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 (Physics of Semiconductors)اش باٍ املوصالت  فزيايء :اًفصي اًثاين 

ثصيف املواد اًصَبة اًبَورًة اىل ؾيارص موصةل ٌَىِرابء وؾيارص ش بَ موصةل وادرى ؿازةل وس بة اىل كابََهتا ذلي اًخَار 

ًالبـاد اًثالزة حِر ٍىون اًرتهَب اًبَوري ًِذٍ اًصفوف مدشابَ , وثًذؼم ذرات ُذٍ اًـيارص يف صفوف مٌخؼمة غاًبا. اًىِرابيئ

ان الاًىرتوانت اخلارحِة ذلرات املواد اًصَبة مشرتنة دلَؽ  .ت او ذالاي مىوهة اًشبِىة اًبَورًةومن ُذا الاهخؼام ثدشلك وحدا

ان اًىرتوانت اذلرة اخلارحِة ُذٍ جسمى . ويه حرة احلرنة بني ُذٍ اذلرات يف جمال واسؽ من درخات احلرارة, ذرات املادة

ِا ادلور اًر. (valence electrons)اًىرتوانت اًخاكفؤ  ة ٌٌَلدةًو ة واًىميَاًو ومتَي املدارات  .ئُيس يف حتدًد اخلواص اًفزيايًو

ة ؿىل اًىرتوانت حاكفؤ ان حىون مش بـة .  اخلارحِة احلاًو

اما املواد اًـازةل فِيي ذات . ذات اًخوصَي اًـايل ؾيدُا اًىرتون حاكفؤ مس خـد الن ٍىون حرًا ابس خالمَ ظاكة بس َعةان املواد 

ومن اًصـوبة ان جند اًىرتوانت حرة يف درخة , حرهَب وثوزًؽ اًىرتوين حىون فَِ الاًىرتوانت مشدودة دامئًا اىل اذلرات الام

فِو ًُس موصي حِد وال ؿازل حِد يف درخات احلرارة الاؾخَادًة الا اهَ ؿازل يف ادلرخات  اما ش بَ املوصي. احلرارة الاؾخَادًة

واًيت جس خخدم بىرثة يف اًثيايئ  (Ge)واجلرماهَوم  (Si)اًواظئة وموصي حِد يف ادلرخات اًـاًَة ومن امثَخَ ؾيرص اًسََىون 

. اًبَوري واًرتاىزس خورات

واًيت حىون حبدود  (quartz)املوصةل ثلؽ بني موصََة اًـوازل مثي اًىوارحز  املواد ش بَ (conductivity)ان موصََة 

10−6 (Ω.𝑚)−1  106بُامن ثكل ٌَموصالت ثلؽ يف حدود → 108(Ω.𝑚)−1  مفثال اًيحاس هل موصََة جساوي

58 × 107 (Ω.𝑚)−1   2−10اما موصََة املواد ش بَ املوصةل فِيي يف حدود → 10−3(Ω.𝑚)−1  يف درخة حرارة

 .(℃25)اًغرفة 

  مس خوايت اًعاكة(Energy Levels)  

ة اىل ظاكة مس خوي . ميخكل لك اًىرتون ظاكة مـَية مضن املس خوي اذلي ًدور فَِ واذا امذكل ظاكة اضافِة جتـي ظاكذَ مساًو

دور مضيَادر فأ هَ ًلفز ا د ؾيد الابخـاد ؾن اًيواة. ًََ ًو بة من اًيواة كََةل وحًز اي ان الاًىرتون . وحىون ظاكة املس خوايت اًلًر

واًثاين  Kًلد مسي املدار الاول ابحلرف  . وذلا ٍىون اكي ارثباظًا ابًيواة. ذو اًعاكة اًـاًَة ٍىون يف املس خوايت اًبـَدة ؾن اًيواة

L  واًثاًرM الاذري اذلي ُو  واىل املدارQ . وحود الاًىرتوانت جسمى من ان ُياك مٌاظق بني ُذٍ املس خوايت ذاًَة

اما املدار اًثاين فأ هَ  ًدش بؽ بامثهَة . ًدش بؽ املدار الاول ابًىرتوهني فلط. (forbidden regions)املياظق احملرمة او احملؼورة 

ىذا ويه و  Kُو رمق املدار ابخداءا من  nحِر ان  (2𝑛2) ثدبؽ اًـالكة اًىرتوانت واًثاًر ًدش بؽ بامثهَة ؾرش اًىرتون ُو ُو

وحتخوي ؿىل ؿدد من الاًىرتوانت  (subshells)اىل مدارات اثهوًة ( ؿدا املدار الاول) ثيلسم مجَؽ املدارات. (1)املدار رمق 

 : اكاليت( ؾيدما حىون مش بـة)

 اًىرتون 6= اًثاين املدار اًثاهوي , اًىرتون 2= املدار اًثاهوي الاول 

اًىرتون  14= املدار اًثاهوي اًرابؽ , اًىرتون 10= املدار اًثاهوي اًثاًر 
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Figure (2-1) Structure of an atom. 

دؾى ُذا املدار مبدار  ان اذلي ًـيٌُا يف ُذا املوضوع ًُس املدارات ادلاذََة املش بـة وامنا املدارات اخلارحِة غري املش بـة ًو

        واما املدار اذلي ًَََ واخلايل من الاًىرتوانت يف درخة اًصفر املعَق فِو مدار اًخوصَي (valence level)اًخاكفؤ 

(conduction level)  وبني ُذٍن املداٍرن ُياك جفوة ظاكة حمرمة او مميوؿة(forbidden energy gap) . ًوخد يف اًبَورة

ًذج ؾن ُذا الارثباط اهدماج مالًني اذلرات املخجاورة وذلكل فأ ن الاًىرت وانت ٌذلرات املخجاورة ثخأ ثر ببـضِا اًبـض ًو

وبذكل ًًذج حزمة من مس خوايت اًعاكة . مس خوايت اًعاكة ٌذلرات مجَـا وثخىون حزمة مس خوايت ظاكة بدال ؾن مدارات مٌفردة

ُذٍ احلزمة ملِدة ابذلرة وال جشرتك  وحىون الاًىرتوانت مضن 𝐸𝑉وىرمز ًِا ابًرمز  (valence band)جسمى حزمة اًخاكفؤ 

ابًخوصَي اًىِرابيئ وحني حتصي اًىرتوانت اًخاكفؤ ؿىل ظاكة اكفِة حىون فهيا مذحررة من الارثباط ابذلرة ثلفز اىل احلزمة اًخاًَة 

اًخوصَي  ومسَت حزمة اًخوصَي الن الاًىرتوانت املخواخدة فهيا جشارك يف معََة (conduction band)ويه حزمة اًخوصَي 

رمز ًِا ابًرمز   .وثوخد بني احلزمذني مٌعلة حمرمة ال ًوخد فهيا مس خوايت ظاكة. 𝐸𝐶اًىِرابيئ ٍو

ان ذرات املواد اًصَبة مرتابعة فامي بُهنا بعرق ؿدًدة فِيي اما ان ثفلد اًىرتون ًًَذلي اىل ذرة ادرى او حىدسب اًىرتون من ذرة 

لة اًرتابط ُذٍ ثدؾى الارصة الاًوهَة  ن اذلرات (Ionic bond)ادرى وظًر واما ان جشرتك اذلرات بـدد من . بسبب ثأٍ 

ذا ما ٌسمى ابالرصة اًدسامهَة اًىرتوانت اًخاكفؤ نٌل حيصي يف ا ان ؾرض امليعلة . (Covalent bond)ملواد ش بَ املوصةل ُو

ففي املواد اًـازةل حىون مسم امليعلة احملرمة . احملؼورة او احملرمة بني حزمة اًخوصَي وحزمة اًخاكفؤ خيخَف من مادة اىل ادرى

اما يف املواد املوصةل فأ ن . امليعلة من حزمة اًخاكفؤ اىل حزمة اًخوصَي ؾًرضًا خدًا وحيخاج الاًىرتون اىل ظاكة هبرية ًيك ًـرب ُذٍ

 (electron gas)حزمة اًخاكفؤ ثخداذي مؽ حزمة اًخوصَي وحىون حرنة الاًىرتوانت فهيا حرة مىوهة ما ٌسمى بغاز الاًىرتون 

0.05) كة احلرخة مـخدةل ويه حمصورة بنيبُامن يف املواد ش بَ املوصةل فذىون امليط → 6)𝑒𝑉  ًبا وكميهتا ٌَسََىون حوايل . ثلًر

1.1 eV  َجرماهَوم . (2-2) نٌل موحض يف اًشلك.  eV 0.72ٌو



 فيزياء اشباه الموصالت............... ...................................................................................... الفصل الثاني
 

3 
 

 
Figure (2-2) Typical energy bands a. Conductors, b. Semiconductors, c. Insulators. 

اما حزمة اًخوصَي فِيي بدورُا ثخىون من من . EVان حزمة اًخاكفؤ ثخىون من مس خوايت ظاكة مذـددة اؿالُا ُو مس خوي 

وحىون حزمة . (EV - EC)فِيي  F.G. (forbidden gap)رمة sاما كمية اًفجوة احل. ECمس خوايت ظاكة مذـددة واكَِا ُو 

حِر ًبني  (3-2)اًخوصَي فارغة متامًا من الاًىرتوانت يف درخة اًصفر املعَق بُامن حىون حزمة اًخاكفؤ ممَؤة متامًا نٌل يف اًشلك 

. نذكل ًنب ُذا اًشلك حزم داذََة ممَؤة ابالًىرتوانت. احزمة اًعاكة يف درخة اًصفر املعَق

 
Figure (2-3) Energy levels in semiconductor. 

ًلد اصعَح اًـٌَلء ؿىل ثثبِت مس خوي ظاكة ذاص ًـخرب مكرحؽ ثلاس ؿىل اساسَ مس خوايت اًعاكة الادرى ٌسمى مس خوى 

و ميثي احامتل وحود اًىرتون يف ُذا املس خوي مبلدار  EFوٍرمز هل  (Fermi level)فرييم  وذلكل فِو ًلؽ بني مٌخصف  %50ُو

  .ى فرييموامليعلة احملرمة ويف درخة اًصفر املعَق حىون ظاكة الاًىرتوانت يف غاٍهتا اًـؼمى ؾيد مست

 اهواع املواد اًش بَ املوصةل  

 . (extrinsic)( غري هلِة)والذاثَة  (intrinsic)( هلِة)ذاثَة , ُياك هوؿني من اش باٍ ااملوصالت

  (Intrinsic semiconductors)اذلاثَة ( اًيلِة)اش باٍ املوصالت  -1

اًس َََىون  مثي, ابش باٍ املوصالت اذلاثَة (يف درخة اًصفر املعَق) واًـَوب ثدؾى اش باٍ املوصالت اًيلِة واخلاًَة من اًشوائب

وذلكل فأ ن ُذا . وري حِر اهنا متخكل اربـة اًىرتوانت يف مدار اًخاكفؤاٌذلان ًلـان يف اجملموؿة اًرابـة من اجلدول ادل, واجلرماهَوم

وحيصي ُذا ؾيدما جسامه لك ذرة . املدار اخلاريج حيخاج اىل اربـة اًىرتوانت ادرى ًيك ًدش بؽ وحىون اذلرة يف اكي ظاكة ممىٌة
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ة اًبـد ؾن ذرة ذامسة يف املرنز)ع اًىرتوانت مؽ اربؽ ذرات جماورة بأ رب اما بلِة اذلرات فبـَدة , حِر ُياك اربؽ ذرات مدساًو

ا اخلاريج( وسبِاً   covalent)       وثدؾى الارصة ابالرصة اًدسامهَة. فذؼِر لك ذرة وك هنا متخكل مثان اًىرتوانت يف مداُر

bond) (4-2)نٌل يف اًشلك . مىوهة اًشبِىة اًبَورًة. 

 
Figure (2-4) representation of pure Si crystal at (𝑻 = 𝟎𝑲).  

اما يف درخات احلرارة اًـاًَة فأ ن الاًىرتوانت حىدسب . بأ ن مجَؽ اًشحيات ملِدة او مذـادةل وِرابئَاً  (4-2)هالحغ من اًشلك 

حِر حىون حرنة  .معََة اًخوصَي اًىِرابيئ ؾيد جسََط فرق هجد ؿَهيايف  ظاكة اكفِة ًخلعؽ الاوارص فذصبح حرة ظََلة جسامه

واًشلك  .الاًىرتوانت احلرة يف حزمة اًخوصَي ابجتاٍ مـاهس الجتاٍ اجملال اًىِرابيئ املسَط بُامن ثخحرك اًفجوات بيفس اجتاٍ اجملال

ا الاًىرتوانت احلرة وامانهنا املوحبة وحزداد اؿداد ًبني ش بَ موصي هلي يف درخة حرارة انرب من اًصفر املعَق وهالحغ فَِ (2-5)

 .احلرة اًعََلة بزايدة درخة احلرارةالاًىرتوانت 

   
Figure (2-5) representation of pure Si crystal at (𝑇 > 0𝐾).  

ن احلراري  –ان معََة ثوًَد ازواج اًىرتون  وذكل الن ابرثفاع درخة احلرارة حتصي , (thermal ionization)جفوة جسمى ابًخأٍ 

بـض الاًىرتوانت ؿىل ظاكة وثلفز من حزمة اًخاكفؤ اىل حزمة اًخوصَي اترنة ذَفِا ماكاًن شاغرًا حيخاج اىل اًىرتون ًَخـادل ذلا 

   .جفوة –وبذكل ثخىون الازواج اًىرتون , (hole)فِو ٌس خعَؽ ان حيمي حشية موحبة وًدؾى جفوة 
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  حساب اًخوصَََة اًىِرابئَة(conductivity)(مـامي اًخوصَي )يف اش باٍ املوصالت اًيلِة او اذلاثَة. 

ة اًالكس َىِة ًالًىرتون احلر)ثـعى نثافة اًخَار  𝐽   : ابًـالكة اًخاًَة (حسب اًيؼًر = 𝑛 𝑒 𝜇 𝐸 …… (1)  

وحود الاًىرتوانت واًفجوات  :نثافة اًخَار ًالًىرتوانت واًفجوات ًـعى ؿىل اًخوايلفأ ن , اما يف حاةل اش باٍ املوصالت ًو

𝐽𝑒 = 𝑛 𝑒 𝜇𝑒  𝐸 …….(2)  

𝐽𝑝 = 𝑝 𝑒 𝜇𝑝  𝐸 ……(3)  

 :ان  حِر

 E  = شدة اجملال اًىِرابيئ(𝑉 𝑚 ). 

 𝐽𝑒  , 𝐽𝑝  = نثافة اًخَار ًالًىرتوانت واًفجوات(𝐴  𝑚2). 

 𝜇𝑒  , 𝜇𝑝  =الاجنرافِة او اًخحرهَة (mobility)  ًلك من الاًىرتوانت واًفجوات ؿىل اًخوايل(𝑚2 𝑉−1𝑠−1). 

p , n  = ؿىل اًخوايل( ؿدد الاًىرتوانت او اًفجوات ًوحدة احلجم)يه نثافة الاًىرتوانت واًفجوات . 

 اي , ومبا ان نثافة اًخَار اًلكي يف ش بَ املوصي جساوي ٍلوع نثافة ثَار الاًىرتوانت واًفجوات

𝐽 = 𝐽𝑒 + 𝐽𝑝 = 𝑒 𝑛 𝜇𝑒 + 𝑝  𝜇𝑝 𝐸 = 𝜎 𝐸 ……..(4)  
 حِر        , متثي كاهون اوم (4)واحض ان مـادةل . متثي اًخوصَََة اًىِرابئَة (𝜎) حِر ان 

 𝜎 = 𝑒 𝑛 𝜇𝑒 + 𝑝 𝜇𝑝  …….(5) 

 : ثصبح (5)فأ ن مـادةل  (p=n)حىون ( اذلاثَة)ومبا ان يف اش باٍ املوصالت اًيلِة 

𝜎 = 𝑒𝑛  𝜇𝑒 +  𝜇𝑝  ……. (6) (اًخوصَََة اًىِرابئَة ًش بَ موصي هلي       )  

  (اذلاثَة)حرنزي الاًىرتوانت واًفجوات يف اش باٍ املوصالت اًيلِة  (Concentration of electrons and holes)  

 (C.B)هفرض ان ؾرض لك من حزمة اًخوصَي . ميىن اجياد حرنزي الاًىرتوانت واًفجوات ابالؾامتد ؿىل اٍمنوذج املوحض ادانٍ

نذكل هفرض ان لك الاًىرتوانت يف حزمة اًخوصَي متخكل ظاكة . (Eg)صغرية ملارهة مؽ فسحة اًعاكة  (V.B)وحزمة اًخاكفؤ 

(EC) ظاكة  ثكلفؤ متًىرتوانت يف حزمة اًخاكوان لك الا(EV)  .

 
 . اًـالكة بني احامتًَة ثواخد الاًىرتوانت مؽ اًعاكة (6-2)شلك 
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اي كبي ان حهتَج اىل حزمة )متثي ؿدد الاًىرتوانت يف حزمة اًخاكفؤ ؾيد درخة حرارة اًصفر املعَق  (n)فأ ذا اؾخربان بأ ن 

وان ؿدد الاًىرتوانت املخبلِة , متثي ؿدد الاًىرتوانت املهتَجة اىل حزمة اًخوصَي ؾيد زايدة درخة احلرارة (nC)وان , (اًخوصَي

: فأ ن ؾيد اي درخة حرارة اؿىل من اًصفر املعَق حىون, (nV)يف حزمة اًخاكفؤ يه 

𝑛 = 𝑛𝐶 + 𝑛𝑉  ……… (1) 

 : نٌل ًًل, دٍراك -وس خخدم داةل ثوزًؽ فرييم nC ,nVوحلساب 

𝑛𝐶 = 𝑛 .𝑓(𝐸𝐶) ……. (2)   𝑛𝑉 = 𝑛 .𝑓(𝐸𝑉) ……… (3) 

𝑓 𝐸𝐶 =
1

𝑒

𝐸𝐶−𝐸𝐹
𝐾𝐵𝑇 +1

  …….. (4)  𝑓 𝐸𝑉 =
1

𝑒

𝐸𝑉−𝐸𝐹
𝐾𝐵𝑇 +1

 ………. (5) 

 .اًخوايلىل ع EVو  ECاحامتًَة وحود الاًىرتون يف املس خوي  𝑓(𝐸𝐶) ,𝑓(𝐸𝑉)ومتثي لك من 

 :حنصي ؿىل( 1)وثـوًض اًيدِجة يف مـادةل ( 3)يف مـادةل ( 5)ومـادةل ,  (2)يف مـادةل ( 4)وبخـوًض مـادةل 

𝑛 =
𝑛

𝑒

𝐸𝐶−𝐸𝐹
𝐾𝐵𝑇 +1

+
𝑛

𝑒

𝐸𝑉−𝐸𝐹
𝐾𝐵𝑇 +1

   →   1 =
1

𝑒

𝐸𝐶−𝐸𝐹
𝐾𝐵𝑇 +1

+
1

𝑒

𝐸𝑉−𝐸𝐹
𝐾𝐵𝑇 +1

    

1 =
𝑒

𝐸𝑉−𝐸𝐹
𝐾𝐵𝑇 +1+𝑒

𝐸𝐶−𝐸𝐹
𝐾𝐵𝑇 +1

(𝑒

𝐸𝐶−𝐸𝐹
𝐾𝐵𝑇 +1)(𝑒

𝐸𝑉−𝐸𝐹
𝐾𝐵𝑇 +1)

  

𝑒
𝐸𝐶+𝐸𝑉−2𝐸𝐹

𝐾𝐵𝑇 + 𝑒
𝐸𝑉−𝐸𝐹
𝐾𝐵𝑇 + 𝑒

𝐸𝐶−𝐸𝐹
𝐾𝐵𝑇 + 1 = 𝑒

𝐸𝑉−𝐸𝐹
𝐾𝐵𝑇 + 𝑒

𝐸𝐶−𝐸𝐹
𝐾𝐵𝑇 + 2  

𝑒
𝐸𝐶+𝐸𝑉−2𝐸𝐹

𝐾𝐵𝑇 = 1  

 :جيب ان ٌساوي صفر اي ان (exponential)ُذا ًـين ان الاس ٌَحد الايس 

𝐸𝐶+𝐸𝑉−2𝐸𝐹

𝐾𝐵𝑇
= 0   → 𝐸𝐶 + 𝐸𝑉 − 2𝐸𝐹 = 0   

𝐸𝐹 =
𝐸𝐶+𝐸𝑉

2
   ………… (6) 

واًخوصَي  EVيف ُذا اٍمنوذج املبسط ًلؽ ؾيد مٌخصف املسافة بني حزميت اًخاكفؤ  𝐸𝐹ابن مس خوى ظاكة فرييم ( 6)ثبني مـادةل 

 EC وان موكؽ𝐸𝐹 الًـمتد ؿىل درخة احلرارة يف اش باٍ املوصالت اًيلِة او اذلاثَة. 

احامتًَة افراغ حاةل ؾيد حافة حزمة , يه هفسِا [ 𝑓 𝐸𝐶]اي  ECاذا اكهت احامتًَة اشغال حاةل ؾيد حافة حزمة اًخوصَي   /س

1]اًخاكفؤ  − 𝑓 𝐸𝑉 ]   أ زبت ان مس خوى فرييم (. اًيلِة)يف اش باٍ املوصالت اذلاثَة𝐸𝐹 ًلؽ ؾيد مٌخصف املسافة  جيب ان

 .EVو  ECبني 
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   (Extrinsic or Doped Semiconductors)الاذاثَة ( املشوبة)اش باٍ موصالت اًغري هلِة  -2

ن احلراري يف املواد اًصَبة ًـمتد نثريا ؿىل درخة احلرارة حِر ان اي ثغري ظفِف يف درخة احلرارة حيدث ثغريًا خذراًي يف  ان اًخأٍ 

. ًش بَ املوصي حساسة خدا دلرخة احلرارة (conductivity)وهبذا حىون اًخوصَََة . ؿدد اًشحيات املوحودة يف ش بَ املوصي

ِذا اًسبب . الا ان يف الاهجزة الاًىرتوهَة من اًرضوري اًس َعرة ؿىل موصََة املواد ًخؤدي الاغراض املعَوبة ثـاجل او جشوب ًو

بة جسمى ابًشوائب ( ثعـم) . (impurities)املواد ش بَ املوصةل اًيلِة مثي اًس َََىون بأ ضافة مكَات كََةل من ذرات ؾيارص غًر

س َعر ؿَهيا من ذالل مكَة اًشوائب امل د من موصََهتا ٌو ضافة وخيخرص الاؾامتد ؿىل درخة فوحود اًشوائب يف ش بَ املوصي ًٍز

ؤدي اىل ػِور هوع واحد من حامالت اًشحية وادذفاء او ثضاؤل اًيوع الادر ياك هوؿني من اش باٍ املوصالت اًغري . احلرارة ًو ُو

 .(p-type) موحبوهوع  (n-type) ساًبهوع : هلِة 

a)  هوع ساًب(n-type) 

اكًفسفور او اًزرهَخ او ) (periodic table)من اجلدول ادلوري ( نذرات شائبة)مكَة من ؾيارص اجملموؿة اخلامسة ضَفت اذا ا

ثدذي ( اٌَيت ًِا مخسة اًىرتوانت حاكفؤ)فأ ن ُذٍ اذلرات اًشائبة , اىل ش بَ موصي هلي من اجملموؿة اًرابـة اكًسََىون( الاهدميون

بلى اًىرتون واحد  مضن حرهَب اًسََىون اي دون ان ًدذي مضن , وحىون اوارص جسامهَة مؽ اذلرات الاربـة احملَعة بلك مهنا ًو

ال حيخاج ( مثال ذرة الاهدميون)ًىرتون ؾن اذلرةالام وان فصي ُذا الا, (ًبلى مرثبعًا ابذلرة الام يف درخة اًصفر املعَق) ارصة

حِر ان ُذٍ اًعاكة يه اكي بىثري من اًعاكة اًالزمة ًيلي اًىرتون من حزمة اًخاكفؤ اىل حزمة اًخوصَي يف , اىل ظاكة هبرية

دؾى ُذا الاًىرتون ابًىرتون اًِبة او املاحن  .ةاش باٍ املوصالت اًيلي واًشوائب ابًشوائب املاحنة او  (donor electron)ًو

 :ادانٍ  (7-2) نٌل يف اًشلك. اًواُبة

 
Figure (2-7) n-type and p-type semiconductors 

اذلي  (donor level)رمة ًش بَ املوصي حِر ثلََِا بسبب اس خحداث مس خوى املاحن او اًواُب -ثؤثر اًشوائب ؿىل امليعلة احل

 .رمةحنو حزمة اًخوصَي مضن امليعلة احل ًلؽ اسفي حزمة اًخوصَي فزياح مس خوى فرييم 

b) هوع موحب (p-type) 

اىل ش بَ موصي ( اكًبورون او الامليَوم او اًاكًس َوم او الاهدًوم)اذا اضَفت مكَة من ؾيارص اجملموؿة اًثاًثة من اجلدول ادلوري 

فأ ن ُذٍ اذلرات اًشائبة سوف حتخي مواكؽ ذرات اًسََىون وحىون مؽ اذلرات الاربـة , هلي من اجملموؿة اًرابـة اكًس َََىون
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, حتخوي ؿىل زالث اًىرتوانت حاكفؤ فلط( مثال اًبورون) ا اكهت ذرات اًشوائب ومل. وارص جسامهَةاحملَعة بلك واحدة مهنا ا

. واحدًا وحتخاج اىل اًىرتون ادر الس خىٌلل اًبًِة اًبَورًة الاؾخَادًة ؿىل اًىرتوانً فـَََ سوف ثبلى ارصة جسامهَة واحدة حتخوي 

سمى جفوة  فِىون هلصان يف ؿدد اًىرتوانت الاوارص اًدسامهَة و ماكن فارغ حيخاج اىل اًىرتون وكد اؾخربت  (hole)ٌو ُو

ة ًشحية الاًىرتون ابمللدار (carriers)اًفجوات نياكالت او حامالت  ِذا فان ذرة اًبورون ثخلبي . حشية موحبة مساًو ًو

ِذا مسَت ُذٍ اًشوائب ابًشوائب املخلبةل , اًىرتون مضن اًرتهَب اًبَوري الس خىٌلهل نٌل موحض  .(acceptor impurities)ًو

خىون مس خوى  .(7-2)يف شلك  زحي مس خوى فرييم حنو حزمة اًخاكفؤ ًو ًلَي اًدشوًب ابملادة املخلبةل من ؾرض امليعلة احملرمة ٍو

 . (8-2)اذلرات املخلبةل كرب حزمة اًخاكفؤ نٌل يف اًشلك 

 
Figure (2-8) Donor and acceptor levels in n-type and p-type semiconductors  

 نثافة اًشحيات يف اش باٍ املوصالت اًشائبة 

انرب  𝑁𝑎او املخلبةل  𝑁𝑑ثلدم ثبني ًيا ان ثوصَََة اًشوائب حىون غاًبة ؿىل اًخوصَََة اذلاثَة اذا اكن حرنزي اًشوائب اًواُبة  مما

د هبا .  ni=piذلاثَة من حرنزي حامالت اًشحية ا ويف ش بَ املوصي اًشائب ًلي حرنزي احلامالت الاكََة بيفس ؿدد املرات اًيت ًٍز

ة فأ ذا اكن  ni=nn=pn=1013cm-3حرنزي احلامالت الانرًث
يف اجلرماهَوم مث ثضاؾف حرنزي الاًىرتوانت بـد اضافة اذلرات املاحنة  

nn=1016cm-3مرة حبَر اصبح  1000بػ 
صبح  1000فس َلي حرنزي اًفجوات بػ   pn=1010cm-3مرة ًو

اي اكي مبََون مرة من  

ؿدد  ان اؿادة الاحتاد ثدٌاسب ظرداًي مؽ حرنزي الاًىرتوانت وبذكل سُذضاؾف, حرنزي الاًىرتوانت واًسبب يف ذكل

وابًًس بة اىل ش بَ موصي . اكهت ؿَََ مرة اكي مما 1000مرة فذصبح اًفجوات  1000الاًىرتوانت اًيت ثخحد اثهَة مؽ اًفجوات بػ 

𝑛𝑛 :    اًساًب فأ ن اًـالكة . 𝑝𝑛 = 𝑛𝑖
2   →   1016 × 1010 =  1013 2 

𝑁𝑎وما كِي ؾن ش بَ املوصي اًساًب ًصح كوهل ؿىل ش بَ املوصي املوحب حِر ان  ≫ 𝑝𝑖  وميىن اؾخبار𝑝𝑝≈𝑁𝑎
:اي ان 

      𝑛𝑝 . 𝑝𝑝 = 𝑝𝑖
2 = 𝑛𝑖

2   →   1010 × 1016 =  1013 2 

املوصي اًشائب نثريًا ؾن درخة حرارة اًغرفة فأ ن الاًىرتوانت او اًفجوات سوف هتمين ؿىل  حرثفؽ درخة حرارة ش بَؾيدما 

ة مرة ادرى ًىثافة اًفجوات يف حزمة اًخاكفؤ  الاًىرتوانت واًفجوات اًشائبة وثصبح نثافة الاًىرتوانت يف حزمة اًخوصَي مساًو

ىذا فأ ن احلرارة اًـاًَة غري مرغوب   . فِيي ثبـد ؾيارص ش بَ املوصي من اداء معَِا ابًصورة الاؾخَادًة, فهياُو
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  رساين اًخَار يف اش باٍ املوصالت اًشائبة 

 :ٌرسي اًخَار يف املواد بصورة ؿامة اذا اكن ُياك

 احندار يف اجلِد  -1
𝑑𝑉

𝑑𝑥
  . 

 احندار يف نثافة احلامالت ٌَشحيات اًساًبة او املوحبة  -2
𝑑𝑛

𝑑𝑥
 او   

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 . 

 ثغري يف الازاحة اًىِرابئَة مؽ اًزمن  -3
𝑑𝐷

𝑑𝑡
 . 

و ًؼِر يف اًـوازل فلط (displacement current)ٌسمى اًخَار اًياجت ؾن اًخغري يف الازاحة اًىِرابئَة بدِار الازاحة  اما . ُو

و ًؼِر يف املوصالت واش باٍ املوصالت سمى اًخَار , اًخَار اًياجت من وحود احندار يف اجلِد فُسمى بدِار اذلي او اًخوصَي ُو ٌو

ابيئ حوات يف حزمة اًخاكفؤ يف ش بَ موصي ذايت ؾيد جسََط جمال وِرًىرتوانت يف حزمة اًخوصَي او اًفاًياجت من حرنة لك الا

               متاش ًَا مؽ اًرسؿة اٍهنائَة اًيت ثصَِا حامالت اًشحية اي رسؿة الاوس َاق (drift current)بدِار الاوس َاق 

(drift velocity) . ومن هجة ادرى ُياك ثَار ادر ًؼِر فلط يف اش باٍ املوصالت ؾيد غَاب اجملال اًىِرابيئ وؾيدما ٍىون

سمى بدِار الاهدشار  ثوزًؽ اًشحيات داذي مادة ش بَ  .(ID) (diffusion current)املوصي غري مٌخؼم ٌو

فأ ن  -p ملوصةل انرب مما ُو ؿَََ يف امليعلةيف داذي املادة ش بَ ا -nة قطا اكن حرنزي الاًىرتوانت يف املناذ,  (9-2)ففي اًشلك 

بأ جتاٍ  -n ةقطالاًىرتوانت ًالهدشار من املندفؽ سوف ًـمي ؿىل  (concentration gradient)وحود ُذا الاحندار يف اًرتنزي 

 . مؤداًي بذكل اىل احداث ثَار الاهدشار -p امليعلة

𝐽𝐷𝑛ُذا وكد وخد ان نثافة ثَار الاهدشار اًياجت من اهدشار الاًىرتوانت 
انت يف ثدٌاسب ظرداًي مؽ احندار اًرتنزي ًِذٍ الاًىرتو  

𝐽𝐷𝑛                                                       :        ًبة حِر انااملادة ش بَ املوصةل اًس
= 𝑒𝐷𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝑥
    

سمى  ساوي  𝐷𝑛ٌو بثابت اًخياسب ٌو
𝐾𝑇

𝑒
𝜇𝑒  

𝐽𝐷𝑝نذكل فان نثافة ثَار اًفجوات اًياجتة ؾن اهدشار اًفجوات 
ثدٌاسب ظرداًي مؽ احندار اًرتنزي ًِذٍ اًفجوات يف املادة ش بَ   

𝐽𝐷𝑝       :                                                                   املوصةل املوحبة حِر ان
= −𝑒𝐷𝑝

𝑑𝑝

𝑑𝑥
  

ساوي  𝐷𝑝حِر ميثي  اثبت اًخياسب ٌو
𝐾𝑇

𝑒
𝜇𝑝  . 

ن اجتاٍ رساين اًفجوات ُو يف الاجتاٍ املـاهس ًخَار اًفجوات بُامن ٍىون ثَار اهدشار الاًىرتوانت يف والاشارة اًساًبة ثدل ؿىل ا

 .هفس اجتاٍ رساين الاًىرتوانت

حرنزي اًشحيات بداذهل فأ ن هوؿني من اًخَار  مما ثلدم ًخبني اهَ يف حاةل جسََط جمال وِرابيئ ؿىل ش بَ موصي حيمي احندارًا يف

 :يه, امجة ؾن الاًىرتوانت مثالاًن  𝐽𝑛ثَار الاوس َاق وثَار الاهدشار وؿَََ فأ ن نثافة اًخَار اًلكي : ٌُل سوف ٌرساين فَِ

𝐽𝑛 = 𝐽𝑒 + 𝐽𝐷𝑛
= 𝑛𝑒𝜇𝑒𝐸 + 𝑒𝐷𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝑥
  

 :اًيامجة ؾن اًفجوات  𝐽𝑛ونذكل احلال ابًًس بة ًىثافة اًخَار اًلكي 
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𝐽𝑝 = 𝐽ℎ + 𝐽𝐷𝑝
= 𝑝𝑒𝜇ℎ𝐸 − 𝑒𝐷𝑝

𝑑𝑝

𝑑𝑥
  

   

 

 مؽ املسافة يف ش بَ املوصي واًفجوات ثغري حرنزي الاًىرتوانت (9-2)شلك 

( ايئثوزًؽ اجلِد اًىِريب: أ سفي;  ايئثوزًؽ اجملال اًىِريب: امليحىن اًثاًر; ثوزًؽ نثافة اًشحيات: اًثاين من أ ؿىل; حرنزي االإًىرتوانت واًفجوات يف اًوصةل: أ ؿىل)


