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 (Diode)  الدايود -3.3

الكهربائي باتجاه واحد ، وعندما يكون جهد مصعد  هو عنصر الكتروني يمرر التيار  

(anode( الدايود اكثر اايجابية من مهبطه )cathode  فان التيار يمر عبر الدايود ، )

من المصعد الى المهبط ويسمى هذا النوع من استقطاب الدايود باالستقطاب االمامي  

(forward biasingاما اذا كان جهد مصعد الدايود اقل ايجاب ، )  ية من جهد المهبط

، فان الدايود ال يمرر التيار الكهربائي ويسمى هذا النوع من االستقطاب باالستقطاب  

 ( ) reversed biasingالعكسي  الشكل  ويبين  اطرافة  14(  وتسمية  الدايود  رمز   )

(leads . ) 

 

 

  

  

 

 

 

 ( 14الشكل )                                    

 

)تستخدم   المتناوبة  التيارات  او  الجهود  تحويل  دوائر  في  عادة  الى  acالدايودات   )

 ac/dc power( كما هي الحال في مصادر التغذية )dcجهود او تيارات مستمرة )

supply( وكذلك تستخدم في دوائر تنظيم الجهد . )voltage - regulator  وفي ، )

 ( ودوائر اخرى . voltage – limiting circuitsدوائر تحديد الجهود )
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 (forward biasingاالنحياز )االستقطاب( االمامي ) •

( فولتية  الى مصدر  دايود  )   (dc power supplyعند وصل  الشكل  في  (  15كما 

( الطرف  مع  موصوالً  للمصدر  الموجب  القطب  يكون  يسمى      ( pبحيث  ما  او 

(anode)   ( والقطب السالب موصوالً مع الطرفn ( او ما يسمى )cathode  فان ، )

(  p( تتوجة الى موجب المصدر والفجوات في المنطقة )nااللكترونات في المنطقة )

المتصل   منطقة  في  وااللكترونات  الفجوات  فتلتقي  الفولنية  سالب مصدر  الى  تتوجه 

مادتي   التصاق  الكترون   p    ،n)منطقة  التقاء  وعند  يعدله كهربائياً    (  فانه  فجوة  مع 

بالذرة وال يشارك   ويحدث اختفاء للفجوة ويصبح االلكترون الذي مأل الفجوة مرتبطاً 

ولكل   االلكترونات  لكل  ذلك  يحدث  ال  ولكن  الدايود  عبر  المار  الكلي  التيار  في 

الفجوات وبذلك يتشكل تيار عبر الدايود من االلكترونات التي تصل موجب المصدر  

بتاثير  ومن   الشحنات  الحركة لحوامل  .تنتج هذه  المصدر  التي تصل سالب  الفجوات 

الناتج عن المصدر . ان طريقة توصيل اقطاب المصدر   الخارجي  الكهربائي  الحقل 

الشكل )+ موجب على   بهذا  الديود  ( تسمى طريقة    nسالب على    -و   pمع اطراف 

 ( . short circuitاالستقطاب االمامي )يكون فية الدايود كانما 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 15الشكل )                                     
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 (reverse  biasingاالنحياز )االستقطاب( العكسي ) •

بحيث   الفولتية  توصيل مصدر  حالة عكس  في  عبره  التيار  بمرور  الدايود  يسمح  ال 

( للدايود وتوصيل الطرف  Anodeيوصل الطرف السالب للمصدر بطرف المصعد ) 

( للدايود ، فيعمل كأنه مفتاح مفتوح وال  Cathodeالموجب للمصدر بطرف المهبط )

( العكسي  بالتوصيل  العملية  هذه  وتسمى  التيار  والشكل     (reverse biasingيمرر 

 ( يوضح ذلك . 16)

 

 

 

 

 

 

 

 ( 16الشكل )                                           

 

وهنا البد ان نذكر انه ال تتحقق ميزة تمرير التيار في اتجاه واحد في الدايود عندما  

يكون االنحياز االمامي اال اذا كان جهد المصدر الموصول مع الدايود اكبر من قيمة  

الم المادة  اختالف  مع  تختلف  القيمة  وهذه  الدايودات  معينة  ففي  الدايود  منها  صنوع 

تساوي ) القيمة  هذة  تكون  السيليكون  المصدر  0.7vالمصنوعة من  كان جهد  فاذا   .)

اذا كان   الدايود لن يمررالتيار حتى  القيمة فان  الدايود اصغر من هذه  الموصول مع 

جهد   باسم  للجهد  القيمة  هذه  تسمى  امامياً،  التمريرانحيازاً  للوهل  عتبة  يبدو  ة  وقد 

االولى ان جهد عتبة التمرير هو احدى سلبيات الدايود، اال ان هذا الجهد يصبح مفيداً  

 voltage – sensitiveجداً في التطبيقات حيث يعمل الدايود كمفتاح حساس للجهد )

switch  ًتقريبا قدرة  اصغر  جهد  الى  الجرمانيوم  من  المصنعة  الدايودات  تحتاج   .)

(0.2vكي تمرر التيار اذا ك )  ان انحيازها امامياً ، اي  ان جهد عتبة التمريرللدايود

( يساوي  )0.3vالجرمانيوم   والشكل   . في  17(  والجهد  التيار  بين  العالقة  يبين   )

 دايودات السيليكون والجرمانيوم . 
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 ( 17الشكل )                                        

  0.7v   (voltage drop)الدايود من الناحية العملية في معظم التطبيقات يتم تجاهل  

التي خصائص  على  التركيز  ويتم  االمامي  االنحياز  في  توصيلة  والجهد  اعند  ر 

عكسي حيث يعتبر في  الكهربائي له في كالً من حالتي االنحياز االمامي واالنحياز اال

 . (OFF( وفي االنحياز العكسي ) ONاالنحياز االمامي )
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 ( Types of diodeانواع الدايود ) •

الدايودات والتي لها تطبيقات واستعماالت خاصة تختلف في   انواع اخرى من  يوجد 

 خواصها عن الدايود شبة الموصل العادي منها : 

 يستخدم لتثبيت الجهد . ( : Zener Diodeدايود زينر )  -1

2-  ( المتغيرة  السعة  ذات  الدوائر  Varactor Diodeدايود  مع  يستخدم   :  )

 االلكترونية ككشاف متغير السعة . 

3- ( النفقي  حيث  Tunnel Diodeالدايود  العالية  الترددات  مع  يستخدم   :  )

  يستخدم كمكبر ومولد اشارات .

 الضوء .( : يستخدم في كاشفات Photo Diodeالدايود الضوئي ) -4

(: يستخدم كمصدر Light Emitting Diod)  LEDالدايود الباعث للضوء   -5

واالحرف   االرقام  اظهار  وكذلك  الضوئية  لالتصاالت  معلومات  الرسال 

 واالشارات والرموز . 

لتوليد   العالية  الترددات  تستخدم في مجال  الدايودات  اخرى من  انواع  وهناك 

وهناك ايضا دايودات   100GHzاشارات في مجال الترددات التي تصل الى  

 القدرة المنخفضة والمرتفعة . 

 ثنائي شوتكي : 

 

هذذ ا ثنانائتذذاس تعمذذ     ع 

ن قويم ثن تار ثن  ناوبِ إنى 

ثن تذذذارِ ثن مذذذ  ل   و نذذذ  

عنذذا ا يكذذود تذذلتت  ثن تذذار 

 ثن  ناوبِ عاني جاث
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 : Tunnel diodesثنانائي ثننفقي 

 
بشذذك  عذذا   ذذ  يصذذنا ثنانذذائي ثننفقذذي 

ثنجل ذذاوتو  وتكذذود  مذذاصل ثنو ذذ ل  ذذي 

  نطقل ثنك ود ثنحاجز  غتلة   

ي صذذلا ثنانذذائي ثننفقذذي  ذذي ثن و ذذذت  

ثن كمي ت ا اً كانانائي ثن اتي ، أ ا  ذذي 

ثن و ذذت  ثن كمذذي  اوذذف ي صذذلا بطليقذذل 

  خ  فل يبتنها  نحني ثنخوثص   

ض    جال  حات ي نذذا ا ثن تذذار ثي ذذا ي 

ك ود ثي ذذا ي ثن طبذذ  أي أد  ا ثزتيات ثن

ثنانائي ثننفقي يباي  قاو ل سانبل ض   

 ه ث ثن جال ثن حات  

يم خا  ثنانائي ثننفقي كاتذذلثً  ذذي تثرثس 

ثن  ب باس  ثس ثن لتتثس ثن انتل جاثً ويكود 

تثئ اً  ي ثن و ت  ثي ا ي ، وتلثعى كاتلثً 

 ت ل ثنك ود ثن كمذذي ثن طبذذ  ن حصذذول 

 ع ى  قاو ل سانبل  

 

 

 ( 1مثال )

اوجد    . السيليكون  مادة  من  مصنوع  لدايود  الشكل  في  الموضحة  دائرة  من 

𝐼𝐷 , 𝑉𝑅  , 𝑉𝐷     

 الحل: 

 الفولتية على الدايود المصنوع من السيليكون  

V𝐷كما هو معروف لدينا هو )  = 0.7 V . ) 

 كيرشوف الثاني على الدائرة نحصل على وبتطبيق قانون  

𝐸 − 𝑉𝐷 − 𝑉𝑅 = 0 

𝑉𝑅 = 𝐸 − 𝑉𝐷 = 8 − 0.7 = 7.3 V  

𝐼وبتطبيق قانون اوم   =
𝑉

𝑅
 نحصل على   

I𝐷 = I𝑅 =
7.3

2.2×103 = 3.32mA  
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 ( 2مثال )

 توصيل الدايود في المثال السابق كيف ستكون نتائج المطاليب ؟  اذا تم استبدال اتجاة

 الحل: 

 بما ان الدايود بحالة االنحياز العكسي فأنه ال يمرر

 التيار اي انة كأنما تكون الدائرة  

 (open circuitمفتوحه )

I𝐷 = 0 A , I𝑅 = 0A  

V𝐷 = E − V𝑅 = E − 𝐼𝑅𝑅 

=8 - (0)(2.2)= 8V        

∴ V𝐷 = E = 8V  

 

 (Transistorالترانزستور ) -3.4

التي   التكنولوجيا الصغيرة  اليكتروني يصنع من اشباه الموصالت )وهي  هو عنصر 

التحكم   ويمكن  كمضخم  او  كهربائياً  به  متحكم  كمفتاح  اما  ويستخدم  العالم(  غيرت 

عبر   المتدفق  بالماء  التحكم  لطريقة  مشابهة  بطريقة  الترانزستور  في  المار  بالتيار 

ه( . يمكن التحكم بالماء المتدفق عبر الصنبور بواسطة لولب الصنبور  صنبور )حنفي 

يسلط   تحكم صغير  تيار  او  جهد  بواسطة  بالتيار  التحكم  فيتم  الترانزستور  في  اما   ،

 lightlyوتكون قليلة التشويب )  (B) ( baseالتحكم القاعدة )   ( leadعلى طرف )

doped)   بين يمر  كبير  بتيار  التحكم  للترانزستورفيتم  االخرين  الجامع   الطرفين 

(collector ) (C)   ( التشويب  متوسط  والباعث  moderately dopedويكون   )

(emitter) (E) ( التشويب  تجمع   (heavily dopedويكون عالي  ان  يمكن  كما   .

دائرة   وتكوين  واحدة  الكترونية  بقطعة  مخفية  بصورة  الترانزستور  من  مجموعة 

 ( . 18كما موضح في الشكل ) (Integrated Circuit( )ICالكترونية متكاملة )
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                                                                        Integrated Circuit 

 (18الشكل )                                              

فيما   وتختلف  الترانزستور  من  مختلفة  انواع  تيار  تتوفر  مواصفات  بعض  في  بينها 

التحكم فبعض الترانزستورات تمتلك ميزة التحكم التياري المتغير وبعضها االخر ال  

يمتلك هذه الميزة وبعض الترانزستورات تكون عادة في حالة قطع حتى يسلط على  

طرف تحكم الترانزستور جهد، اما البعض االخر فبالعكس يكون في حالة عمل حتى  

تيار    يسلط جهد على يمر  الترانزستور في حالة عمل  يكون  . وعندما  التحكم  طرف 

عبر الترانزستور ولكن مقدار هذا التيار يختلف من حالة الى اخرى . تحتاج بعض  

وبنفس   التحكم  طرف  على  جهد  تسليط  الى  عمل  حالة  في  تصبح  كي  الترانزستور 

المسل الجهد  وجود  مع  التحكم  طرف  في  تيار  مرور  من  البد  طرف  الوقت  على  ط 

بينما يكفي تسليط الجهد على طرف التحكم كي يعمل الترانزستور في انواع   التحكم 

في  وسالب  االنواع  بعض  في  موجب  يكون  المطلوب  التحكم  جهد  ان  كما   ، اخرى 

 انواع اخرى . 

القطبية   ثنائية  الترانزستورات  عائلة  هي  للترانزستورات  األساسية  العائالت 

(bipolar junction transistors( والتي تختصر )BJT  والترانزسترات الحقلية )

(field-effect transistors( بالرمز  مختصر  بشكل  لها  يرمز  والتي   )FETs  )

األساسي بين هاتين العائلتين هو ان الترانزستورات ثنائية القطبية تحتاج الى    .الفرق

ترانزستورات   الدخل ، اما  انحياز في  الى جهد ، وعملياً ال    FETتيار  فتحتاج فقط 

 تحتاج الى تيار في الدخل، 
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وتعتمد الترانزستورات ثنائية القطبية في عملها على حركة نوعي حوامل الشحنات   

اما  )االلكتر  القطبية،  ثنائية  ترانزستورات  تسمى  ولذلك  والجوات(  ونات 

حوامل   من  واحد  نوع  حركة  على  عملها  مبدأ  في  فتعتمد  الحقلية  الترانزستورات 

الشحنات . بما ان الترانزستورات الحقلية ال تستهلك في الداخل اي تيار، لذلك يمكن  

وهذا يعني ان قطب التحكم  (  عالية جداً،  input impedanceاعتبار ممانعة دخلها )

للترانزستور الحلقي لن يكون له اي تأثيرعلى مصدر القيادة الذي يقود الترانزستور  

تيار   يوجد  ال  ذكرنا  كما  وهنا  المستهلك  التيار  عن  ناتجا  يكون  التاثير  )الن  الحلقي 

تياراً   التحكم  طرف  يستهلك  ان  يمكن  القطبية  ثنائية  الترانزستورات  في  مستهلك(. 

 ر من دائرة القيادة فيؤثر على ديناميكية عمل دائرة القيادة .صغي 

اكثر انتشارا في التطبيقات هذه االيام وذلك بالمقارنة مع    FETتعتبر ترانزستورات  

  ، الحقلية  الترانزستورات  ميزات  بسبب  وذلك  القطبية  ثنائية  ترانزستورات 

 قطبية بالميزات التالية:فالترانزستورات الحلقية تمتاز عن ترانزستورات ثنائية ال

 ال تستهلك تياراً في طرف الدخل.  •

 عملية انتاجها اسهل من الترانزستورات ثنائية القطبية.  •

فان  • وبالتالي  السيليكون(  من  اقل  حجماً  تحتاج  )النها  ارخص  انتاجها  كلفة 

الدوائر   لتصنيع  مالئمة  يجعلها  مما  جداً  صغيراً  يكون  ان  يمكن  حجمها 

 (. ICاملة ) االلكترونية المتك

التبادلية  ناقليتها  قيمة  انخفاض  هو  الحقلية  الترانزستورات  سلبيات  ابرز  احد 

(tranceconductance  نفس القطبية وذلك عند  ثنائية  الترانزستورات  ( مقارنة مع 

عند   الحال  هي  كما  كبيراً  يكون  لن  الجهد  ربح  فان  ولذلك   ، التيارات  مستويات 

الق ثنائية  ترانزستورات  في  استخدام  الحقلية  الترانزستورات  تستخدم  ما  نادراً   . طبية 

( البسيطة  المضخمات  الدخل  simple amplifiersدوائر  ممانعة  كان  اذا  اال   ،)

 العالية جداً وتيار الدخل المنخفض من اهم المتطلبات الواجب تحقيقها في المضخم . 
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3.4. A-  ترانزستورات ثنائية القطبية (Bipolar junction transistors ) 

بها   يتحكم  كمفاتيح  استخدامها  ويمكن  اقطلب  ثالث  ذات  عناصر  عن  عبارة  هي 

بنوعين ) الترانزستورات  هذه  وتتوفر  او كمضخمات  ) npnكهربائياً  و   )pnp  كما  )

( الشكل  على  19في  عمله  مبدأ  في  يعتمد  انة  اي  القطبية  ثنائي  تسمية  .وجاءت   )

 ً  .  االلكترونات والفجوات معا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 19الشكل )                                                  
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العمل لكالهما واحدى فقط االختالف في االنحياز )  ( وقطبية مصدر  biasingمبدأ 

تكون حامالت االغلبية للشحنة التي    ( npn)الطاقة المسلطة عليها . ففي الترانستور  

االلكترونات التي تتحرك من الباعث الى الجامع  تقوم بعملية التوصيل الكهربائي هي  

.  ( الترانزستور  قاعدة  طرف  على  موجب  انحياز  جهد  سلط  تصبح  Bفاذا  بحيث   )

( للباعث )Bالقاعدة  بالنسبة  هذا  E( موجبة  القاعدة ويسمح  التيار عبر  فيمر  التيار ( 

( الباعث  دائرة  في  يمر  اكبر  بتيار  بالتحكم  المجمع    -(  emitterالصغير 

(collector.)   ( 20كما موضح في الشكل . ) 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 20الشكل )                                             

الترانزستور في  بعملية    (pnp)   اما  تقوم  التي  للشحنة  االغلبية  حامالت  تكون 

كما موضح  الفجوات التي تتحرك من الباعث الى الجامع .  كهربائي هي  التوصيل ال

 ( . 21في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 ( 21الشكل )                                             
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 ( 1مالحظة )

•  ( الجامع  )𝐼𝐶تيار  الباعث  تيار  اقل من  دائماً  يكون   )𝐼𝐸  القاعدة تيار  بمقدار   )

(𝐼𝐵  وذلك بسبب حصول ) عملية اعادة االلتحام التي تحصل في منطقة القاعدة

 بين الفجوات وااللكترونات . 

• ( القاعدة  ) 𝐼𝐵تيار  الباعث  لتيار  نسبة  جداً  صغيراً  يكون   )𝐼𝐸  منطقة الن   )

 القاعدة رقيقة ونسبة تطعيمها بالشوائب قليلة . 

فيكون تيار    (𝐼𝐸من تيار الباعث )  %1( يساوي مثالً  𝐼𝐵اذا كان تيار القاعدة ) •

 ( . 𝐼𝐸من تيار الباعث )   %99( حوالي 𝐼𝐶الجامع ) 

فيكون   • الجامع  انحياز طرف  اما   . امامي  انحياز  الباعث يكون  انحياز طرف 

 انحياز عكسي . 

)الباعث   • واطئة  ممانعة  عنة  ينتج  للقاعدة  نسبة  للباعث  االمامي   –االنحياز 

 االستنزاف وتقليل جهد الحاجز بينهما . القاعدة( وذلك بسبب تضيق منطقة 

القاعدة( وذلك    –االنحياز العكسي للجامع نسبة للقاعدة ينتج عنة ممانعة عالية )الجامع

 بسبب اتساع منطقة االستنزاف ويزداد جهد الحاجز بينهما . 


