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مفاىمي اساس َة : امفطل الاول 

ة     (Vacuum Tubes)او الاانبُب املفرغة (Thermionic Valves)امطاممات الاًوهَة احلراًر

ة   :من كعبني رئُس َني ىامثخكون ابسط امطاممات الاًوهَة احلراًر

سخن ىذا . وىو كعب كيرابيئ وظَفذو امرئُس َة جتيزي الامكرتوانت واظالكيا يف امفراغ بعاكات خمخوفة :(Cathode)اماكزود  ٌو

دغى غندئذ امدسخني ابمدسخني  (Filament)املعب بواسعة دائرة كيرابئَة خاضة بو ثدغى امفذَةل  واميت كد حكون حزء منو ًو

دغى امدسخني غندئذ ابمدسخني امغري مبارشاو كد حكون منفطةل غنو لكي (direct heating)املبارش                ا ًو

(indirect heating) . طنع اماكزود ػادة من امخنكسنت . (tungsten)ًو

 (electron capture)وىو غبارة غن ضفِحة ذات كعبَة موحبة وظَفذو امرئُس َة ارس الامكرتوانت  :(Anode)الاهود 

كون هجد الاهود موحب  (Plate or anode current)املنبؼثة من اماكزود وهبذا ًخكون ثَار ًدغى بدِار انووح او ثَار الاهود  ٍو

دغى ىذا اجليد ابحنَاز الاهود  . (anode bias)ػادة الحذذاب الامكرتوانت ًو

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   Figure (1-1): (a) Construction of a modern diode valve  

(indirectly heated type), (b) circuit symbol for a diode valve. 

 

ىذان امؼنرصان الاهود واماكزود حمفوظان يف غالف زخايج او 

سمى ىذا امنوع من امطاممات ابمطامم . غ من اميواءمؼدين مفر ٌو

الا ىناك ضاممات . موحود كعبني فِو (diode valve)امثنايئ 

رمز ميا  (grids)حتخوي ػىل اكعاب اخرى ثدغى امش باكت  ٍو

دغى امطامم زالزَا او رابغَا او خامس َا ثبؼا اىل  (G)ابمرمز  ًو

ػدد الاكعاب املوحودة فِو واميت ثخضمن الاهود واماكزود 

 .وامش باكت
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 (Thermionic Emission) الاهبؼاث الاًوين احلراري 

وحكون اذلرات غبارة غن امكرتوانت , ابوارص ثخكون املواد امطوبة املؼدهَة من حركَب بووري ثنذظم فِو اذلرات وحرثبط مع بؼضيا

كون بؼَدا  .ملِدة ثدور حول امنواة يف مس خوايت ظاكة مؼَنة ولكام اكن الامكرتون ذو ظاكة اػىل فيو حيخل مس خوى ظاكة اػىل ٍو

اي ان الامكرتوانت ذات امعاكة امؼامَة حكون ضؼَفة الارثباط ابذلرة . وهبذا ًلل ارثباظو ابمنواة, غن امنواة ذات امشحنة املوحبة

ة احلركة بني اذلرات مضن امبوورة ومضن اجلسم امطوب وجسمى , كل فييي جشارك يف معوَة امخوضَل امكيرابيئذل, وحكون ميا حًر

وغندما حتطل ىذه الامكرتوانت . (free electrons)او الامكرتوانت احلرة  (conduction electrons)امكرتوانت امخوضَل 

يف سعح املواد  وحيطل ىذا امخحرر مالمكرتوانت املوحودة, ػىل ظاكة اضافِة اكفِة فاهنا ثخحرر من امبوورة اي من اجلسم امطوب

امطوبة فذنعوق منو يف امفراغ بعاكة حركَة ملدارىا 
1

2
𝑚𝑣2  حِر(m)  كخةل الامكرتون و(v) ميذا ٌسخن . رسػة الاهعالق

وجسمى ىذه امؼموَة ابالهبؼاث احلراري الاًوين او . اماكزود اىل درخة مؼَنة فذكدسب امكرتوانت امخوضَل امعاكة اماكفِة مالهبؼاث

. مكرتوين احلراريالاهبؼاث الا

 ئات او  دان معوَة الاهبؼاث الامكرتوين احلراري جش بو اىل حد ما معوَة امخبخر يف امسوائل غن جسخَهنا حِر ثرتك حًز

. ذرات امسائل سعحو غند وضوميا اىل درخة حرارة مؼَنة وحطوميا ػىل امعاكة اماكفِة

ة الاهعالق (random motion) ان احلركة امؼشوائَة  فلد خيرج كسم من , داخل اجلسم املؼدين امطوب ثؤثر ػىل زاًو

ة كامئة مع سعح املؼدن او بزوااي اخرى ابالضافة اىل امعاكات الاخرى اخملخوفة اميت ٍكدس هبا . الامكرتوانت مبسار ًؼمل زاًو

 لك ذكل ًؤدي اىل اضعدام, (وخدتان )الامكرتون امناجتة من ثؼجَهل بسبب اجليد املوحب ػىل الاهود وبؼظ امش باكت 

ب من سعح  نذج غن ذكل فلدان كسم كبري من الامكرتوانت معاكهتا احلركَة فذبلى ساكنة يف امفراغ املًر الامكرتوانت مع بؼضيا ًو

ضعران اىل زايدة درخة احلرارة نوحطول ػىل ظاكة اػىل وحتٍرر امكرتوانت اخر املؼدن مما ًؼَق اهبؼاث . ىامكرتوانت اخرى ًو

ب من امسعح احملخوي ػىل الامكرتوانت اميت فلدت ظاكهتا ٍكون منعلة ذات حشنة سامبة وجمال كيرابيئ مؼاكس  ان امفراغ املًر

فكثافة الامكرتوانت يف منعلة امشحنة  (Space charge) امشحنة امفراغَةالجتاه حركة الامكرتوانت وجسمى ىذه املنعلة مبنعلة 

. ملرب من امسعح وثلل مع بؼد املسافة غن امسعحامفراغَة حكون ػامَة خدا اب
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Figure (2): The flow of current in a diode valve. 

ثنشأ  ىذه املوة من ما ٌسمى ابمشحنة امطورة . ىناك كوة ثؤثر ػىل الامكرتون املنعوق من سعح اماكزود حتاول ان ثؼَده امَو

(image charge)  داخل املؼدن ويه حشنة موحبة جساوي يف املمية حشنة الامكرتون وثبؼد غن سعح املؼدن اىل داخويا بنفس

بؼد الامكرتون غن ىذا امسعح وجسمى ىذه املوة بلوة امطورة وميذا فأ ن كسم من الامكرتوانت كد ٍرحع اىل هفس املادة 

. وخطوضا ثكل اميت فلدت ظاكهتا احلركَة هدِجة الاضعدام

  (Work Function)ةل امشغل دا

ان الامكرتوانت احلرة ثندرش يف املادة لكيا بعالكة وبسبب امخنافر بني ىذه الامكرتوانت فأ ن الامكرتوانت املوحودة ػىل سعح 

حِر ان سعح املادة . املادة حتاول اميروب من امسعح ومكن ىناك كوة بني الامكرتوانت وبني امنواة ثؼاكس ىذا اميروب ومتنؼو

اذلي ال ثوخد فِو هواة موحبة ووسط املادة حِر ىناك اهخظام يف ثوزًع امشحنات املوحبة ًفطل بني وسعني وسط امفراغ 

بة من امسعح . واميت جتذب الامكرتوانت اههيا فمتنؼيا من اميروب من امسعح( امنواة) ابالضافة اىل وحود امكرتوانت ظوَلة كًر

لك ىذه املؤثرات متنع الامكرتوانت من . كرت سابلاً وكذكل وحود ضورة املوة اميت ذ. ثؼَق ىروب الامكرتوانت من امسعح

وىذه , جيب ان ٌس خمل ظاكة من مطدر خاريج, وذلكل ميك ٍمتكن اي امكرتون من اميرب من سعح املادة. مغادرة سعح املؼدن

وجسمى  (Potential barrier)امعاكة جيب ان حكون اكفِة نوخغوب ػىل مجَع ىذه املؤثرات واميت ثدغى ظاكة احلاحز اجليدي 

فومت  -وًؼرف الامكرتون  (ev)فومت  -نوامدة وثلاس داةل امشغل بوحدات الامكرتون   (Work function) داةل امشغل

  .امواحد بأ هو امشغل امالزم منلل امكرتون واحد بني هلعخني فرق اجليد بُهنام ٌساوي فومخًا واحداً 
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فأ ذا امذص .  ev (7-1)وثرتاوح بني  (impurities)ا وػىل امشوائب وثؼمتد كمي داةل امشغل ػىل هوع املادة وظبَؼخة سعحو

فأ ن مؼادةل امعاكة ميذا  (Φ)ويه اكرب من داةل امشغل نوامدة  (E)امكرتون حر يف مادة ظاكة من مطدر خاريج ملدارىا 

𝐸 : الامكرتون يه = 𝛷 +
1

2
𝑚𝑣2  

حِر ان 
1

2
𝑚𝑣2   غند مغادرثو سعح املادةيه امعاكة احلركَة اميت ميخوكيا الامكرتون .

  ( (Diode characteristicsممزيات امطامم امثنايئ 

غندئذ ٍكون اماكزود ساخن وثنبؼر منو الامكرتوانت مندرشة غشوائًَا يف لك احلزي املفرغ من  غند جتيزي امفذَةل بفومخَة مؼَنة

ًطعدم ػدد كوَل من , فلبل وضع اي هجد ػىل الاهود. مكوهة غمية امكرتوهَة ثدغى امشحنات امفراغَة( داخل امطامم)اميواء 

وغند وضع هجد . (Edison current)ضغريًا ًدغى بدِار أ دٌسون الامكرتوانت املندرشة املخحركة غشوائَا ابالهود مكوهة ثَارًا 

بة منو ثنجذب امَو مكوهة ما ٌسمى بدِار الاهود وغند زايدة هجد الاهود املوحب ٍزداد . موحب ػىل الاهود فأ ن الامكرتوانت املًر

دبع امخَار . ابمنس بة مالهود امخَار ومكن بشلك غري خعي بسبب وحود غمية الامكرتوانت حول اماكزود وظيوره يف غري حمهل ًو

𝐼𝐴    :امؼالكة امخامَة = 𝐾𝑉𝑛 وىو كاهون خاًدل(Child’s Law).  

. ىام ثَار وهجد الاهود ػىل امخناظر 𝐼𝐴  ,V ان  حِر

K :د وشلك املعبني واملسافة بُهناماثبت ًؼمتد ػىل هوع وابؼا.   n : با  .3/2اثبت ٌساوي ثلًر

وغند زايدة اجليد ثدرجيَا وكِاس ثَار الاهود هطل اىل حد زوال امغمية الامكرتوهَة بأ مجؼيا وغندئذ ثنذلل الامكرتوانت املنبؼثة من 

ومبا ان ػدد الامكرتوانت املنبؼثة ًؼمتد ػىل درخة حرارة اماكزود فأ ن اي زايدة يف هجد الاهود ال ًنذج . اماكزود اىل الاهود دون ثوكؤ

.  (Saturation)دة يف ثَار الاهود وىنا حتطل حاةل الاش باع غهنا زاي

يف امطامم وهبذا ثدنافر مؼو الامكرتوانت املندرشة . غند امرغبة يف اًلاف ثَار الاهود هنائًَا جيب وضع هجد كوَل سامب ػىل الاهود

. اي ًطبح امخَار ضفراً . وال ثطعدم بو وبذكل ًلف ثأ زري أ دٌسون

: املنحين املمزي نوطامم امثنايئ ًنلسم اىل زالزة مناظق ويهمما ثلدم ًخضح ان 

 .منعلة الاش باع -3.  منعلة امشحنات امفراغَة -2.  منعلة ادٌسون -1

س خؼمل امطامم ػادة يف املنعلذني الاوىل وامثاهَة فلط . ٌو
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Figure (3): The characteristic of a diode valve. 

  امطامم يف دائرة حتخوي ػىل ثَار مذناوب فأ ن ثَار الاهود ٌرسي غندما ٍكون هجد ًخضح من امشلك اػاله بأ هو غند وضع

وميذا امسبب ٌس خخدم امطامم امثنايئ يف دوائر ثؼدًل املدرة . الاهود موحبًا ابمنس بة نواكزود وًخوكف غندما ٍكون اجليد سامباً 

.  (DC)اىل املس متر  (AC)من املخناوب  امكيرابئَة اي حتوًل امخَار

ن ػدد الامكرتوانت املنبؼثة من اماكزود واميت ثطل اىل الاهود مبارشة بدون ثوكؤ مكوهة ثَار الاش باع ثؼمتد ػىل درخة احلرارة ا

دشاردسون (3) نواكزود ومُس ػىل هجد الاهود كام موحض يف امشلك , وىناك ػالكة حربط ثَار الاهود بدرخة احلرارة ويه مؼادةل ًر

𝐽            : اي = 𝐴0𝑇
2𝑒−𝑏 𝑇   

J : ( ة املساحةداو امخَار موح)ىو كثافة امخَار(𝐴 𝑚2 ) 

T : درخة حرارة اماكزود( درخة معولةK )

b : ساوي )اثبت ٌو
𝑒𝛷

𝐾𝐵
( Kوًلاس ابدلرخة املعولة ) (

𝐾𝐵 : اثبت بومزتمان(Boltzmann constant) (1.38 × 10−23  
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝐾
) 

Φ : فومت  –داةل امشغل وثلاس ابالمكرتون(eV)  

 : 𝐴0 لاس ؼمتد ػىل مادة اماكزود ًو  (𝐴/𝑚2.𝐾2)اثبت الاهبؼاث ًو
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 س خاثَكِة وامللاومة ادلًنامِكِة نوطامم امثنايئ امللاومة ال

يف هلعة )وجساوي حاضل كسمة اجليد . ًوا امطامم نوخَار املس متر املار فبأ هنا امللاومة اميت ًبدًو (R)ثؼرف امللاومة امس خاثَكِة 

ؼعى ابملؼادةل امخامَة.ػىل امخَار يف ثكل امنلعة( مؼَنة ػىل املنحين املمزي نوطامم امثنايئ 𝑅 :  ًو =
𝑉𝑏

𝐼𝑏
 

فأ هنا متثل ملاومة امطامم نوخَار املخناوب املار فِو وذلكل فييي جساوي حاضل كسمة امخغري يف اجليد ػىل  𝑟𝑝واما امللاومة ادلًنامِكِة 

𝑟𝑝 :  وثؼعى ابملؼادةل امخامَة. اي اهنا ملووب الاحندار يف ثكل امنلعة. امخغري يف امخَار يف ثكل امنلعة =
∆𝑉𝑏

∆𝐼𝑏
 

أ حسب . (5mA)ػىل الاهود ًنذج ثَار كدره  (100V)وغند جسوَط هجد , زنايئ ًؼمل حتت ظروف حتدًد حشنة امفراغ/ مثال

؟ (16W)اكىص هجد ميكن جسوَعو حبَر ان املدرة املخبددة ال ثخجاوز 

 𝐼𝐴 = 𝐾𝑉𝑛       →      𝐾 =
5×10−3  𝐴

 100 
3

2  𝑉
= 5 × 10−6  

𝐼𝐴 × 𝑉 = 16 𝑊     →  𝐾𝑉
3

2  × 𝑉 = 16 

𝑉
5

2 =
16

𝐾
 → 𝑉 =  

16

𝐾
 

2
5 

=  
16

5×10−6 
2

5 
= 400 𝑉 

 

 

 

 

 

 

 

 


