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 اًفصي اًثاًر

 (PN Junction: Crystal Diode)اًثيايئ اًحَوري : PNوصةل او مفصق 

وًمت ُشا ادلػ . اًساًة واملوحة من ش حَ املوصي اىل تؾضٌِل, اًيوؽني (combine)ؼيس مجػ  PNًمت احلصول ؽىل زيايئ اًوصةل 

تخصيَػ اًثيايئ ؽىل تَورة واحسة من مادة ش حَ موصةل حبَر ًصحح احس هصفهيا ساًة والادص موحة وذضل ؼن طًصق ادذال 

زيايئ اًحَوري وكس اش هتص اس خؾٌلل هوؽني من وثسؼى اًحَورة ؼيسئش ابًحَورة اًثيائَة اوال. املادة اًشائحة املياس حة اىل هصفي اًحَورة

 .ًوحض شلك ورمز اًثيايئ اًحَوري (1-3) واًشلك. اًثيائَات اًحَورًة ٌُل زيايئ اًسََىون وزيايئ اجلصماهَوم

 
 PNحصهَة ورمز اًوصةل اًثيائَة ( 1-3)شلك 

  مٌطلة الاس خزنافdepletion region  

ُو ( الاًىرتوانت يف اًيوع اًساًة واًفجوات يف اًيوع املوحة)وثسخة ان حصنزي حامالت اًشحية , PNؼيس مجػ هصفي اًوصةل 

)انرب جىثري مما ُو يف اًيوع الادص اي وحود احنسار يف حصنزي الاًىرتوانت 
𝑑𝑛

𝑑𝑥
يف امليطلة اًساًحة ونشضل احنسار يف حصنزي  (

)اًفجوات 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
ذضل س َؤدي اىل اهخلال او اهدشار تؾض الاًىرتوانت اىل امليطلة املوحدة ؽرب اًوصةل ونشضل , يف امليطلة املوحدة (

 .اهخلال تؾض اًفجوات اىل امليطلة اًساًحة

كائَ سوف جيؾي مٌَ حاماًل اكََا وتوحود الاؽساد اًىدرية من اًفجوات حوهل ٍىون زمن ب (P)ان ؼحور الاًىرتوانت اىل امليطلة 

صحح الاًىرتون احلص اًىرتواًن حت ؤؤً  (P)كصريًا حفال ددوهل امليطلة  نشضل , ٌسلق يف  وة وؼيسما ًمت ُشا  ان اًفجوة  خفي ًو

حِر  .حِر ثلوم تب كذياص اًىرتون حص من تني الاؽساد اًىدرية احملَطة هبا (N)ُو احلال ابًًس حة ٌَفجوات اًؾاجصة اىل امليطلة 

خحام الاًىرتون اًشحية مػ تؾضِا وحيصي ما ٌسمى ثخؾادل حامالت  ذصحح  (electron – hole recombination) وة  -تبً 

اذ ثحلى اًشحيات ملِسة ( 2-3)نٌل يف اًشلك  Pو  Nامليطلة اًلًصحة من اًفاصي ذاًَة من انكالت اًشحية احلصة من اجلِخني 

       او طحلة الاس خزناف (depletion region)كة الاس خزناف وثسؼى ُشٍ امليطلة مبيق( او اًوصةل)ؽىل هجيت اًفاصي 

(depletion layer) . 

ذضل الن اشلرات الام حىون مصثحطة مػ , ان اهدشار احلامالت واهخلاًِا من هجة اىل ادصى ال ًؾين اهخلال اشلرات الام اًخاتؾة ًِا

وامنا ًؤدي اىل حىوٍن حشيخني خمخَفيت الاشارة ؽىل خاهيب احلس  ,مثَالهتا من اشلرات الادصى تب وارص جسامهَة ًصؾة هرسُا

 (.2-3)نٌل يف شلك  (P)والاًوانت اًساًحة يف امليطلة  (N)ٌوسخة  َف الاًوانت املوحدة يف امليطلة . PNاًفاصي يف وصةل 

ذا اًثيايئ اًلطة ًؾين ان وان وحود مثي ه, (dipole)ان لك زوج مذىون من الاًون املوحة واًساًة ًسؼى تثٌايئ اًلطة 
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اًىرتواًن واحسًا من اًىرتوانت حزمة اًخوصَي و وة واحسة كس ثوكفذا ؼن اًخجوال وتزتاًس اؽساد ُشٍ اًثيائَات اًلطحَة س خزًل 

ن وم. من اًشحيات املخحصنة مىوهة مٌطلة الاس خزناف اًيت   ثووَحِا ساتلاً  PN امليطلة اًلًصحة من احلس اًفاصي تني وصَيت 

ثرتنز يف مٌطلة الاس خزناف حِر حىون ملاومهتا هحرية ملارهة مػ تلِة احزاء ش حَ PN اجلسٍص ابشلهص ان مؾغم ملاومة وصةل 

 .P ,Nاملوصَني 

 
 اهدشار احلامالت ذالل وصةل اًثيايئ وثوٍن مٌطلة الاس خزناف ( 2-3)شلك 

  هجس احلاحز(The potential barrier)  

حشيخني خمخَفذني ومفصوًخني ؼن تؾضٌِل مبسا ة سوف ًؾمي ؽىل ذَق جمال وِصابيئ ًؤدي تسورٍ اىل من املؾصوف ان وحود 

وؽسد اًفجوات  (P)وهدِجة الهخلال حامالت اًشحية تني هصفي اًوصةل ٍزداد ؽسد الاًىرتوانت يف امليطلة  .احساث هجس وِصابيئ

جمااًل وِصابئًَا مؾاهسًا حلصنة حامالت اًشحية وسُس متص اهدشار  وتشضل ًخىون  صق هجس تني امليطلذني موزلاً  (N)يف امليطلة 

حامالت اًشحية الاغَحَة ذالل اًفاصي اىل ان ًصحح اجملال اًىِصابيئ املخوزل اك ًِا الًلاف ُشا الاهدشار  ِحصي اًخوازن 

(equilibrium)  اًؾحور من من حِر ان الاًىرتوانت احلصة ًن حمتىن(N)  اىل(P) وة املؾاهسة اًياجتة من اجملال ثسخة اًق

اذ ًؤدي ُشا اجملال اًىِصابيئ اىل ثوًَس حاحز . ًيفس اًسخة (N)ًن حمتىن من اًؾحور اىل  (P)نشضل  ب ن اًفجوات يف , املخوزل

سؼى اجلِس املخوزل يف حاةل اًخوازن  (potential barrier)هجس  وثؾمتس كميخَ ؽىل هوع املادة مفثال ٍىون  .(𝑽𝑩)جبِس اًوصةل ًو

𝑉𝐵ًَىونهجس اًوصةل ٌَيس = 0.7𝑉  ٌوَجصماهَوم 𝑉𝐵 = 0.3𝑉.  ًحني وصةل اًػ ( 3-3)واًشلكPN  مػ اجلِس احلاحزVB . 

 
 PNاجلِس احلاحز ٌَوصةل اًثيائَة ( 3-3)شلك 
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  خمطق اًطاكة ًوصةلPN  

ال ًًذج ؼيَ طحلة الاس خزناف وحسة تي ًغري اًضًا مس خوؤت اًطاكة يف  PNان اهدشار الاًىرتوانت واًفجوات ؽرب وصةل 

ؽىل اًؾسًس  (P)حزم اًطاكة كدي اهدشار الاًىرتوانت ؽرب اًوصةل وكس احذوت اجلِة (     -4-3)ًالحظ يف اًشلك . مٌطلة اًوصةل

حلصة يف حزمة اًخوصَي نشضل ًالحظ ان ؽَىب اًؾسًس من الاًىرتوانت ا (N)من اًفجوات يف حزمة اًخت ؤ تُامن حتخوي اجلِة 

ان سخة ذضل ًؾود اىل ان ارثحاط الاًىرتوانت . (N)كس رمست اؽىل كََاًل من حزم اًطاكة ٌَميطلة  (P)حزم اًطاكة ٌَميطلة 

كة اًتمٌة  ب ن اًطا ة يف ذرات زالزَة اًخت ؤ ومن مثابًيواة يف ذرات دٌلس َة اًخت ؤ ٍىون اكوى من ارثحاط الاًىرتوانت ابًيوا

اي ان اًطاكة , ًالًىرتوانت يف اشلرات ارلاس َة اًخت ؤ حىون اصغص من اًطاكة اًتمٌة ًالًىرتوانت يف اشلرات اًثالزَة اًخت ؤ

ا حىون انرب ِشا  ب ن املسارات يف ذرة زالزَة اًخت ؤ . اًالزمة ًخحٍصُص حىون انرب تلََي من مسارات ذرة دٌلس َة ( Pهجة )ًو

شا ٌرشح سخة هون حزم ( Nهجة )اًخت ؤ   .(N)اؽىل كََاًل من حزم  (P)ُو

الحظ  هيا( ب -4-3)ًحني اًشلك   (N)كس حتصهت اىل الاؽىل وس حة اىل حزم  (P)حزم ان  خمطق اًطاكة تؾس ان ًمت اًخوازن ًو

ميل   وة احسى اشلرات اًثالزَة اًخت ؤ وابًخايل  ان ُشا الاًىرتون الاوايف  وذضل ثسخة ؼحور الاًىرتون ٌَوصةل  ب هَ سوف

سوف حيخاج اىل  (P)سري ػ مسار حزمة اًخوصَي تؾَسا ؼن اشلرة اًثالزَة او تؾحارة ادصى ان اي اًىرتون ادص ًب يت اىل امليطلة 

اىل الاؽىل وس حة اىل  (P)حتصك حزم سخة  ذا ُوطاكة انرب من طاكة الاًىرتون اًساتق ًَسذي اىل مسار هطاق اًخوصَي ٍو

   .تؾس ان حىون طحلة الاس خزناف كس حىوهت (N)حزم 

 

 
 . تؾس الاهدشار يف حاةل ثوازن -ب. كدي الاهدشار -   : مس خوؤت اًطاكة ٌَثيايئ اًحَوري( 4-3)شلك 
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  وصةلPN  (ؽسم الاحنَاز)يف حاةل الاس خلصار 

س َؾمي ؽىل اهدشار ُشٍ احلامالت الانرًثة ؽرب  PNذهصان ساتلًا ان وحود احنسار يف حصنزي الاًىرتوانت واًفجوات ؽرب وصةل 

 : ملؾادةل الاهدشار اًخاًَة و لاً , ي اىل احساث ثَار الاهدشاران اهخلال احلامالت الانرًثة هدِجة ًالهدشار سوف ًؤد. اًوصةل

                                                            ……….. (1)                        𝐽𝐷𝑛
= 𝑒𝐷𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝑥
 

𝐽𝐷𝑛حِر ميثي 
تثاتت الاهدشار  𝐷𝑛وميثي  Pاىل اجلاهة  Nنثا ة ثَار الاهدشار اًياجت ؼن الاًىرتوانت اًيت ثيدرش من اجلاهة  

لاس ابملرت املصتػ ًلك اثهَةًالًىرتوانت  ياك مؾادةل مشاهبة ابًًس حة ًىثا ة اهدشار . ًو  :اًفجواتاًخَار اًياجت ؼن ُو

  𝐽𝐷𝑝
= −𝑒𝐷𝑝

𝑑𝑝

𝑑𝑥
            ……..… (2) 

 PNالاشارة اًساًحة ثؾين ان حصنة اًفجوات حىون تؾىس حصنة الاًىرتوانت وؽَََ  ان حمصةل نثا ة ثَار الاهدشار يف وصةل 

𝐽𝐷         (3) …………                                                :جساوي = 𝐽𝐷𝑛
+ 𝐽𝐷𝑝

= 𝑒𝐷𝑛
𝑑𝑛

𝑑𝑥
− 𝑒𝐷𝑝

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 

يف لك من سوف ًؾمي ؽىل حتًصم احلامالت الاكََة , ومن هجة ادصى  ب ن وحود هجس احلاحز واًياجت ثسخة معََة الاهدشار

, وحِر ان احلامالت الاكََة ثخىون يه الادصى من هوؽني. اىل احساث ثَار ٌسمى تدِار اًخوصَيمؤدًؤ تشضل  Pو  Nامليطلذني 

 :شلا  ب ن ثَار اًخوصَي ًخىون ُو الادص من مصهحخني ٌُل, الاًىرتوانت واًفجوات

𝐽𝑒 = 𝜎𝑒𝐸 = 𝑛𝑒𝜇𝑒𝐸       …….. (4)         (نثا ة ثَار اًخوصَي ًالًىرتوانت)  

𝐽 = 𝜎𝐸 = 𝑝𝑒𝜇𝑝𝐸     …….. (5)          (نثا ة ثَار اًخوصَي ٌَفجوات)  

. حتصهَة لك من الاًىرتوانت واًفجوات 𝜇𝑒  ,𝜇𝑝تامن متثي . ؽسد لك من الاًىرتوانت واًفجوات الاكََة وؽىل اًخوايل n,  pمتثي 

 :وؼيس مجػ املؾادًخني اؽالٍ  ب ن نثا ة ثَار اًخوصَي اًلكي ٌساوي

 𝐽𝐶 =  𝜇𝑒𝑛 + 𝜇𝑝𝑝 𝑒𝐸  ……… (6) 

ة ًخَار الاهدشار PN وتشضل حىون حمصةل اًخَار اًساري يف وصةل  : ثَار اًخوصَي اي ان+ثسخة حصنة الاًىرتوانت حىون مساًو

                                                …….. (7)     𝐽𝑛 = 𝐽𝑒 + 𝐽𝐷𝑛
= 𝑛𝑒𝜇𝑒𝐸 + 𝑒𝐷𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝑥
 

𝐽𝑝            (8) .……: ر اًياجت ؼن حصنة اًفجواتاًخَاونشضل ابًًس حة حملصةل  = 𝐽 + 𝐽𝐷𝑝
= 𝑝𝑒𝜇𝐸 − 𝑒𝐷𝑝

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 

يف حاةل اهؾسام اجلِس اخلاريج مساوي جملموع ثَار الاهدشار وثَار  PNيف وصةل  (J)اًخَار اًلكي  ؽىل اي حال حىون حمصةل

𝐽         (9) ..………                                       :                                            اًخوصَي = 𝐽𝐷 + 𝐽𝐶 
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خؾاهسان اجتاًُا وابًخايل ٍىون اًخَار اًلكي   PNًوصةل يف حاةل اًخوازن احلصيك  املار ذالل  (J)ًدساوى ُشان اًخَاران ملسارًا ًو

شا ُو املفصوض يف حاةل اهؾسام اجلِس اخلاريج. مساوًؤ ٌَصفص PNاًوصةل   .ُو

 .دامئًا ثطل اًلمية او اًووػ اشلي ٍىفي اًخؾادل تني ثَاري الاهدشار واًخوصَي وتؾحارة ادصى ان اجلِس احلاحز س َب ذش

الاهدشار مؾياُا ؼحور ؽسد انرب من ًيفصض الان ان ثَار الاهدشار كس ازداد ثسخة ارثفاع درخة احلصارة ان ُشٍ اًزؤدة يف ثَار 

مؤدًة اىل زؤدة ؽسد الاًوانت املخزَفة وابًخايل  (N)ونشضل ؼحور ؽسد انرب من اًفجوات اىل امليطلة  (P)الاًىرتوانت اىل اجلِة 

 اهخلال احلامالت اي اىلان منو ارثفاع اجلِس احلاحز سوف ًؤدي اىل زؤدة ملاتةل يف ثَار اًخوصَي . اىل زؤدة كمية اجلِس احلاحز

𝐽𝐶الاكََة يف الاجتاٍ اًؾىيس وطاملا ان  < 𝐽𝐷   ًخواصي منو ارثفاع اجلِس احلاحز ويف هناًة املطاف وهدِجة ًزؤدة𝐽𝐶   حيسث

𝐽𝐶الاحزان  = 𝐽𝐷  خوكف منو  .𝑉𝐵ًو

 حساب اجلِس احلاحز 

اًياجت من احلامالت )ٍىفي  َِ حصول اًخؾادل تني ثَار الاهدشار ًلس ذهصان ساتلًا ابن هجس احلاحز ؤذش دامئا اًلمية او اًووػ اشلي 

ة ٌَصفص( 8)ومؾادةل , (7)وميىن ذضل جبؾي مؾادةل , (اًياجت من احلامالت الاكََة)وثَار اًخوصَي ( الانرًثة  :مساًو

𝐽𝑛 = 𝐽𝑒 + 𝐽𝐷𝑛
= 0    →    𝐽𝑒 = −𝐽𝐷𝑛

         →      𝑛𝑒𝜇𝑒𝐸 = −𝑒𝐷𝑛
𝑑𝑛

𝑑𝑥
   …… (10) 

𝑑𝑛

𝑛
= −

𝜇𝑒

𝐷𝑛
𝐸𝑑𝑥  …… (11) 

𝐷𝑛

𝜇𝑒
=

𝐷𝑝

𝜇𝑝
=

𝐾𝑇

𝑒
  ………… (12) حِر من مؾادةل اوش خاٍن يف الاهدشار            

  وتخؾوًض ؼن كمية
𝐷𝑛

𝜇𝑒
       (13) …....                  :حنصي ؽىل( 11)يف مؾادةل ( 12)من مؾادةل   

𝑑𝑛

𝑛
= −

𝑒

𝐾𝑇
𝐸𝑑𝑥 

ؽسد  nnحِر ميثي . nnاىل  npونشضل من ( (x2-x1ؽىل  صض ان ؼصض مٌطلة الاس خزناف  PNوابذش اًختمي ؽرب اًوصةل 

ؽسد الاًىرتوانت ؽىل حا ة مٌطلة الاس خزناف من  npو , من اًوصةل Nمٌطلة الاس خزناف يف اجلاهة الاًىرتوانت ؽىل حا ة 

                                                :من اًوصةل اي ان Pاجلاهة 
𝑑𝑛

𝑛
=

𝑒

𝐾𝑇
  −𝐸 𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1

𝑛𝑛

𝑛𝑝
   ……….. (14) 

𝑉حِر ان  = − 𝐸𝑑𝑥  ثصحح تؾس احصاء اًختمي( 14)وؽَََ  ب ن مؾادةل: 

𝒏𝒏 = 𝒏𝒑𝒆
𝑽𝑩

𝑲𝑻

𝒆
    …….. (15) 

ونثا هتا ؼيس حا ة اًطحلة يف امليطلة  N ُشٍ املؾادةل متثي اًؾالكة تني نثا ة الاًىرتوانت ؼيس حا ة طحلة الاس خزناف يف امليطلة 

P ومن هجة ادصى ميثي الاس . من وصةل اًثيايئ𝑉𝐵
𝐾𝑇

𝑒
وس حة كمية حاحز اجلِس اىل مؾسل اًطاكة ٌَشحيات او تؾحارة ادصى ُو   

  .انت ًؾحور ُشا احلاحز اجلِسيمؾسل كسرة ُشٍ اًشح

𝒑𝒑 (16)………                     :   وابثحاع هفس اخلطوات اؽالٍ حنصي ؽىل مؾادةل ًىثا ة اًفجوات = 𝒑𝒏𝒆
𝑽𝑩

𝑲𝑻

𝒆
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  (Boltzmann equations)ثؾص ان مبؾادًيت تًوزتمان ( 16), ( 15)املؾادًخني 

𝑛𝑝ؼيس ووػ   = 𝑛𝑖
2 𝑁𝐴    ,      𝑛𝑛 = 𝑁𝐷 وتخؾوًضٌِل يف املؾادةل اؽالٍ حنصي ؽىل : 

𝑉𝐵 =
𝐾𝑇

𝑒
𝑙𝑛  

𝑁𝐴𝑁𝐷

𝑛𝑖
2   ………… (17) 

 .كس   حساتَ تسالةل نثا ة اشلرات اًشائحة اًيت س حخت وحودٍ 𝑉𝐵 حمكن يف حلِلة ان( 17)ان امهَة املؾادةل 

  حنَاز اًوصةل  PN (Biasing of PN junction) 

وان ُشا اجلِس كس ًٍزس او ًلَي من هجس اًوصةل  (bias) ب هَ ًسؼى هجس الاحنَاز  PNاذا رتق مصسر هجس ذاريج ؽىل اًوصةل 

(VB)  مؾمتسًا ؽىل رتق اكطاب ُشا اجلِس اىل طصيف اًوصةلPN . 

 ب ن اًفجوات , ( 5-3)نٌل يف اًشلك  ,Nواًلطة اًساًة ؽىل  P ب ذا سَطت  وًخَة احنَاز حبَر ٍىون اًلطة املوحة ؽىل 

 Nونشضل  ان الاًىرتوانت يف امليطلة . Nثخحصك مدخؾسة ؼن اًلطة املوحة  ذحاول ؼحور احلاحز اىل امليطلة  Pيف مٌطلة 

شٍ احلامالت سوف ثخحس مػ. Pثخحصك مدخؾسة ؼن اًلطة اًساًة حنو امليطلة  اًشحيات امللِسة يف مٌطلة الا صاغ او  ُو

هنائًَا مسخدًا  (VB)وابس متصار زؤدة اجلِس اجملِز اىل ان ٍزول . الاس خزناف وثخؾادل مؾِا مما ًؤدي اىل اافاض هجس اًوصةل ثسرجيَاً 

سمى هجس الاحنَاز يف ُشٍ احلاةل جبِس الاحنَاز الام. ؼحورحامالت اًشحية تؾس ذضل تسون ملاومة ثشهص  (forward bias)ايم ٌو

ِشا  ب ن هجس الاحنَاز الامايم ٌسخة مماهؾة كََةل ٌَخَار وجشارك  َِ حامالت اًشحية الاكََة والاغَحَة مؾاً   .ًو

 

 .(PN junction)الاحنَاز الامايم ٌَوصةل اًثيازَة ( 5-3)شلك 

حزميت اًخوصَي واًخت ؤ مػ مثََخهيٌل يف الك حِر ثخلارب , ثب زري الاحنَاز الامايم ؽىل مس خوؤت اًطاكة( 5-3)ًحني اًشلك 

املادثني وتشضل ٌسِي اهخلال حامالت اًشحية من احس اًطص ني اىل اًطصف الادص ويه يف هفس مس خوي اًطاكة وذضل الدذفاء 

 .اًشحيات امللِسة ؽرب اًوصةل  ب هَ سٌُرفض ثسرجيًَا مث ٍزول جزوال احلاحز اجلِسي اما ثوزًػ. احلاحز اجلِسي

 ب هَ ًسؼى  Pواًلطة اًساًة مصتوط اىل اًطصف  Nؼيس جسََق هجس احنَاز حبَر ٍىون اًلطة املوحة مصتوط اىل اًطصف و 

ًذج  ,(reverse bias)ابالحنَاز املؾىوس  و َِ ثيجشب الاًىرتوانت واًفجوات تؾَسًا ؼن احلاحز تفؾي اكطاب املصسر اخلاريج ًو
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ًزس ؽسد اًوانت اشلرات اًشائحة وؼيسئش ٍزداد  اجملال ؼن ُشا اجساع يف مٌطلة الا صاغ الن حامالت احلصة س خخذؾس ؼن احلاحز ٍو

ًزس مؾَ هجس احلاحز مما ًخؾشر ؽىل اًشحيات الاغَحَة الاشرتاك يف اًخَار اًىِصابيئ . اًىِصابيئ املخوزل يف مٌطلة الاس خزناف ٍو

زداد حصنزي اًشحيات امللِسة نٌل يف اًشلك  ونشضل ٍزداد مسم مٌطلة اما مس خوؤت اًطاكة ٌَوصةل اًثيائَة يف (. 6-3)الا صاغ ٍو

حاةل الاحنَاز اًؾىيس حِر حزداد اًِوة تني حزميت اًخت ؤ واًخوصَي مػ مثََخهيٌل يف الك املادثني وتشضل حزداد صؾوتة ؼحور 

    .انكالت اًشحية الاغَحَة

 

 .(PN junction)ٌَوصةل اًثيازَة  الاحنَاز اًؾىيس( 6-3)شلك 

 ب ن اًفجوات ويه انكالت ( يف درخة حصارة اًغص ة) Pو  N وة يف لك من  -اما يف درخات احلصارة اًت ِة ًخوًَس ازواج اًىرتون

ونشضل . طاكة اًت ِة ثؾرٍبحتاول ان ثخذؾس ؼن اًلطة املوحة  ذلرتب من احلاحز وؼيس امذالوِا ال Nاًشحية الاكََة يف امليطلة 

. Nاىل امليطلة  Pحِر ثدٌا ص مػ اًلطة اًساًة ؽاجصة من امليطلة  P ان الاًىرتوانت ويه انكالت اًشحية الاكََة يف امليطلة 

ِشا  ب ن ُشا اًخَار  از يف حاةل الاحني (leakage current)املخىون من اهخلال حامالت اًشحية الاكََة  لق ميثي ثَار اًدرسب ًو

ن احلصاري شلا  ِيي حزداد ابرثفاع درخات احلصارة. املؾىوس ِشا ٍزداد ثَار اًدرسب  ومبا ان حامالت اًشحية الاكََة انجتة من اًخبٍ  ًو

 .مػ ارثفاع درخات احلصارة

  PN (Characteristics of PN junction)مٌحين املمزي ٌَوصةل 

 (I-V characteristics)هجس  -مبيحين املمزية او مٌحين اًخَار PNثسؼى اًؾالكة تني هجس الاحنَاز واًخَار املار يف اًوصةل 

يلسم ُشا امليحين اىل شٍ املياطق يه مٌطلة الاحنَاز الامايم ومٌطلة الاحنَاز , زالث مٌاطق مؾمتسًا ؽىل هجس الاحنَاز ًو ُو

 .(breakdown region)اًؾىيس ومٌطلة الاهنَار 

 اىل ان ثصي كمية اجلِس املسَق اىل هجس اًوصةل , ال ميص ثَار,  ؾيس زؤدة هجس الاحنَاز الامايم ثسرجيًا من اًصفصVB 

مؾادةل مجَػ الاًوانت او اًشحيات امللِسة يف مٌطلة الاس خزناف وتؾس ذضل ًحس   اًخَار ابًزؤدة ثشلك رسًػ نٌل يف حِر ثمت 

 .ان امللاومة اًيت ثحسدا اًوصةل ثصحح صغرية خساً اي ( 7-3)اًشلك 

 :ابًطًصلة اًخاًَة( 16), (15)ميىن اؽادة نخاتة مؾادًيت توًزتمان 
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𝑝𝑛 = 𝑝𝑝  𝑒−𝑉𝐵
𝐾𝑇

𝑒
    ……… (18) 

𝑛𝑝 = 𝑛𝑛  𝑒−𝑉𝐵
𝐾𝑇

𝑒
  ……… (19) 

 : وثصحح نثا ة اًفجوات (VB-V) ب ن اجلِس احلاحز ًصحح ؼيسئش مساوًؤ  PNؽىل وصةل اًػ  Vؼيس جسََق هجس احنَاز امايم 

𝑝𝑛 + ∆𝑝𝑛 = 𝑝𝑝  𝑒
−(𝑉𝐵−𝑉)

𝐾𝑇

𝑒
  = 𝑝𝑝  𝑒−𝑉𝐵

𝐾𝑇

𝑒
  𝑒𝑉

𝐾𝑇

𝑒
  …………. (20) 

حىون ثسخة ان ُياك ؽسد انرث من اًفجوات واًيت اصححت متخطل اًطاكة اًت ِة اًيت متىهنا  𝑝𝑛∆اًزؤدة يف ؽسد اًفجوات  ُشٍ

وتطحَؾة احلال ُشا ًؾود اىل (. تفؾي اجلِس اخلاريج املؾاهس جلِس اًوصةل)من احذَاز حاحز اجلِس اجلسًس واخملزتل اىل كمية اكي 

 .Vجسََق هجس احنَاز 

 :ُة امللاتةل من طحلة الاس خزناف حبَر اننشضل ٍزداد ؽسد الاًىرتوانت يف اجل

𝑛𝑝 + ∆𝑛𝑝 = 𝑛𝑛  𝑒
−(𝑉𝐵−𝑉)

𝐾𝑇

𝑒
  = 𝑛𝑛  𝑒−𝑉𝐵

𝐾𝑇

𝑒
  𝑒𝑉

𝐾𝑇

𝑒
  ………… (21) 

 :حنصي ؽىل ملسار اًزؤدة يف نثا ة اًفجوات( 20)من مؾادةل ( 18)ؼيس طصح املؾادةل 

∆𝑝𝑛 = 𝑝𝑝  𝑒
−𝑉𝐵

𝐾𝑇

𝑒
  (𝑒𝑉

𝐾𝑇

𝑒
 − 1) ……… (22) 

 :حنصي ؽىل ملسار اًزؤدة يف نثا ة الاًىرتوانت( 21)من املؾادةل ( 19)اًطًصلة ؼيس طصح املؾادةل  سوتيف

∆𝑛𝑝 = 𝑛𝑛  𝑒
−𝑉𝐵

𝐾𝑇

𝑒
  (𝑒𝑉

𝐾𝑇

𝑒
 − 1) ………… (23) 

𝑝𝑛∆مؾسل رسؽة اًفجوات  ب ن حاصي اًرضب   𝑣متثي مساحة اًوصةل و  Aالان ؽىل  صض ان   𝑒 𝑣 سوف ميثي مصهحة   

 : اي ان Nاًخَار اًياجت ؼن اًفجوات احمللوهة اىل امليطلة 

𝐼 = 𝑝𝑝   𝑒 𝑣  𝑒−𝑉𝐵
𝐾𝑇

𝑒
  (𝑒𝑉

𝐾𝑇

𝑒
 − 1)   

𝐼 = 𝐵(𝑒𝑉
𝐾𝑇

𝑒
 − 1) ………. (24) 

 :حىون Pميىن اجياد ان مصهحة اًخَار اًياجت ؼن الاًىرتوانت احمللوهة اىل امليطلة وتيفس اًطًصلة 

𝐼𝑒 = 𝐵𝑒(𝑒𝑉
𝐾𝑇

𝑒
 − 1) ………… (25) 

 :وابًخايل  ب ن اًخَار اًلكي ٌساوي

𝐼𝐹 = 𝐼 + 𝐼𝑒 = (𝐵 + 𝐵𝑒)(𝑒𝑉
𝐾𝑇

𝑒
 − 1) ……….. (26) 

  اما ؼيس جسََق هجس احنَاز مؾىوس ؽىل وصةل اًػPN , ب ن اجملال اًىِصابيئ اخلاريج املسَق ًؤثص يف هفس اجتاٍ جمال 

ًخزَف وراءُا  PNسوف ثخحصك تؾَسًا ؼن املَخلى ( اًفجوات والاًىرتوانت)اجلِس احلاحز وابًخايل  ب ن احلامالت الانرًثة 

ِشا اًسخة ٍزداد ؼصض مٌطلة الاس خزناف لكٌل ازداد  , (هجس الاحنَاز)الاحنَاز اًؾىيس الاًوانت اًساًحة واملوحدة الاوا ِة ًو

سمى تدِار اًدرسب        او اًخَار املؾىوس (leakage current)وتشضل  ب ن ثَارًا صغريًا مؾىوسًا ميص ذالل اًوصةل ٌو
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(reverse current)  ىون اثتخًا تخغري اجلِس ًوىن جية ان ال ًخؾسى اجلِس املؾىوس ؼن حس مؾني حبَر ًحس   ثَار مؾىوس ٍو

صي اًثيايئ اىل مٌطلة الاهنَارهحري اب  .ملصور ًو

وؼيس اًخؾوًض يف , (VB+V) ب ن اجلِس احلاحز ًصحح ؼيسئش مساوًؤ  PNؽىل وصةل اًػ  Vؼيس جسََق هجس احنَاز ؼىيس 

1) ب ن اًمكَة  (VB+V)-تػ  Vؼن ( 26)مؾادةل  >> 𝑒−𝑉
𝐾𝑇

𝑒
 :سوف حىون صغرية اىل احلس اشلي ميىن اٌُلًِا اي ان ( 

𝐼𝑅 = 𝐼𝑆 = −(𝐵 + 𝐵𝑒)  ……… (27) 

 :اًخَار ٌَثيايئ اًحَوري ثصحح ابًشلك اًخايل –وابًخايل  ب ن مؾادةل اًفوًخَة 

𝑰 = 𝑰𝑺 (𝒆𝑽
𝑲𝑻

𝒆
 − 𝟏) …………. (28) 

ؾود سخة . هخجة حصارؤً  وة امل -اًياجت ؼن حصنة الازواج اًىرتون, ثَار الاش حاع اًؾىيس او ثَار اًدرسب (IS)حِر متثي  ًو

والن اًزؤدة يف اجلِس , ثَار الاش حاع املؾىوس اىل هوهَ انجت ؼن اهخلال اًشحيات الاكََة ويه ذات ؽسد حمسود اوالً زحوت 

الاحنَاز اًؾىيس ًصاحدَ زؤدة يف ؼصض مٌطلة الاس خزناف ونثا ة اًشحيات امللِسة  هيا مما ًؾصكي مصور حامالت اًشحية 

 .الاكََة ُشٍ

 
 اجلِس ٌَثيايئ اًحَوري -اًخَارمٌحىن ( 7-3)شلك   

  هجس الاهنَار(Breakdown Voltage)  

 :ٌَخؾصف ؽىل هجس الاهنَار او الاىىسار سوف هلوم ابالخاتة ؽىل اًسؤال اًخايل

 وُي ميىن زؤدة اجلِس اًؾىيس اىل املاالهناًة؟, اىل اي حس ميىن ان ٍزداد ؼصض مٌطلة الاس خزناف جزؤدة هجس الاحنَاز اًؾىيس
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ان لك من الاًىرتوانت واًفجوات سوف هتصب مدخؾسة ؼن املَخلى خمَفة وراءُا اًوانت موحدة وساًحة ؼيس مٌطلة الاس خزناف 

وؽَََ  ان الاًوانت اجلسًسة سوف حًزس من  صق اجلِس ؽىل طحلة الاس خزناف ولكٌل زاد ؼصض طحلة الاس خزناف نرب  صق اجلِس 

خوكف منو طحلة الاس خزناف ؼيس ا ًو   .ؽَهياما ًدساوى  صق هجسُا مػ اجلِس اخلاريج اًؾىيس املسَق ؽرُب

ؤدي اىل زؤدة شسة اجملال وذضل الن الاس متصار يف زؤدة اًفوًخَة اًؾىس َة سوف ي, وال ميىن زؤدة اجلِس اًؾىيس اىل املاالهناًة

شلضل  ان زؤدة هجس . ؤدة رسؼهتا تسرخة هحريةثؾجَي انكالت اًشحية الاكََة ومن مث زت اًىِصابيئ ؽرب اًوصةل ثشلك هحري وابًخايل

سوف ًؾمي ؽىل اهساب احلامالت الاكََة طاكة  breakdown voltage)هجس الاىىسار )الاحنَاز اًؾىيس ؼن احلس املؾني 

كسرًا من متخطل  ان ُشٍ الاًىرتوانت الاذرية كس. هحرية جيؾَِا كادرة ؽىل حتٍصص اًىرتوانت اًخت ؤ ٌصلرات الادصى ؼيس اصطاهما هبا

اًطاكة جيؾَِا كادرة ؽىل حتٍصص اًىرتوانت ادصى من اشلرات الادصى وهبشٍ اًطًصلة سوف حنصي ؽىل ؽسد من الاًىرتوانت احلصة 

واشلي ًؾمي ؽىل  (electrical breakdown)واًيت ًخضاؼف ؽسدُا ثرسؽة هحرية خسًا مؤدؤ اىل ما ٌسمى ابالهنَار اًىِصابيئ 

ىشا ٍزداد اًخَار مػ زؤدة ثس َطة يف  وًخَة الاحنَاز اًؾىيس. الاذالل ابالس خلصار احلصاري ٌَوصةل اًثيائَة وثسؼى ُشٍ اًؾمََة  .ُو

             واجلِس اشلي ؼيسٍ حيصي الاهنَار ٌسمى جبِس الاهنَار (avalanche breakdown)ابالهنَار اٍهتسيم 

(breakdown voltage) . 

 ثب زري درخة احلصارة ؽىل اًثيايئ اًحَوري 

ان درخة احلصارة اًيت ًؾمي  هيا اًثيايئ ثؤثص ؽىل دصائصَ اًىِصابئَة واًسخة اًصئُيس يف ذضل ًؾود اىل ازدؤد حامالت اًشحية 

 وة اشلي ًًذج من اندساب اًىرتون من حزمة اًخت ؤ طاكة اك ِة  ِلفز اىل حزمة اًخوصَي  –الاكََة ثسخة ازواج الاًىرتون 

ثسخة الاافاض اًًس يب تني حصنزي  VBومن هخاجئ ازدؤد حامالت اًشحية الاكََة ُو اافاض هجس اًوصةل . اتراكً  وة يف حمهل

ومن اًيخاجئ اًسَحَة  .ونشضل ًلي ؼصض مٌطلة الاس خزناف مؤدًؤ اىل اافاض هجس الاهنَار. حامالت اًشحية الاغَحَة والاكََة

 لسان وحصحػ دطورة ُشٍ اًيلطة اىل . درخة احلصارة ُو ازدؤد ثَار اًدرسب او الاش حاع اًياجت من احلامالت الاكََةالرثفاع 

وحض اًشلك . ذاصَة هممة ٌَثيايئ اًحَوري ويه مٌػ مصور اًخَار يف الاحنَاز اًؾىيس ٌَثيايئ اًحَوري  (I-V)مٌحىن ( 8 -3)ًو

 .ًثيايئ تَوري اجلريماهَوم ؼيس درحيت حصارة خمخَفذني

وذضل الن , و  هيا اًخَار اًؾىيسان اًخَار الامايم ال ٍمنو ؼيس ر ػ درخة احلصارة تيفس اًلوة اًيت ًمن( 8 -3)ًالحظ من شلك 

الا ان ر ػ درخة احلصارة ًٍزس من , وال ؽالكة هل تسرخة احلصارة( اًواُحة واًلاتةل)اًخَار الامايم ًؾمتس اساسًا ؽىل حصنزي اًشوائة 

ٌَحامالت الانرًثة ابالهدشار ٌَوصول اىل حاةل الاحزان وابًخايل  ب ن اجلِس احلاحز جية ان ًلي ًُسمح ؼيسئش  ISثَار الاش حاع 

وابًخايل ميىن اًلول ان اافاض اجلِس احلاحز مػ ارثفاع درخة احلصارة . احلصيك ؽىل  صض ان اجلِس اخلاريج املسَق ٌساوي صفص

د   ابًرسؤن الا ؼيس هجس مؾني ًسؼى ومن اجلسٍص ابملالحغة ان اًخَار الامايم ال ًة. ُو اًسخة املحارش وراء زؤدة اًخَار الامايم

دٌاسة هجس اًؾخحة (threshold voltage)جبِس اًؾخحة   .اًؾىيس عؼىس ًَا مػ ثَار اًدشة او هجس اًلطػ ًو
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 .ًثيايئ تَوري اجلريماهَوم ؼيس درحيت حصارة خمخَفة (I-V)مٌحىن ( 8 -3)شلك 

10ًخغري من  ISاذا اكن ثَار الاش حاع  /مثال
-14

10اىل  
-9 

يف الك  VBاحسة , ℃125اىل  ℃20ؼيس ثغري درخة احلصارة من 

 .(mA 1)احلاًخني ؽىل  صض ان اًخَار الامايم ًحلى اثتخًا ؼيس اًلمية 

𝐼 = 𝐼𝑆  (𝑒𝑉𝐵
𝐾𝑇

𝑒
 − 1)    →     

𝐼

𝐼𝑆
=  (𝑒𝑉𝐵

𝐾𝑇

𝑒
 − 1)     →    𝑙𝑛

𝐼

𝐼𝑆
=

𝑒  𝑉𝐵

𝐾 𝑇
   

𝑉𝐵 =
𝐾 𝑇

𝑒
𝑙𝑛

𝐼

𝐼𝑆
=

1.38 × 10−23 𝐽 𝐾   20 + 273 𝐾

1.6 × 10−19𝐽
𝑙𝑛

10−3𝐴

10−14𝐴
= 25 𝑚𝑉 𝑙𝑛

10−3𝐴

10−14𝐴

= 633 𝑚𝑉 

𝑉𝐵 =
𝐾 𝑇

𝑒
𝑙𝑛

𝐼

𝐼𝑆
=

1.38 × 10−23 𝐽 𝐾   125 + 273 𝐾

1.6 × 10−19𝐽
𝑙𝑛

10−3𝐴

10−9𝐴
= 34 𝑚𝑉 𝑙𝑛

10−3𝐴

10−9𝐴

= 460 𝑚𝑉 

 .(زحوت هجس الاحنَاز الامايم)ًلي مػ زؤدة درخة احلصارة ؽىل اًصمغ من زحات اًخَار الامايم  VBوؽَََ  ب ن 

 ازلائصة املت ئة ٌَثيايئ اًحَوري 

 (model)تؾس ان ثؾص ٌا ؽىل سَوك اًثيايئ اًحَوري ؼيس وكوؽَ حتت ثب زري هجس مس متص س يلوم ُيا ابسددسال اًثيايئ جمنوذج 

ًخرصف وِصابئًَا تيفس اًطًصلة اًيت ًخرصف هبا اًثيايئ وابًخايل ًصحح ُشا اٍمنوذج او ازلائصة املت ئة ٌَثيايئ اداة مفِسة ًخحََي 

 .وثصممي دوائص اًثيائَات

ًمت ثلًصة : وذضل ؽىل اًيحو اًخايل. ٌَثيايئ (I-V)ًمت احلصول ؽىل اٍمنوذج املياسة ٌَثيايئ اًحَوري من ذالل مٌحىن اخلواص  

وحىون اًؾالكة (. 9-3)يف اًشلك  OAنٌل موحض ابخلق املوحض , خبق مس خلمي –مثال  – V(0.35→0)امليحىن تني اًفوًخَة 
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ة ( 9-3)ملاومة حىون كميهتا ثحؾًا ٌَشلك  V(0.35→0)تني اًفوًخَة واًخَار دطَة شلضل ابالمتن اؼخحار اًثيايئ يف املسى  مساًو

)ًػ 
0.28

0.006
= 47Ω) . وؽىل ُشا الاساس ًؾصف اخلق املخلطػOA                          ابمللاومة الامامِة املس متصة ٌَثيايئ

(D.C forward resistance)   صمز ًِا ابًصمز  . rFٍو

ان ُشٍ امللاومة سوف  خَف من هلطة ومن مث ف (0.28V, 0.006A)ملاومة اًثيايئ ؼيس هلطة واحسة ويه  rFمتثي , ؽىل اًة حال

شلضل  ان امللاومة من هوع . ؽىل امليحين اىل هلطة ادصى
∆𝑉

∆𝐼
س خىون انرث امهَة الهنا متثي ملاومة الاشارة اًصغرية اًيت حصتق تني  

 : الاهَة ًفوًخَة الاهود  ب ن متثي اًلمية Vaمتثي اًلمية الاهَة ًخَار الاهود و  Ia اذا اكهت . اًخَار املخياوب واًفوًخَة املخياوتة

𝑟𝑓 =
∆𝑉𝑎

∆𝐼𝑎
          or        𝑟𝑓 =

𝑑𝑉𝑎

𝑑𝐼𝑎
 

 0.28Vثخغري حول اًلمية  𝑉𝑎 اذا اكهت  (dynamic forward resistance)مبلاومة اًثيايئ الامامِة احلصهَة  𝑟𝑓حِر ثؾصف 

ة الحنسار اخلق  𝑟𝑓): اي ان( 9-3)يف اًشلك  CD ان امللاومة احلصهَة سوف حىون مساًو =
0.1

0.01
= 10Ω). 

𝐼:                                                     من اس خزسام مؾادةل اًثيايئ 𝑟𝑓نٌل ميىن حساب  = 𝐼𝑆(𝑒𝑞𝑉 𝐾𝑇 − 1) 

                                                             Vوذضل ابذش اًخفاوي ًِشٍ املؾادةل ابًًس حة ًػ 
𝑑𝐼

𝑑𝑉
≈  

𝑞

𝐾𝑇
 𝐼 =

1

𝑟𝑓
 

𝑟𝑓:                                                                                           شلا  ب ن =
𝐾𝑇

𝑞𝐼
=

0.026

𝐼
=

26

𝐼(𝑚𝐴 )
 

𝑟𝑓                   :       جساوي( 9-3)عص اًشلك ان I=6mAسوف حىون يف حال هون  𝑟𝑓وؽَََ  ان  =
26

6
= 4.33Ω 

 
 اًؾمََة من مٌحىن اخلواص 𝒓𝒇حساب ( 9-3)شلك 
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 متثي اًلمية اًيغًصة احملسوتة من  4.33Ωمتثي اًلمية اًؾمََة مللاومة اًثيايئ احملسوتة تخلًصة حِس اما امللاومة  10Ωان امللاومة 

يه اًيت ًفرتض  هيا ان حىون اًلمية اًفؾََة الا ان اًلِاسات ( 4.33Ω)ؽىل اًصمغ من ان اًلمية اًثاهَة ( . 28)مؾادةل اًثيايئ مؾادةل 

 𝑟𝑓ثخىون من امللاومة اًيغًصة  وؽَََ  ب ن ملاومة اًثيايئ, يه اًلمية اًفؾََة مللاومة اًثيايئ( 10Ω)اًؾمََة جشري اىل اًلمية الاوىل 

 : جساوي (𝑅𝑆)حبَر حىون كمية( 10-3)مصتوطة مؾِا ؽىل اًخوايل نٌل يف اًشلك  (𝑅𝑆)وملاومة ادصى 

  𝑅𝑆 = 10 − 4.33 = 5.67Ω  

 
 (10-3)شلك 

اجياد ازلائصة املت ئة ٌَثيايئ اًحَوري يف حاةل  وميىن. وري امليحاز امامِاً ازلائصة املت ئة ٌَثيايئ اًحي( 10-3)ميىن اؼخحار اًشلك 

 :اي ان OBابخلق ( 9-3)مٌحىن الاحنَاز اًؾىيس يف اًشلك س اًطًصلة اؽالٍ حِر ًمت ثلًصة تيف, احنَاٍز ؼىس َاً 

(𝑟𝑟 =
𝑉𝑎

𝐼𝑎
=

10

10×10−6
= 1𝑀Ω)  

وؽىل اًصمغ من ان ازلائصة يف (. 11-3) يف اًشلك  ب ن ازلائصة املت ئة ٌَثيايئ اًحَوري يف الك الاجتاُني سوف حىون نٌلوابًخايل 

ثؾس ثلًصحا حِسًا ٌسلائصة املت ئة ٌَثيايئ اًحَوري الا اهَ جية ان ال هًىس ان اًخَار ال ًحس   ابًرسؤن يف حاةل ( 11-3)اًشلك 

ة جلِس اًؾخحة او هجس اًوصةل و ٌَسََىون و  0.7Vاشلي ٌساوي الاحنَاز الامايم الا ؼيسما حىون  وًخَة املصسر اخلاريج مساًو

0.3V (.12-3)وابًخايل  ب ن ازلائصة املت ئة اًيت حىشف ؼن اًسَوك اًىِصابيئ ٌَثيايئ اًحَوري حىون نٌل يف اًشلك , ٌَجريماهَوم 

 
 𝒓𝒓ويف حاةل الاحنَاز اًؾىيس  𝒓𝒇ازلائصة املت ئة ٌَثيايئ اًحَوري يف حاةل الاحنَاز الامايم ( 11-3)شلك 

 
 ازلائصة املت ئة ٌَثيايئ امليحاز امامِاً ( 12-3)شلك 
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 دق اذلي : حتََي دائصة اًثيايئLoad – Line)  )

مصتوطة ؽىل  Rوملاومة  VSدائصة ثس َطة واساس َة من دوائص اًثيايئ وثخىون من مصسر  وًخَة ذاريج  (13-3)ًحني اًشلك 

وذضل . او تؾحارة ادصى اًخؾصف ؽىل طحَؾة وملسار اًفوًخَة اخلارخة Rاًخوايل مػ اًثيايئ واًطَوب اجياد كمية اًخَار املار يف امللاومة 

 .  Load Lineابس خزسام طًصلة دق اذلي 

 
 دائصة اًثيايئ امليحاز امامِاً  (13-3)شلك 

مٌحاز امامًِا حِر   رتق الاهود من اًثيايئ اىل اًلطة املوحة ملصسر اجلِس وؽَََ  اهَ  ان اًثيايئ, من اًواحض يف ُشٍ ازلائصة 

ونشضل ملسار  IFس َىون من هوع ثَار امايم وابًخايل  ان املطَوب اجياد كمية ُشا اًخَار  IFمن املخوكػ ان اًخَار اًساري يف ازلائصة 

 . VFاًِحوط يف اجلِس ؽرب اًثيايئ 

𝑉𝑆    :                                            ٍىون( 13-3)من اًشلك  = 𝑉𝐹 + 𝑉𝐿 

𝑉𝑆   :                  ان IFؽىل  صض ان اًخَار املار يف ازلائصة ُو  = 𝑉𝐹 + 𝐼𝐹𝑅 

  𝑉𝐹 = 𝑉𝑆 − 𝐼𝐹𝑅    …….. (29)   

سمى ُشا اخلق خبق اذلي  VS ,Rًلمي مؾَية من  VF ,IFمؾادةل دق مس خلمي وحصتق تني ( 29)متثي املؾادةل    Load Lineٌو

مت رمسَ ؽىل اًيحو اًخايل   ان VF=0ؽىل احملور اًصادي حِر ان , ًمت ثؾَني اًيلطة الاوىل من ُشا اخلق: ًو

𝐼𝐹(max ) =
𝑉𝑆

𝑅
   ……….. (30) 

ىشا ثخحسد اًيلطة الاوىل تػ  )ُو
𝑉𝑆

𝑅
مت حتسًس اًيلطة اًثاهَة ؽىل احملور اًسُين حِر حىون , (0,    :وتشضل ٍىون IF=0ًو

𝑉𝐹 max  = 𝑉𝑆  ………. (31) 

 (VS, 0)وتشضل حىون اًيلطة اًثاهَة 

سؼى ُشا اخلق ؼيسئش خبق اذلي زلائصة اًثيايئ وجسمى هلطة ثلاطػ دق اذلي  اذريا ًمت رمس دق مس خلمي تني ُاثني اًيلطخني ًو

صمز ًِا تػ  operating pointٌَثيايئ تيلطة جشغَي اًثيايئ  (I-V)حىن مػ املن يف دائصة اًثيايئ   IFQويه متثي كمية اًخَار  Qٍو

 .ؽرب اًثيايئ VFQوملسار اًِحوط يف اجلِس 
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 دق اذلي ٌَثيايئ اًحَوري( 14-3)شلك 

  وميثي اًشلك (. 15-3)امليحاز ؼىس ًَا املوحض يف اًشلك وابس خزسام هفس اًطًصلة اؽالٍ ًمت حتسًس هلطة معي اًثيايئ اًحَوري 

 دق اذلي ًِشٍ ازلائصة ( 3-16)

 
 دائصة اًثيايئ امليحاز ؼىس َاً ( 15-3)شلك

 
 مٌحىن اخلواص مػ دق اذلي ٌَثيايئ امليحاز ؼىس َاً ( 16-4)شلك

  زيايئ زىص(Zener Diode)  

ا  و ًًذج من اصطسام الاًىرتوانت اًرسًؾة وحتٍصص اًىرتوانت من مساُر حيصي الاهنَار اٍهتسيم يف هجود مؾىوسة ؽاًَة دامئًا ُو

ن الاوارص اًدسامهَة ثسخة شسة اجملال اًىِصابيئ اًؾايل خسًا ؽرب اًوصةل . اخلاريج وحىصار ُشٍ اًؾمََة ذات  PNالا ؼيس ثبٍ 

 ب ذا اكهت مٌطلة الا صاغ وَلة خسًا  ب ن هجسًا صغريًا . ًغاُصة ثسؼى تخب زري زىص وس حة اىل اًؾامل زىصالاحنَاز اًؾىيس  ب ن ُشٍ ا
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𝑉)الن شسة اجملال جساوي ) PNٍىفي ًخوًَس شسة جمال هحرية خسًا ؽرب اًوصةل  𝑑)  , حِرV  ُو هجس تني طصيف اًوصةل وd 

ًخت ؤ واشلي سوف ًًساب حتت ثب زري ُشا اجملال اًىِصابيئ وتشضل مسخدًا  صم اًىرتون من حزمة ا( ُو مسم مٌطلة الاس خزناف

 .ٍزداد اًخَار املؾىوس

الن وحود حصنزي ؽايل حلامالت . جية ان حىون ؽاًَة P, Nٌَحصول ؽىل مٌطلة اس خزناف وَلة  ب ن وس حة اًدشوًة يف املادثني 

واشلي  VBاىل هجس اًوصةل  P, Nاجلِس تني امليطلذني اىل ان ًصي  صق  PNاًشحية جيؾَِا مزتامحة ؼيسما ثيدرش ؽرب اًوصةل 

 .ًؾمتس كميخَ ؽىل هوع املادة  ِحصي اًخوازن

ميثي . جيسر الاشارة ابهَ من اًصؾة اٍمتَزي تني ثب زري زىص واًخب زري اٍهتسيم وغاًحا ما ٍىون زيايئ زىص مس خفِسًا من اخلاصَخني مؾاً 

و ال خيخَف نثريًا ؼن اًثيايئ اًحَوري الا يف حسة امليحين ؼيس مٌطلة الاهنَار , مٌحين ممزية منوذيج ًثيايئ( 17-3)اًشلك  ُو

VBD  او VZ  . س خزسم زىص يف هجة الاحنَاز اًؾىيس وابًضحق يف مٌطلة الاهنَار حِر ٍىون اجلِس اثتخًا ثلًصحًا ملسى هحري من ٌو

                ٌس خؾمي زيايئ زىص ؽادة يف دوائص مٌغم اجلِس. ة ؽَََ ذلاًة اًثيايئ من اًخَفاًخَار املار  َِ واشلي جية اًس َطص

(voltage regulator)  

 

  زيايئ زىصل امليحين املمزية (17-3)شلك   

  زيايئ اًيفق(Tunnel Diode) 

ؼيس ازدؤد مس خوى جشوًة املواد ش حَ املوصةل انرث من ذضل املس خزسم ًثيايئ زىص  ب ن هجس الاهنَار املؾىوس س َلي ثسرجيًَا 

حىون وس حة اًدشوًة انرث وؼيس زؤدثَ انرث اىل حس ذوابن اًشوائة يف ش حَ املوصي وحيصي ُشا ؼيسما , حىت ًصي اىل اًصفص

 .ذرة من املادة ش حَ املوصةل وؼيسئش حيصي اهنَار كََي يف اجلِس الامايم 10000من ذرة ًلك 

http://www.google.iq/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_7.html&ei=Q2c_VO-MDrDe7Abg94GoBA&psig=AFQjCNF09Qdwf_CF5uOHVdUh4y016t56Vg&ust=1413527747292978
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اي حوايل مخس طول موخة )  𝜇𝑚 0.1ان وس حة اًدشوًة اًؾاًَة ثؤدي اىل ثضََق ؼصض مٌطلة الاس خزناف اىل اكي من 

ميىن ان متص ؽرب مٌطلة الاس خزناف حىت ؼيس ؽسم وحود اي احنَاز نٌل ًخضح  شلا  ب ن حامالت اًشحية الاغَحَة(. اًضوء املصيئ

سؼى ُشا املصور ابملصور( 18-3)طق اًطاكة املحني يف اًشلك من مخ  . (tunneling)اًيفلي  ًو

 
 خمطق احزمة اًطاكة ؼيس الاحنَاز صفص ًثيايئ اًيفق مػ رمز اًثيايئ( 18-3)شلك 

 (peak point voltage)وهجس اًلمة  0 ؾيسما ٍىون هجس الاحنَاز تني . منوذخًا مليحىن ممزية زيايئ اًيفق( 19-3)ًحني اًشلك 

اىل هجس هلطة اًوادي                  VPوؼيسما ٍزداد هجس الاحنَاز من .  ب ن اًخَار املار يف اًثيايئ انجت من معََة املصور اًيفلي

(valley point viltage) VV  حامالت اًشحية من املصور اًيفلي اىل املصور اًخلََسي ذالل اًوصةل  مصورًخحولPN  ًثسرجيَا .

 . اًخلََسي PN ب ن اًخوصَي ًددػ لكًَا ممزي وصةل  VVواذريًا ؼيسما ًخجاوز هجس الاحنَاز اًلمية 

 
 مٌحىن املمزية ًثيايئ اًيفق( 19-3)شلك 

من مٌحين ممزيثَ حِر  VVو  VPان اخلاصَة املِمة اًيت متزي زيايئ اًيفق يه امللاومة اًساًحة اًيت ًحسدا يف امليطلة احملصورة تني 

متص حامالت اًشحية اًيفلِة ثرسؽة ؽاًَة خسًا وثلرتب من رسؽة اًضوء وشلضل  .ًلي اًخَار املار  َِ مػ زؤدة  صق اجلِس تني طص َِ

ؾمي يف . او اكي (ns 1)من الاهجزة اًرسًؾة حِر ثصي رسؽة معهل اذا اس خزسم مكفذاح يف ازلوائص الاًىرتوهَة اىل  ب هَ ًؾخرب  ًو

 .درخة مئوًة ال ؽسة مئات من ازلرخات املئوًة 265مسى حصاري واسػ وابًخحسًس من 
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  اًثيايئ اًحاؼر ٌَضوء(Light Emitting Diode) LED  

حِر ًمت ادذَار املادة اًيت ًصيػ مهنا اًثيايئ تطًصلة ذاصة ًخحلِق اًرشط , ذاصة من زيايئ اًوصةلان ُشا اًثيايئ ُو حاةل 

 :-اًخايل

ؽرب مٌطلة الا صاغ  Pواًفجوات من املادة هوع  Nثيس ػ الاًىرتوانت من املادة هوع  PNؼيس ووػ هجس احنَاز امايم ؽىل اًوصةل 

مت اًخالمح مىواًن اًخَار َخحم لك ا. ًو وؼيس ُشا اًخالمح ثخحصر طاكة من . ًىرتون مػ اًفجوة تطصق ؽسًسة ؽرب مٌطلة الا صاغًو

تؾر ؽىل الا ان كسٌلً من ُشٍ اًطاكة كس ٍن. وحىون اًطاكة امليحؾثة ؽىل شلك حصارة. الاًىرتون ًزنوهل اىل مس خوؤت طاكة اوطب  

د ثطورت ُشٍ اًفىصة واصحح ابالمتن صيػ زيائَات ابؼثة وق. ة اًطاكة امليحؾثة مضن اًطَف املصيئشلك ووء اذا اكن طول موج

 :  ٌَضوء ذات نفاءة حِسة ووخس ان طول موخة اًضوء امليحؾر ثؾمتس ؽىل ؼصض امليطلة احملغورة حسة اًؾالكة

𝜆 =
1240

𝐸𝑔
 𝑛𝑚  

حؾر اًضوء الامحص اًغامق اشلي طول  1.3eVاشلي ؼصض امليطلة احملضورة هل جساوي  GaAsومن الامثةل ؽىل ذضل  ب ن زيايئ  ًو

λموحذَ  = 910 𝑛𝑚   ونشضل زيايئGaP  2.25اشلي ؼصض امليطلة احملغورة هل ٌساويeV , ًحؾر اًضوء الادرض ذو

λطول موخة  = 560 𝑛𝑚 . 

 
 ًثيايئ اًحاؼر ٌَضوء ورمز ا خمطق حزم اًطاكة( 20-3)شلك 

 (Variable Capacitor Diode)(Varactor)زيايئ املدسؾة املخغرية 

حتت احنَاز ؼىيس ثخىون مٌطلة الاس خزناف ويه ذات ملاومة ؽاًَة تني املادثني ش حَ املوصةل  PNؼيس ووػ زيايئ اًوصةل 

ًؾازةل تُهنٌل مبثاتة اًصفِحخني ومٌطلة الاس خزناف متثي املادة ا N, Pممازةل ملدسؾة و هيا حىون امليطلذني  PNوتشضل س خىون اًوصةل 

ثدٌاسة  CTوان سؾة املدسؾة  Vrevومبا ان مسم مٌطلة الا صاغ ًؾمتس ؽىل هجس الاحنَاز املؾىوس ( b-21-3)ًشلك نٌل يف ا

 :  ِىون dؼىس ًَا مػ مسم مٌطلة الاس خزناف 

𝐶𝑇 ∝
1

𝑑
  ,            𝐶𝑇 =

1

𝑉𝑟𝑒𝑣
حنَاز املؾىوسوشلضل  ب ن اًسؾة ثدٌاسة ؼىس َا مػ هجس الا                    

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.embeddedadventures.com/Tutorials/tutorials_detail/118&ei=F5M_VPLhHc_SaK_YgsAK&bvm=bv.77648437,d.ZGU&psig=AFQjCNEtjomSqKx5iPfTU8wQAuViIKVcrg&ust=1413538817936079
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 زيايئ املدسؾة املخغرية وحصهَة رمز( 21-3)شلك 

 .اًيت ثمت  هيا اًس َطصة ؽىل اًرتدد تواسطة اجلِس (resonance circuits)ٌس خزسم زيايئ اًسؾة املخغرية يف دوائص اًصهني 

  (Voltage Regulator-VR Tube)او مٌغم اجلِس  (Cold Cathod Diode)صٌلم اًتزود اًحارد 

ىون الاهود ؼحارة ؼن . موووؽني داذي اهحوب  َِ غاز ذامي(     -22-3)اهود واكزود نٌل يف اًشلك ًرتهة ُشا اًصٌلم من  ٍو

 . يف مصنز اًصٌلم وحيَق اًتزود تَ ثشلك اسطواين ويف اًتزود هخوء صغري اىل ازلاذياهحوب ر ِػ 

ؼيس ووػ  صق هجس تني اًتزود والاهود ال ميص ثَار يف اًصٌلم وذضل ًؾسم اهحؾاث اًىرتوانت من اي كطة ًوىن ؼيسما ًصي 

ن ؼيسُا. Vaؼيس اجلِس S اًيخوء  كصب ًحس   وجه مصيئ( ب -22-3)اهغص اًشلك  Vaاجلِس اىل   هيحق اجلِس . اي ًحس   اًغاز ابًخبٍ 

يَوذضل الافاض ملا Vbكََاًل اىل  حِر ؼيسُا ٍىون اًخوجه  Cوؼن زؤدة اًخَار ًحلى اجلِس اثتخًا ًغاًة اًيلطة . ومة اًغاز ؼيس ثبً 

ن . كس مل  اًصٌلم ابمكهل ن  ِثخت اًخَار ؼيس زؤدة اجلِس اىل ان ٍصثفػ اىل احلس اشلي حيصي  َِ ثبٍ  اي ان اًغاز مجَؾَ كس ثبٍ 

ؼيس  فِف اجلِس من املصسر ًلي اًخَار . Cحس اًيلطة نخفي تثدوت اًخَار اىل ًوىن يف مؾغم اًخطحَلات اًؾمََة ي. مضاؼف ٌَغاز

لي اًخوجه ثسرجيًَا مث دحق اًخَار  bاىل اًيلطة  Cيف اًصٌلم ثسرجيًَا من اًيلطة  دون ثغَري يف  صق اجلِس تني الاهود واًتزود ًو

 . حِر خيخفي اًخوجه هنائَاً  dواجلِس اىل اًيلطة 

 
 ممزية صٌلم اًتزود اًحارد -ب OD3ملاطػ يف صٌلم اًتزود اًحارد  -   ( 22-3)شلك 
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وهغصًا ًثحوت اجلِس ملسى هحري من اًخَار  ب ن اًصٌلم ذو اًتزود اًحارد ٌس خزسم يف دوائص ثيغمي اجلِس تيفس اًطًصلة اًيت اس خزسم 

ؽىل اًخوايل مػ اًصٌلم ذلاًخَ من مصور ثَار  Rsوثووػ يف ازلائصة ملاومة ( 23-3) هيا زيايئ زىص نٌل يف ازلائصة املوحضة يف اًشلك 

𝑅𝑠:                                                                           وحتسة كميهتا من اًؾالكةوِصابيئ ؽايل =
𝑉𝑠−𝑉𝑉𝑅

𝐼𝑚𝑎𝑥
    

ساوي  VVRواشلي هل هجس ثيغمي  OD3ومن اًصٌلمات اًخجاًرة املشِورة ُو اًصٌلم   .150Vٌو

 
 مٌغم اجلِس( 23-3)شلك 


