
الموصالت (                                    ( Semi-Conductorsأشباه 

تقسم المواد من حيث قابلية التوصيل للتيار الكهربائي إلى :

 ) مثل النحاس والحديدConductorsالمواد الموصلة  ( 
 )     مثل المطاط والخشبInsulatorsالمواد العازلة   ( 

 ) مثل السليكون ، الجرمانيومSemi Conductorsالمواد شبه الموصلة   (
شبه الموصل النقي عديم الفائدة ألنه يكون متعادل الشحنة

p-typeشبه الموصل الموجب 
)النقيالموصلشبهإلىوالغاليوم،األلمنيوممثلالتكافؤثالثيةشوائببإضافةعليهالحصوليتم

ويكون                    حامل للفجوات ذات الشحنة الموجبة ).
n-type        شبه الموصل السالب 

)النقيالموصلشبهإلىواالنتيمونالفسفورمثلالتكافؤخماسيةشوائببإضافةعليهالحصوليتم
ويكون                    ذو شحنة سالبة ).

  باإلمكان الحصول على شبه موصل بمواصفات مختلفة باالعتماد على :مالحظة :
             كمية الشوائب ،  درجة الحرارة ،  مدة اإلضافة ،  حجم القطعة

1



تجذبوبذلكموجبةشحنةالنواةتمتلك.دوارةبالكتروناتمحاطةنواةرآهافقد،مثالياالذرةبوهرصور
Centrifugal)المركزعنالطاردةالقوةوجودولوال،االلكترونات Force)لسقطتحركتهاعنوالناتجة
Stable)مستقرمدارفيإلكترونينتقلعندما.النواةفيااللكترونات Orbit)،التيالمناسبةالسرعةلهتكون

لهامعزولةسليكونذرةيبين(a-1)الشكل.النوويالجذبتوازنأوتعادلالمركزعنالطاردةالقوةتجعل
األول،المدارفيإلكترونانينتقل،االلكتروناتمنالعددنفسهناكسيكونوبذلك،نواتهافيبروتون(14)

Valence)التكافؤمدارأوالخارجيالمدارفيوأربعة،الثانيالمدارفيالكتروناتوثمانية 0rbit)،إن
االلكترونات الدائرة األربعة عشر تعادل شحنة النواة ولذلك يكون تأثير الذرة (عن بعد) متعادل كهربائيا .

الدوارةااللكتروناتوعدد(32)هوالنواةفيالبروتوناتعددأي،معزولةجرمانيومذرةيبين(b-1)الشكل
رباعيةبالعناصروالجرمانيومالسليكونيدعى.الكتروناتأربعةعلىالخارجيالمداريحتوي،أيضا(32)

( العنصر الرباعي يعني ذلك العنصر الذي يملك أربعة الكترونات تكافؤية ) (tetravalent elementsالتكافؤ (

الموصالت(  أشباه  ( Semi-conductors  Theoryنظرية 
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المداري القطر  نصف 
مداريةأحجامهناكحيثمناسبةسرعتهدامتماقطرنصفأيلهمدارفيينتقلأناإللكترونيستطيعال

اإللكترونامتالكهوذلكوسبب،(forbidden)محظورةاألقطارأنصافبعضأنهأيفقطمتاحةمعينة
(يصلحموجةلكونه،وموجية.واحد)مكانفيمتجمعةكتلة(لهالجسيمفعليفعل،جسيميهلطبيعتين

فقط لمدار يساوي محيطه طول موجة ذلك اإللكترون أو مضاعفاته )  .

للتغلبشغلإنجازيجبألنهاكبرمدارإلىصغيرمدارمنإلكترونلتحريكطاقةإلىنحتاج(a-2)الشكلفي
على قوة جذب النواة . لذلك كلما كان مدار إلكترون ما كبيرا ، كبرت طاقته الكامنة نسبة إلى النواة .

Energyالطاقة(مستويات
Levels )

المدار.(b-2)الشكلفيكمامستقيمةأفقيةبخطوطالمنحنيةالمداراتنمثلأننستطيعالرسملتسهيل
1st)األولالطاقةمستوىيمثلاألول energy level).كلما.الخ...الثانيالطاقةمستوىيمثلالثانيالمدار
أوكالحرارةخارجيةطاقةسقطتلو.أكبرمدارهوكانأعظماإللكترونطاقةكانتعالياالطاقةمستوىكان

وتوصفأكبر)(مدارأعلىطاقةمستوىإلىإلكترونرفعتستطيعفإنهاماذرةعلىأخرىإشعاعاتأوالضوء
األصليمستواهإلىيرتدماسرعاناإللكترونألنطويالتدومالالحالةوهذهاستثارةحالةفيبأنهاالذرة

ويحرر الطاقة المكتسبة عند ارتداده على شكل حرارة أو ضوء أو إشعاعات أخرى .
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البلورات
تربطالتيوالقوى،البلورةيدعىمرتببنسقنفسهاتنظمفإنها،صلبةمادةلتكونالذراتتتحدعندما
Covalent)التساهميةاألواصرتدعىمعاالذرات bonds).الكتروناتأربعةتمتلكالمعزولةالسليكونذرةإن

الكتروناتثمانيةالتكافؤيةمداراتهافيتحويبحيثبطريقةالسليكونذراتوتتحدالتكافؤيمدارهافي
كماالتساهميةاألواصرتتشكلوبذلك،المركزيةالذرةمعبإلكترونتساهممجاورةسليكونذرةكلأنحيث
اإللكترونفإنأكبر)(مدارأعلىطاقةمستوىإلىتكافؤياإلكتروناخارجيةطاقةترفعوعندما.(3الشكل(في

تساهميةأصرةتكافئالفجوةإن،(hole)فجوةيدعىالفراغهذا،الخارجيالمدارفيفراغايخلفالمغادر
ممزقة .

4

أيمداريتأثرال،بلورةمكونةالسليكونذراتتتحدعندما
بالنوىبلفقطبذرتهالموجودةبالشحناتإلكترون

تحويهاالتياألخرىالذراتكافةفيالموجودةواإللكترونات
لهااألولىالمداراتفيالمنتقلةاإللكتروناتكلإن.البلورة

الثانيةالمداراتإلكتروناتعنقليالمختلفةطاقةمستويات
(4)الشكلفيكما(band)حزمةأوتجمعاتشكلفإنهاوبذلك
أوممتلئةحزمأنهاأي،داكنةكمناطقالطاقةحزميبينحيث

مشبعة .

حزم
الطاقة

الشكل
(4)
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فيالتوصيل
البلورات

: ( c°273عند الصفر المطلق ( -

البلورةخاللالتحركاإللكتروناتتستطيعالالدرجةهذهعند
داخلعميقامطمورةالداخليةالمداراتإلكتروناتألن

منجزءافتشكلالخارجيالمدارإلكتروناتأماالذرات
تكتسبلممااإلفالتتستطيعالوبذلكالتساهميالربط
عازلعملتعملالسليكونبلورةفإنوعليه،خارجيةطاقة
التوصيلحزمةتكونحيث.المطلقالصفردرجةعندتام

إلكترونأيعندكافيةطاقةتوجدالأنهيعنيوهذا،فارغة
(5في مدار حزمة التوصيل كما في الشكل ( فوق الصفر المطلق

التساهميةاألواصربعضتحطيمعلىالحراريةالطاقةتعمل:
كلوفي،التوصيلحزمةإلىالتكافؤيةاإللكتروناتوتدفع
وراءهيخلففإنهالتوصيلحزمةإلىإلكترونيرفعمرة

الحرةاإللكتروناتعددويزدادالتكافؤحزمةفيفجوة
(6بزيادة درجة الحرارة كما في الشكل (

عند درجة حرارة الغرفة  (  : (
25°Cمعظمفيمنهاالستفادةيمكنالجداصغيريكونالتيار

والجيدةموصلةغيرالسليكونقطعةفتكونالتطبيقات
وفي.(Semiconductor)موصلشبهتدعىلذاجيدةعازلة
أيضاموصلشبهالجرمانيومبلورةتعتبرالغرفةحرارةدرجة

يكونحيثوالجرمانيومالسليكونبينكبيرفرقهناكولكن،
عددهامنأقلالسليكونبلورةفيالحرةاإللكتروناتعدد
جعلتالتياألسبابمنواحدوهذا،الجرمانيومبلورةفي

السليكون أكثر استخداما .
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تيار
يوجد في شبه الموصل نوعان من التيار هما تيار حزمة التوصيل وتيار الفجوة .الفجوة

حزمةفيفجوةتتخلفحيثالتوصيلحزمةإلىالتكافؤحزمةمنإلكترونبرفعالحراريةالطاقةتقوم
(7التكافؤ كما في الشكل (

تختفيذلكيتموعندما،الفجوةإلىيتحركأن(A)فيالتكافؤياإللكترونيستطيعبالطاقةطفيفوبتغيير
إلىينتقلأنيستطيع(B)فيالتكافؤياإللكترونفإنهذاوبعد(A)فيجديدةأخرىوتظهراألصليةالفجوة
تتحركفجوةسيكافئوهذا،باألسهمالمبينالطريقعبرتتحركأناإللكتروناتوتستطيع،الجديدةالفجوة
نقيموصلشبهفيالتوصيلمدارفيإلكترونأيوجودإن.(ABCDEF)الطريقعبرالتكافؤحزمةخالل
،فجوة)–(إلكترونأزواجتنتجالحراريةالطاقةإنأخرىبعبارة،التكافؤيالمدارفيفجوةوجوديعني

وتعمل الفجوات عمل الشحنات الموجبة بينما اإللكترونات تعمل كشحنات سالبة .
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سالب ( نوع  موصل  (n-typeشبه 
ستقوم،التكافؤيمدارهافيحرةإلكتروناتخمسةنضيف،إضافيةتوصيلحزمةإلكتروناتعلىللحصول

إلىاالنتقاليستطيعزائدإلكترونويبقىالسليكونمنجيرانأربعةمعالتساهميةاألواصربتكوينالذرةهذه
كميةعلىالسيطرةبواسطةالتوصيلحزمةإلكتروناتعددعلىالسيطرةويمكن،التوصيلحزمةمدار

تقلقليلةبأعدادفجوة)–(إلكترونأزواجتوليدفيمستمرةالحراريةالطاقةتبقىولكن.المضافةالشوائب
األغلبيةبالحامالتاإللكتروناتتسمىلذلك،التطعيمعنالناتجةالتوصيلحزمةإلكتروناتعددعنكثيرا

(majority carriers)،المانحةبالذراتالتكافؤالخماسيةالذراتوتسمى(donor)،تنتجألنهاوذلك
منالنوعهذاتكوينكيفية)يبين8)والفسفور.والشكلاالنتيمون،الزرنيخذرةمثلالتوصيلحزمةإلكترونات

أشباه الموصالت

أوالطليقةاإللكتروناتعددزيادةأجلمنالبلورةإلىالتكافؤ)رباعية(ليستالشوائبمنذراتإضافةهو
شبهعلىوسنحصلنقي.غيرأومطعمموصلشبهتدعىالبلورةتطعمعندما،الفجواتعددزيادةألجل

. (p-type) أو شبه موصل نوع موجب (n-typeموصل نوع سالب (

التطعيم
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موجب ( نوع  موصل  – pشبه 
type)

ذراتمعمكتملةتساهميةأواصرثالثةتكوينعلىستعملالنقيةالبلورةإلىالتكافؤثالثيةذراتبإضافة
السيطرةبواسطةعددهاعلىالسيطرةويمكن،ثالثيةذرةكلفيفجوةوستظهر،بهاالمحيطةالسليكون

التوصيلحزمةإلكتروناتبينما،األغلبيةالحامالتهيالفجواتتكونوعليه،المضافةالشوائبكميةعلى
،األلمنيومذرةمثل(acceptor)المتقبلةبالذراتالتكافؤالثالثيةالذراتوتدعى،األقليةالحامالتهي

) يبين كيفية تكوين هذا النوع من أشباه الموصالت9الغاليوم والبورون . والشكل(

اإلجمالية (  ( bulk resistanceألمقاومة 
(rb)
إجماليةمقاومةلهكانتخفيفاالموصلشبهتطعيمكانوكلما،إجماليةمقاومةالمطعمالموصللشبهإن

عالية  أما إذا زاد التطعيم فإن المقاومة اإلجمالية تقل
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الموصالت                                        أشباه  ثنائيات   

الوصلة
junction

وصالت
(pn)

عبارة عن ملتقى المنطقة من النوع الموجب مع المنطقة من النوع
السالب . junctionالوصلةثنائي diode

أحديطعمالجرمانيومأوالسليكونمثلنقيموصلشبهمادةمنبلورةعلىp-nالوصلةثنائيتشكيليتم
التكافؤ)،(ثالثيةمتقبلةبشوائباألخرالجانبالتكافؤ)،ويطعم(خماسيةمانحةبشوائبالبلورةهذهجانبي
بالمادةالمتصلاألول،طرفينللثنائيإننالحظالوصلةلثنائيااللكترونيوالرمزالتركيب(1)الشكلويبين
الكاثودعليهويطلقnنوعبالمادةالمتصلالثانيوالطرف،Aبالحرفله)ويرمزAnode)عليهويطلقpنوع

(Cathode ويرمز له بالحرف (K .

الجزءفيالتيار)(حامالتالشحناتغالبيةتكونحيثالوصلةثنائيفيالشحناتتوزيعيبين(2)الشكل
غالبيةتكونبينما،الجزءهذافيأقلية(Electrons)االلكتروناتوتمثل(Holes)الفجواتهي(p(نوعاأليسر

) الكترونات وتمثل الفجوات أقلية في هذا الجزء .nالشحنات في الجزء األيمن (نوع 
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طبقة 
منالقريبةالمنطقةفإنهذهواالتحاداالنتشارلعمليةنتيجةاالستنزاف

،حرةفجواتأوالكتروناتعلىتحتويالأصبحتالوصلة
النمتعادلةغيرأصبحتالمنطقةهذهفيالشحنةأنكما

ايونشكلعلىذرتهيتركpالمنطقةإلىيعبرالذياإللكترون
المنطقةإلىpالمنطقةمنتعبرالتيالفجوةأنكما،موجب

nمنطقةتتكونوهكذا،سالبايونشكلعلىذرتهتبقى
هذهعلىويطلقالوصلةجانبيعلىالشحناتمنخالية

Depletionاالستنزافالمنطقة(منطقة Region)زوجكلإن
القطبثنائييسمىسالبوايونموجبايونمنمتكون

(dipole)،ثنائيفياالستنزافمنطقةيبين(4)الشكل
تركيزنسبةعلىاالستنزافمنطقةعرضويعتمدp-nالوصلة

الشوائب في مادة شبه الموصل .

المنحاز غير  الثنائي 
منكلتركيزيكون(p-n)الوصلةثنائيتشكيلعند

المادتينبينالوصلةجانبيعلىوالفجواتااللكترونات
(p&n)فياالختالفلهذاونتيجة،(3)الشكلفيكما

منتنتشرسوفالشحناتفإنالوصلةجانبيعلىالتركيز
تنتشرحيث،تركيزاألقلالوسطإلىتركيزاألكثرالوسط

الفجواتتنتشركما،pالمادةإلىnالمادةمنااللكترونات
منالقريبةااللكتروناتفإنلذا،nالمادةإلىpالمادةمن

واتحادهاpالمادةإلىانتشارهانتيجةاختفتقدالوصلة
إلىpالمادةمناألخرىهيانتشرتالتيالفجواتمع

فولتيةتوجدالأيمنحازغيروصلةثنائي).nالمادة
خارجية مسلطه عليه ) .
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الحاجز الجهد 

إلىالموجبةالشحنةمناتجاههيكونكهربائيمجاللهقطبثنائيكلإن
يكافئايوناتبينكهربائيمجالووجود،(5)الشكل،السالبةالشحنة
الفاصلأوالحاجزبالجهدهذاالجهدفرقيسمى،إعاقة)(جهدجهدفرق

(barrier potential).حرارةدرجةعند(25°C)الحاجزالجهديساوي
(0.3V) 0.7) تقريبًا في ثنائي الجرمانيوم وV. في ثنائي السليكون (

الحرارة درجة  تأثيرات 
تكونحيثواحدة)مئويةدرجةقدرهالحرارةدرجةفيارتفاعلكلفولتملي2,5بمقدار(الحاجزالجهديقل

ΔV = - 0.0025ΔT

حرارة    . مثال : درجة  في  يعمل  سليكون  لثنائي  الحاجز  الجهد  احسب   75˚C

التغيير في فولتية الجهد   
التغيير في درجة حرارة شبهالحاجز

الموصل
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الطاقة : تل 
عند إلقاء نظرة على ثنائي غير منحاز من وجهة نظر الطاقة  . هذا سيمنحنا إدراكا اكبر لما يحدث عند الوصلة

سيظهر،(nمادةالىpمادةمنفجأةتتغيرالتيالوصلةتلكفجائية(وهيوصلةوجودنفرضاالنتشار:قبل
الجهةتحوي.الوصلةعبرااللكتروناتانتشارقبلالطاقةحزميبينالذي(a-6)الشكلفيكماالطاقةمخطط

pالجهةتحويبينما.التكافؤحزمةفيالفجواتمنالعديدعلىnالتوصيلحزمةفيااللكتروناتمنالعديد
لبشحنةلهاالتكافؤثالثيةذراتفيهاpالجهةالنوذلك؟nحزممنقليالأعلىpحزملماذاولكن

مناقلالكتروناتيجذب(3شحنته(+لبفانوبذلك(5مقدارها(+لبشحنةلهاnالجهةبينما(3مقدارها(+
.  (5لب شحنته (+ هذاnحزمإلىنسبةأعلىإلىتتحركpحزمفانالوصلةالتوصيلحزمةالكتروناتتعبرعندماالتوازن:عند

عندماذلكسببإن.الوصلةتعبرلكيالكافيةالطاقةلهاتعدلمnجهةفيالموجودةااللكتروناتإنيعني
إلىيحتاجالأي،االنتشارظاهرة(حسبالتكافؤالثالثيةالذراتإحدىفجوةيمألالوصلةماإلكترونيعبر

التيطاقتهأضافألنه،التكافؤثالثيةالذرةعنبعيدًاالتوصيلحزمةمداريرفعاإللكترونهذاإن.طاقة)
ليدخلالسابقمنأعلىطاقةإلىيحتاجالعبوريريدآخرإلكترونأيفانولذلك.التوصيلحزمةإلىيحملها
طبقةتكونإنبعدnحزمإلىنسبًةاألعلىإلىتحركتpحزمإنالقوليطابقوهذاالتوصيل.مدارنطاقإلى

االستنزاف قد تكونت.

تمتلكالnالجهةفيااللكتروناتإنأخرىبعبارةالتوازن.يتمأنبعدالطاقةمخططيبين(b,c-6الشكل(
كتليظهرالوصلةعبورمحاولتهحيناإللكترونيسلكهالذيالطريقفانالوصلةتعبرلكيالكافيةالطاقة
مصدرمنطاقةيتسلملمماالتلهذايتسلقإناإللكترونيستطيعالولذلك.(c-6الشكل(الحظللطاقة
خارجي
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األمامي: االنحياز 
األمامي االنحياز  لتحقيق 

nوالجانبللبطاريةالموجببالقطبمتصلللثنائيpالجانبيكونبحيثببطاريةp-nالوصلةثنائيتوصيل
للثنائي متصل بالقطب السالب للبطارية ، وهي الحالة التي تسمح بمرور التيار.

جهد البطارية الخارجية (جهد االنحياز) اكبر من الجهد الحاجز .
الحامالتهيوالتيالحرةااللكتروناتيدفعللبطاريةالسالبالطرففإنتتنافر،المتشابهةالشحناتألن

ويقوم،اإللكتروناتتياريسمىالحرةلإللكتروناتالسريانهذا،الوصلةباتجاهnالمنطقةفياألكثرية
 باإللكترونات بصورة مستمرة عبر أسالك التوصيل الخارجية .nالطرف السالب للبطارية بتزويد المنطقة 

االستنزافلمنطقةالحاجزالجهداجتيازمنتتمكنلكيكافيةطاقةاإللكتروناتبإعطاءالبطاريةتقوم
فقدتقدالحرةااللكتروناتهذهتكونالتوصيلحزمةوفيpالمنطقةوفي،pالمنطقةإلىخاللهاوالتحرك

(7طاقة كافية لتلتحم حاال مع الفجوات في حزمة التكافؤ . الشكل (

،تتجاذبالمختلفةالشحناتأنبما
يقومللبطاريةالموجبالطرففإن

التوصيلحزمةإلكتروناتبجذب
،pللمنطقةاليسرىالنهايةباتجاه

توفرpالمنطقةفيالفجوات
اللكتروناتالطريقأوالوسط
pالمنطقةخاللللتحركهذهالتكافؤ

إلىفجوةمنتتحرك(االلكترونات
أخرى باتجاه اليسار) .

هذاالوصلةباتجاهاليمينإلىتتحركوكأنهاتبدوpالمنطقةفياألكثريةالحامالتهيوالتيالفجوات
عبرومنهاpالمنطقةخارجبالسريانالتكافؤيةااللكتروناتوتستمر،الفجواتتياريدعىللفجواتالسريان
فيألنه،توصيلحزمةالكتروناتتصبحااللكتروناتهذهالخارجيةاألسالكوفي،الخارجيةاألسالك

الموصالت تتداخل حزمة التوصيل مع  حزمة التكافؤ .
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المارالتيارتحديدلغرضالثنائيمعالتواليعلىتربطالتيالمقاومةهي:األماميللتيارالمحددةالمقاومة
خالله ، وللمحافظة على الثنائي من التلف يتم اختيار قيمتها بحيث يكون دائما

p;nالمنطقتينمقاومتيهوالتياريعيقماكلفإن،الحاجزالجهدعلىالتغلببعد:للثنائياإلجماليةالمقاومة
علىالمقاومةهذهقيمةوتعتمدbulk-resistanceاإلجماليةالمقاومةتدعىجمعهماوحاصل

      ❷نسبة الشوائب الموجودة فيها .p;n❶حجم المنطقتين 

العالقةمنالمقاومةهذهقيمةحسابويمكن
التالية

حيث
يمثل

إلى يؤدي  األمامي  االنحياز  أن  يعني  وهذا 
الوصلةوعبرخاللبالمروراألغلبيةالتيارحامالتلمرورالسماح

pn .
 إلى أن يصل الصفر .VBأن يقل الجهد الحاجز 

rB)(إجمالية)أماميةمقاومةللثنائييكونأنمرور تيار يسمى تيار االنحياز األمامي ; Rf)قليلةRf ≤ 25
Ω

لثنائي
السليكون

التيار األمامي المقاس عند
(1v) .
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العكسي: االنحياز 

،(9الشكل(عكسيانحيازحالةفيثنائيعلىنحصلبالثنائيالموصولالمستمرالمصدراستدارةحالةفي
وااللكتروناتالفجواتتتحركالسببلهذا،االستنزافطبقةاتجاهنفسلهيكونالخارجيالمجالباننالحظ
تخلفبينما،موجبهايوناتوراءهاالهاربةااللكتروناتتخلفالوصلة)،عن(بعيدًاالبلورةنهايتيباتجاه

االنحيازازدادوكلما،االستنزافطبقةعرضازديادنالحظالسببولهذا.سالبةايوناتالمغادرةالفجوات
العكسي ، ازداد عرض طبقة االستنزاف .

عنبعيدًاوالفجواتااللكتروناتتتحركعندما(9)الشكلفي؟االستنزافطبقةعرضيزدادحدأيإلىولكن
االستنزافطبقةعرضزادوكلما.االستنزافطبقةعلىالجهدفرقمنتزيدالجديدةااليوناتفانالوصلة

كبر فرق الجهد ، ويتوقف نمو طبقة االستنزاف عندما يساوي فرق جهدها الفولتية العكسية المسلطة
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.الجديدالعرضإلىعرضهااالستنزافطبقةتكيفأنلحينالدائرةفييمرالذيالتياروهو:الزائلالعبورتيار
النهايةإلىالسالبالمصدرطرفمنتجريااللكتروناتإنيعنيهذاالوصلةعنبعيدًاالفجواتتتحركحيث

المصدرطرفإلىوتجري(n)للبلورةاليمنىالنهايةااللكتروناتتغادرالوقتنفسوفي(p)للبلورةاليسرى
transient)الزائلالعبورتيارإنالموجب current)ويستغرقاالستنزافطبقةنمويقفبعدماصفريصبح،

هذا التيار بضع نانو ثانيه .

العكسي االنحياز  حالة  في  التيارات  من  عدد  هناك 
وهي

الحراريةفالطاقةاالستنزافطبقةعرضيستقربعدمايسريبسيطتيارأيضاهناك:األقليةالحامالتتيار
فعندما.الوصلةطرفيعلىاألقليةالحامالتمنقليلعددهنالكانهأي"فجوة-إلكترون"أزواجتنتج
(اليمنىالجهة)nجهةإلىاإللكترونيدفعالمجالفاناالستنزافطبقةداخل"فجوة-إلكترون"زوجيتولد
طبقةفيالفجوةأماللمصدرالموجبالقطبباتجاهnالبلورةنهايةمغادرةعلىواحدًاإلكترونامرغمًا

pالجهةإلىللدخولإللكترونالمجالتتيحالزائدةالفجوةهذهاليسرى)(الجهةpجهةإلىفتندفعاالستنزاف
تيارفهناكباستمرارالوصلةقرب"فجوة"إلكترون-أزواجتنتجالحرارةأنوبما.السالبالمصدرقطبمن

. ( saturation currentصغير مستمر والذي يسمى بتيار التشبع (

وذلكالبلورةسطحعلىيجريوالذيعكسيًاالمنحازالثنائيفييسريصغيرتيار:السطحيالتسربتيار
السطحعلىفجواتوجودإلىيؤديمماللثنائيالخارجيالسطحعلىتمزقهاأواألواصراكتمالعدمبسبب
نوعالبلورةنهايةمنتدخلأنااللكتروناتتستطيعوبذلكpنوعموصلشبهمادةالثنائيسطحيشبهوبذلك

pالبلورةنهايةتغادرثمالسطحفجواتخاللوتنتقل(اليسرى(الجهةnالتسربتيارويزداد(اليمنى(الجهة
 ) بازدياد الفولتية العكسيةsurface-leakage currentالسطحي (

16



االنكسار : فولتية 
break-downاالنكسارفولتيةإلىأخيرانصلالعكسيةالفولتيةقيمةزيادةفياالستمرارعند voltage

منأحسنباتجاهلتوصلصنعتالتيالثنائياتوهي(rectifier)التقويملثنائيات(50v)مناكبرعادةوتكون
االستنزافطبقةفياألقليةالحامالتمنكبيرةأعدادتظهراالنكسارفولتيةإلىالوصولوحالاآلخر،االتجاه

نتجقداالستنزافطبقةداخل"فجوة–إلكترون"زوجيبين(a-10)الشكل؟فجأةالحامالتجاءتأينمنوبذلك يكون توصيل الثنائي غزيرًا
تزدادحركتهوأثناءاليسارإلىالفجوةتندفعواليمينإلىاإللكترونيندفععكسيانحيازوبوجودالحرارةعن

كبيرةعكسيةفولتيةوعند.اإللكترونحركةتسارعتاالستنزافطبقةمجالاشتدوكلمااإللكترونسرعة
انظر،تكافؤيإلكترونمعيتصادمقدالعاليةالسرعةذواإللكترونهذاإن.عاليهسرعإلىاإللكترونيصل
إلىالتكافؤياإللكترونيطلقأنيستطيع،كافيةالعاليةالسرعةذواإللكترونطاقةكانتإذا(b-10)الشكل
هذينفانوهكذا(c-10)الشكلفيمبينكماالتوصيلنطاقفيإلكترونانيصبحبذلكالتوصيلمدار

عدديصبحقدالطريقةوبهذهآخرينتكافؤيينإلكترونينزحزحةفييستمرانوقدسيتعجالناإللكترونين
الحامالت األقلية كبيرا جدا ويصبح توصيل الثنائي غزيرا .

لهايسمحالالثنائياتمعظمإن
،أخرىوبعبارة،االنكسارإلىالوصول

علىالمسلطةالعكسيةالفولتيةفان
فولتيةمناقلتبقىأنيجبالثنائي

االنكسار .
 PIV < VB

مثاليوكتقريببضعفيوصلعكسياالمنحازالثنائي(2).بسهولةيوصلأمامياالمنحازالثنائي(1):مالحظه
فيOFFمفتوحمفتاحيعملواألمامياالنحيازحالةفيONمغلقمفتاحعمليعملالمقومالثنائييعمل

17حالة االنحياز العكسي .



للثنائي : األمامي  المنحني 
المستمرالمصدرأنوبماالمختبرفيبنائهايمكندائرةيبين(a-11)الشكل
وكلما،أماميامنحازالثنائييكونالثنائيسهماتجاهنفسفيتياريدفع

بواسطةقياسهيمكنوالذيالثنائيتيارزيادةنالحظالمصدرفولتيةازدادت
جهازربطبواسطةالثنائيفولتيةوقياس.التواليعلىاميتراستخدام
المتقبلةوالفولتياتالتياراتقيموبرسم.الثنائيعلىبالتوازيفولتميتر

نحصل على الرسم البياني لتغير التيار مع فولتية الثنائي .
انحيازحالةفيسليكونلثنائيالبيانيالرسميظهر(b-11)الشكلفي

علىالتغلبحتىجيدةبصورةيوصلالالثنائيإنيخبرناالرسمإن،أمامي
هووهذا(0.3vللجرمانيوم(وللسليكون(0.7v)ومقدارهالحاجزالجهد
الفولتية،إنالفولتمناألولىاألعشارلبضعةصغيرايكونالتيارأنالسبب
االنحناءةأوالمفصلفولتيةتسمىالسريعةبالزيادةعندهاالتياريبدأالتي

(knee voltage)االنحناءةفولتيةفوق.الحاجزالجهدفولتيةتساويوهي
تسببالثنائيفولتيةفيطفيفةزيادةأنحيثبحدةالثنائيتياريزداد
هوالحاجزالجهدعلىالتغلببعدالتياريعيقماوكل.تيارهفيكبيرةزيادة

المقاومة اإلجمالية
(bulk -

resistance)

: مقاومة الثنائي غير خطية وتتغير عند تسليط فولية متناوبة وتسمى بالمقاومة الديناميكية أومالحظة 
الحركية

وتحسب بالمعادلة
التالية

تتغيرأويتلفأنقبلالثنائييتحملهأنيمكنأماميتياراكبريمثلوهو:If(max)مستمرأماميتيارأقصى
أوعمرهيقصرأندونتحملهالثنائييستطيعتيارأقصىتبينالمصنعمعلوماتاستمارةفانولذلكصفاته
للتيارالمحددةالمقاومةوهيالثنائيمعالتواليعلىمقاومةاستخداميفسروهذا.تتلفهأوخصائصهتضعف

(current – limiting resistorوكلما كبرت قيمة (R. 18  كان تيار الثنائي اقل



الثنائيوفولتيةتيارقياسوبواسطةفقطصغيرتيارعلىنحصل(a-12)الشكلعكسياثنائيينحازعندما
الفولتياتلكلجداصغيرايكونالثنائيتيارإن.(b-12الشكل(للثنائيالعكسياالنحيازمنحنيرسمنستطيع
لزياداتنتيجةكبيرةبسرعةالتياريزداداالنكسارعند.BVاالنكسارفولتيةعنقيمتهاتقلالتيالعكسية

قليلة في الفولتية

الثنائي  منحني 
العكسي :

نرسمأننستطيعالعكسيةوالفولتيةللتيارسالبهوقيم.األماميوللتيارللفولتيةموجبهقيموباستخدام
(13منحني يمثل عمل الثنائي في االتجاهين األمامي والعكسي كما في الشكل (
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المكافئة الدائرة 
للثنائي المثالي ( : (ideal-diodeالثنائي 

األمامياالنحيازحالةفيصفر)يساويعليهالجهد(فرقتامموصلعملاألول)(التقريبالمثاليالثنائييعمل
الثنائييعملآخروبمفهوم.الشكلالحظ.العكسياالنحيازحالةفيصفر)يساويالتيار)تامعازلوعمل
automaticذاتيمفتاحعملالمثالي switchيكونالثنائيسهماتجاهبنفسالمرورتياريحاولفعندما
الالتقريبهذاإن.مفتوحالمفتاحيكونالثنائيسهماتجاهعكسالمرورتياريحولوعندما.مغلقاالمفتاح

يصلح في بعض الحسابات األكثر دقة  ولذلك نحتاج إلى تقاريب أخرى .
الثاني  ( : (Second-Approximationالتقريب 

ليستقيمهالدخللفولتيةأنحالةفيوذلكاالعتباربنظرتؤخذالحاجزالجهدفولتيةالثانيالتقريبحالةفي
يعنيوهذاالجرمانيوملثنائي(0.3vو(السليكونلثنائيالحاجزالجهدالجتياز(0.7vتقريبا(نحتاجونحنكبيرة
للتقريبالمكافئةالدائرة،الحاجزالجهدقيمةالدخلفولتيةقيمةتجتازحتىالثنائيخالليمرالتيارإن

) للجرمانيوم .0.3v) للسيلكون و (0.7vالثاني ، نتصور الثنائي مفتاح على التوالي مع بطارية قيمتها (

الثالث  ( (Third-Approximationالتقريب 
المقاومةندخلالتقريبهذافي:

فعندماحساباتناضمنrBاإلجمالية
التيارفانأماميامنحازالثنائييكون
وكلما،rBالمقاومةعلىفولتيةينتج
،الفولتيةقيمةكبرتالتياركبر

الثالثللتقريبالمكافئةالدائرة
قيمتهاوبطاريةومفتاحعنعبارة

(0.7v)والسليكونلثنائي(0.3v)
مقدارهاومقاومةالجرمانيوملثنائي

rB
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العكسية ( الذروة  :(PIVفولتية 

المصنعيبينهايجبأنوالتياالنكسارحدوثدونالثنائييتحملهاأنيجبالتيالعكسيةالفولتيةتلكوهي
في استمارة المواصفات



الثنائي                                     Diode Circuitدوائر 

المتناوبة ( الموجة  A.Cتوحيد 
Rectification) فانالعكسياالتجاهفيمرورهومنعواحداتجاهفيللمرورللتيارالسماحعلىالثنائيلمقدرةنظرًا

Rectification)التقويمأوالتوحيددوائرفيتستخدمالثنائيات Circuits)بمصادروالموجودة
القدرةمصدروان(A.C)المتناوبالجهدمصادرعلىتعملوالتي(D.Cالمستمر(التيارذاتالقدرة

ذو التيار المستمر جزء ضروري في كل األنظمة االلكترونية .
[ Alternating Current ] { التیار المتناوب {

[ Direct Current ] { التیار المستمر {
ویكون على شكل موجة جیبیة
ویكون على شكل خط مستقیم

اإلنحیاز األمامي
 ( طرق تجھیز الفولتیة للثنائي (اإلنحیاز العكسي

[  root mean square voltage ] { فولتیة متوسط جذر التربیع{
[ source voltage ] { فولتیة المصدر }

[ peak voltage ] { فولتیة الذروة , الفولتیة االبتدائیة العظمى {

[ peak to peak voltage ]{ الفولتیة العظمى الى العظمى {

فولتیة اإلدخال الفعالة

فولتیة المصدر المتناوبة
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{ عدد لفات الملف االبتدائي {

{ عدد لفات الملف الثانوي {

فولتیة اإلدخال للثنائي[ maximum voltage ]{ الفولتیة الثانویة العظمى }

{ التیار المار في الثنائي }

{ التیار المار في الحمل }

[ Diode current ]

[ Load current ]

وھي الفولتیة المتولدة على الحمل[ Output voltage ]{ فولتیة اإلخراج {

[ Peak Inverse Voltage ]{ فولتیة الذروة العكسیة {
وھي الفولتیة المتولدة على طرفي الثنائي ( المفتاح المفتوح ) في اإلنحیاز العكسي

{ زمن الموجة } ( زمن اإلشارة )

 ( كل دورة في اإلدخال تنتج دورة واحدة في اإلخراج (

{ المقاومة األمامیة{

{ المقاومة العكسیة{

{ مقاومة الحمل {

[ Front  Resistance ]

 [ Front  Resistance ]

[ Load  Resistance ]
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الموجة   نصف  Half-Waveموحد 
Rectifierالشكل(1-a)المتناوبالتيارفولتيةتحولالتيالدائرةتلكوهي،موجةنصف((مقومموحدعنعبارة(Ac)

وأماميامنحازالثنائييكونالدخللفولتيةالموجبالذبذبةنصفخاللنبضية.(Dcمستمر(تيارفولتيةإلى
عكسيًامنحازالثنائيفيكونالسالبالذبذبةنصفخاللأما،الحملمقاومةإلىخاللهبالمرورللتياريسمح
عبارة(RL)الحملمقاومةعلىالفولتيةإنالسببهوهذا.الحملمقاومةإلىخاللهبالمرورللتياريسمحوال

) هو موجة الدخل الجيبية المتناوبة .b-1) . علما أن الشكل (c-1عن إشارة نصف موجيه كما مبين في الشكل (

إن العالقة بين قيمتي جذر متوسط التربيع:مالحظة 
ترددوالذروة : و  المعدل  قيمة   
average)المعدلقيمةإناإلخراج: value)إلشارةالمستمرةبالقيمةأيضاوتعرفالموجةنصفلموحدالخرجلجهد

نصف موجية وهي :

أن  تقريباπحيث  تساوي   
(3.14)

period)الذبذبة)فترة(زمنتكونحيث(c-1)الشكلفينالحظ {T})إشارة
ذبذبةتنتجاإلدخالفيذبذبةفكل.اإلدخالإشارةفترةنفساإلخراج
نصفموحدفياإلخراجترددإنفيالسببهووهذااإلخراجفيواحده

الموجه يساوي تردد اإلدخال .
24
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الذروة  فولتية  و  المحول 
العكسية:

نصفذروةعندموجهنصفمقوميبين(b-2)الشكل
يكونالحالةهذهوفي،الثانويةللفولتيةالسالبةالذبذبة
التيارسريانعدموبسببتوصيلعدموضعفيالثنائي

عبرتظهرالعظمىالثانويةالفولتيةفانالثنائيفي
العكسيةالذروةبفولتيةالفولتيةهذهتسمى،الثنائي

PIV (peak inverse voltage)الفولتيةتمثلوهي
الجزءخاللالثنائييتحملهاأنيجبالتيالعظمى

العكسي (النصف السالب) من الذبذبة

فيموضحوكماااللكترونيةاألجهزةمدخلفي(transformer)المحولاستخدامفوائدإن
(a-2الشكل  (
 الفولتية خفضرفع أو

يقوم بعزل الدائرة عن المصدر الخارجي مما يقلل احتمال اإلصابة بصدمة كهربائية .

اإلخراج                   القيمة     اإلدخال

        العظمى

       الفعالة

      المستمرة

 العظمى إلى العظمى

           التردد

المعدل الزمني للتكرار/ ثا
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المحولةونسبة200v/50Hzالمصدرفولتيةإذاالموجةموحددائرةفيمثال:
5:1  .

حملمقاومةفيالمستهلكةالفعالةالقدرةوكذلكاإلخراجلفولتيةالمستمرةالقيمةاحسب
1kΩ  .

الحل:
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الوسطي  (  المأخذ  محولة  ذو  الكاملة  الموجة  Full-Wave Centre-tappedموحد 
Rectifier ) الملفلفولتيةالموجبالذبذبةنصفخالل
منحاز(D1العلوي(الثنائييكونالثانوي
منحاز(D2)السفليالثنائييكونو.أماميا
العلويالثنائيفيتياريمرلذلك.عكسيا

.الملفمنالعلويوالنصفالحملومقاومة
.(d-3الحظ الشكل (

لفولتيةالسالبالذبذبةنصفخاللوفي
(D1)العلويالثنائييكونالثانويالملف
(D2)السفليالثنائيويكون.عكسيامنحاز
الثنائيخاللتيارسيمرولذلكأماميامنحاز
منالسفليوالنصفالحملومقاومةالسفلي
الحملتيارويكون،(e-3)الشكل،الملف
فولتيةإنفيالسببوهذا،االتجاهبنفس
-full)الكاملةالموجيةاإلشارةهيالحمل
wave)الحظ الشكل (3-c) بمأخذلموحداإلخراجوترددالمعدلقيمة

وسطي :
 هي :(full-wave)إن قيمة الفولتية المعدلة أو المستمرة إلشارة الموجة الكاملة 

وبعبارة(c-3)الشكلالحظاإلدخالإشارةفترةنصفالكاملةالموجةإشارةلموحداإلخراجإشارةفترةتكون
الموجةموحدفياإلخراجترددكونسببهووهذااإلخراجفيذبذبتينتنتجإدخالذبذبةكلفانأخرى

الكاملة يساوي ضعف تردد اإلدخال .

وسطي  ( بمآخذ  لموحد  العكسية  الذروة  (PIVفولتية 

إن الفولتية العكسية على الثنائي الغير موصل
تساوي

28 أي



     القيمة     اإلدخال     اإلخراج

        العظمى

       الفعالة

      المستمرة

 العظمى إلى العظمى

           التردد

المعدل الزمني للتكرار/ ثا
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 عن طريق محولة50Hz وترددها 200v موحد بمأخذ وسطي يتغذى من مصدر فولتية جيبية مقدارها  مثال :
) , ارسم الدائرة الكهربائية ثم جد :100Ω) . ربط مع حمل مقداره (10:1نسبة  اللف فيها (

   . شكل إشارتيPIVفولية وتيار الحمل المستمرة . التيار المعدل في كل ثنائي . تردد إشارة اإلخراج . قيمة  
اإلدخال واإلخراج

الحل :
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Full-wave)القنطريالكاملةالموجةموحد Bridge
Rectifier ): فييكونانD4&D1وأماميانحيازحالةفييكونانD2&D3فإنVinاإلدخاللموجةالموجبالنصففي

لفولتيةموجبموجةنصفينتجوهذا,RLالحملومقاومةD3&D2فيتيارفيمرعكسيانحيازحالة
. Voutاإلخراج 

لموجةالسالبالنصففيأما
يكونانD4&D1فإنVinاإلدخال

D3وأماميانحيازحالةفي
&D2انحيازحالةفييكونان
نصفأيضاينتجوهذاعكسي
اإلخراجلفولتيةموجبموجة

VoutالحملتيارمروربسببiL

خاللسلكهالذيالمساربنفس
اإلدخاللموجةالموجبالنصف

Vin.موجةستكونوعليه
تمامامشابهةالكليةVoutاإلخراج
.الوسطيالمأخذموحدلدائرة
(4) الشكل 

للقنطرة(VDC)للفولتيةالمستمرةالقيمةأوالمعدلالقيمةإن
هي :

يكون تردد اإلخراج ضعف تردد
اإلدخال

أما قيمة فولتية الذروة العكسية فهي
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التوحيد دوائر  بين  مقارنة 
باإلمكان عمل جدول مقارنة يوضح نقاط االختالف بين أنواع الموحدات التي تم شرحها .

موحد الموجة   موحد نصف الموجة        عامل المقارنة        (مالحظة: بإمكان الطالب إضافة أي نقطة أخرى إلى الجدول يراها مناسبة ) .
الكاملة

ذو المأخذ الوسطي

موحد الموجة
الكاملة

      القنطري

عدد ثنائيات القدرة الالزمة               1           2            4

        نوعا ما ضرورة المحولة

ومن نوع ضرورية 

      غير ضرورية   التفرع الوسطي

الفولتية المستمرة لإلخراج

  القيمة العظمى لفولتية

           اإلخراج

   مثاليا

بالتقريب الثاني

القيمة الفعالة

العظمى على الفولتية العكسية 

الثنائي الواحد

       التردد
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في دائرة الموحد القنطري , إذا كانت الفولتية العظمى على الملف الثانويمثال:
.  68vللمحولة  المطلوب  وكذلك التيار المستمر في كل ثنائي في حالة التقريب100Ω : إيجاد التيار المستمر في مقاومة الحمل  

األول والثاني .
الحل :

القيمة العظمى لفولتية اإلدخال(في الحالة
المثالية):

القيمة المستمرة لفولتية
الحمل :

القيمة العظمى لفولتية اإلخراج (في حالة التقريب
الثاني) :

 الجهد الحاجز)(حيث

القيمة المستمرة لفولتية الحمل (التقريب الثاني) :

القيمة المستمرة لفولتية الحمل (التقريب الثاني) :

تيار الحمل المستمر (مثاليا ) :

تيار الحمل المستمر (بالتقريب الثاني):

وبما أن تيار كل ثنائي يساوي نصف تيار
 ( مثالياالحمل

)

( بالتقريب
الثاني )
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المحولةتحويلونسبة(210v/50Hz)المصدرفولتيةكانتإذا,القنطريالموحددائرةفيمثال:
(N1:N2=3:1) ومقاومة الحمل (100Ω) .

شكل.ارسمالحملفيالمستهلكةالفعالةالقدرة.ثنائيكلفيالمستمرالتيارجد:ثمالدائرةارسم
مالحظة : اعتبر الدائرة تعمل في الحالةفولتية أإلخراج مبينا عليها القيمة والزمن .

المثالية . الحل
:
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Filteringالترشيح ( 
) ماأما.أخرىقليلةتطبيقاتوعلىالمستمرةالمحركاتوتحريكالبطارياتشحنعلىمقتصرالنبضيةالمستمرةالفولتيةاستخدامإن

التغيراتsmoothننعمأوfilterنرشحأنيجبذلكعلىوللحصول،البطاريةفولتيةتشبهالقيمةثابتةمستمرةفولتيةفهيفعالًنحتاجه
Choke-inputمرشح اإلدخال الخانق المتناوبة .

filter

ملفًايغذيكاملةموجة(مقوم)موحديبين(aالشكل(
ومتسعةحديدي)قلبذومحاثة(ملفchokeخانقًا

مركبتانلهاالموحدمنالخارجةالموجة.حملومقاومة
متناوبةومركبهفيها)(مرغوبمستمرةمركبةإحداهما

المستمرةللمركبةالخانقالملفيسمح.فيها)مرغوب(غير
إنوبماالمستمرللتياربالنسبةصفرتساويXLالنبالمرور
ولذلكصفرمقدارهترددعندمفتوحةدائرةتمثلالمتسعة

خالليمرالخانقمنالخارجالمستمرالتياركلفان
فلهاالموحدمنالخارجةالمتناوبةالمركبةأما.RLالمقاومة

المركبةهذهبحجزالخانقويقوم120Hzمقدارهتردد
النالمتناوبة XLالترددهذاعندكبيرةتكون تقومكذلك.

خاللالمروراستطاعةمتناوبةمركبةأيبتمريرالمتسعة
قصر)(دائرةالمتناوبللتياربالنسبةقليلهXCالنالخانق
والمتسعةالخانقفانوبذلك.RLخاللالمرورمنبدالً

يقلصأويوهنالذيمتناوبةفولتيةمقسمعمليعمالن
اإلخراجالمركبة المتناوبة .

)  إخراج المرشح والذي يبين مركبة مستمرة كبيرةbنالحظ في الشكل(المستمر :
حيثوأخرى متناوبة صغيرة . تحسب المركبة المستمرة بالمعادلة :

الفولتية المستمرة على مقاومة إن
الحمل

الخانقمقاومة

هي الفولتية المستمرة الخارجة من موحد الموجة
الكاملة .

الخانقومقاومةالحملمقاومةإن
ترددعندفولتيةمقسميشكالن
حيث(cالشكل(الحظصفرمقداره
لذلكRLمنبكثيراصغرRتكون
تصلالمستمرةالفولتيةمعظمفان

إلى الحمل .
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تموج
مقدارهالكاملةالموجةمقوممنالخارجةالمتناوبةاإلشارةترددإناإلخراج :

(120Hz)،فيهامرغوبوالغيرالمستمرةالمركبةفوقالموجودةالمركبةإن
إنكماXcمنبكثيراكبرXLالنصغيريكونالتموجإن.rippleالتموجتدعى

Xc اصغر بكثير من RL ويمكن حساب قيمة فولتية التموج . Vr: بالمعادلة 

وفي هذه المرحلة يمكننا استخدام المعادلة التالية في
(CوL)قيميعنيوهذامضاعفترددهالنكاملةموجةمقوماتاستخداميفضلتحاليلنا :
اصغر

التموج : عامل 
 هو رقم يستخدم للمقارنة بين أجهزة القدرة ويعرف كنسبة مئوية وكما يلي :ripple factorإن عامل التموج 

 اصغر كان ذلك الجهازrلغرض المقارنة بين أجهزة قدرة كلما كانت قيمة  
الحرجةأفضل المحاثة 

:
criticalالحرجةالمحاثةتعرف inductanceقيمةتحسب.جيدًاترشيحاتعطيالتيالصغرىبالمحاثة

) بالمعادلة :60Hzالمحاثة الحرجة لمقوم موجة كاملة عند تردد دخل مقداره (

وكلما كبرت المحاثة عن تلك القيمة كان الترشيح طبيعي
.
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 في الدائرة التالية , احسب عامل التموج المئوي إذا كانت قيمة الفولتية العظمى الخارجة من الموحدمثال :
. 25.7vهي 

الحل :
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السعوي  اإلدخال  Capacitor-input filterمرشح  السعوياإلدخالمرشحإن
بدالًالذروةكشفعلىيعتمد
كماالمعدلةالقيمةكشفمن
.الخانقاإلدخالمرشحفي

إدخالمرشحيبين(aالشكل(
استخدام،نالحظسعوي

الملفعنعوضاالمتسعة
عمليتغيروبالتاليالخانق
القيمةكشفمنالمرشح
.الذروةكشفإلىالمعدلة

األولالذبذبةربعخاللفي
يكوناإلدخالفولتيةمن

انحيازوضعفيالثنائي
كأنهمثالياويظهر،أمامي
(bالشكل(الحظمغلقمفتاح

قدالمفتاحوكأنالتوصيلعنالثنائييتوقفالموجبةالذروةعبورحال.Vpإلىتنشحنالمتسعةفانلذا.
اقلالفولتيةمصدريصبحوعندماVp+فولتيةالمتسعةعلىالن،ذلكفيوالسبب(c)الشكلفيكماأنفتح
 تحاول المتسعة أن ترغم تيارا على الرجوع خالل الثنائي مما يجعل الثنائي في وضع انحياز عكسي .Vpمن +
الزمنثابتإن.RLالحملمقاومةخاللبالتفريغالمتسعةتبدألذلكتوصيلعدمحالةفيالثنائيأنوبما

(RLC)اإلدخالإشارةذبذبةفترةمنبكثيراكبر(T)،شحنتهامنصغيرجزءستفقدالمتسعةفانالسببولهذا.
(dالشكل(.المتسعةشحنويعيدالتوصيلوضعإلىالثنائييتحولالتاليةالموجبةاإلدخالذروةمنوبالقرب

إشارةفولتيةإن.Vpذروةولفولتيةموجةنصفموحدمعالسعوياإلدخاللمرشحاإلخراجموجةشكليبين
شحنعنالناتجالصغيرالتموجهيألصرفهالمستمرةالفولتيةعنالوحيدواختالفهاتقريباثابتةهذهالخرج

38وتفريغ المتسعة ، وكلما كان التموج صغيرا كان ذلك أفضل



أكبر بكثير من (RL * C)وللحصول على ثابت زمن طويل يجب أن يكون  
(8.33msعلى األقل بعشر مرات وهذا يعني أن (

يمكنالشرطهذايتحققوعندما
علىالتاليةالتقاريباستخدام

موحدات الموجة الكاملة

وتحسبجيدًاترشيحًاتعطيالتيالمتسعةلسعةقيمةاصغرهي:الصغرىالمتسعة
بالمعادلة

39

مقومأوالذروةكاشفأيضايسمىالسعويالمرشحإن
المتسعةالنأفضلذروةتقويمينتجمتسعةمعمربوط(وسطيبمأخذأو(قنطريكاملةموجةمقومإنالذروة
،الذروةفولتيةمنالمستمرةاإلخراجفولتيةوتقترباصغرالتموجيكونلذا(e)الشكلالحظمرتينتنشحن
(60Hz)بترددالمساقةالكاملةالموجةدوائروفي.استعماالأكثرالكاملةالموجةذروةموحداتتكونلذلك

تكون فترة اإلخراج



 . احسب30v في الدائرة المرسومة أدناه , إذا كانت القيمة العظمى للفولتية الخارجة من الموحد هي مثال:
.  rعامل التموج المئوي % 

 له يساويT و 120Hz فهذا يعني أن تردد اإلخراج 60Hz لما كان تردد اإلدخال الحل :
8.33msec

.  0.0833sec =  83.33ms يساوي 10T        أي أن  

 وعليه فإن
الشرط

قد تحقق
ألن

الحل :

40

اخر :  , ما مقدار القيمة الصغرى لمتسعة الترشيح التي نحتاجهاRL = 10KΩ في المثال السابق إذا كانت  مثال 
 ؟2لكي   نضمن عامل تموج قدره %



عاملاوجدأدناهبالشكلالموضحةالدائرةفي:مثال
التموج ؟
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المستمرة (   الفولتية  ( D.C Voltage Multipliersمضاعفات 

دوائرهاتتألفحيثوالمرشحاتالموحداتمنكلعملهامبدأوفيتركيبهافيتجمعالفولتيةمضاعفاتإن
عاليةمستمرةفولتياتإلىتحتاجالتيلالستخداماتمناسبةوتكونالترشيح,ومتسعاتالقدرةثنائياتمن

الثالثةوالىالضعفإلىالفولتيةمضاعفومنها.المهبطيةاألشعةأنبوبتجهيزمثلالتيارقليلةالجهد
أضعاف والى األربعة أضعاف , وفي حالة زيادة المقاطع ألكثر من أربعة يصبح تنظيم الفولتية ردئ .

Voltageالضعفإلىالفولتيةمضاعف
doubler
وثنائييمتسعتينمنالدائرةهذهتتألف
الذروةعند،(a)الشكلفيكماقدرة

(D2)أماأماميًامنحاز(D1)يكونالسالبة
شحنإلىيؤديوهذا،عكسيًامنحازفيكون
وبالقطبيةVpالذروةفولتيةإلىC1المتسعة
الموجبةالذروةعند،(bبالشكل(المبينة
الثنائيويكونعكسيامنحاز(D1)يكون

(D2)الشكل(فيكماأماميامنحازc)أنوبما
علىمربوطان(C1)والمتسعةالمصدر
(2Vp)إلى(C2)المتسعةستنشحن،التوالي
(C2)علىالفولتيةتبلغذبذباتعدةوبعد

دائرةرسمإعادةويمكن.(2Vp)المقدار
ربطمعالضعفإلىالفولتيةمضاعف
مراعاةمع(dالشكل(الحظ،الحملمقاومة
بقيتكبيرةكانتكلماالحملمقاومةقيمة

،(2Vp)تقريبًاتساوياإلخراجفولتية
ذروةضعفاإلخراجفولتيةتكونوهكذا
خفيفًاالحملتياربقاءمعاإلدخالفولتية
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أضعاف   ثالثة  إلى  الفولتية  Voltage Triplerمضاعف 
.الشكلفيكماقدرةثنائييمنمقاطعثالثربطمنويتكون

إلىفولتيةمضاعفعمليعمالناألوليينالقدرةثنائييإن
الذبذبةنصفمنالسالبةالذروةعند،شرحهسبقالذيالضعف
المتسعةشحنعلىيعملوهذاأماميامنحاز(D3)الثنائييكون

(C3) إلى (2Vp).وبالقطبية المبينة في الشكل 
إخراجعبرالحملويربط(C3)و(C1)عبريظهرالدائرةإخراج
تقريبا(3Vp)اإلخراجكانطويالالزمنثابتكانوطالماالدائرة

.

أضعاف  أربعة  إلى  الفولتية  Voltage quadruplerمضاعف 
األولىالثالثة،الشكلفيكمامتسلسلةقدرةثنائياتأربعةهو
سبقوالذيأضعافثالثةإلىالفولتيةمضاعفتمثلمنها

مضاعفيَتكونالدائرةإلىالرابعالثناثيإضافةوبعد،شرحه
المتسعةبأنالشكلفينالحظ،أضعافأربعةإلىالفولتية
إلىتنشحنالمتسعاتبقيةأما(Vp)إلىتنشحناألولى

(2Vp)المتسعتينعبراإلخراجويؤخذC2)و (C4المربوطتين
زمنثابت)كبيرةحملمقاومةإلىنحتاجوهنا.التوازيعلى

. (4Vp)طويل ) للحصول على فولتية إخراج تساوي تقريبا 

43



Clippersالمقلم  

،معينفولتيةمستوىتحتأوفوقاإلشارةفولتياتبإزالةأحيانانرغبااللكترونيةالمنظوماتبعضفي
وباستخدامنا الثنائيات المقلمة يمكننا الحصول على اإلزالة .

الموجب  Positive Clipperالمقلم 
األجزاءجميعإنفيهنالحظوالذيبالشكلوالمبينةالموجةمنالموجبةاألجزاءتزيلالتيالدائرةتلكهي

يكوناإلدخاللفولتيةالموجبالذبذبةنصفخاللاإلخراجإشارةفيأزيلتقداإلدخالإلشارةالموجبة
تكونلذلكصفر.تساويقصردائرةعلىالفولتية،أوليكتقريبمغلقكمفتاحويعملأماميامنحازالثنائي
علىهبطتقدالفولتيةكل.الدائرةإدخالإلشارةموجبذبذبةنصفلكلصفرتساوياإلخراجفولتية

Rالمقاومة  
خالل نصف الذبذبة السالب إلشارة اإلدخال يكون الثنائي منحاز عكسيا وكأنه مفتاح مفتوح وبالتالي تعمل

الدائرة كمقسم فولتية وبإخراج قدره

 عادةR اكبر بكثير من RLتكون 

ولذل
تقطعولذلكالحاجزالجهدعلىللتغلب(0.7v)فولتيةالموصلالسليكونثنائييسقط،الثانيالتقريبفيأماك

قربفتقطعالجرمانيومثنائياستخدمإذاأماالصفرقربوليس(0.7v+)قربالموجبةاإلخراجإشارة
(+0.3v) .
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السالب  Negative Clipperالمقلم 
السالبةاألنصاففيسيوصلالثنائيبأنسنالحظ،السابقالشكلفيالموضحالثنائيأقطابعكسنالو

كمافولتالصفرمستوىتحتاإلشارةجميعبإزالةيقومانهحيثسالبمقلمسنحصلوبذلكاإلدخاللموجة
في الشكل

المنحاز   Biasedالمقلم 
clipperتحريكنستطيعالمنحازالمقلمباستخدامنا.الصفرعنمختلفتقليممستوىتحتاجقدالتطبيقاتبعضفي
positiveموجبمنحازمقلمالتاليالشكليبين.سالبأوموجبمستوىإلىالتقليممستوى biased
clipperمناكبرتكونأناإلدخالفولتيةعلىيجبتوصيلحالةفيالثنائييكونولكي(+V).تكونوعندما
ويبقى(V+)اإلخراجفولتيةوتساويمغلقمفتاحعملمثاليًاالثنائييعمل(V+)مناكبر(Vin)اإلدخالفولتية

. (V) طالما زادت فولتية اإلدخال عن مستوى (+Vمستوى فولتية اإلخراج (+



مقسمالدائرةتصبحوبذلكموصل)(غيرمفتوحمفتاحالثنائييصبح(V+)عناإلدخالفولتيةتقلعندما
اإلدخالفولتيةمعظمفانولذلكRالمقاومةقيمةمنبكثيراكبرعادًةRLالحملمقاومةقيمةأنوبما.فولتية

تظهر في اإلخراج .

لو عكسنا الثنائي وكذلك عكسنا البطارية كما في الشكل
التالي

Negativeسالبمنحازمقلمعلىنحصلالحالةهذهفي biased clipperعملعكسدائرتهتعملوالذي
رسمفينالحظوكما(V-)السالبالجزءفيالقطعفولتيةتحديديكونحيثالموجبالمنحازالمقلمدائرة

شكل موجة اإلخراج
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المركب  Compoundالمقلم 
Clipperوهو عملية جمع مقلم منحاز موجب و مقلم منحاز سالب ، كما في
الشكل

اإلخراجفولتيةفانولهذا(V1+)مناكبراإلدخالفولتيةتكونعندماالتوصيلحالةإلىD1الثنائييتحول
سالبيهأكثرVinاإلدخالفولتيةتكونوعندماأخرىجهةومن،(V1+)مناكبر(Vin)تكونعندما(V1+)تساوي

فولتيةكانتطالما(V2-)تساوياإلخراجفولتيةفانولذلكالتوصيلحالةإلى(D2)الثنائييتحول(V2-)من
بكثيراكبرRLأنوبماالثنائيينمنأييوصلال(V1+)و(V2-)بينVinتقعوعندما(V2)منسالبيهأكثراإلخراج

Vpأنأيكبيرةكانتاإلدخالأشارةأنحالةفي.اإلخراجعبرتظهراإلدخالفولتيةمعظمفانولذلكRمن

أكبر بكثير من مستويي القطع ( الموجب و السالب) ستظهر موجة اإلخراج تشابه الموجة المربعة .
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الملزم
Clamper

هويحدثماوكلهوكمايبقىاألصلياإلشارةشكلأن،أياإلشارةإلىDCمركبةإضافةهوالملزمعملإن
انحراف عمودي  باالتجاه األعلى (إلزام موجب) أو باالتجاه األسفل (إلزام سالب ) .

الموجب  positive clamperالملزم 

 ) ملزما موجبا والذي يكون عمله مثاليا كما يلي :aيبين الشكل ( 
وبذلك(bالشكل(الحظتوصيلحالةفيالثنائييكوناإلدخالفولتيةمناألولالسالبالذبذبةنصففي

يتوقف،بقليلللمصدرالسالبةالذروةوبعد،المبينةوبالقطبية(Vp)فولتيةقيمةأعلىإلىالمتسعةتنشحن
منبكثيراكبر(RLC)الدائرةهذهفيالزمنثابتجعللقد.(c)الشكل،مفتوح)(مفتاحالتوصيلعنالثنائي
فيهيتوقفالذيالوقتخاللالشحنةكاملةتقريباتبقىالمتسعةفانالسببولهذاTالدخلإشارةفترة

بانالسببهووهذا(cالشكل(فيالموضحةوبالقطبيةبطاريةعملتعملالمتسعةإن.التوصيلعنالثنائي
)  تكون إشارة موجبة اللزم .aفولتية اإلخراج في الشكل( المتسعةفانولذلكمادته)نوع(حسبالفولتمنأعشاربضعيسقطالثنائيفانالثانيالتقريبحالةفيأما

الشكل،قليالالصفرمستوىعناإلخراجينخفض،تامغيراللزميكونالسببولهذاVpقيمةإلىتنشحنال
(d) .
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سالب  Negative clamperملزم 
Negative)سالبملزمعلىنحصلفإنناالثنائيعكسحالةفي clamper)،تنعكسالمتسعةفولتيةقطبيةإن

وهذا السبب بان هذه الدائرة تعطي إلزاما سالبا كما في الشكل



زينر  Zener diodeثنائي 

فيللعملمصممكونهالمقومالثنائيعنويختلفالسليكونمادةمن)مصنعةp-n(وصلةثنائيعنعبارةهو
breakdownاالنكساربثنائيأحيانايسمىولذلك،االنكسارمنطقة diodeالفقريالعمودزينرثنائيويعتبر

voltageالفولتيةلمنظمات regulators.التطعيممستوىبتغييروذلكاالنكسارجهدقيمةفيالتحكمويمكن
زينرانكسارفولتيةتجتازعكسيةفولتياتتسليطوعند،(200vإلى((2vمن(االنكسارفولتياتتتراوححيث

نحصل على مكون يعمل عمل مصدر فولتية ثابتة
أالنهياري : Avalanche effectاالنكسار 

وتصلتتعجلاالستنزافمنطقةفياألقليةالحامالتفاناالنكسارقيمةإلىالعكسيةالفولتيةتصلعندما
المتحررةااللكتروناتهذهإن.الخارجيةالمداراتفيتكافؤيةالكتروناتزحزحةمنتمكنهاعاليهسرعإلى

اكبرفولتيةعنداالنهيارويحصل،أخرىتكافؤيةالكتروناتتطلقوبذلكعاليةسرعتكتسبأنيمكنهاحديثا
. (6vتقريبا من (

زينر: انكسار   Zener effect
علىشديدًايكونالكهربائيالمجالفانولذلكجدًاضيقةاالستنزافطبقةتكونبغزارةماثنائيتطعيمعند
لسحبتكفيالشدةهذهفإنسنتمترلكل(300,000v)حوليإلىالمجالشدةتصلوعندمااالستنزافطبقة

زينرااللكترونات من مدارات التكافؤ إن توليد الكترونات حرة بهذه الطريقة تدعى انكسار زينر . لثنائي  الخواص  منحني   
والرمززينرلثنائيالخواصمنحنييوضحالشكل

نفسلهزينرثنائيأنالشكلمنونالحظلهالمستخدم
فيأمااألمامياالنحيازحالةفيالقدرةثنائيخواص
جداضعيفيكونالثنائيتيارفانالعكسياالنحيازحالة
وعند.Vzاالنكسارفولتيةنصلحتىاإلهماللحد

زيادةدونبسرعةالتياريزداداالنكسارجهدإلىالوصول
فيVzوتساويتقريباثابتةوتبقىالفولتيةفيملحوظة
قيمةعادًةتبينالمصنعاستمارة.االنكسارمنطقةمعظم

Vzاالختبارتيارهومعينتيارعند(IZT)بعدويكون
انكسار المنحني . الحظ الشكل
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القدرة  power dissipationتبديد 
Pz = Vz×Iz   تبديد القدرة في ثنائي زينر تحسب بالمعادلة          

يتعدىالأنالمستخدموعلىPz(max)تحملقدرةبأقصىالمصنعيحددنا
استمارةلناوتبين.خواصهتتغيرأوالثنائييعطبالحتىالقيمةتلك

 دون عبور تحمل القدرة .(IZM) المصنع أقصى تيار يتحمله ثنائي زينر
زينر   Zzممانعة 

الفولتيةفيصغيرةزيادةفاناالنكسارمنطقةفيزينريعملعندما
،صغيرةزينرممانعةأنيعنيوهذا.التيارفيكبيرةزيادةتنتج

ويمكن حساب هذه الممانعة بالمعادلة التالية :

: مثال
احسب(0.20mA)مقدارهللتياروتغير(0.80mvزينر(فولتيةفيالتغيركانإذا

ممانعة زينر؟

:الحل



الحرارة  درجة  Temperature coefficientمعامل 
Tc لكل درجه مئوية واحده . ويرمز له Vzيحدد هذا المعامل النسبة المئوية لتغير جهد زينر 

:يمكن حساب التغير في فولتية زينر بالمعادلة التالية 

حيث أن: 
   ΔVz  ،   مقدار التغير في فولتية زينر –  ΔT ،   مقدار التغير في درجة الحرارة -Vz 25    - فولتية زينر عند°C

درجةعند(15v)زينرفولتيةوبالمائة(0.004)يساويTcزينرلثنائيالحرارةدرجةمعاملكانإذا:مثال
) ؟C°100) كم يكون التغير في فولتية زينر عندما تصبح درجة الحرارة (C°25حرارة (

الح
:ل
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زينر) لثنائي  المكافئة  الدائرة  زينر ( تقاريب    

لثنائي زينر عندما يعمل في منطقة االنكسار تقريبان
  التقريب الثاني .2 التقريب األول (الحالة المثالية) ,-1- 

 وكما مبين في الرسم أدناه :

(Zz = 7Ω) و(Vz =10v: في الدائرة أدناه احسب فولتية الخرج إذا كانت (مثال
a-للزينرالمثاليالتقريبباستخدام،b-للزينرالثانيالتقريبباستخدام
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الفولتية  Voltage Regulationتنظيم 
تغيرتيارتغيرعنداإلخراجلفولتيةتقريباثابتةقيمةعلىالمحافظةهيالفولتيةبتنظيمالمقصود الحمل(

كليهما . أو  المصدر  فولتية  أو  الحمل )  مقاومة 
RL(min)صغيرةقيمةمنتتغيرأنويمكنمتغيرهتكونعادًةقدرةمجهزعلىالمربوطةRLالحملمقاومةإن

RLتتغيرفعندما.المتغيرةRLالحملمقاومةخالليمر(IDC)الحملتيار،الشكلالحظRL(max)عاليةقيمةإلى

ضمنموضحةالعالقةهذهوانأعلىقيمإلىالصفرمن(IDC)التياريزدادأقلقيمإلىالنهايةماقيمةمن
.VRالشكل ، ولغرض إجراء مقارنة بين مجهزات القدرة نستخدم رقم االستحقاق المسمى تنظيم الفولتية 

- تنظيم الفولتية بالمائةVRحيث أن         
VNL-وجودعدمعندالمستمرةاإلخراجفولتية

حمل
                       -VFLفولتية اإلخراج المستمرة عند حمل كامل 

يعني ( صفر  يساوي  حمل  تيار  يعني  حمل  وجود  يعني RLعدم  حمل  تيار  أعظم  يعني  الكامل  الحمل  أما   ،  (∞=RL

صغيرة قيمتها 

الحملفولتيةالنوذلكجيدةبصورةالمصممةالقدرةلمجهزاتالصفرمنتقترب(VR)قيمةإن:مالحظة
الكامل تقل قليالً عن فولتية عدم وجود حمل .
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زينر  Zener regulatorمنظم 
مجهزمنالخارجةالفولتيةأنحيث،الشكل،الحظالفولتيةتنظيملغرضالطرقكإحدىزينرثنائييستخدم

فييعملزينرثنائيفانVzمناكبرVinطالماوزينرلمنظم(Vin)إدخالكفولتيةتستخدممنظمغيرقدرة
. IZM تمنع تيار زينر من تجاوز قيمة التحمل العظمى Rsمنطقة االنكسار ، المقاومة 

قيمة التيار المار خالل المقاومة
ألمحدده

يمكن حسابه بالقانون
IS) مع ثنائي زينر، وحسب قانون كيرشوف   RL يتجزأ عند نقطة ارتباط مقاومة الحمل (Isإن التيار 

= IZ + IL

وعند إهمال ممانعة زينر
الصغيرة

Vout

≈Vz
وعند حسابات أدق يجب األخذ بنظر االعتبار

ممانعة زينر
Vout = Vz + Iz Zz

القصوى ألمحدده  المقاومة 
المصدرفولتياتلجميعزينرتيارهناكيكونأنيجبثابتةاالخراجفولتيةعلىزينرمنظميحافظأنألجل

قيمهأعظمعندالحملوتيارقيمهاقلعندالمصدرفولتيةتكونعندماتحدثحالةأسوءإن.الحملوتيارات
المسموحالمتواليةالقصوىالمحددةالمقاومةقيمةعلىالحصولولغرض.قيمةاقلإلىيهبطزينرتيارالن

بها :
  - اكبر مقاومة محددة مسموحRs(max)حيث أن :   

 - اصغر فولتية مصدرVin(min)بها
ممكنة Vout-زينرفولتيةتقريباتساوي

Vz

I L(max)اكبر تيار حمل -         
ممكن

  فان منظم زينر سيتوقف عن التنظيم لفولتيات المصدر المنخفضة ولتياراتRs(max)وفي حالة استخدام مقاومة اكبر من  
الحمل العالية .
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  %  للدائرة المرسومة أدناه :VR احسب عامل تنظيم الفولتيةمثال :
 مناسبة ؟RS         وهل قيمة 

  بما أن مصدر ذو فولتية ثابتة فهذاالحل:
يعني أن :

وهو عامل تنظيم الفولتية , وهو المطلوب
أوال .

 التي سوف نجدها من العالقة التالية :RS(max) مناسبة ألنها أقل من قيمة  RSوأما المطلوب األخر : نعم قيمة  

أي
أن
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 مع رسم الدائرة إذا كانت :RS  في دائرة منظم زينر , احسب قيمة المقاومة مثال:

Vin = 30v  ,    VZ = 12v  ,  IZ = 15mA  ,  RL = 200Ω

الحل
:

:مثال
15v)منتتغيرإدخالفولتيةلهزينرمنظم →20v)20)منيتغيرحملوتيارmA → 100mA)،قيمةاحسب

) من اجل إبقاء فولتية الحمل ثابتة تحت جميع الظروف ؟Vz =10vمقاومة التوالي المحددة إذا كانت (
الحل:
أعظمومصدرفولتيةأصغرعندالمنظمفيهايمرحالةأسوأإن

حمل تيار 

يعمللكي(Rs<50Ω)اختياريجبولذلك
المنظم
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