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A- The first integrated circuit, a phase-shift  
oscillator, invented by Jack S. Kilby in 1958. B - Computer chip. 
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اقل   فيزياء أنصاف النو
Semiconductor  Physics
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Atomic structure بنية
الذرة  

22nNe =

Atomic structure of (a) silicon; (b) germanium; and (c) gallium and arsenic.

:مالحظات

ات عديمةونيترون+ بروتونات )تتكون الذرة من نواة مشحونة بشحنة موجبة  -1
.سالبة تدور حولها على مداراتوإلكترونات ( الشحنة

ومتساويان( العدد الذري )عدد االلكترونات يساوي لعدد البروتونات -2
.q=1.6 10-19 C:  بالشحنة 

: ...  يكون ترتيب االلكترونات على املدارات خاضع للقانون التالي-3
Ne=2n2=2, 8, 18, 32.

وتعبرValence Electronsإلكترونات املدار األخير تسمى بالكترونات التكافؤ -4
.عن أنصاف النواقل

ألبعداااللكترونات األقرب للنواة تكون قوة ارتباطها بها اكبر من تلك -5
(.الكترونات التكافؤ ارتباطها االقل)

تحتاجمن الشكل يمكن مالحظة أن إلكترونات التكافؤ  لذرة الجرمانيوم--
.السيلكون لطاقة اقل للتحرر من مدارها باملقارنة مع ذرة 
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Covalent bonding   املشتركةالرابطة

Covalent bonding of the silicon atom.
8تشارك ذرات السيلكون من أجل االستقرار للوصول إلى 

إلكترون على املدار األخير

8تشارك ذرات الزرنيخ مع الغاليوم من أجل االستقرار للوصول إلى 
إلكترون أو أكثر على املدار األخير

والحصول ط يمكن تفكيك هذه الرواب...( حرارة، ضوء )بوجود طاقة خارجية مطبقة ذلك مع بالذرة، هذه الرابطة تجعل الكترونات التكافؤ قوية االرتباط 
.  على إلكترونات حرة ضمن البنية الذرية، يؤدي لتغير املستويات الطاقية

Covalent bonding of the GaAs crystal.

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/7

Energyاملستويات الطاقية                                                          Levels

مدار، ولكلضمن كل ذرة من البنية الذرية هناك مستويات طاقية عائدة لكل طبقة -1
.املستويات تختلف من عنصر آلخرهذه 

هذهنتج عن باتجاه النواة، يوتتجه ( املدار األخير)تبدأ املستويات من مستوي التكافؤ-2
ليتخطاها املستويات ما يسمى بالفجوات الطاقية والتي يحتاج اإللكترون لطاقة ما

(.إما مكتسبة أو مفقودة)

لك الطاقة هي اإللكترونات التي تم( املتحررة من مستو التكافؤ)اإللكترونات الحرة -3
.لحزمة النقوتشكل وهي التي تعبر عن ناقلية أو عدم ناقلية العنصر األكبر 

ها اإللكترونات من( املرتبطة بالروابط الثنائية في البنية الذرية)اإللكترونات املقيدة -4
على

.ؤحزمة التكافتعبر عن املدار األخير، تحتاج لطاقة خارجية لتتحرر وهي التي 

Energy levels: 
Discrete levels in isolated atomic structures.

:مالحظات

التي، هذه املنطقة تحدد حسب عرضها عدد اإللكترونات Energy gapالتكافؤ هناك منطقة الحزمة املمنوعة أو فجوة طاقية وحزمة بين حزمة النقل -5
.تنتقل إلى حزمة النقل من حزمة التكافؤ و بالتالي تحدد ناقلية أو عازلية املادة
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Conductor, Insulator, Semiconductorالناقل                                                   الناقل، العازل، نصف 

conduction and  valence bands of an 
insulator, a semiconductor, and a conductor.

وتنعدم(كبيرةاقةبطاال النقلحزمةإلىالوصول التكافؤ إلكترونيستطيعال بحيث)العازل فيتكبر بحيثاملادةنوعباختالفتختلفالطاقيةالفجوة**
.(النقلحزمةإلىللوصول طاقةإلىالتكافؤ إلكترونيحتاجال )الناقلفيتقريبا

بسيطتياروجودوبالتاليالنقلحزمةالىللوصول (...ضوئيةحرارية،)بسيطةطاقةإلىيحتاجالتكافؤ إلكترونأننالحظالناقلةنصفاملوادفيبينما**
.بهامتحكمغير لكنالغرفةحرارةوبدرجةالطبيعيةالحالةفي
.........اإلشابةمنهاعدةبطرق ناقلةموادإلىتحويلهايمكناملوادهذهإذا**

تكافؤإلكتروناتعلل:مالحظة

السيلكونمعبالمقارنةالجرمانيوم

.اقةالطفجوةلتخطيأقللطاقةتحتاج
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اقل املشابه  Impurityأنصاف النو Semiconductor

N،:N-Typeالنوع
أوSbر الفوسفو مثلالتكافؤخماسيةمادة(إشابة)حقنأوبإضافةالنوعهذاعلىنحصل**

.النقيةاملادةSiالسيلكون الناقلةنصفاملادةضمنArالزرنيخ

اليوبالتلالستقرارسعياالثنائيةالروابطلتشكيلSiالـذراتتسعىاآلليةهذهباستخدام**
إلكترونلوجودسيؤديهذاSbالـذراتمنالكتروناتاربعمعتتشاركالتكافؤإلكترونات

.الجديدةاملكونةاملادةضمنحر

املعطيةراتبالذأواملعطيةباملوادتسمىالسيلكون بهايشابالتيالتكافؤخماسيةاملواد**
Donors AtomsالجديدةاملادةضمنإذاN-Type االلكتروناتمنكبيرعددلديناسيكون

بدرجةولدةاملالحرةاإللكتروناتعدديتعلق(األكثريةبالحواملتسمى)الشحنةسالبةالحرة
.حقنتالتياملعطيةاملادةكميةأواإلشابة

 P،P-Typeنوع -N،N-Type 2نوع -1:     هناك نوعان من املواد نصف الناقلة املشابه

Antimony impurity in n-type material.

بنتيجةأوالغرفةحرارةدرجة)طاقةاقلعندتتكسرأنويمكنموجودةالثنائيةالروابطتبقى**
وفراغاتاألكثريةللحواملتضافإلكتروناتإلعطاء(الحرةاإللكتروناتحركةعنالناتجالتصادم

.املوجةالشحنةذاتوهياألقليةالحواملعنويعبر(ثقبيسمى)اإللكترونتحرر مكان
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اقل املشابه  Impurityأنصاف النو Semiconductor

P ،:P-Typeنصف الناقل نوع 

Boron impurity in p-type material. 

أوBالبورون مثلالتكافؤثالثيةمادة(إشابة)حقنأوبإضافةالنوعهذاعلىنحصل**
.النقيةاملادةSiالسيلكون الناقلةنصفاملادةضمنInاألنديوم

تاليبالولالستقرارسعياالثنائيةالروابطلتشكيلSiالـذراتتسعىاآلليةهذهباستخدام**
مكانلوجودسيؤديهذاBالـذراتمنالكتروناتثالثمعتتشاركالتكافؤإلكترونات
تعبرألنهاموجبةشحنةذاتبدائرةعنهيعبرالجديدة،املادةضمن،(ثقب)فارغإلكترون

.(اإللكترون)السالبةالشحنةغيابعن

األخذةبالذراتأواألخذةباملوادتسمىالسيلكون بهايشابالتيالتكافؤثالثيةاملواد**
Acceptors AtomsالجديدةاملادةضمنإذاP-Type الثقوبمنكبيرعددلديناسيكون

يةكمأواإلشابةبدرجةعددهايتعلق(األكثريةبالحواملتسمى)الشحنةموجبةالحرة
.املحقونةاملادة

بنتيجةأوالغرفةحرارةدرجة)طاقةاقلعندتتكسرأنيمكنوموجودةالثنائيةالروابطتبقى**
الحواملنعتعبروإلكتروناتاألكثريةللحواملتضافالشحنةموجبةثقوبإلعطاء(الثقوب
.سالبةشحنةذاتواألقلية
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Effect of donor impurities on the 
energy band structure. 

Eg1تعبر عن مستو الطاقة للحزمة املمنوعة للمادة نصف الناقلة النقية.

Egتعبر عن مستو الطاقة للحزمة املمنوعة للمادة نصف الناقلة املشابه
.  أصغر بكثير من مستو الطاقة للمادة النقيةقيمتةنالحظ أن 

وبالتاليةجديدإلكتروناتتتولدالحرةاإللكتروناتحركةونتيجةالغرفةحرارةبدرجة
لطاقةاجتحتاإللكتروناتأنإلىيؤديهذا،الثقوبكذلكاألكثريةالحواملفيزيادة

.ملحوظشكلبالجديدةاملادةناقليةتزدادوبالتاليالنقللحزمةتصلحتىجدابسيطة

.P-Typeاملشابهاملادةفيالتياراتوتولدالنقلعمليةفيالثقبأثر
(ودةاملفقالشحنةتعويضاجلمن)إلكترونلجذبيؤديالثقبوجود

....هكذاوجديدثقبتولديؤديللسيلكون تشاركيهرابطةمن

Effectالطاقة                                               أثر اإلشابة على حزم  of impurities on the energe band

Electron versus hole flow.
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فيمطبقةصغيرةطاقةعنناتجةااللكتروناتوهذهالثقوبعددتساوي النقيالناقلنصففيالحرةااللكترونات++
ni(الثقوبعدد):أي(حرارةضوء،)الغرفةحرارةدرجة = pi(اإللكتروناتعدد).

nتساوهناكيكون ال الغرفةحرارةوبدرجةاملشوبالناقلنصففي++ ≠ pاملادةفييكون بحيث:
nn(الروابطتكسر عنالناتجةالحرةالثقوبعدد)N-Typeنوع-1 >> pn(أكثريةحواملالحرة،اإللكتروناتعدد).
np(أكثريةحوامل،الثقوبعدد)P-Typeنوع-2 << pp(الروابطتكسر عنالناتجةالحرةاإللكتروناتعدد).

×𝒏𝟐=np:وفقالتوازنيةالنقيةاملادةتركيز مربعالىيساوي مشابةمادةألي(واالقليةاالكثريةالحوامل)التركيزينجداء:الكتلةفعلقانون -3 pp = nn×
pn

n:𝒑𝒏النوعفيالثقوبعدد:وفقنوعكلفياالقليةالحواملتحسب-4 =
𝒏𝟐

𝒏𝒏
𝒏𝒑:هوPفيااللكتروناتوعدد =

𝒏𝟐

𝑷𝒑

األيون هي الذرة التي فقدت إلكترون تتحول أليون موجب والتي
تكتسب اإللكترون تتحول أليون سالب

Majorityحوامل الشحن األكثرية واألقلية                                         and Minority Carriers  
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Drift & Diffusion Currentsتيارات الجرف واالنتشار في نصف الناقل                                                                   

Driftالجرف،تيار  Cu:
ويزولاملطبقالحقلقطبيةحسبوذلكمنظمباتجاهاإللكتروناتجرفويمثلخارجيحقلتطبيقعنالناتجالتيار
(volt/m)شدتهمعاكسكهربائيحقلسيتولدVالخارجيالجهدتطبيقعند.بزواله Eوبالتالي:

=vn:التاليةالجرفيةبالسرعةبعكسهاإللكتروناتستنجرف-1 -µn E (m/sec)حيثµnبـوتقدرلإللكتروناتالحركيةالقابليةتمثل(m2/volt.Sec).كثافة

Jndrift:بـتعطى(اإللكتروناتجهةعكساتجاهه)الناتجةالجرفتيار (A/m) =ρn vnحيثρn=-nqلتركيزوتساوي لإللكتروناتالحجميةالكثافةتمثل
–اإللكترونبشحنةمضروباnالحجمواحدةفياإللكترونات q or – eبالشكلالتياركثافةعالقةتصبح:Jndrift = -nq vn

=vp:التاليةالجرفيةبالسرعةبجهتهالثقوبستنجرف-2 µp E (m/sec)حيثµpبـوتقدرللثقوبالحركيةالقابليةتمثل(m2/volt.Sec)الجرفتياركثافة

Jpdrift:بـتعطى(الثقوبجهةمعاتجاهه)الثقوبحركةعنالناتجة (A/m) =ρpvpحيثρp= pqفيالثقوبلتركيزوتساوي للثقوبالحجميةالكثافةتمثل
qموجبةبإشارةولكناإللكترونشحنةقيمةتساوي التيالثقببشحنةمضروباpالحجمواحدة or eبالشكلالتياركثافةعالقةتصبح:Jpdrift = pq vp

JTotaldrift:بـيعطىالكليالجرفتيارإذا = Jndrift +Jpdrift

+ pq vp = (nqµn + pq µp )E =σ Total E=(σn+ σp ) E= -nq vnJTotaldrift

σأنحيث TotalبـوتقدرالكليةالنوعيةالناقليةتسمىΩm-1

املشوب؟و يمكن  مناقشة حاالت الناقلية الكهربائية في نصف الناقل النقي 
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Diffusionاالنتشار،أو التسريبتيار  Cu:
املنخفضةراكيز التمناطقإلىاملرتفعةالتراكيز أماكنمنالحواملهذهتتسربالثقوب،أماإللكتروناتكانتسواءالشحنةحواملتراكيز اختالفنتيجة
:بـالتيارهذايعطى.التركيزgradبتدرجتتعلقتياراتمشكلة

.املنخفضةإلىاملرتفعةالتراكيز منيحدثاالنتقالأنتعنيالسالبةاإلشارة++

++Dيقدرو الحرارةبدرجةيتعلقو االنتشاراو التسربثابتتمثل(m2/sec)حيثبـDnوااللكتروناتتسربثابتيمثلDp

بولتزمانثابتهو K=1,38x10-23J/K:حيث:التاليةإنشتاينعالقةحسبويعطىللثقوب

TواملطلقةالحرارةدرجةVT الغرفةحرارةدرجةفييساوي و الحراري الكمونT=300KإلىVT =0.026v

gradDJ diff −=

x

p
DqJand

x

n
DqJ pdiffpndiffn




−=




=

:    بـتيار التسرب الكلي يعطى 
x

p
Dq
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n
DqJJJ pndiffpdiffndiff
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=+=

كثافة التيار الكلية للجرف و التسرب الكلي 
diffpdiffndrftpdrftn:   يعطى بـ( الحالة العامة) JJJJJ +++=X
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++ρالىرايناكماتساوي و للشحنةالحجميةالكثافةتمثلρn =-nqولاللكتروناتρp= pqللثقوب.
++gradهوو واحدمحور علىبالتدرجسنكتفيهناولكناملتعامدةاملحاور علىالتدرجيمثلX نكتبأنيمكنبالتاليو

:الثقوبو االلكتروناتمنلكلبالنسبةالتيار هذاقيمة

Drift & Diffusion Currentsتيارات الجرف واالنتشار في نصف                                                         الناقل  
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n - type Si

+ -V

n – type Si

e-

dV

p - type Si

L

V
E =Electric field

Electron & Hole movement

Current flow

Current Carriers are mostly Electrons.

+ -V

p – type Si

hole
dV

تكون حوامل التيار في املعظم الكترونات
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الطاقية،الفجوةنضموذلك(إلكترونيحوي ال)الفارغواملستوي (املمتلئة)العظمىالكاملةالطاقةمستوي بينيفصلاعتباري مستوي هو:فيرميمستوي 
تكون األكبرلئة،ممتفيرميمستوي مناألصغرالطاقةمستوياتجميعوتكون الغرفةحرارةوبدرجةاملادةهذهفيتوجدأنيمكنطاقةأعلىعنيعبرأخربمعنى
.فارغة

بااللكتروناتEعينمطاقةمستوي امتالءاحتماليعطيوالذياإلحصائيفيرميتابع:بـالبدءيجبالنقلحزمةفياملوجودةااللكتروناتتركيزعلىللحصول 
:التاليةبالعالقةويعطى

أنيمكنالتيالثقوباوااللكتروناتعددعنيعبروالذيالحاالتكثافةتابعاستخدامثماملعتبرالطاقةمستويمثلEوالطاقيفيرميمستوى يمثلEFحيث
:التاليتينللعالقتيننصلالرياضيةالعملياتبعضبإجراءEالطاقياملستوي فوق تتوضع

:النقلحزمةفيااللكتروناتعددتحددالتي

ECالنقلحزمةفيالطاقةمستو.
NCفيناتلاللكترو الفعالةالحاالتكثافةتمثل

:بـتعطىوالنقلحزمة
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بالنكثابت hوكتلة االلكترونات mn: حيث

: بـعدد الثقوب في حزمة التكافؤ فيعطى اما

EVمستو الطاقة في حزمة التكافؤ.
NVي حزمة تمثل كثافة الحاالت الفعالة للثقوب ف

:  بـالتكافؤ وتعطى 

KT

EE

VO

FV

eNp

−

=

2

3

2

2
2 








=

h

KTm
N

p

V



بالنكثابت hوكتلة االلكترونات mp: حيث

Fermi Levelمستوي فيرمي وتركيز حوامل الشحن في نصف ناقل                                                                             
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Fermi Levelواملشابمستوي فيرمي  في نصف الناقل النقي  in Semiconductor

NV = NCو no=po=niلدينا هنا املساواة التالية   : نصف الناقل النقي-1

no.po= niبالتالي 
:إذا يمكن أن نكتب2

KT

EE

V
KT

EE

Ci

FiVCFi

eNeNn

−−

==
بإجراء بعض اإلصالحاتويمثل مستوي فيرمي في املادة النقية EFIحيث 

:  على هذه العالقة نصل للعالقة التالية

22

CV

C

VCV
Fi

EE

N

N
KT

EE
E

+
+

+
= ln

0

إذا مستوى فيرمي ينطبق على منتصف الحزمة املمنوعة

Conduction band

Valance band

Forbidden band

EC

Ev

Ei=EFi

إمااملمنوعةةالحزممنتصفعنفيرميمستوي سينزاحبالتاليواألقليةمعاألكثريةالحواملعدديتساوى ال:املشوبالناقلنصف-2
.اكثرالثقوبعددالنP-TypeالـفيلألسفلأوأكثرااللكتروناتعددالنN-typeالنوعفيلألعلى

N-type:

e↑↑ & O↓↓=> nO,n ↑↑ => EF increase to C.B
=> EF < EFn

KT

EE

in

iFn

enn

−

من العالقة                                                يمكن حساب مستوي =
: فيرمي في هذا النوع بالعالقة التالية

i

n
iFn

n

n
lnKTEE +=

النقلنالحظ أن مستوي فيرمي انزاح نحو األعلى باتجاه حزمة

P-type:

O↑↑ & e↓↓=> pO,p ↑↑ => EF decrease to V.B
=> EFP < EF

KT

EE

ip

FPi

enp

−

من العالقة                                                يمكن حساب مستوي =
: فيرمي في هذا النوع بالعالقة التالية

i

p

iFP
n

p
lnKTEE −=

تكافؤنالحظ أن مستوي فيرمي انزاح نحو األسفل باتجاه حزمة    ال

EFn

EFp
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ألثنائيات نصف الناقلة  
Semiconductor  Diodes
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nP<<pp pn<<nnمنطقة النزوح

إلكترون حر
ثقب حر

أيون سالبأيون موجب
Ej=VO

A p–n junction, An internal 
distribution of charge

للثقوباالنتشارراتتياوتتولداالنتشارعمليةتبدأبالتاليالتراكيز،ومختلفة(توازن عدم)عشوائيبشكلموزعةوااليوناتالشحنحواملتكون الوصللحظة•
االنتشارعملية(األقليةللحواملبالنسبةاألمركذلك).بالعكستقومPاملنطقةوثقوبالثقوب،معلتتحدPإلىNاملنطقةالكتروناتتتجهبحيثوااللكترونات

.واملسافةبالزمنيتعلقأس يمنحىتأخذ
منكلفيمتواجدةةاملنطقهذهالنزوح،منطقةأو(االيوناتعلىتحوي ولكنالشحنمن)املجردةاملنطقةوتنشاالتوازن إلىاملتصليصلحتىالحركةتستمر•

Eشدتهكهربائيحقلاضمنهيتشكلمتساو،القطعتينكالفياإلشابةدرجةالنمتساوي العرضهنا)اإلشابةدرجةحسبمنطقةكلفيالعرضيختلفالقطعتين،
.وااللكتروناتالثقوبمنكلعبور حركةيمنعالذيوهوموضحاتجاهه

.وبالعكسالعرضنقصاإلشابةزادتكلمااإلشابةدرجةمععكسايتناسباملنطقةهذهعرض•
.الجسمحياةبزمنتسمىنقيضهمعاتحادهلحظةحتىوالدتهلحظةمنالثقبأواإللكترونيقضيهاالتيالزمنيةالفترة•

Diode symbol, with the defined polarity and the 
current direction :األنواع

Si,Siنفس نوع املادة : متجانس or Ge,Ge  .
نصف ناقل-معدن.             Si,Geمادتين مختلفتين : غير متجانس

Semiconductor(                                                      الثنائي)املتصل نصف الناقل  Junctions (Diod)
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δ = δp+δn
+
+
+

-
-
-

A C
NP

≠ δnδp

+
+
+

-
-
-

NP
A C

=δnδp

δ = δp+δn

+
+

-
-

nnpp

p,n

pnnp x

Q
x

δnδp
δnδp

+
+

-

nnpp

p,n

pnnp

Q

x

x

غير املتناظر في حالة التوازن PNاملتصل -2املتناظر في حالة التوازن PNاملتصل -1

δpأي أن  Pيساوي كثافة الثقوب فيNكثافة االلكترونات في املادة نوع  = 
δn

δpأي أن   Pأكبر من كثافة الثقوب فيNكثافة االلكترونات في املادة نوع  > δn

=ppيكون x=0عندما_* nn=0 عندماوx= ±δ املتناظراملتصلفيمتساويةالشحنحواملكثافةتكونpp=nn املتناظرغير املتصلفيمتساويةغير أو.

VO= 0.7 vجهد الحاجز الكموني للسليكون     

VO= 0.3 vجهد الحاجز الكموني للجرمانيوم   

تناظراملتناظر وغير امل( الثنائي)املتصل نصف الناقل 
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VD<0 v

D=off

Reverse-biased p–n junction. (a) Internal distribution of charge 
under reverse-bias conditions; (b) reverse-bias polarity

Reverse-Biasللمتصلالعكس ياالنحياز  Condition:
-typen(األكثريةالحوامل)النوعإلكتروناتوبالتالياملجردةللمنطقة(االتجاهنفس)الكمون حاجز لدعمخارجيجهدبتطبيقيتم--

.السالبالقطإلىتنجذبp-typeالنوعثقوبامااملوجبالقطبإلىتنجذب
فيالشحنحواملمرور يمنعوهذافقطااليوناتعلىتحوي لكنو الشحنمنخاليةتصبحو املنطقةهذهعرضفيزيادة--

.االتحادإعادةيحصلال و اقلطاقةتحملألنهااالتجاهين
املنطقةفيوجدتالتياألقليةالحواملبعضمنمكون (الحراري او العكس يالتسريببتيار يسمى)ISجداصغير عكس يتيار يمر --

الحقلكبر يساعدهاالتيو الكبيرةالحركةذاتالثقوبو االلكتروناتوكذلكاملجردة
.والسالبةاملوجبةااليوناتمعلتتحدعبورها،فياملجردةللمنطقةالكهربائي

.اومبامليغاتقدر بحيثRRللمتصلالعكسيةاملقاومةقيمةتزداد--

:يليكماالحرارةبدرجةيتعلقالعكس يالتيار --
:وفقتزدادالشحنحواملللروابط،إذاتكسير

↑↑Electron↑ => IST↑=>

املتصلفياالنهيار ظاهرةحدوثإلىيؤديكبيرةقيمإلىالعكس يالجهدزيادة--
.الحقاسندرسهباالنهيار يسمىمايحدثو جداكبير عكس يتيار يمر و 

P-N Junction Bias(                                                                                      PNالثنائي )انحياز املتصل 
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VD>0 v

D=on

22

Forward-biased p–n junction. (a) Internal distribution of charge under forward-bias 
conditions; (b) forward-bias polarity

Forward-Biasللمتصلاألمامياالنحياز  Condition:

السالبالقطبمنتنفر n-typeفي(األكثريةالحوامل)إلكتروناتبالتاليو املجردةاملنطقةكمون لحاجز بالشدةمعاكسخارجيجهدبتطبيقيتم--
.السالبةااليوناتمعتتحدو املوجبالقطبمنتنفر p-typeفيالثقوبكذلكاملوجبةااليوناتمعوتتحد

.صول مو املتصليكون و األمامياملتصلبتيار يدعىمهملةغير قيمةذو تيار ويمر (الشحنمن)املجردةاملنطقةعرضتخفيضيتمبذلك--
.IDأوIFزيادةبالتاليو الخارجيالجهدتأثير بنتيجةاكبر طاقةيحملألنهالشحنحواملعبور فيزيادة--

=>T ↑↑IF ↑↑VD↑ => Ej & δ↓↓ => e&h↑↑=>

.الثقوبو االلكتروناتحركةمنمكون IDاألماميالتيار --
.أوماتببضعةتقدر و RFللمتصلاألماميةاملقاومةقيمةتنخفض--

تكون لذلكالحالةهذهفيجداجداصغير عكس يتيار هناك--
.بالشكلاملوضحةبالعالقةمعطىIDالكلياألماميالتيار قيمة

P-N Junction Bias( PNالثنائي )املتصل إنحياز 
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Silicon semiconductor diode characteristics.

:التي تعطي خواص الثنائي، يمكن استنتاجها باستخدام قوانين الفيزياء الصلبة تمثل بالعالقة التاليةو معادلة املتصل --

)1.1(IeI)1e(II S

nVV

S

nVV

SD
TDTD −=−=

VT = KT/q :             ،الكمون الحراريVD :الكمون الخارجي املطبق.
n :ه محصورة بينمعامل املثالية و يتعلق كثيرا بعوامل التصنيع الفيزيائية  وشروط العمل، قيمت

.  تيار الديود األمامي: IDتيار اإلشباع العكس ي و : IS،         1و تؤخذ نظريا 2 & 1

دالحد   األول للعالقة السابقة اكبر بكثير من الحVD > 0(: منطقة التحيز األمامي)االنحياز األمامي -2
: الثاني والتيار   يصبح موجبا ويتزايد بشكل أوس ي

TD nVV

SD eII 2

الحد  األول للعالقة السابقة اصغر بكثير منVD < 0(: منطقة التحيز العكس ي)االنحياز العكس ي-3
: الحد الثاني والتيار    يصبح سالبا و ثابتا

SD II −

3

ID=0VD = 0 <=:  بدون تغذية-1

1

عندما يصلبزيادة الجهد العكس ي بشكل كبير نوعا ما يزداد التيار العكس ي بشكل  خفيف جدا،-4
ديود منطقة الجهد العكس ي إلى قيمة سالبة معينة يزداد التيار العكس ي بشكل متسارع و يدخل ال

.االنهيار
Pmax=VDI Dmax:  يجب أن ال تتجاوز استطاعة املطبقة على الديود قيمة عظمي حتى ال ينهار  و هي=  

Br
ea

kd
ow

n 
re

gi
on 4

                                           P-NP-N Junction equations & Characteristicsمعادلة وخواص املتصل  
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 Temperature & Semiconductor Type Effectsتأثير نوع املادة العازلة ودرجة الحرارة                            

Comparison of Ge, Si, and GaAs diodes.

:بتغير نوع املادة نصف الناقلة--
.التكافؤنقصان الكتروناتاوتتغير بنية الذرة للمادة، زيادة -1
.تصلالجهد لالزم لفتح املاويتغير جهد العتبة للمتصل -2
.ارنقصان، الجهد العكس ي الالزم لالنهياويتغير ،زيادة -3
.العكس ياألشباعكذلك يتغير تيار -4

:ناقلةالنصفاملادةلنفسالحرارةدرجةبزيادة--
.(الديود)P-Nالثنائياملتصلإلىطاقةتضيف-1
.األمامياالنحيازجهدقيمةمنتخفض-2
.(راالنهياعمليةفييسرع)العكس ياإلشباعتيارمنتزيد-3
.األعظميالعكس ياالنهيارجهدقيمةمنتزيد-4

Variation in Si diode characteristics with temperature.

100°C  -0.25mv/°C
=-0.25 V

ID

mA
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