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:1تمرين 

نعتبر التركیب الممثل في الشكل اسفله ، حیث يتوفر الترانزستور على معامل التضخیم الساكن 
.UAC=3Vو UBE=0,7Vو 100=:

:علما أن الترانزستور يشتغل في النظام الخطي أحسب 
.ICشدة تیار المجمع - 1
.R1قیمة المقاومة - 2

:2تمرين 

قوته الكھرمحركة G1ننجز التركیب الممثل في الشكل أسفله والمتكون من مولدين كھربائیین 
E1=1,5V ومقاومته الداخلیةr1=0 وG2 قوته الكھرمحركةE2=6V ومقاومته الداخلیةr2=0 .

.R2و R1وموصلین أومیین 

80=يشتغل الترانزستور في النظام الخطي ومعامل التضخیم للتیار ھو 
.UCE=4Vو UBE=0,6Vو IB=2,5mA: نعطي 

.R2و R1عین قیمة كل من 



:3تمرين 

عندما يشتغل في النظام الخطي يكون معامل NPNنعتبر التركیب التالي والمكون من ترانزستور 
R2=100Ωو  UBE=0,7V:نعطي . 100=تضخیمه الساكن 

.والترازستور يشتغل في النظام العادي IC=30mAشدة التیار في دارة المجمع - 1
.التوتر بین الباعث والمجمع UCEأوجد قیمة - 1.1
.أحسب شدة التیار في دارة القاعدة - 1.2
.R1استنتج قیمة - 1.3

.R=7,2kΩبموصل أومي مقاومته R1نعوض الموصل األومي ذي المقاومة - 2
.I’B=0,5mAحدد حالة اشتغال الترانزستور علما أن شدة تیار دارة القاعدة ھي 

.R1قیمة المقاومة - 2
E=4,5V     ،r=0:    نعطي 

:4تمرين 

200=نعتبر التركیب الممثل جانبه ، تركیبا إلكترونیا يضم ترانزستور معامل تضخیمه 
BE :UBE=0,6Vوتوتر العتبة للوصلة 

.قابلة للضبط R1و R3=50Ωو R2=13kΩ: نعطي 

.أحسب شدة تیار اإلشباع في دارة المجمع - 1
.UBE=0,8V، فنحصل على R1=13kΩعند القیمة R1نضبط - 2

.شدة تیار دارة القاعدة IBأوجد - 2.1
.UCEإستنتج قیمة التوتر - 2.2

.UBE=0,85Vعلما أن Rأحسب . التي توافق بداية حالة اإلشباع Rعند القیمةR1نضبط - 3



:5تمرين 

وبواسطة فولطمتر 100=نعتبر التركیب المبین جانبه حیث الترانزستور تضخیم ساكن للتیار 
.UCE=6Vو UBE=0,7Vو UAC=4V: إلكتروني نقیس التوترات التالیة 

.علما أن الترانزستور يشتغل في النظام الخطي 
.ICأحسب قیمة شدة التیار المجمع - 1
.R1أحسب قیمة المقاومة - 2
.R3واستنتج قیمة المقاومة IEأحسب قیمة شدة تیار الباعث - 3

:6تمرين 

يتكون التركیب المبین في الشكل جانبه 
:من 
G مولدقوته الكھرمحركةE ومقاومته

.الداخلیة مھملة 
 ، ترانزستور عند اإلشتغال العادي

UBE=0,7Vوالتوتر .100=يكون معامل تضخیم التیار 
 مصباح اإلشعارL يتطلب اشتغاله

.IC=0,3Aتیارا كھربائیا شدته 
 موصل أوميRB لوقاية التركیب

.اإللكتروني 
 مقاومة ضوئیةLDR تتغیر مقاومتھا

R 106منΩ 300في الظالم الىΩ
.في  الضوء الباھر 

 مولد قوته الكھرمحركةE=4,5V ومقاومته الداخلیة مھملة.



.ما نوع الترانزستور المستعمل في التركیب - 1
.ھاز اإلستعمال الالقط والجھاز اإللكتروني وج: حدد في التركیب - 2
.توجد المقاومة الضوئیة في الضوء الباھر والمصباح مضيء - 3

.أحسب شدة تیار دارة القاعدة - 3.1
.RBاستنتج قیمة - 2.3

.المقاومة الضوئیة في الضالم بین أن المصباح اليضيء - 4
.إقترح استعماالت ممكنة لھذا التركیب - 5

األرض بأصیلةمنتديات علوم الحیاة و 


