تطبٍقاث انذٌىد
انهذف األساسً مه انمحاضرة:
 -1دساسخ تطجٍمبد انذٌٕد انًتُٕعخ.
 -2دساسخ عًم انذٌٕداد فً انذاساد انكٓشثبئٍخ انًستًشح.
 -3دساسخ يجذأ عًم انجٕاثبد انًُطمٍخ .AND ٔ OR

61.

تحهٍم دارة كهربائٍت تحتىي عهى دٌىد وٌطبق عهٍها جهذ مستمر

ٌجٍٍ انشكم ( )6.1aداسح كٓشثبئٍخ تسهسهٍخ تستٕي عهى دٌٕد يًٍضتّ يٕضسخ ثبنشكم (ٔ ،)6.1bخٓخ انتٍبس
انًبس فً انذاسح ٔفك خٓخ دٔساٌ عمبسة انسبعخ ٔ ،انذٌٕد فً زبنخ عًم ( تٕصٍم  ،) onأي فً زبنخ االَسٍبص
األيبيً ( IDيٕخت VD ٔ ،يٕخت).

انشكم ( )6.1aداسح كٓشثبئٍخ تسهسهٍخ تستٕي عهى دٌٕد

انشكم ( )6.1bانًُسًُ انًًٍض نهذٌٕد
ثتطجٍك لبٌَٕ كٍششٕف نهدٓذ فً انذاسح انتسهسهٍخ (َ )6.1aستُتح:
E  VD  VR  0

(....)6.1

ٔيُّ
1

E  VD  I D R

يٍ انًعبدنخ (ًٌ )6.1كُُب سسى تغٍشاد  IDثذالنخ  VDنهذاسح انكٓشثبئٍخ.
إرا أخزَب  VD  0فإٌ

E
E
ٔ ، I D ثبنتبنً فإٌ إزذاثٍبد انُمطخ األٔنىٔ VD  0 ( :
R
R

.) I D 

ٔإرا أخزَب  I D  0فإٌ ٔ ٔ ، VD  Eثبنتبنً فإٌ إزذاثٍبد انُمطخ انثبٍَخ.) I D  0 ٔ VD  E ( :
إٌ انخظ انًستمٍى انًبس ثبنُمطتٍٍ ٌعشف ثخظ انسًم كًب ْٕ يٕضر ثبنشكم ( .)6.2فعُذيب تتغٍش لٍى ( Rيمبٔيخ
انسًم) فإٌ َمطخ انتمبطع يع انًسٕس  IDسٕف تتغٍش أٌضبٔ ،ثبنتبنً تتسذد ثبنًُسًُ انًًٍض نهذٌٕد ٔانذاسح
انكٓشثبئٍخ .فُمطخ تمبطع انًُسًُ انًًٍض نهذٌٕد ٔخظ انسًم تذعى َمطخ عًم انذاسح ٔ Qأزذاثٍبتٓب ()IDQ , VDQ
ٔتذعى كزنك َمطخ انعًم انسكٍَٕخ.

مميزة الديود

خط الحمل

انشكم ( ) 6.2خظ انسًم ٌٔسذد عهٍّ َمطخ انعًم انسكٍَٕخ Q
مثال ()61.
داسح تسهسهٍخ يجٍُخ ثبنشكم ( )E6.1aتستٕي عهى دٌٕد زٍث انًُسًُ نّ يٕضر ثبنشكم ( )E6.1bعٍٍ:
IDQ ٔ VDQ )a
VR )b

2kΩ

انشكم ( )a :)E6.1انذاسح انتسهسهٍخ )b .انًُسًُ انًًٍض نهذٌٕد
2

انحم:
َسذد َمطتً خظ انسًم نهذاسح:
10
E

 5mA
R 2 103

 )aنذٌُب
ٔكزنك

ID 

VD  E  10V

ٔثبنتبنً َسصم عهى خظ انسًم كًب ْٕ يٕضر ثبنشكم (َٔ ،)E6.2مطخ انتمبطع ( Qانُمطخ انسبكُخ) ثٍٍ خظ
انسًم ٔانًُسًُ انًًٍض نهذٌٕد ًْ .) I DQ  4.6mA ٔ VDQ  0.7V ( :

خط الحمل

انشكم ( )E6.1خظ انسًم ٔ َمطخ انعًم انسكٍَٕخ Q
)b

VR  I R .R  I DQ .R  (4.6 10 3 (2 103 )  9.2V

 61.تطبٍق جهىد مستمرة عهى دارة تسهسهٍت تحتىي عهى دٌىداث
فً داسح تسهسهٍخ ٌكٌٕ انذٌٕد فً زبنخ عًم (تٕصٍم  )onعُذيب ًٌش تٍبس يستًش ثُفس خٓخ سٓى سيض انذٌٕد
ٌٔكٌٕ  VD  0.7Vيٍ أخم انسٍهكٌٕ ٔ  VD  0.3Vيٍ أخم اندشيبٍَٕؤٌ .ذعى اندٓذ  VT  0.7Vخٓذ
انتشغٍم( انعتجخ) نذٌٕد انسٍهكٌٕ ٔ  VT  0.3Vخٓذ انتشغٍم نهدشيبٍَٕو.
انشكم (ٌٕ ) 6.3aضر داسح تسهسهٍخ تستٕي عهى دٌٕد ٔخٓخ انتٍبس ثُفس خٓخ سٓى سيض انذٌٕد كًب ْٕ يجٍٍ
ثبنشكم ( ٔ ،) 6.3bثًب أٌ  E>VTفبنذٌٕد ٌكٌٕ فً زبنخ تٕصٍم (ٔ ،)onفً زبنخ االَسٍبص األيبئً ،ثبنتبنً
ًٌكٍ إعبدح سسى انذاسح كًب فً انشكم (.)6.4

3

انشكم ( )6.3aداسح تسهسهٍخ تستٕي عهى دٌٕد

انشكم ( )6.3bتسذٌذ زبنخ انذٌٕد فً انذاسح

0.7 V

انشكم ( )6.4انذاسح انًكبفئخ نهذٌٕد فً زبنخ تٕصٍم
ٔ ًٌكُُب استُتبج لٍى انتٍبس ٔاندٕٓد:

VD  VT
VR  E  VT
VR
R

ID  IR 

ٔانشكم (ٌ )6.5aجٍٍ داسح تسهسهٍخ تستٕي عهى دٌٕد فً زبنخ اَسٍبص عكسًٔ ،ثبنتبنً ًٌكُُب استجذال انذٌٕد
ثعُصش يمبٔيخ كًب ْٕ يجٍٍ ثبنشكم ( )6.5bزٍث ٌجٍٍ أٌ خٓخ انتٍبس تعبكس خٓخ سٓى سيض انذٌٕدٔ ،ثبنتبنً
ٌكٌٕ انذٌٕد فً زبنخ لطع (َ ٔ ،)offسصم عهى انذاسح انًكبفئخ (.)6.5c

)(c

)(b

)(a

انشكم ( (a) :)6.5داسح تسهسهٍخ تستٕي عهى دٌٕد فً زبنخ اَسٍبص عكسً  )b( ،تسذٌذ زبنخ انذٌٕد فً انذاسح،
) (cانذاسح انًكبفئخ نهذٌٕد فً زبنخ انمطع.
4

ٔثسجت كٌٕ انذاسح يفتٕزخ فإٌ شذح تٍبس انذٌٕد ٔ ، I D  0ثبنتبنً فإٌ فشق انكًٌٕ ثٍٍ طشفً انًمبٔيخ :
VR  I R R  I D R  0V

ٔثبنسمٍمخ ثًب أٌ  VR  0Vفإَّ سٕف ٌتٕطذ فشق كًٌٕ ثٍٍ طشفً انذاسح انًفتٕزخ ٌسستُتح كًب ٌهً:
يٍ تطجٍك لبٌَٕ كٍششٕف نذٌُب:
ٔيُّ:

E  VD  VR  0
VD  E  VR  E

مثال ( )61.
فً زبنخ انذاسح انتسهسهٍخ انًجٍُخ ثبنشكم ( )E6.2aأٔخذ انمٍى :ID ٔ VR ٔ VD

انشكم ()E6.2a
انحم:
ثًب أٌ اندٓذ انًطجك ٌٕطذ تٍبس ثُفس خٓخ عمبسة انسبعخ ٌٔطبثك خٓخ انسٓى فً سيض انذٌٕد ٔثبنتبنً فبنذٌٕد
فً زبنخ تٕصٍم (.)on

VD  0.7V

ٔثبنتبنً نذٌُب:

VR  E  VD  8  0.7  7.3V
VR
7.3

 3.32mA
R 2.2 103

مثال ()61.
فً انذاسح انتسهسهٍخ انًجٍُخ ثبنشكم ( )E6.3aأٔخذ لٍى :ID ٔ VR ٔ VD

5

ID  IR 

2.2kΩ
Ω

8V

انشكم ( (a) :)6.5داسح تسهسهٍخ تستٕي عهى دٌٕد فً زبنخ اَسٍبص عكسً
( )bانذاسح انًكبفئخ نهذٌٕد فً زبنخ انمطع.
انحم:
يٍ انشكم َدذ أٌ خٓخ انتٍبس ثعكس خٓخ انسٓى فً سيض انذٌٕد ٔثبنتبنً فإٌ يكبفئ انذٌٕد ْٕ داسح يفتٕزخ
( انذٌٕد فً زبنخ لطع)ٔ ،ثبنتبنً َسصم عهى انذاسح انًٕضسخ ثبنشكم (.)E6.3b
ثًب أٌ انذاسح يفتٕزخ نذٌُب:

ID  0

VR  I R R  I D R  0V

ٔثتطجٍك لبٌَٕ كٍششٕف نهدٓذ زٕل انذاسح.
E  VD  VR  0  VD  E  VR  E  0  8V

مثال ()61.
فً انذاسح انتسهسهٍخ انًجٍُخ ثبنشكم ( )E6.4aأٔخذ لٍى .ID ٔ VR ٔ VD

انشكم ( )E6.4داسح دٌٕد تسهسهٍخ
انسم:
كبف كً ٌجذأ انذٌٕد ثبنعًم.
إٌ يُجع اندٓذ ًٌشس تٍبسا ثُفس خٓخ سٓى سيض انذٌٕدٔ .نكٍ اندٓذ انًطجك غٍش
ٍ
زٍث َمطخ انعًم يجٍُخ ثبنًُسًُ انًًٍض نهذٌٕد كًب ْٕ يٕضر ثبنشكم (.)E6.4b
6

انشكم ( )E6.4bيًٍضح انذٌٕد َٔمطخ انتشغٍم
إٌ لٍى اندٕٓد ٔانتٍبس فً انذاسح ًْ:

ID  0A
VR  I R R  I D R  0V

VD  E  0.5V
سىف وستخذو انرمز انمبٍه بانشكم ( )616مه أجم مىبع انجهذ1

انشكم ( )6.6تًثٍم يُجع اندٓذ
مثال ()61.
زذد لٍى  ID ٔ V0نهذاسح انتسهسهٍخ انًجٍُخ ثبنشكم (.)E6.5a

7

انشكم ( )E6.5دٌٕداٌ يٕصٕالٌ عهى انتسهسم
انسم:
إٌ خٓخ انتٍبس انًبس فً انذاسح ًْ ثُفس خٓخ سًًٓ سيضي انذٌٕدٌٍ فً انذاسحٔ ،ثبنتبنً َسصم عهى انذاسح
انتسهسهٍخ انًكبفئخ (.)E6.5b

انشكم (  ) E6.5bانذاسح انتسهسهٍخ انًكبفئخ
ٔثًب أٌ [ ٔ ،] E  12V  (0.7  0.3)  1Vثتسهٍم انذاسح َسصم عهى انمٍى انتبنٍخ:
V0  E  VT 1  VT 2  12  0.7  0.3  11V
VR V0
11


 1.96mA
R
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ID  IR 

مثال ()616
زذد لٍى  V0 ٔ VD2 ٔ IDفً انذاسح انتسهسهٍخ انًجٍُخ ثبنشكم ()E6.6a
 + VD 2Ge

انشكم ( )E6.6aانذاسح انتسهسهٍخ تستٕي دٌٕدٌٍ يتعبكسٍٍ يٕصٕنٍٍ عهى انتسهسم
8

انسم:
ٌضاذ انذٌٕداٌ يٍ انذاسح ٌٔتى تعٍٍٍ خٓخ انتٍبس كًب فً انشكم ( .)E6.6bفإٌ خٓخ انتٍبس تتطبثك يع خٓخ سٓى
دٌٕد انسٍهكٌٕ (ٔ )Siتعبكس خٓخ سٓى دٌٕد اندشيبٍَٕو (ٔ .)Geثبنتبنً فإٌ انذاسح تشكٍت داسح يمصٕسح ( دٌٕد
 Siفً زبنخ ٔصم  ) onعهى انتسهسم يع داسح يفتٕزخ (دٌٕد  Geفً زبنخ لطع ٌُ ) offتح داسح يفتٕزخ ( زبنخ
لطع ٔ . ) offيُّ I D  0 A :كًب ْٕ يٕضر ثبنشكم (.)E6.6c

انشكم ( )E6.6bتسذٌذ زبنخ انذٌٕدٌٍ فً انذاسح

انشكم ( )E6.6cاستجذال انسبنخ انًكبفئخ نذٌٕد اندشيبٍَٕو ثذاسح يفتٕزخ( زبنخ لطع ) off
أيب زبنخ دٌٕد انسٍهكٌٕ فإٌ ٔ VD=0 ٔ ID=0يجٍُخ ثبنشكم ()E4.6d

انشكم ( )E6.6dانذاسح انًكبفئخ نهذاسح (.)E6.6a
ٔيٍ تسهٍم انذاسح انًكبفئخ َستُتح يب ٌهً:
9

V0  I R R  I D R  0
ثتطجٍك لبٌَٕ كٍششٕف نهدٓذ ٔثدٓخ دٔساٌ عمبسة انسبعخ َدذ:

E  VD1  VD 2  V0  0
VD 2  E  VD1  V0  12  0  0  12V

ٔيُّ
مثال ()6.7

فً انذاسح انًجٍُخ ثبنشكم ( )E4.7أٔخذ انمٍى.V0 ٔ V2 ٔ V1 ٔ I :

انشكم ( )E4.7انذاسح انتسهسهٍخ
األخٕثخ:
V0  0.44V

61.

,

V2  4.56V

،

, V1  9.47V

I  2.07mA

داراث تفرعٍت  -تسهسهٍت تحتىي عهى دٌىداث

إٌ طشق تسهٍم انذاسح انتسهسهٍخ ًٌكٍ تطجٍمٓب كزنك نتسهٍم انذاسح انتفشعٍخ ٔانذاسح انتفشعٍخ – انتسهسهٍخ .ففً كم
داسح ٌتى تطجٍك انخطٕاد كًب فً زبنخ انذاساد انتسهسهٍخ انتً تستٕي عهى دٌٕداد.
مثال()61.
فً انذاسح انتفشعٍخ انًجٍُخ ثبنشكم ( )E6.8عٍٍ انمٍى انتبنٍخID2 ٔ ID1 ٔ I1 ٔ v0 :

انشكم ( )E6.8انذاسح انتفشعٍخ انتً تستٕي دٌٕداد
11

انحم:
اندٓذ انًطجك عهى انذاسح ًٌشس تٍبسا فً كم يٍ انذٌٕدٌٍ ثُفس اندٓخ ٔثُفس خٓخ سًًٓ انذٌٕدٌٍ ٔثًب أٌ اندٓذ
انًطجك أكجش يٍ  0.7Vفإٌ كم يٍ انذٌٕدٌٍ فً زبنخ عًم ( زبنخ تٕصٍم ٔ )onفشق انكًٌٕ ثٍٍ طشفً
انذٌٕدٌٍ عهى انتفشع ْٕ َفسّ ٌٔسبٔي:

V0  0.7V
ٔكزنك

VR E  VD
10  0.7


 28.18mA
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I1 

ٔثًب أٌ انذٌٕدٌٍ نًٓب َفس يُسًُ انًًٍض فإٌ
I1 28.18

 14.09mA
2
2

I D1  I D 2 

مثال ()61.
عٍٍ شذح انتٍبس  Iفً انذاسح انًجٍُخ ثبنشكم (.)E6.9

انشكم ()E6.9
I  6.95mA

األخٕثخ:
مثال ()61..
عٍٍ اندٓذ  V0فً انذاسح انًجٍُخ ثبنشكم ()E6.10

انشكم ()E6.10
V0  11.7V

األخٕثخ:
11

مثال ()61..
عٍٍ لٍى انتٍبساد  ID2 ٔ I2 ٔ I1نهشجكخ انكٓشثبئٍخ انًجٍُخ ثبنشكم ()E4.11

انشكم ( )E6.11شجكخ كٓشثبئٍخ تفشعٍخ تستٕي عهى دٌٕدٌٍ
انحم:
إٌ اندٓذ انًطجك عهى انذاسح ٌدعم انذٌٕدٌٍ  D2 ٔ D1فً زبنخ تٕصٍم (ٔ )onخٓخ انتٍبساد ثُفس خٓخ أسٓى
سيٕص انذٌٕدٌٍ  D2 ٔ D1كًب ْٕ يٕضر ثبنشكم ()E6.11b

انشكم ( )E6.11bانذاسح انكٓشثبئٍخ انًكبفئخ
يٍ انشكم ( َ ) E6.11bدذ أٌ فشق انكًٌٕ ثٍٍ طشفً انًمبٔيخ ٌ R1سبٔي ٔ 0.7 Vثبنتبنً َدذ  I1كًب ٌهً:

ثتطجٍك لبٌَٕ كٍششٕف نهدٓذ زٕل انسهمخ انًجٍُخ ثدٓخ عمبسة انسبعخ َستُتح:
 V2  E  VT 1  VT 2  0

ٔيُّ
ٔ

V2  E  VT 1  VT 2  20  0.7  0.7  18.6V
V2
18.6

 3.32mA
R2 5.6 103
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I2 

ٔثتطجٍك لبٌَٕ كٍششٕف نهتٍبس (لبٌَٕ انعمذ) عُذ انعمذح َ aدذ:

I D 2  I1  I 2
ٔيُّ

I D 2  I 2  I 1  3.32  0.212  3.108mA

 61.داراث انبىاباث انمىطقٍت  ORو AND
ًٌكٍ استخذاو انذٌٕد فً تعٍٍٍ لٍى اندٕٓد ثذٌٔ دساسخ خجش ثٕل ،زٍث تٕخذ لًٍتبٌ تًثالٌ األسلبو انثُبئٍخ
ٌُست إنًٍٓب انسبنتٍٍ "."1" ٔ "0
تتًٍض انًُطمٍخ " "0ثمًٍخ خٓذ ضًٍ انًدبل (ٔ ،)0 - 0.7Vانًُطمٍخ " "1تًثم خٓذا يٕخجب لًٍتّ يسذٔدح
(عذح فٕنتبد).

انبىابت انمىطقٍت OR
انذاسح انًٕضسخ ثبنشكم ( )6.6تًثم انجٕاثخ  ORيٍ أخم انًُطك انًٕخت زٍث أٌ خٓذ انذخم  10Vنهذاسح
ٌسذد انًُطمٍخ " "1فً خجش ثٕل ،ثًٍُب خٓذ انذخم ٌ 0Vسذد انًُطمٍخ "."0
إٌ انجٕاثخ انًُطمٍخ  ًْ ORثسٍث انخشج ٌسبٔي " "1إرا كبٌ أي يٍ انذخهٍٍ أٔ كالًْب ٌسبٔي "."1
ٔانخشج ٌسبٔي  0إرا كبٌ كال يٍ انذخهٍٍ ٌأخزاٌ انمًٍخ "."0
إٌ تسهٍم داساد انجٕاثبد ٌ AND ٔ ORتى ثبستخذاو ًَبرج انذٌٕداد انعًهٍخ نتعٍٍٍ  V0فً داسح انجٕاثخ
انًُطمٍخ  ORكًب فً انشكم (.)6.6

انشكم ( )6.6داسح انجٕاثخ انًُطمٍخ OR
انخطٕح األٔنى :يٍ انذاسح َدذ أَّ ٌطجك خٓذ  10Vعهى انًذخم  1يٍ انذاسح ٌٔطجك اندٓذ  0Vعهى انًذخم
 ،2أي اندٓذ األسضً .كًب ْٕ يجٍٍ ثبنذاسح انًعذنخ انًٕضسخ ثبنشكم (.)6.7
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انشكم ( )6.7انذاسح انًعذنخ نهجٕاثخ انًُطمٍخ OR
زٍث انذٌٕد  D1فً زبنخ تٕصٍم ( )onثسجت تطجٍك خٓذ  10Vعهى انذٌٕد.
ٔانذٌٕد  D2فً زبنخ لطع ( )offألَّ ٌطجك عهى األَٕد خٓذ . 0V
ٔثبنتبنً يٍ زبالد انذٌٕدٌٍ ًٌ D2 ٔ D1كُُب إعبدح سسى انذاسح انًُطمٍخ  ORكًب ْٕ انشكم ()6.8

انشكم ( )6.8انذاسح انًُطمٍخ  ORزٍث تٕضر زبالد انذٌٕدٌٍ D2 ٔ D1
انخطٕح انثبٍَخٌ :تى انتأكذ ثأٌ انذٌٕد  D1فً زبنخ تٕصٍم(ٔ )onانذٌٕد  D2فً زبنخ لطع (. )off
يٍ أخم انذٌٕد  D1فإٌ انسبنخ ( )onتدعم ( .) Vo  E  VD  10  0.7  9.3V
ٔلًٍخ اندٓذ  9.3Vعُذ كبثٕد  0V ٔ D2عُذ األَٕد ٌدعم انذٌٕد  D2فً زبنخ لطع (.)off
يٍ انذاسح (َ )6.8دذ أٌ  D1فً زبنخ تٕصٍمٌٔ ،تى اعتجبس أٌ  ْٕ vo=9.3Vلًٍخ اندٓذ انًٕافك نهمًٍخ "."1
ٔعُذيب ٌكٌٕ خشج انذاسح  Voعُذ انمًٍخ " "1ثٕخٕد دخم ٔازذ فمظ ،تذعى ْزِ انجٕاثخ " ثٕاثخ ."OR
ثتسهٍم انذاسح ثدعم لٍى خٕٓد انذخهٍٍ نهذاسح  10Vفإَّ سٕف ٌُتح أٌ انذٌٕدٌٍ  D2 ٔ D1فً زبنخ ()on
ٔانخشج ٌسبٔي .9.3V
ٔعُذيب ٌكٌٕ لٍى خٕٓد انذخهٍٍ  0Vفإَّ كال يٍ  D2 ٔ D1فً زبنخ لطع (ٔ )offثبنتبنً فإٌ انخشج ٌكٌٕ 0
ألٌ لًٍخ خٓذ انخشج تسبٔي .0V
14

E  VD 10  0.7

 9.3mA
R
1103

ٔشذح انتٍبس انًبس فً انذاسح ٌسبٔي:

I

دارة انبىابت انمىطقٍت AND
إن داسح انجٕاثخ انًُطمٍخ  ANDيجٍُخ ثبنشكم ()4.9

انشكم ( )6.9داسح انجٕاثخ انًُطمٍخ AND
فً ْزِ انسبنخ ٌٕخذ فً انفشع انًشخعً (األسضً) يٍ انجٕاثخ انًُطمٍخ  ANDيُجع خٓذ يستمم ، E=10V
ٔتى اختٍبس خٓذ انذخم نًذخم انذاسح انًُطمٍخ " "1لًٍخ اندٓذ انًستمم .E
انشكم (ًٌ )6.10ثم داسح انجٕاثخ انًُطمٍخ  ANDثعذ إعبدح سسًٓب ٔتٕضٍر زبالد انذٌٕداد .زٍث ٌطجك
 10Vعهى كبثٕد انذٌٕد ٔ D1ثبنتبنً ٌكٌٕ فً زبنخ (ٔ ،)offيع انعهى أَّ ٌٕخذ يُجع خٓذ  10Vيتصم يع
األَٕد  D1عهى انتسهسم يع انًمبٔيخ .R
أيب انذٌٕد ٌ D2كٌٕ فً زبنخ تٕصٍم ( )onزٍث خٓذ انكبثٕد أخفض يٍ خٓذ األَٕد.

انشكم ( )6.10داسح انجٕاثخ انًُطمٍخ يجٍُخ عهٍٓب زبالد انذٌٕدٌٍ D2 ٔ D1
إٌ خٓذ انخشج  Vo=0.7Vثسجت االَسٍبص األيبيً نهذٌٕد .D2
ٔثبنُسجخ نهذٌٕد  D1خٓذ األَٕد ٔ 0.7Vخٓذ انكبثٕد ٌسبٔي ٔ 10Vثبنتبنً  D1ثبنتأكٍذ فً زبنخ .off
ٔشذح انتٍبس انًبس فً ٌ D2سبٔي
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I

إٌ خٓذ انخشج صغٍش خذا زٍث ٌتى اعتجبسِ انًُطمٍخ " . "0أي أَّ فً زبنخ انجٕاثخ انًُطمٍخ  ، ANDخٓذ دخم
ٔزٍذ ٌُتح خشج يُطمٍخ "."0
إٌ خذٔل انسمٍمخ نهجٕاثخ انًُطمٍخ  ORيٍجٍٍ ثبندذٔل ( . )6.11
Output
0
1
1
1

input B
0
1
0
1

input A
0
0
1
1

اندذأل ( )6.11خذٔل انسمٍمخ نهجٕاثخ انًُطمٍخ OR

ٔاندذٔل ( ٌ )6.12جٍٍ خذٔل انسمٍمخ نهجٕاثخ انًُطمٍخ . AND

Output
0
0
0
1

input B
0
1
0
1

input A
0
0
1
1

اندذأل ( )6.12خذٔل انسمٍمخ نهجٕاثخ انًُطمٍخ AND
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تطبٍقاث انذٌىد
 -1عٍٍ شذح انتٍبس  Iفً كم يٍ انذاساد انًجٍُخ ثبنشكم أدَبِ يستخذيب انًُٕرج انعًهً نهذٌٕد.

 -2عٍٍ لٍى  ID ٔ Voفً كم يٍ انذاساد انًجٍُخ ثبنشكم أدَبِ.

V0

 -3عٍٍ لٍى  Voفً كم يٍ انذاساد انًجٍُخ ثبنشكم أدَبِ.

 -4عٍٍ لٍى  ID ٔ Voفً كم يٍ انذاساد انًجٍُخ ثبنشكم أدَبِ.
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 -5عٍٍ لٍى  Vo2 ٔ Vo1فً كم يٍ انذاساد انًجٍُخ ثبنشكم أدَبِ.

 -6عٍٍ لٍى  ID ٔ Voفً كم يٍ انذاساد انًجٍُخ ثبنشكم أدَبِ.

 -7عٍٍ لٍى  Iٔ Vo2 ٔ Vo1فً كم يٍ انذاساد انًجٍُخ ثبنشكم أدَبِ.
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 -8عٍٍ لًٍخ  Voفً انذاساح انًجٍُخ ثبنشكم أدَبِ ،ثسٍث ٌطجك عهى كم يٍ انًذخهٍٍ ) (2) ٔ (1خٓذ دخم .10V

(1) 10V
00

 -9عٍٍ لًٍخ  Voيٍ أخم داسح انجٕاثخ  ORانًجٍُخ ثبنشكم أدَبِ .

 -10عٍٍ لًٍخ  Voيٍ أخم داسح انجٕاثخ  ANDانًجٍُخ ثبنشكم أدَبِ .
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