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 الموصالت    الشباه Egتاثير الحرارة على فجوة الطاقة المحظورة  

 

الشكل يبين اعتماد فجوة الطاقة على درجة الحرارة للسليكون والجرمانيوم وارسنيد  

 الكاليوم 

من   كل  تحتوي  الموصالت،  أشباه  عائلة  إلى  والجرمانيوم  السيليكون  مادتي  تنتمي 

،  (  valence electrons)ذرتي السيليكون والجرمانيوم على أربعة الكترونات تكافؤ 

الخارجية  ) االغلفة  وتشغل  االعلى  الطاقة  ذات  الكترونات  هي  التكافؤ  الكترونات 

(valence shellوتساهم الذرة   لتك  النواة  عن  االبعد  االلكترونات (  في    هذه 

التفاعالت الكيميائية التي تحدد الخواص االلكترونية للمادة( واالختالف بينهما هو أن  

بروتون في النواة بينما ذرة الجرمانيوم تحتوي على    14ذرة السيليكون تحتوي على  

  𝑛( حيث ان  2𝑛2) بروتون وتوزع االلكترونات على المدارات حسب العالقة    32

. المدار  رقم  ا  تمثل  وتوزيع  6لشكل)ويوضح  السيليكون  لمادة  الذري  التركيب   )

 االلكترونات على المدارات الثالثة . 

 

 

 

 

 

 ( التركيب الذري للسليكون 6الشكل )                               

http://ecee.colorado.edu/~bart/book/book/chapter2/ch2_3.htm#fig2_3_9
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 ( شكل توضيحي لترابط ذرات السيلكون مع بعضها7الشكل )                  

( والذي بدوره    sand( من الرمل )Si)     Siliconيمكن الحصول على السيليكون   

. االرض  من  وبسهولة  علية  الحصول  ويمكن  ومتاح  متوفر  الرمل    يكون  يدخل 

( ينتج  ℃  2000)   عمليات تنقية معقدة حيث يمزج الرمل مع الكاربون تحت حرارة

تحويل السيليكون الخام الى مركب غازي    بعد ذلك يتم   %98عنة سليكون خام وبنقاء  

يتم خلطة مع الهيدروجيين للحصول على درجة عالية من النقاء   من السيليكون ثم 

( الكريستاالت  متعدد  تشكيلها  Polycrystalline Siliconالسيليكون  اعادة  يتم   )

 على شكل سبائك من السيليكون . 

 

 

 

 

 

 

 شكل توضيحي للتركيب الذري للسيلكون النقي              صورة لعنصر السيليكون            

 ( 8الشكل )                                                   
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 (Dopingاالشابة )  -3.1

الموصلة  المواد  من  العازلة  المواد  الى  اقرب  يكون  النقي  السيليكون  ان  الحقيقة  في 

اشابة   عمل  يتطلب  لذلك  حر  الكترون  أي  فية  يوجد  ال  الذري  التركيب  كون 

(Doping  )وعلية نضيف    ( وهي عملية حقن مادة ما )مانحة( الى مادة أخرى )قابلة

نحة( الى مادة السيليكون )القابلة( وبهذا  خماسي الكترونات التكافؤ )الما ( Pالفسفور )

نوع   من  مادة  على  للحركة    Nنحصل  قابل  ذرة  لكل  حرواحد  الكترون  لديها  اي 

 واالنتقال بحرية اذا تاثر بموثر خارجي. وكما موضح في الصورة التالية.

 

 

 

 

 

 N-type  ( Doping ( شكل توضيحي لعملية االشابة )9الشكل ) 

فان  المشاب  السيلكون  من  النوع  هذه  على  خارجي  كهربائي  مجال  تسليط  تم  فاذا 

االلكترونات الحرة سوف تتحرك بشكل عشوائي ال ينتج عنة اي تيار يمر في الحمل  

في   كما  محدد  باتجاه  للحركة  االلكترونات  لتوجية  دافعة  قوة  علية  تسليط  تم  اذا  ال 

 (. 10الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 ( 10الشكل )                             
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يتوجب اشابة السيليكون    P-typeوفي حالة مشابهة للحصول على سيليكون من نوع  

( واحدة    Holeثالثية الكترونات التكافؤ والذي ينتج عنه فجوه )   (B)   بمادة البرون  

 . ( 11لكل ذرة وكما موضح في الشكل )

  

 

 

 

 

 

 P-type  ( Doping  شكل توضيحي لعملية االشابة )( 11الشكل )            

وسيليكون نوع     ( n) قد تتسائل لماذ هذا النوع الجديد من السيليكون ؟ سسليكون نوع 

(p)   وما فائدة هذا االنواع الجديدة في تصنيع العناصر االلكترونية ؟ ولماذا كل هذا ،

 الحديث عن هذا االنواع الجديدة ؟ 

من   نوعين  لدينا  فان  وبالتالي  نواقل  هي  المشابة  الجديدة  السيليكونية  البلورات  ان 

ترونات  ( يحقق الناقلية من خالل حركة االلكnالنواقل ، االول وهو السيليكون نوع )

 ( يحقق الناقلية من خالل حركة الثقوب ، وهذا الشيء هام جدا ،  pوالثاني وهو نوع )

 

العناصر   تصميم  في  جداً  هام  النوعين  في  الكهربائي  التيار  نقل  اسلوب  الن 

   ( . solar cellsااللكترونية كالدايود والترانزستورات والخاليا الشمسية )

3.2-PN – junction    

السيليكون)   لمادة  النوعيتين  على  حصلنا  ان  على  N-type  , P-typeبعد  نعمل   )

( بينهما  وصلة  بين PN-junction ايجاد  فاصلة  منطقة  ظهور  نالحظ  حيث   )

  ( تسمى  في  depletion regionالنوعيتين  موضح  وكما  االستنزاف  منطقة  او   )

 ( . 12الشكل )
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 يظهر به منطقة النضوب بعد وصلة نوعيتين من السيليكون ( شكل توضيحي 12الشكل )     

هذة   تكون  وبذلك  منها  القريبة  الفجوات  لملئ  القريبة  الحرة  االلكترونات  تنتقل  حيث 

منطقة   في  )االلكترونات  االغلبية  الشحنة  حامالت  من  خالية     N-typeالمنطقة 

ال لاللكترونات من  ( بسبب هذه الهجرة او االنتقP-type   والفجوات الحرة في منطقة

المحاذية   حال   PN-junction المنطقة  ستكون    (ionization )التأين    ستظهر 

  P-type   وسالبة الشحنة في منطقة  N-typeبعض الشيء موجبة الشحنة في منطقة  

حيث يتولد فرق جهد بين النوعتين من السيليكون    ( . 13وكما موضحة في الشكل )

ا على منع عبور او هجرة الكترونات إضافية عبر  المشاب  حيث يعمل فرق الجهد هذ

 Potential Barrier) ويسمى هذا الجهد ) بحاجز الجهد  (  PN-junctionوصلة )

ونسبة   المستعملة  الموصل  شبة  مادة  نوع  على  الدايود  الجهد   حاجز  مقدار  ويعتمد 

الشوائب المطعمة بها ودرجة حرارة المادة . وتتوقف هجرة انتقال االلكترونات عبر  

 ( عندما تحصل حالة التوازن . (PN-junctionوصلة 

 

 

 

 

 

   

 االلكترونات وظهور حالة التأين( شكل توضيحي يظهر به هجرة 13الشكل )     


