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 (PN Junction: Crystal Diode): الثنايئ البلوري PNوصةل او مفرق 

النوعني, السالب واملوجب من ش به املوصل اىل بعضهام. ويمت هذا امجلع  (combine)عند مجع  PNيمت احلصول عىل ثنايئ الوصةل 

بتصنيع الثنايئ عىل بلورة واحدة من مادة ش به موصةل حبيث يصبح احد نصفهيا سالب والاخر موجب وذكل عن طريق ادخال 

ثنايئ البلوري وقد اش هتر اس تعامل نوعني من املادة الشائبة املناس بة اىل نصفي البلورة. وتدعى البلورة عندئذ ابلبلورة الثنائية اوال 

 يوحض شلك ورمز الثنايئ البلوري. (1-3) الثنائيات البلورية هام ثنايئ السليكون وثنايئ اجلرمانيوم. والشلك

 
 PN( تركيب ورمز الوصةل الثنائية 1-3شلك )

  منطقة الاس تزنافdepletion region  

, وبسبب ان تركزي حامالت الشحنة )الالكرتوانت يف النوع السالب والفجوات يف النوع املوجب( هو PNعند مجع نصفي الوصةل 

)اكرب بكثري مما هو يف النوع الاخر اي وجود احندار يف تركزي الالكرتوانت 
𝑑𝑛

𝑑𝑥
يف املنطقة السالبة وكذكل احندار يف تركزي  (

)الفجوات 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
يف املنطقة املوجبة, ذكل س يؤدي اىل انتقال او انتشار بعض الالكرتوانت اىل املنطقة املوجبة عرب الوصةل وكذكل  (

 انتقال بعض الفجوات اىل املنطقة السالبة.

قائه سوف جيعل منه حاماًل اقليا وبوجود الاعداد الكبرية من الفجوات حوهل يكون زمن ب (P)ان عبور الالكرتوانت اىل املنطقة 

يسقط يف جفوة وعندما يمت هذا فان الفجوة ختتفي ويصبح الالكرتون احلر الكرتواًن تاكفؤاًي, كذكل  (P)قصريًا حفال دخوهل املنطقة 

حيث  حيث تقوم بأ قتناص الكرتون حر من بني الاعداد الكبرية احمليطة هبا. (N)هو احلال ابلنس بة للفجوات العابرة اىل املنطقة 

فتصبح  (electron – hole recombination)جفوة  -بأ لتحام الالكرتون الشحنة مع بعضها وحيصل ما يسمى تتعادل حامالت

( اذ تبقى الشحنات مقيدة 2-3كام يف الشلك ) Pو  Nاملنطقة القريبة من الفاصل خالية من انقالت الشحنة احلرة من اجلهتني 

       او طبقة الاس تزناف (depletion region)قة الاس تزناف عىل هجيت الفاصل )او الوصةل( وتدعى هذه املنطقة مبنط

(depletion layer) . 

ان انتشار احلامالت وانتقالها من هجة اىل اخرى ال يعين انتقال اذلرات الام التابعة لها, ذكل الن اذلرات الام تكون مرتبطة مع 

وامنا يؤدي اىل تكوين حشنتني خمتلفيت الاشارة عىل جانيب احلد  ,مثيالهتا من اذلرات الاخرى بأ وارص تسامهية يصعب كرسها

 (.2-3كام يف شلك ) (P)والايوانت السالبة يف املنطقة  (N). ويسبب ختلف الايوانت املوجبة يف املنطقة PNالفاصل يف وصةل 

ذا الثنايئ القطب يعين ان , وان وجود مثل ه(dipole)ان لك زوج متكون من الايون املوجب والسالب يدعى بثنايئ القطب 

الكرتواًن واحدًا من الكرتوانت حزمة التوصيل وجفوة واحدة قد توقفتا عن التجوال وبزتايد اعداد هذه الثنائيات القطبية س تخيل 
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ن وممن الشحنات املتحركة مكونة منطقة الاس تزناف اليت مت توضيحها سابقًا.  PN املنطقة القريبة من احلد الفاصل بني وصليت 

ترتكز يف منطقة الاس تزناف حيث تكون مقاومهتا كبرية مقارنة مع بقية اجزاء ش به PN اجلدير ابذلكر ان معظم مقاومة وصةل 

 .P ,Nاملوصلني 

 
 ( انتشار احلامالت خالل وصةل الثنايئ وتوين منطقة الاس تزناف 2-3شلك )

  هجد احلاجز(The potential barrier)  

حشنتني خمتلفتني ومفصولتني عن بعضهام مبسافة سوف يعمل عىل خلق جمال كهرابيئ يؤدي بدوره اىل من املعروف ان وجود 

وعدد الفجوات  (P)ونتيجة النتقال حامالت الشحنة بني نصفي الوصةل يزداد عدد الالكرتوانت يف املنطقة  احداث هجد كهرابيئ.

جمااًل كهرابئيًا معاكسًا حلركة حامالت الشحنة وسيس متر انتشار  وبذكل يتكون فرق هجد بني املنطقتني مودلاً  (N)يف املنطقة 

حامالت الشحنة الاغلبية خالل الفاصل اىل ان يصبح اجملال الكهرابيئ املتودل اكفيًا اليقاف هذا الانتشار فيحصل التوازن 

(equilibrium)  العبور من من حيث ان الالكرتوانت احلرة لن تمتكن(N)  اىل(P) وة املعاكسة الناجتة من اجملال بسبب الق

لنفس السبب. اذ يؤدي هذا اجملال الكهرابيئ اىل توليد حاجز  (N)لن تمتكن من العبور اىل  (P)املتودل, كذكل فأ ن الفجوات يف 

وتعمتد قميته عىل نوع املادة مفثال يكون  .(𝑽𝑩)جبهد الوصةل ويدعى اجلهد املتودل يف حاةل التوازن  (potential barrier)هجد 

𝑉𝐵 ليكونهجد الوصةل للس ي  = 0.7𝑉 وللجرمانيوم 𝑉𝐵 = 0.3𝑉. ( يبني وصةل الـ 3-3والشلك )PN  مع اجلهد احلاجزBV . 

 
 PN( اجلهد احلاجز للوصةل الثنائية 3-3شلك )

  خمطط الطاقة لوصةلPN  
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ال ينتج عنه طبقة الاس تزناف وحسب بل يغري ايضًا مس توايت الطاقة يف  PNان انتشار الالكرتوانت والفجوات عرب وصةل 

عىل العديد  (P)( حزم الطاقة قبل انتشار الالكرتوانت عرب الوصةل وقد احتوت اجلهة أ   -4-3يالحظ يف الشلك )منطقة الوصةل. 

حلرة يف حزمة التوصيل كذكل يالحظ ان علىب العديد من الالكرتوانت ا (N)من الفجوات يف حزمة التاكفؤ بيامن حتتوي اجلهة 

. ان سبب ذكل يعود اىل ان ارتباط الالكرتوانت (N)قد رمست اعىل قلياًل من حزم الطاقة للمنطقة  (P)حزم الطاقة للمنطقة 

قة الاكمنة فأ ن الطا ة يف ذرات ثالثية التاكفؤ ومن مثابلنواة يف ذرات خامس ية التاكفؤ يكون اقوى من ارتباط الالكرتوانت ابلنوا

, اي ان الطاقة لاللكرتوانت يف اذلرات امخلاس ية التاكفؤ تكون اصغر من الطاقة الاكمنة لاللكرتوانت يف اذلرات الثالثية التاكفؤ

( تكون اكرب بقليل من مدارات ذرة خامس ية Pالالزمة لتحريرها تكون اكرب. ولهذا فأ ن املدارات يف ذرة ثالثية التاكفؤ )هجة 

 .(N)اعىل قلياًل من حزم  (P)( وهذا يرشح سبب كون حزم Nالتاكفؤ )هجة 

 (N)قد حتركت اىل الاعىل نس بة اىل حزم  (P)حزم ان  ( خمطط الطاقة بعد ان يمت التوازن ويالحظ فهياب -4-3يبني الشلك )

ميل  جفوة احدى اذلرات الثالثية التاكفؤ وابلتايل فان هذا الالكرتون الاضايف  وذكل بسبب عبور الالكرتون للوصةل فأ نه سوف

سوف حيتاج اىل  (P)سريفع مدار حزمة التوصيل بعيدا عن اذلرة الثالثية او بعبارة اخرى ان اي الكرتون اخر يأ يت اىل املنطقة 

اىل الاعىل نس بة اىل  (P)حترك حزم سبب  ذا هوطاقة اكرب من طاقة الالكرتون السابق ليدخل اىل مدار نطاق التوصيل وه

   بعد ان تكون طبقة الاس تزناف قد تكونت. (N)حزم 

 

 
 بعد الانتشار يف حاةل توازن.  -قبل الانتشار. ب -( مس توايت الطاقة للثنايئ البلوري: أ  4-3شلك )

 

  وصةلPN )يف حاةل الاس تقرار )عدم الاحنياز 
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س يعمل عىل انتشار هذه احلامالت الاكرثية عرب  PNذكران سابقًا ان وجود احندار يف تركزي الالكرتوانت والفجوات عرب وصةل 

 ملعادةل الانتشار التالية:  ي اىل احداث تيار الانتشار, وفقاً الوصةل. ان انتقال احلامالت الاكرثية نتيجة لالنتشار سوف يؤد

                                                            ……….. (1)                        𝐽𝐷𝑛
= 𝑒𝐷𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝑥
 

𝐽𝐷𝑛حيث ميثل 
بثابت الانتشار  𝐷𝑛وميثل  Pاىل اجلانب  Nكثافة تيار الانتشار الناجت عن الالكرتوانت اليت تنترش من اجلانب  

 :الفجواتالتيار الناجت عن ويقاس ابملرت املربع للك اثنية. وهناك معادةل مشاهبة ابلنس بة لكثافة انتشار لاللكرتوانت 

  𝐽𝐷𝑝
= −𝑒𝐷𝑝

𝑑𝑝

𝑑𝑥
            ……..… (2) 

 PNالاشارة السالبة تعين ان حركة الفجوات تكون بعكس حركة الالكرتوانت وعليه فان حمصةل كثافة تيار الانتشار يف وصةل 

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

= 𝑒𝐷𝑛
𝑑𝑛

𝑑𝑥
− 𝑒𝐷𝑝

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 

يف لك من ومن هجة اخرى فأ ن وجود هجد احلاجز والناجت بسبب معلية الانتشار, سوف يعمل عىل حتريك احلامالت الاقلية 

اىل احداث تيار يسمى بتيار التوصيل. وحيث ان احلامالت الاقلية تتكون يه الاخرى من نوعني, مؤداًي بذكل  Pو  Nاملنطقتني 

 الالكرتوانت والفجوات, ذلا فأ ن تيار التوصيل يتكون هو الاخر من مركبتني هام:

𝐽𝑒 = 𝜎𝑒𝐸 = 𝑛𝑒𝜇𝑒𝐸       …….. (4)         )كثافة تيار التوصيل لاللكرتوانت( 

𝐽ℎ = 𝜎ℎ𝐸 = 𝑝𝑒𝜇𝑝𝐸     …….. (5)          )كثافة تيار التوصيل للفجوات( 

حتركية لك من الالكرتوانت والفجوات.  𝜇𝑒  ,𝜇𝑝عدد لك من الالكرتوانت والفجوات الاقلية وعىل التوايل. بامن متثل  n,  pمتثل 

 وعند مجع املعادلتني اعاله فأ ن كثافة تيار التوصيل اللكي يساوي:

 𝐽𝐶 = (𝜇𝑒𝑛 + 𝜇𝑝𝑝)𝑒𝐸  ……… (6) 

 بسبب حركة الالكرتوانت تكون مساوية لتيار الانتشار+تيار التوصيل اي ان:  PN وبذكل تكون حمصةل التيار الساري يف وصةل

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

𝑑𝑛

𝑑𝑥
 

𝐽𝑝            (8) .……ر الناجت عن حركة الفجوات: التياوكذكل ابلنس بة حملصةل  = 𝐽ℎ + 𝐽𝐷𝑝
= 𝑝𝑒𝜇ℎ𝐸 − 𝑒𝐷𝑝

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 

يف حاةل انعدام اجلهد اخلاريج مساوي جملموع تيار الانتشار وتيار  PNيف وصةل  (J)التيار اللكي  عىل اي حال تكون حمصةل

𝐽         (9) ..………                                       التوصيل:                                             = 𝐽𝐷 + 𝐽𝐶 

املار خالل  (J)يتساوى هذان التياران مقدارًا ويتعاكسان اجتاهًا وابلتايل يكون التيار اللكي   PNلوصةل يف حاةل التوازن احلريك 

 مساواًي للصفر. وهذا هو املفروض يف حاةل انعدام اجلهد اخلاريج. PNالوصةل 
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 دامئًا تكل القمية او الوضع اذلي يكفل التعادل بني تياري الانتشار والتوصيل. وبعبارة اخرى ان اجلهد احلاجز س يأ خذ

الانتشار معناها عبور عدد اكرب من لنفرض الان ان تيار الانتشار قد ازداد بسبب ارتفاع درجة احلرارة ان هذه الزايدة يف تيار 

مؤدية اىل زايدة عدد الايوانت املتخلفة وابلتايل  (N)وكذكل عبور عدد اكرب من الفجوات اىل املنطقة  (P)الالكرتوانت اىل اجلهة 

 انتقال احلامالت اي اىلاىل زايدة قمية اجلهد احلاجز. ان منو ارتفاع اجلهد احلاجز سوف يؤدي اىل زايدة مقابةل يف تيار التوصيل 

𝐽𝐶الاقلية يف الاجتاه العكيس وطاملا ان  < 𝐽𝐷   يتواصل منو ارتفاع اجلهد احلاجز ويف هناية املطاف ونتيجة لزايدة𝐽𝐶   حيدث

𝐽𝐶الاتزان  = 𝐽𝐷  ويتوقف منو𝑉𝐵. 

 حساب اجلهد احلاجز 

يكفل فيه حصول التعادل بني تيار الانتشار )الناجت من احلامالت لقد ذكران سابقًا ابن هجد احلاجز ايخذ دامئا القمية او الوضع اذلي 

 ( مساوية للصفر:8(, ومعادةل )7الاكرثية( وتيار التوصيل )الناجت من احلامالت الاقلية(, وميكن ذكل جبعل معادةل )

𝐽𝑛 = 𝐽𝑒 + 𝐽𝐷𝑛
= 0    →    𝐽𝑒 = −𝐽𝐷𝑛

         →      𝑛𝑒𝜇𝑒𝐸 = −𝑒𝐷𝑛
𝑑𝑛

𝑑𝑥
   …… (10) 

𝑑𝑛

𝑛
= −

𝜇𝑒

𝐷𝑛
𝐸𝑑𝑥  …… (11) 

𝐷𝑛

𝜇𝑒
=

𝐷𝑝

𝜇𝑝
=

𝐾𝑇

𝑒
  ………… (12) حيث من معادةل انش تاين يف الانتشار            

  وبتعويض عن قمية
𝐷𝑛

𝜇𝑒
       (13) …....                  ( حنصل عىل:11( يف معادةل )12من معادةل )  

𝑑𝑛

𝑛
= −

𝑒

𝐾𝑇
𝐸𝑑𝑥 

عدد  nn. حيث ميثل nnاىل  pn( وكذكل من 1x-2x(عىل فرض ان عرض منطقة الاس تزناف  PNوابخذ التاكمل عرب الوصةل 

عدد الالكرتوانت عىل حافة منطقة الاس تزناف من  pnمن الوصةل, و  Nمنطقة الاس تزناف يف اجلانب الالكرتوانت عىل حافة 

∫                                               من الوصةل اي ان: Pاجلانب 
𝑑𝑛

𝑛
=

𝑒

𝐾𝑇
∫ (−𝐸)𝑑𝑥

𝑥2

𝑥1

𝑛𝑛

𝑛𝑝
   ……….. (14) 

𝑉حيث ان  = − ∫ 𝐸𝑑𝑥 ( تصبح بعد اجراء التاكمل:14وعليه فأ ن معادةل ) 

𝒏𝒏 = 𝒏𝒑𝒆𝑽𝑩
𝑲𝑻

𝒆
⁄    …….. (15) 

وكثافهتا عند حافة الطبقة يف املنطقة  N هذه املعادةل متثل العالقة بني كثافة الالكرتوانت عند حافة طبقة الاس تزناف يف املنطقة 

P  .ومن هجة اخرى ميثل الاس من وصةل الثنايئ𝑉𝐵
𝐾𝑇

𝑒
نس بة قمية حاجز اجلهد اىل معدل الطاقة للشحنات او بعبارة اخرى هو  ⁄

  نات لعبور هذا احلاجز اجلهدي.معدل قدرة هذه الشح 

𝒑𝒑 (16)………                     وابتباع نفس اخلطوات اعاله حنصل عىل معادةل لكثافة الفجوات:    = 𝒑𝒏𝒆𝑽𝑩
𝑲𝑻

𝒆
⁄   

  (Boltzmann equations)( تعرفان مبعادليت بولزتمان 11( , )11املعادلتني )

𝑛𝑝عند وضع   = 𝑛𝑖
2 𝑁𝐴⁄    ,      𝑛𝑛 = 𝑁𝐷  :وبتعويضهام يف املعادةل اعاله حنصل عىل 
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𝑉𝐵 =
𝐾𝑇

𝑒
𝑙𝑛 (

𝑁𝐴𝑁𝐷

𝑛𝑖
2 ) ………… (17) 

 قد مت حسابه بدالةل كثافة اذلرات الشائبة اليت س ببت وجوده. 𝑉𝐵 ( تمكن يف حقيقة ان17ان امهية املعادةل )

  أ حنياز الوصةلPN (Biasing of PN junction) 

وان هذا اجلهد قد يزيد او يقلل من هجد الوصةل  (bias)فأ نه يدعى هجد الاحنياز  PNاذا ربط مصدر هجد خاريج عىل الوصةل 

)BV(  معمتدًا عىل ربط اقطاب هذا اجلهد اىل طريف الوصةلPN . 

, فأ ن الفجوات يف ( 1-3)كام يف الشلك  ,Nوالقطب السالب عىل  Pفأ ذا سلطت فولتية احنياز حبيث يكون القطب املوجب عىل 

تتحرك  N. وكذكل فان الالكرتوانت يف املنطقة Nتتحرك مبتعدة عن القطب املوجب فتحاول عبور احلاجز اىل املنطقة  Pمنطقة 

الشحنات املقيدة يف منطقة الافراغ او الاس تزناف  . وهذه احلامالت سوف تتحد معPمبتعدة عن القطب السالب حنو املنطقة 

هنائيًا مسببًا  )BV(وتتعادل معها مما يؤدي اىل اخنفاض هجد الوصةل تدرجييًا. وابس مترار زايدة اجلهد اجملهز اىل ان يزول 

 (forward bias)ايم عبورحامالت الشحنة بعد ذكل بدون مقاومة تذكر. ويسمى هجد الاحنياز يف هذه احلاةل جبهد الاحنياز الام

 ولهذا فأ ن هجد الاحنياز الامايم يسبب ممانعة قليةل للتيار وتشارك فيه حامالت الشحنة الاقلية والاغلبية معًا.

 

 .(PN junction)( الاحنياز الامايم للوصةل الثناثية 1-3شلك )

حزميت التوصيل والتاكفؤ مع مثيلتهيام يف الك ( تأ ثري الاحنياز الامايم عىل مس توايت الطاقة, حيث تتقارب 1-3يبني الشلك )

املادتني وبذكل يسهل انتقال حامالت الشحنة من احد الطرفني اىل الطرف الاخر ويه يف نفس مس توي الطاقة وذكل الختفاء 

 الشحنات املقيدة عرب الوصةل فأ نه سينخفض تدرجييًا مث يزول بزوال احلاجز اجلهدي. احلاجز اجلهدي. اما توزيع

فأ نه يدعى  Pوالقطب السالب مربوط اىل الطرف  Nعند تسليط هجد احنياز حبيث يكون القطب املوجب مربوط اىل الطرف و 

وفيه تنجذب الالكرتوانت والفجوات بعيدًا عن احلاجز بفعل اقطاب املصدر اخلاريج وينتج  ,(reverse bias)ابالحنياز املعكوس 

اجملال عن هذا اتساع يف منطقة الافراغ الن حامالت احلرة س تبتعد عن احلاجز ويزيد عدد ايوانت اذلرات الشائبة وعندئذ يزداد 

الكهرابيئ املتودل يف منطقة الاس تزناف ويزيد معه هجد احلاجز مما يتعذر عىل الشحنات الاغلبية الاشرتاك يف التيار الكهرابيئ. 

(. اما مس توايت الطاقة للوصةل الثنائية يف 1-3الافراغ ويزداد تركزي الشحنات املقيدة كام يف الشلك ) وكذكل يزداد مسك منطقة
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حاةل الاحنياز العكيس حيث تزداد الهوة بني حزميت التاكفؤ والتوصيل مع مثيلتهيام يف الك املادتني وبذكل تزداد صعوبة عبور 

    انقالت الشحنة الاغلبية.

 

 .(PN junction)للوصةل الثناثية  الاحنياز العكيس( 1-3شلك )

)يف درجة حرارة الغرفة( فأ ن الفجوات ويه انقالت  Pو  Nجفوة يف لك من  -اما يف درجات احلرارة الاكفية لتوليد ازواج الكرتون

طاقة الاكفية تعربه. وكذكل حتاول ان تبتعد عن القطب املوجب فتقرتب من احلاجز وعند امتالكها ال Nالشحنة الاقلية يف املنطقة 

. Nاىل املنطقة  Pحيث تتنافر مع القطب السالب عابرة من املنطقة  Pفان الالكرتوانت ويه انقالت الشحنة الاقلية يف املنطقة 

از يف حاةل الاحني (leakage current)املتكون من انتقال حامالت الشحنة الاقلية فقط ميثل تيار الترسب ولهذا فأ ن هذا التيار 

ولهذا يزداد تيار الترسب  املعكوس. ومبا ان حامالت الشحنة الاقلية انجتة من التأ ين احلراري ذلا فهيي تزداد ابرتفاع درجات احلرارة

 مع ارتفاع درجات احلرارة.

  PN (Characteristics of PN junction)منحين املمزي للوصةل 

 (I-V characteristics)هجد  -مبنحين املمزية او منحين التيار PNتدعى العالقة بني هجد الاحنياز والتيار املار يف الوصةل 

ثالث مناطق معمتدًا عىل هجد الاحنياز, وهذه املناطق يه منطقة الاحنياز الامايم ومنطقة الاحنياز  وينقسم هذا املنحين اىل

 .(breakdown region)العكيس ومنطقة الاهنيار 

  فعند زايدة هجد الاحنياز الامايم تدرجيًا من الصفر, ال مير تيار, اىل ان تصل قمية اجلهد املسلط اىل هجد الوصةلBV 

معادةل مجيع الايوانت او الشحنات املقيدة يف منطقة الاس تزناف وبعد ذكل يبدأ  التيار ابلزايدة بشلك رسيع كام يف حيث تمت 

 ان املقاومة اليت تبدهيا الوصةل تصبح صغرية جدًا.( اي 7-3الشلك )

 ابلطريقة التالية:( 11(, )11ميكن اعادة كتابة معادليت بولزتمان )

𝑝𝑛 = 𝑝𝑝 𝑒−𝑉𝐵
𝐾𝑇

𝑒
⁄    ……… (18) 

𝑛𝑝 = 𝑛𝑛 𝑒−𝑉𝐵
𝐾𝑇

𝑒
⁄  ……… (19) 

 وتصبح كثافة الفجوات:  )V-BV(فأ ن اجلهد احلاجز يصبح عندئذ مساواًي  PNعىل وصةل الـ  Vعند تسليط هجد احنياز امايم 
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𝑝𝑛 + ∆𝑝𝑛 = 𝑝𝑝 𝑒
−(𝑉𝐵−𝑉)

𝐾𝑇

𝑒
⁄  = 𝑝𝑝 𝑒−𝑉𝐵

𝐾𝑇

𝑒
⁄  𝑒𝑉

𝐾𝑇

𝑒
⁄  …………. (20) 

تكون بسبب ان هناك عدد اكرث من الفجوات واليت اصبحت متتكل الطاقة الاكفية اليت متكهنا  𝑝𝑛∆الزايدة يف عدد الفجوات  هذه

من اجتياز حاجز اجلهد اجلديد واخملزتل اىل قمية اقل )بفعل اجلهد اخلاريج املعاكس جلهد الوصةل(. وبطبيعة احلال هذا يعود اىل 

 .Vتسليط هجد احنياز 

 هة املقابةل من طبقة الاس تزناف حبيث ان:كذكل يزداد عدد الالكرتوانت يف اجل 

𝑛𝑝 + ∆𝑛𝑝 = 𝑛𝑛 𝑒
−(𝑉𝐵−𝑉)

𝐾𝑇

𝑒
⁄  = 𝑛𝑛 𝑒−𝑉𝐵

𝐾𝑇

𝑒
⁄  𝑒𝑉

𝐾𝑇

𝑒
⁄  ………… (21) 

 ( حنصل عىل مقدار الزايدة يف كثافة الفجوات:22( من معادةل )18عند طرح املعادةل )

∆𝑝𝑛 = 𝑝𝑝 𝑒
−𝑉𝐵

𝐾𝑇

𝑒
⁄  (𝑒𝑉

𝐾𝑇

𝑒
⁄ − 1) ……… (22) 

 ( حنصل عىل مقدار الزايدة يف كثافة الالكرتوانت:21( من املعادةل )11الطريقة عند طرح املعادةل ) سوبنف

∆𝑛𝑝 = 𝑛𝑛 𝑒
−𝑉𝐵

𝐾𝑇

𝑒
⁄  (𝑒𝑉

𝐾𝑇

𝑒
⁄ − 1) ………… (23) 

سوف ميثل مركبة   𝑝𝑛 𝑒 𝑣ℎ∆معدل رسعة الفجوات فأ ن حاصل الرضب   𝑣ℎمتثل مساحة الوصةل و  Aالان عىل فرض ان 

 اي ان:  Nالتيار الناجت عن الفجوات احملقونة اىل املنطقة 

𝐼ℎ = 𝑝𝑝  𝑒 𝑣ℎ 𝑒−𝑉𝐵
𝐾𝑇

𝑒
⁄  (𝑒𝑉

𝐾𝑇

𝑒
⁄ − 1)   

𝐼ℎ = 𝐵ℎ(𝑒𝑉
𝐾𝑇

𝑒
⁄ − 1) ………. (24) 

 تكون: Pميكن اجياد ان مركبة التيار الناجت عن الالكرتوانت احملقونة اىل املنطقة وبنفس الطريقة 

𝐼𝑒 = 𝐵𝑒(𝑒𝑉
𝐾𝑇

𝑒
⁄ − 1) ………… (25) 

 وابلتايل فأ ن التيار اللكي يساوي:

𝐼𝐹 = 𝐼ℎ + 𝐼𝑒 = (𝐵ℎ + 𝐵𝑒)(𝑒𝑉
𝐾𝑇

𝑒
⁄ − 1) ……….. (26) 

  اما عند تسليط هجد احنياز معكوس عىل وصةل الـPN فأ ن اجملال الكهرابيئ اخلاريج املسلط يؤثر يف نفس اجتاه جمال ,

لتخلف وراءها  PNاجلهد احلاجز وابلتايل فأ ن احلامالت الاكرثية )الفجوات والالكرتوانت( سوف تتحرك بعيدًا عن امللتقى 

الاحنياز العكيس )هجد الاحنياز(, الايوانت السالبة واملوجبة الاضافية ولهذا السبب يزداد عرض منطقة الاس تزناف لكام ازداد 

      او التيار املعكوس (leakage current)وبذكل فأ ن تيارًا صغريًا معكوسًا مير خالل الوصةل ويسمى بتيار الترسب 

(reverse current)  حبيث يبدأ  تيار معكوس ويكون اثبتًا بتغري اجلهد ولكن جيب ان ال يتعدى اجلهد املعكوس عن حد معني

 ملرور ويصل الثنايئ اىل منطقة الاهنيار.كبري اب

, وعند التعويض يف )V+BV(فأ ن اجلهد احلاجز يصبح عندئذ مساواًي  PNعىل وصةل الـ  Vعند تسليط هجد احنياز عكيس 

1)فأ ن المكية  -)VBV+(بـ  V( عن 21معادةل ) >> 𝑒−𝑉
𝐾𝑇

𝑒
⁄  سوف تكون صغرية اىل احلد اذلي ميكن اهاملها اي ان: (
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𝐼𝑅 = 𝐼𝑆 = −(𝐵ℎ + 𝐵𝑒)  ……… (27) 

 التيار للثنايئ البلوري تصبح ابلشلك التايل: –وابلتايل فأ ن معادةل الفولتية 

𝑰 = 𝑰𝑺 (𝒆𝑽
𝑲𝑻

𝒆
⁄ − 𝟏) …………. (28) 

نتجة حراراًي. ويعود سبب جفوة امل  -تيار الاش باع العكيس او تيار الترسب, الناجت عن حركة الازواج الكرتون S(I(حيث متثل 

تيار الاش باع املعكوس اىل كونه انجت عن انتقال الشحنات الاقلية ويه ذات عدد حمدود اواًل, والن الزايدة يف اجلهد ثبوت 

الاحنياز العكيس يصاحبه زايدة يف عرض منطقة الاس تزناف وكثافة الشحنات املقيدة فهيا مما يعرقل مرور حامالت الشحنة 

 الاقلية هذه.

 
 اجلهد للثنايئ البلوري -التيار( منحىن 7-3شلك )  

  هجد الاهنيار(Breakdown Voltage)  

 للتعرف عىل هجد الاهنيار او الانكسار سوف نقوم ابالجابة عىل السؤال التايل:

 اىل اي حد ميكن ان يزداد عرض منطقة الاس تزناف بزايدة هجد الاحنياز العكيس, وهل ميكن زايدة اجلهد العكيس اىل املاالهناية؟

ان لك من الالكرتوانت والفجوات سوف هترب مبتعدة عن امللتقى خملفة وراءها ايوانت موجبة وسالبة عند منطقة الاس تزناف 

وعليه فان الايوانت اجلديدة سوف تزيد من فرق اجلهد عىل طبقة الاس تزناف ولكام زاد عرض طبقة الاس تزناف كرب فرق اجلهد 

  علهيا.ما يتساوى فرق هجدها مع اجلهد اخلاريج العكيس املسلط عربها ويتوقف منو طبقة الاس تزناف عند
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ؤدي اىل زايدة شدة اجملال وذكل الن الاس مترار يف زايدة الفولتية العكس ية سوف يوال ميكن زايدة اجلهد العكيس اىل املاالهناية, 

ايدة رسعهتا بدرجة كبرية. ذلكل فان زايدة هجد تعجيل انقالت الشحنة الاقلية ومن مث زت  الكهرابيئ عرب الوصةل بشلك كبري وابلتايل

سوف يعمل عىل اكساب احلامالت الاقلية طاقة  breakdown voltage)الاحنياز العكيس عن احلد املعني )هجد الانكسار 

قدرًا من متتكل  كبرية جيعلها قادرة عىل حترير الكرتوانت التاكفؤ لذلرات الاخرى عند اصطاهما هبا. ان هذه الالكرتوانت الاخرية قد

الطاقة جيعلها قادرة عىل حترير الكرتوانت اخرى من اذلرات الاخرى وهبذه الطريقة سوف حنصل عىل عدد من الالكرتوانت احلرة 

واذلي يعمل عىل  (electrical breakdown)واليت يتضاعف عددها برسعة كبرية جدًا مؤداي اىل ما يسمى ابالهنيار الكهرابيئ 

وتدعى هذه العملية  . وهكذا يزداد التيار مع زايدة بس يطة يف فولتية الاحنياز العكيس.الاخالل ابالس تقرار احلراري للوصةل الثنائية

             واجلهد اذلي عنده حيصل الاهنيار يسمى جبهد الاهنيار (avalanche breakdown)ابالهنيار الهتديم 

(breakdown voltage) . 

 تأ ثري درجة احلرارة عىل الثنايئ البلوري 

ان درجة احلرارة اليت يعمل فهيا الثنايئ تؤثر عىل خصائصه الكهرابئية والسبب الرئييس يف ذكل يعود اىل ازدايد حامالت الشحنة 

جفوة اذلي ينتج من اكتساب الكرتون من حزمة التاكفؤ طاقة اكفية فيقفز اىل حزمة التوصيل  –الاقلية بسبب ازواج الالكرتون 

بسبب الاخنفاض النس يب بني تركزي  BVاتراكً جفوة يف حمهل. ومن نتاجئ ازدايد حامالت الشحنة الاقلية هو اخنفاض هجد الوصةل 

ومن النتاجئ السلبية  حامالت الشحنة الاغلبية والاقلية. وكذكل يقل عرض منطقة الاس تزناف مؤداًي اىل اخنفاض هجد الاهنيار.

فقدان درجة احلرارة هو ازدايد تيار الترسب او الاش باع الناجت من احلامالت الاقلية. وترجع خطورة هذه النقطة اىل الرتفاع 

للثنايئ البلوري  (I-V)( منحىن 8 -3ويوحض الشلك )خاصية هممة للثنايئ البلوري ويه منع مرور التيار يف الاحنياز العكيس. 

 لثنايئ بلوري اجلريمانيوم. عند درجيت حرارة خمتلفتني

و فهيا التيار العكيس, وذكل الن ( ان التيار الامايم ال يمنو عند رفع درجة احلرارة بنفس القوة اليت يمن8 -3يالحظ من شلك )

التيار الامايم يعمتد اساسًا عىل تركزي الشوائب )الواهبة والقابةل( وال عالقة هل بدرجة احلرارة, الا ان رفع درجة احلرارة يزيد من 

للحامالت الاكرثية ابالنتشار للوصول اىل حاةل الاتزان وابلتايل فأ ن اجلهد احلاجز جيب ان يقل ليسمح عندئذ  SIتيار الاش باع 

احلريك عىل فرض ان اجلهد اخلاريج املسلط يساوي صفر. وابلتايل ميكن القول ان اخنفاض اجلهد احلاجز مع ارتفاع درجة احلرارة 

دأ  ابلرساين الا عند هجد معني يدعى هو السبب املبارش وراء زايدة التيار الامايم. ومن اجلدير ابملالحظة ان التيار الامايم ال يب

 .العكيس ععكس يًا مع تيار التش ب او هجد القطع ويتناسب هجد العتبة (threshold voltage)جبهد العتبة 
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 لثنايئ بلوري اجلريمانيوم عند درجيت حرارة خمتلفة. (I-V)( منحىن 8 -3شلك )

يف الك  BV, احسب ℃125اىل  ℃20عند تغري درجة احلرارة من  10-9اىل  10-14يتغري من  SIاذا اكن تيار الاش باع  مثال/

 .(mA 1)احلالتني عىل فرض ان التيار الامايم يبقى اثبتًا عند القمية 

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 

 .يقل مع زايدة درجة احلرارة عىل الرمغ من ثبات التيار الامايم )ثبوت هجد الاحنياز الامايم( BVوعليه فأ ن 

 ادلائرة املاكفئة للثنايئ البلوري 

 (model)بعد ان تعرفنا عىل سلوك الثنايئ البلوري عند وقوعه حتت تأ ثري هجد مس متر س نقوم هنا ابستبدال الثنايئ بمنوذج 

يترصف كهرابئيًا بنفس الطريقة اليت يترصف هبا الثنايئ وابلتايل يصبح هذا المنوذج او ادلائرة املاكفئة للثنايئ اداة مفيدة لتحليل 

 وتصممي دوائر الثنائيات.

للثنايئ. وذكل عىل النحو التايل: يمت تقريب  (I-V)يمت احلصول عىل المنوذج املناسب للثنايئ البلوري من خالل منحىن اخلواص  

(. وتكون العالقة 1-3يف الشلك ) OAخبط مس تقمي, كام موحض ابخلط املوحض  –مثال  – V(0.35→0)املنحىن بني الفولتية 
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( مساوية 1-3مقاومة تكون قميهتا تبعًا للشلك ) V(0.35→0)بني الفولتية والتيار خطية ذلكل ابالماكن اعتبار الثنايئ يف املدى 

)لـ 
0.28

0.006
= 47Ω) وعىل هذا الاساس يعرف اخلط املتقطع .OA                          ابملقاومة الامامية املس مترة للثنايئ

(D.C forward resistance)   ويرمز لها ابلرمزFr . 

ان هذه املقاومة سوف ختتلف من نقطة ومن مث ف (0.28V, 0.006A)مقاومة الثنايئ عند نقطة واحدة ويه  Frعىل اية حال, متثل 

عىل املنحين اىل نقطة اخرى. ذلكل فان املقاومة من نوع 
∆𝑉

∆𝐼
س تكون اكرث امهية الهنا متثل مقاومة الاشارة الصغرية اليت تربط بني  

 الانية لفولتية الانود فأ ن:  متثل القمية aVمتثل القمية الانية لتيار الانود و  aIالتيار املتناوب والفولتية املتناوبة. فاذا اكنت 

𝑟𝑓 =
∆𝑉𝑎

∆𝐼𝑎
          or        𝑟𝑓 =

𝑑𝑉𝑎

𝑑𝐼𝑎
 

 0.28Vتتغري حول القمية  𝑉𝑎فاذا اكنت  (dynamic forward resistance)مبقاومة الثنايئ الامامية احلركية  𝑟𝑓حيث تعرف 

𝑟𝑓)( اي ان: 1-3يف الشلك ) CDفان املقاومة احلركية سوف تكون مساوية الحندار اخلط  =
0.1

0.01
= 10Ω). 

𝐼من اس تخدام معادةل الثنايئ:                                                      𝑟𝑓كام ميكن حساب  = 𝐼𝑆(𝑒𝑞𝑉 𝐾𝑇⁄ − 1) 

                                                             Vوذكل ابخذ التفاضل لهذه املعادةل ابلنس بة لـ 
𝑑𝐼

𝑑𝑉
≈ (

𝑞

𝐾𝑇
) 𝐼 =

1

𝑟𝑓
 

𝑟𝑓ذلا فأ ن:                                                                                            =
𝐾𝑇

𝑞𝐼
=

0.026

𝐼
=

26

𝐼(𝑚𝐴)
 

𝑟𝑓                   ( تساوي:       1-3ظر الشلك )ان I=6mAسوف تكون يف حال كون  𝑟𝑓وعليه فان  =
26

6
= 4.33Ω 

 
 العملية من منحىن اخلواص 𝒓𝒇( حساب 1-3شلك )
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فمتثل القمية النظرية احملسوبة من  4.33Ωمتثل القمية العملية ملقاومة الثنايئ احملسوبة بتقريب جيد اما املقاومة  10Ωان املقاومة 

( يه اليت يفرتض فهيا ان تكون القمية الفعلية الا ان القياسات 4.33Ω( . عىل الرمغ من ان القمية الثانية )28معادةل الثنايئ معادةل )

 𝑟𝑓تتكون من املقاومة النظرية  ( يه القمية الفعلية ملقاومة الثنايئ, وعليه فأ ن مقاومة الثنايئ10Ωالعملية تشري اىل القمية الاوىل )

 تساوي:  (𝑅𝑆)( حبيث تكون قمية12-3مربوطة معها عىل التوايل كام يف الشلك ) (𝑅𝑆)ومقاومة اخرى 

 (𝑅𝑆) = 10 − 4.33 = 5.67Ω  

 
 (12-3شلك )

اجياد ادلائرة املاكفئة للثنايئ البلوري يف حاةل  وري املنحاز اماميًا. وميكن( ادلائرة املاكفئة للثنايئ البل12-3ميكن اعتبار الشلك )

 اي ان: OB( ابخلط 1-3منحىن الاحنياز العكيس يف الشلك )س الطريقة اعاله حيث يمت تقريب احنيازه عكس يًا, بنف

(𝑟𝑟 =
𝑉𝑎

𝐼𝑎
=

10

10×10−6
= 1𝑀Ω)  

(. وعىل الرمغ من ان ادلائرة يف 11-3 يف الشلك )فأ ن ادلائرة املاكفئة للثنايئ البلوري يف الك الاجتاهني سوف تكون كاموابلتايل 

( تعد تقريبا جيدًا لدلائرة املاكفئة للثنايئ البلوري الا انه جيب ان ال ننىس ان التيار ال يبدأ  ابلرساين يف حاةل 11-3الشلك )

للسليكون و  0.7Vاذلي يساوي الاحنياز الامايم الا عندما تكون فولتية املصدر اخلاريج مساوية جلهد العتبة او هجد الوصةل و 

0.3V ( 12-3للجريمانيوم, وابلتايل فأ ن ادلائرة املاكفئة اليت تكشف عن السلوك الكهرابيئ للثنايئ البلوري تكون كام يف الشلك.) 

 
 𝒓𝒓ويف حاةل الاحنياز العكيس  𝒓𝒇( ادلائرة املاكفئة للثنايئ البلوري يف حاةل الاحنياز الامايم 11-3شلك )

 
 ( ادلائرة املاكفئة للثنايئ املنحاز امامياً 12-3شلك )
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  حتليل دائرة الثنايئ: خط امحللLoad – Line) ) 

مربوطة عىل  Rومقاومة  SVدائرة بس يطة واساس ية من دوائر الثنايئ وتتكون من مصدر فولتية خاريج  (13-3يبني الشلك )

او بعبارة اخرى التعرف عىل طبيعة ومقدار الفولتية اخلارجة. وذكل  Rالتوايل مع الثنايئ والطلوب اجياد قمية التيار املار يف املقاومة 

 .  Load Lineابس تخدام طريقة خط امحلل 

 
 دائرة الثنايئ املنحاز امامياً  (13-3شلك )

منحاز اماميًا حيث مت ربط الانود من الثنايئ اىل القطب املوجب ملصدر اجلهد وعليه فانه  من الواحض يف هذه ادلائرة , ان الثنايئ

وكذكل مقدار  FIس يكون من نوع تيار امايم وابلتايل فان املطلوب اجياد قمية هذا التيار  FIمن املتوقع ان التيار الساري يف ادلائرة 

 . FVالهبوط يف اجلهد عرب الثنايئ 

𝑉𝑆         ( يكون:                                       13-3من الشلك ) = 𝑉𝐹 + 𝑉𝐿 

𝑉𝑆        فان:             FIعىل فرض ان التيار املار يف ادلائرة هو  = 𝑉𝐹 + 𝐼𝐹𝑅 

  𝑉𝐹 = 𝑉𝑆 − 𝐼𝐹𝑅    …….. (29)   

 Load Lineويسمى هذا اخلط خبط امحلل  SV ,Rلقمي معينة من  FV ,FI( معادةل خط مس تقمي وتربط بني 21متثل املعادةل ) 

 فان 0FV=ويمت رمسه عىل النحو التايل: يمت تعيني النقطة الاوىل من هذا اخلط, عىل احملور الصادي حيث ان 

𝐼𝐹(max) =
𝑉𝑆

𝑅
   ……….. (30) 

وهكذا تتحدد النقطة الاوىل بـ )
𝑉𝑆

𝑅
 وبذكل يكون: 0FI=(, ويمت حتديد النقطة الثانية عىل احملور السيين حيث تكون 2,  

𝑉𝐹(max) = 𝑉𝑆 ………. (31) 

 S(V(0 ,وبذكل تكون النقطة الثانية 

اخريا يمت رمس خط مس تقمي بني هاتني النقطتني ويدعى هذا اخلط عندئذ خبط امحلل دلائرة الثنايئ وتسمى نقطة تقاطع خط امحلل 

يف دائرة الثنايئ  FQI ويه متثل قمية التيار  Qويرمز لها بـ  operating pointللثنايئ بنقطة تشغيل الثنايئ  V)-(Iحىن مع املن

 عرب الثنايئ. FQVومقدار الهبوط يف اجلهد 
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 ( خط امحلل للثنايئ البلوري14-3شلك )

  (. وميثل الشلك 11-3املنحاز عكس يًا املوحض يف الشلك )وابس تخدام نفس الطريقة اعاله يمت حتديد نقطة معل الثنايئ البلوري 

 ( خط امحلل لهذه ادلائرة 3-11)

 
 ( دائرة الثنايئ املنحاز عكس ياً 11-3شلك)

 
 ( منحىن اخلواص مع خط امحلل للثنايئ املنحاز عكس ياً 11-4شلك)

  ثنايئ زنر(Zener Diode)  

حيصل الاهنيار الهتديم يف هجود معكوسة عالية دامئًا وهو ينتج من اصطدام الالكرتوانت الرسيعة وحترير الكرتوانت من مدارها 

ذات  PNاخلاريج وتكرار هذه العملية. الا عند تأ ين الاوارص التسامهية بسبب شدة اجملال الكهرابيئ العايل جدًا عرب الوصةل 

لظاهرة تدعى بتأ ثري زنر نس بة اىل العامل زنر. فأ ذا اكنت منطقة الافراغ ضيقة جدًا فأ ن هجدًا صغريًا الاحنياز العكيس فأ ن هذه ا
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𝑉))الن شدة اجملال تساوي  PNيكفي لتوليد شدة جمال كبرية جدًا عرب الوصةل  𝑑)⁄ حيث ,V  هو هجد بني طريف الوصةل وd 

لتاكفؤ واذلي سوف ينساب حتت تأ ثري هذا اجملال الكهرابيئ وبذكل مسببًا فصم الكرتون من حزمة اهو مسك منطقة الاس تزناف( 

 يزداد التيار املعكوس.

جيب ان تكون عالية. الن وجود تركزي عايل حلامالت  P, Nللحصول عىل منطقة اس تزناف ضيقة فأ ن نس بة التشويب يف املادتني 

واذلي  BVاىل هجد الوصةل  P, Nاجلهد بني املنطقتني اىل ان يصل فرق  PNالشحنة جيعلها مزتامحة عندما تنترش عرب الوصةل 

 يعمتد قميته عىل نوع املادة فيحصل التوازن.

جيدر الاشارة ابنه من الصعب المتيزي بني تأ ثري زنر والتأ ثري الهتديم وغالبا ما يكون ثنايئ زنر مس تفيدًا من اخلاصيتني معًا. ميثل 

( منحين ممزية منوذيج لثنايئ, وهو ال خيتلف كثريًا عن الثنايئ البلوري الا يف حدة املنحين عند منطقة الاهنيار 17-3الشلك )

BDV  اوZV   ويس تخدم زنر يف هجة الاحنياز العكيس وابلضبط يف منطقة الاهنيار حيث يكون اجلهد اثبتًا تقريبًا ملدى كبري من .

                ة عليه محلاية الثنايئ من التلف. يس تعمل ثنايئ زنر عادة يف دوائر منظم اجلهدالتيار املار فيه واذلي جيب الس يطر 

(voltage regulator)  

 

  ثنايئ زنرل  املنحين املمزية (17-3شلك )  

  ثنايئ النفق(Tunnel Diode) 

عند ازدايد مس توى تشويب املواد ش به املوصةل اكرث من ذكل املس تخدم لثنايئ زنر فأ ن هجد الاهنيار املعكوس س يقل تدرجييًا 

تكون نس بة التشويب اكرث حىت يصل اىل الصفر, وعند زايدته اكرث اىل حد ذوابن الشوائب يف ش به املوصل وحيصل هذا عندما 

 ذرة من املادة ش به املوصةل وعندئذ حيصل اهنيار قليل يف اجلهد الامايم. 12222من ذرة للك 

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 موجة  𝜇𝑚 0.1ان نس بة التشويب العالية تؤدي اىل تضييق عرض منطقة الاس تزناف اىل اقل من 

ميكن ان متر عرب منطقة الاس تزناف حىت عند عدم وجود اي احنياز كام يتضح  الضوء املريئ(. ذلا فأ ن حامالت الشحنة الاغلبية

 . (tunneling)النفقي  ( ويدعى هذا املرور ابملرور18-3طط الطاقة املبني يف الشلك )من خم

 
 ( خمطط احزمة الطاقة عند الاحنياز صفر لثنايئ النفق مع رمز الثنايئ18-3شلك )

 (peak point voltage)وهجد القمة  2( منوذجًا ملنحىن ممزية ثنايئ النفق. فعندما يكون هجد الاحنياز بني 11-3يبني الشلك )

اىل هجد نقطة الوادي                  PVفأ ن التيار املار يف الثنايئ انجت من معلية املرور النفقي. وعندما يزداد هجد الاحنياز من 

VV(valley point viltage)   حامالت الشحنة من املرور النفقي اىل املرور التقليدي خالل الوصةل  مروريتحولPN  .تدرجييًا

 التقليدي.  PNفأ ن التوصيل يتبع لكيًا ممزي وصةل  VVواخريًا عندما يتجاوز هجد الاحنياز القمية 

 
 ( منحىن املمزية لثنايئ النفق11-3شلك )

من منحين ممزيته حيث  VVو  PVان اخلاصية املهمة اليت متزي ثنايئ النفق يه املقاومة السالبة اليت يبدهيا يف املنطقة احملصورة بني 

متر حامالت الشحنة النفقية برسعة عالية جدًا وتقرتب من رسعة الضوء وذلكل  يقل التيار املار فيه مع زايدة فرق اجلهد بني طرفيه.

او اقل. ويعمل يف  (ns 1)من الاهجزة الرسيعة حيث تصل رسعة معهل اذا اس تخدم مكفتاح يف ادلوائر الالكرتونية اىل فأ نه يعترب 

 درجة مئوية ال عدة مئات من ادلرجات املئوية. 211مدى حراري واسع وابلتحديد من 
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  الثنايئ الباعث للضوء(Light Emitting Diode) LED  

خاصة من ثنايئ الوصةل, حيث يمت اختيار املادة اليت يصنع مهنا الثنايئ بطريقة خاصة لتحقيق الرشط ان هذا الثنايئ هو حاةل 

 -التايل:

عرب منطقة الافراغ  Pوالفجوات من املادة نوع  Nتندفع الالكرتوانت من املادة نوع  PNعند وضع هجد احنياز امايم عىل الوصةل 

لكرتون مع الفجوة بطرق عديدة عرب منطقة الافراغ. وعند هذا التالمح تتحرر طاقة من ويمت التالمح مكواًن التيار. ويلتحم لك ا

بعث عىل الالكرتون لزنوهل اىل مس توايت طاقة اوطأ . وتكون الطاقة املنبعثة عىل شلك حرارة. الا ان قسامً من هذه الطاقة قد ين 

د تطورت هذه الفكرة واصبح ابالماكن صنع ثنائيات ابعثة ة الطاقة املنبعثة مضن الطيف املريئ. وقشلك ضوء اذا اكن طول موج

 للضوء ذات كفاءة جيدة ووجد ان طول موجة الضوء املنبعث تعمتد عىل عرض املنطقة احملظورة حسب العالقة:  

𝜆 =
1240

𝐸𝑔
 𝑛𝑚  

ويبعث الضوء الامحر الغامق اذلي طول  1.3eVاذلي عرض املنطقة احملضورة هل تساوي  GaAsومن الامثةل عىل ذكل فأ ن ثنايئ 

λموجته  = 910 𝑛𝑚   وكذكل ثنايئGaP  2.25اذلي عرض املنطقة احملظورة هل يساويeV يبعث الضوء الاخرض ذو ,

λطول موجة  = 560 𝑛𝑚 . 

 
 لثنايئ الباعث للضوء ورمز ا ( خمطط حزم الطاقة22-3شلك )

 (Variable Capacitor Diode)(Varactor)ثنايئ املتسعة املتغرية 

حتت احنياز عكيس تتكون منطقة الاس تزناف ويه ذات مقاومة عالية بني املادتني ش به املوصةل  PNعند وضع ثنايئ الوصةل 

لعازةل بيهنام مبثابة الصفيحتني ومنطقة الاس تزناف متثل املادة ا N, Pمماثةل ملتسعة وفهيا تكون املنطقتني  PNوبذكل س تكون الوصةل 

تتناسب  TCوان سعة املتسعة  revV( ومبا ان مسك منطقة الافراغ يعمتد عىل هجد الاحنياز املعكوس b-21-3لشلك )كام يف ا

 فيكون:  dعكس يًا مع مسك منطقة الاس تزناف 

𝐶𝑇 ∝
1

𝑑
  ,            𝐶𝑇 =

1

𝑉𝑟𝑒𝑣
حنياز املعكوسوذلكل فأ ن السعة تتناسب عكس يا مع هجد 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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 ثنايئ املتسعة املتغرية وتركيب ( رمز21-3)شلك 

 .اليت تمت فهيا الس يطرة عىل الرتدد بواسطة اجلهد (resonance circuits)يس تخدم ثنايئ السعة املتغرية يف دوائر الرنني 

  (Voltage Regulator-VR Tube)او منظم اجلهد  (Cold Cathod Diode)صامم الاكثود البارد 

( موضوعني داخل انبوب فيه غاز خامل. ويكون الانود عبارة عن أ   -22-3انود واكثود كام يف الشلك )يرتكب هذا الصامم من 

 يف مركز الصامم وحييط الاكثود به بشلك اسطواين ويف الاكثود نتوء صغري اىل ادلاخل. انبوب رفيع 

عند وضع فرق هجد بني الاكثود والانود ال مير تيار يف الصامم وذكل لعدم انبعاث الكرتوانت من اي قطب ولكن عندما يصل 

. اي يبدأ  الغاز ابلتأ ين عندها. فهيبط اجلهد Vaعند اجلهد S النتوء  قرب ( يبدأ  وجه مريئب -22-3انظر الشلك ) Vaاجلهد اىل 

حيث عندها يكون التوجه  Cومة الغاز عند تأ ينه. وعن زايدة التيار يبقى اجلهد اثبتًا لغاية النقطة وذكل الخنفاض مقا bVقلياًل اىل 

قد مل  الصامم ابمكهل. اي ان الغاز مجيعه قد تأ ين فيثبت التيار عند زايدة اجلهد اىل ان يرتفع اىل احلد اذلي حيصل فيه تأ ين 

عند ختفيف اجلهد من املصدر يقل التيار . Cحد النقطة كتفي بثبوت التيار اىل ولكن يف معظم التطبيقات العملية ي مضاعف للغاز. 

دون تغيري يف فرق اجلهد بني الانود والاكثود ويقل التوجه تدرجييًا مث هيبط التيار  bاىل النقطة  Cيف الصامم تدرجييًا من النقطة 

 حيث خيتفي التوجه هنائيًا.  dواجلهد اىل النقطة 
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ونظرًا لثبوت اجلهد ملدى كبري من التيار فأ ن الصامم ذو الاكثود البارد يس تخدم يف دوائر تنظمي اجلهد بنفس الطريقة اليت اس تخدم 

عىل التوايل مع الصامم محلايته من مرور تيار  Rs( وتوضع يف ادلائرة مقاومة 23-3فهيا ثنايئ زنر كام يف ادلائرة املوحضة يف الشلك )

𝑅𝑠 وحتسب قميهتا من العالقة:                                                                          كهرابيئ عايل =
𝑉𝑠−𝑉𝑉𝑅

𝐼𝑚𝑎𝑥
    

 .150Vويساوي  VRVواذلي هل هجد تنظمي  OD3ومن الصاممات التجارية املشهورة هو الصامم 

 
 ( منظم اجلهد23-3شلك )


