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 (materialsالمواد ) - 3

 تنقسم المواد من حيث قابليتها على التوصيل الكهربائي الى ثالث انواع وهي       

 (:   Conductive materials)  المواد الموصلة -1

وهي المواد التي يمكن إللكترونات المدار الخارجي فيها أن تتحرر من ذراتها وتتحرك حركة عشوائية  

بين الذرات، وإذا تعرضت لفرق جهد )أي االلكترونات( يتشكل تيار كهربائي من امثلة المواد الموصلة 

 كهربائياً : الفضة، النحاس،االلمنيوم وعموم المعادن.

 : (Dielectric materials)   المواد العازلة  -2

 وهي المواد التي تشتد فيها قوة جذب النواة إللكترونات المدار الخارجي فال تستطيع الخروج من الذرة.

 ومن أمثلة المواد العازلة للكهرباء: الورق، الزجاج، الميكا، البالستيك، المطاط وغيرها

 : (Semiconductive materials)   المواد اشباه الموصالت  -3

ا نموذج بور من     (Bohr model)         لمعروف أن الذرة هي أصغر جزء في العنصر، وطبقاً 

مركزية محاطة بسحابة من االلكترونات  (Nucleus) تحتوى على نواة (Atom) التقليدية فان الذرة

 . سالبة الشحنة تدور في مدارات اهليجية حول النواة

 األجسام، أحدها موجب الشحنة ويطلق عليها بروتونات: تحتوي النواة على نوعين من  تكوين الذرة

(Protons) نيوترونات عليها  يطلق  الشحنة  متعادل  والثاني   ، (Neutrons)    النواة حول  ويدور 

 . سالبة الشحنة في مدارات ثابتة (Electrons) الكترونات

اعة النبائط   ( يقتصرعلى صن   1946كان استخدام شبه الموصل قبل ظهور الترانستور في)        

الطرفين   الضوئية    rectifiersكالمقومات  Two-terminal devicesذات  والثنائيات 

photodiodes  المستخدمة اال    وكان والجرمانيوم في اوائل الخمسينات المادة شبه الموصله الرئيسيه

ان عدم صالحياتها ثبت في الكثير من التطبيقات  أذ ان النبائط  المصنعة  منها عانت من  تيار تسرب 

عال عند درجات حرارة ليست عاليه كثيراً  . وقد استخدم السليكون منذ بداية الستينات  بديالً عن 

صناعة شبه الموصالت، ومن االسباب   الجرمانيوم وكاد ان يطغي عليها كلياً بوصفه مادة رئيسية في  

الرئسية التي جعلت السليكون المادة المستخدمة في النبائط هي الضألة المتناهية لتيار التسرب فيها 

وسهولة اكسدتها لتكوين ثاني اوكسيد السليكون عالي الجودة عن طريق االنماء الحراري وفضالً عن 

المواد الشبه موصلة الداخلة في النبائط مقارنة    ذلك فأن  السليكون في الوقت الحاضر هو ارخص

 بالمواد شبه الموصلة االخرى .  

تعتمد موصلية أي مادة على عدة االلكترونات الموجودة لكل وحدة حجم من المادة وتزيد       

 الموصلية بزيادة هذا العدد . 
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 التوصيلة الكهربائية للمواد الصلبة .  : 1الشكل 

 الخواص العامة للمواد شبه الموصلة 

 تمتلك مقاومة ذات معامل حراري سالب. 1)

 متر( . –( أوم  410 -10-5 النوعية بين  ) تكون قيمة مقاومتها  2)

 ( إن القدرة الكهربائية الحرارية التي يمكن أن تولدها هذه المواد عالية جدا.3

 ( تمتلك المواد شبه الموصلة على نوعين من حامالت الشحنة وهما الفجوات و األلكترونات.4

( يمكن السييطرة على مقاومة)والتوصييلية ( وذلك باضيافة شيوائب ثالثية التكاف  أو خماسيية التكاف  5

و    .حيث   تعد الخواص الكهربائية ألشيباه الموصيالت مهمة ألنها أسياسيية في تشيغيل الترانزسيتور

الدوائر المتكاملة و أجهزة أخرى ، و أشيباه الموصيالت هي مواد مقاومتها عبارة عن حد وسيط بين  

و مقاومية    cm𝜴 10)-6(المعادن الموصييلة و العوازل ، مثال على ذلك النحاس له مقاومية بحدود   

كون شييبه و الجرمانيوم الذي ي   cm𝜴 10)16(المايكا و التي هي عبارة عن عازل ممتاز هي بحدود  

عند درجة حرارة الغرفة.   ألجهزة أشيييباه الموصيييالت   𝜴cm  50موصيييل جيد له مقاومية تقريبا  

تأريخا مهما ، فقد استخدمت في األتصاالت الراديوية قبل نشوء الصمام المفرغ الذي أستعيض عنها  

ت مهمة و  وعندما أصييبت تردد التشييغيل عاليا فان زمن أألنتقال للصييمام المفرغ بدأ بتوليد مشييكال

سييبب أفضييلية أشييباه الموصييالت الثنائية عند الترددات العالية عندئذ بدأت تحل محل الصييمامات  

المفرغة بالضييييبط لنفت التطبيقيات التي سييييبق وأن أبطليت هذا األنتعياو في األلكترونييات إلى نمو  

 الكثير من األجهزة و التي حلت محل الصمامات المفرغة في معظم التطبيقات .
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 Egة حزم الطاقة للمواد الصلبة ومفهوم فجوة الطاقة المحظورة   نظري 

الى حزمة    ان التوصيل الكهربائي يتطلب انتقال االلكترون من حزمة التكاف  المملوءة بااللكترونات

ان  االلكترون  انه يجب على  اي  بينهما  المحظورة  الفجوة  االلكترونات عبر  الفارغة من  التوصيل 

الطاقه ) يتمكن من االنتقال ومن حزمة الى حزمة ويطلق على هذه  بفجوة Egيكتسب طاقة لكي   )

العازلة يمكن في    الطاقة اما بالنسبة الى المواد شبه الموصلة فان الفرق االساس بينهما وبين المواد

العازلة المواد  الطاقة في  اقل بكثير من قيمة فجوة  التي تكون  الطاقة  وكما موضت في    .قيمة فجوة 

(  ان التوصيل الكهربائي  في  المواد العازله  قليل جداً وذلك  لكون  فجوة  الطاقة  كبيرة  2الشكل )

قليلة  في درجات الحرارة االعتيادية او   مما  تجعل  عدد االلكترونات المنقولة الى  حزمة التوصيل 

 -3حتى في درجات الحرارة العالية ان قيمة فجوة الطاقة في الكثير من المواد العازلة تتراوح بين  

الكترون فولت اما التوصيل الكهربائي في المواد شبه الموصلة فتكون معتدلة نوعاً ما عند درجاة   10

 الحرارة العالية.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

اما عند درجات الحرارة الواطئة فيكون التوصيل الكهربائي قليل جداً وذلك الن حزمة التوصيل    

تكون فارغة عند درجة حرارة الصفر المطلق وكلما ارتفعت درجات الحرارة ينتقل عدد كبير من 

 االلكترونات الى حزمة التوصيل وترفع قيمة التوصيل الكهربائي الى حد كبير. 

 

 

  

 (مخطط حزم الطاقة للمواد الموصلة وأشباه الموصالت والعوازل2الشكل )  
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 الت النقية وغير النقية اشباه الموص

 اشباه الموصالت النقية :  -1

تدعى اشيباه الموصيالت النقية الخالية من الشيوائب باشيباه الموصيالت  الذاتية حيث ان حزمة         

التكياف  تكون مملوءة كليياً بيااللكترونيات  بينميا تكون حزمية التوصييييييل فيارغية من االلكترونيات عنيد 

( تخطيطاً لحزمة التكاف  المملوء وحزمة التوصيل الفارغ 4ل ) درجات حرارة  واطئة. يوضت الشك

لشيبه موصيل  ذاتي.   فاذا رفعت درجة حرارة المادة  شيبه موصيلة  الى درجات    Egوفجوة  الطاقة  

حرارة عياليية  نوعياً ميا  فيان عيدد اً معينياً من االلكترونيات الموجودة في حزمية التكياف  يمكن ان تثيار  

حزمة التوصيييل تاركين مكانهم فجوات ،ان االلكترونات تصييل حزمة التوصيييل   حرارياً وتنتقل الى

سيييتمذ هذة الحزمة جزئياً وسيييتكون جاهزة للتوصييييل الكهربائي عند تسيييليط مجال الكهربائي اما 

بيالنسييييبية الى الفجوات المتكونية في حزمية التكياف  فيانيه تحميل شييييحنية موجبية النهيا نياجمية عن فقيدان  

هذة الفجوات يسيييهل لاللكترون التحرك لشيييغلها تاركاً فجوة اخرى في مكانها    االلكترون. ان وجود

االصيييلي وهكذا تسيييري االلكترونات متتابعة لتحتل الفجوات وفي كل مرة تترك فجوة اخرى جديدة  

وهكيذا نرى ان للفجوات حركية عشييييوائيية وفي اتجياهيات الى الحركية بتجياه المجيال وبعكت اتجياه 

 ك بسبب اختالف الشحنة لكل منهما .  االلكترونات الحرة وذل

 

 :مخطط حزمة الطاقة في مادة شبه موصلة 3الشكل 

يعد الجرمانيوم والسيليكون  من اهم انواع اشيباه الموصيالت التي تسيتخدم في االجهزة االلكترونية ان 

السييليكون والجرمانيوم عنصييران من عناصيير المجموعة الرابعة من الجدول الدوري وان الغالف 

للغالف الكترونيات لكي يمتلر والتركييب االلكتروني  الى اربعية  يحتياج   الخيارجي في كيل منهميا 

( يحتاج الى اربعة الكترونات  3p(، اي ان الغالف الثيانوي )  ( 3s2 3p2الخيارجي للسييييليكون هو  

ان االواصير التي تربط ذرات السيليكون في بلورة السيليكون هي اواصير  (3p6 ) لكي يمتذ فتصيبت

في ملر الغالف  هتسياهمية حيث ان كل ذرة سيليكون تكون محاطة باربعة ذرات وتشيارك االربعة هذ

( فعند  5الخارجي للذرة الوسييطية وذلك بمسيياهمة االلكترون من كل واحد منه كما يبدو في الشييكل )

 درجات الحرارة المنخفضة يعتبر السليكون عازالً بالرغم من تكاف ه الرباعي .
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 : التركيب الذري للسليكون والجرمانيوم .  5الشكل                   

 

 اه الموصالت النقية التوصيلية الذاتية ألشب 

الكهربائي مثل اإللكترون ،إليضاح ذلك  في أنه يمكن اعتبارها ناقلة للتيار تكمن أهمية الفجوة       

ذرة مجاورة يمكن أن يتحرك ليمذ تلك الفجوة مخلفا وراءه  .فاننا نتخيل ما يحدث وهو أن إلكترونا في

 لمذ تلك الفجوة .في ذرة مجاورة أخرى أيضا  فجوة أخرى ليتحرك إلكترون
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تتحرك بعكت اتجاه حركة اإللكترون ، وعلى ذلك يمكن  وهكذا يمكننا أن نعتبر نظريا أن الفجوة     

مقدارها يساوي مقدار شحنة اإللكترون وتتحرك في اتجاه معاكت   اعتبار الفجوة تمثل شحنة موجبة 

,تكون االلكترونات في اوطا مستوى من الطاقة وعليه    ºK 0لحركة اإللكترون.عند الصفر المطلق  

تكون االواصر التساهمية ممتلئة وعندما ي ثر مجال كهربائي خارجي صغير فان االلكترونات لن 

الطاقة   هذهالحرارة فان   وبارتفاع درجة ه الموصل ( يعتبر عازال.تتحرك ولذلك فان السليكون )شب 

التساهمية   االصرة  لتحطيم  تكفي  مكانة    باطالقالحرارية  من  التساهمية  االصرة  االلكترونات  احد 

.وعند تسليط مجال كهربائي خارجي فان الطاقة المكتسبة سوف تضاف الى طاقتها   holeتاركاً فجوة  

تعمل   وبذلك  بسرعة الحرارية  تدعى  ثابتة  قيمة  الى  فترة  بعد  واكسابها سرعة تصل  تعجيلها  على 

 :   ان حيث drift velocity االنجراف ) االنسياق ( 

Vh = µh E   , Ve = µe E     …………………………1 

hµ  , القابلية الحركية للفجوات :e µ  القابلية الحركية لاللكترونات بوحدات :v sec/2m   
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