصف الموجة من المعلوم أن الموجة الجيبية الكاملة للتيار المتر

ي دائرة مقوم نصف الموجة كالتاىلي  سالبة،
ر
 :والذي يحدث ف

عند مرور النصف الموجب للموجة الجيبية عتر الدايود، يكون جهد األنود أكتر من جهد الكاثود،  .1

، وبالتاىلي يسمح بمرور التيار إىل المقاومة أو الح ي حالة انحياز أمامي
ر
مل. وال وهذا يجعل الدايود ف

 .للسليكون 0.7Vننس بأن الدايود يستهلك قيمة معينة من جهد المصدر وهي 
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دد إىل النصف السالب، فإن الجهد الواصل ألنود الدايود عند تغي .2 تر اتجاه موجة الجهد )التيار( المتر

ي حالة 
ر
يكون أقل من جهد الكاثود، وبالتاىلي فإن الدايود ال يمرر تيار من خالله للحمل، وذلك ألنه ف

، وبالتاىلي يعمل عىل إلغاء نصف الموجة السالبة  .انحياز عكسي

كما يمكن حساب ما يسىم   0.7قيمة الجهد المطلوب النحياز الديود ولنقل  الخرج من إشارةنقص ي

: الجهد  ي دارة التقويم كالتاىلي
ر
 المستمر إلشارة الخرج ف

𝑉𝐷𝐶 =
𝑉𝑚
𝜋

 

انزستورات: ا  لتر

ي الواقع 
ر
ي اإف

ر
اعات ف ونية الحديثة، ويعتتر من أعظم االختر

انزستور هو أهم المكونات اإللكتر لقرن ن التر

ي حياة المجتمع من القدرة الفائقة عىل إنتاجه، باستخدام عمليات تلقائية 
ر
ين، ويستمد أهميته ف العشر

 .، مما يجعل إنتاجه قليل التكلفة«عمليات تصنيع أشباه الموصالت»إليه 

 
ً
كات تنتج سنويا انزستوراتما يزيد عن المليار من  و عىل الرغم من أن العديد من الشر ؛ إال المنفصلة التر

ي 
ر
ي تنتج تكون ف

  "Integrated circuit".   الدوائر المتكاملة أن الغالبية العظىم من التر

ي القطب كان استخدام
انزستور ثنائ  ي  (Bipolar Junction Transistor) التر

 (BJT)  تخترص إىلوالتر

ي 
ي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضر

ر
 . هو األكتر شيوعا ف

انزستور هو عبارة عن ثالث أنصاف نواقل موضوعة :  التر ر  بجانب بعضها لذلك لديها نوعير

 

انزستور السهم عىل الباعث ي اتجاه وبذلك  دل عىل نوع التر

ي مخططات 
ر
انزستور عند رؤيته ف نستطيع معرفة نوع التر

 الدارات الكهربائية. 
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