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المووواد المعدنيووة الصوولبة هاامهووا ماسووشة دا وول لووبائ م وول  FCCأو
 BCCأو  ) HCPموووووورمبه ببعصووووووها ب وووووور ل ووووووة الباوووووود  ،) 3-2إن
ئوي وادود دا ول
الكترونات التكا ؤ ي اآل ور الفل وة مشوتر وي موداا
الشووبكية الفراغيووة  ) space latticeعاوود مسووليه وورج هوود عل و ر ووي
 ) driftبامجوا
معدن ستجيب عدد كبيور موا اكلكترونوات الحور و اجور
 ) drift velocityاكلكترونووات
معوواكل لفوورج الجهوود وسوورعة انجوورا
متااسوووب رد وووا موووه ووورج الجهووود ،هوووا الرووواهر معووور باسووو المو ووولية
الكهربائيوووووة  ،) electrical conductivityمخيووووول أن لوووووكل مسووووواا
اكلكترونووات دا وول الهيكوول البلووواي للمعوودن كال يمووة متحوور دوووا الشووحاات
المو بووة دا وول الشووبكية وكمووا مو و ووي الشووكل  ،1-6أ( وأديانووا مفوور
الكترونات التكا ؤ كالكترونات در مستشلة ك متبه ألي ها محودد وكموا وي
الشووكل  ،1-6ب( ،إن اامفوواد دا ووة دووراا المعوودن ك ووؤدي إل و محر وور
ا ونات د د إل مدااات التكا ؤ وإنما د ما الطاقة الحركية لال ونات
اك ونات المو بة

( أ ) االلكترونات بشكل غيمة أو بشكل غاز ( ب ) االلكترونات المستقلة الحرة

شكل ( (1-6رسم تخطيطي لترتيب االلكترونات
المو بووة ودركتهووا اكهت از ووة معيووك دركووة اكلكترونووات الحوور ممووا خفو
المو وولية الكهربائيووة .ولمووا كانووو اكلكترونووات مافوور مووا بعصووها ،لهوواا هووي
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متحر موا الماوا ك العاليوة التركيو إلو الشليلوة التركيو  .قوانون اوم الخواص
بالتيوواا الكهربووائي تبووه نفوول قاعوود قووانون اكنتشوواا لفي و  )Fickالخوواص
بحركة ا ونات المااب ي المحلوا.
 1-6قانون أومOhm's Law :
لوو اعتبرنووا سول نحاسووي مو وول موا ر يووك ببطاا ووة كموا ووي الشووكل
 .)2-6عاد مسليه رج هد  Vعلو السول  ،سياسواب ميواا  Iدا ول السول
تااسب مه مشاومتك  .Rقانون اوم وا علو إن التيواا الكهربوائي المواا وي
السل تااسب عكسيا مه مشاومة السل  .أي أن:
1-6

V
R

=I

ديث = I :التياا الكهربائي و شاس باألمبير ) A
 = Vرج الجهد و شاس بالفولو )V
 = Rمشاومة السل الكهربائية ومشاس باكوم )Ω

شكل (  ( 2-6تسليط فرق جهد  ΔVعلى سلك معدني مساحة مقطعه A

المشاومة الكهربائية لمو ل ،كسل المعدني ي الشكل  ،(2-6متااسب
رد ا مه وا السل  ) Ɩوعكسيا مه مسادة مشطعك  ) Aوهوا المشواد ر
مرمبه بعالقة ما الا ثابوو واص بالمواد ،
وهي:
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RA
l

2-6

=ρ

l
A

or

R=ρ

 = ρالممانعووة الكهربائيووة للموواد ،)material electrical resistivity
وددامها .Ω.m
ووي ك يوور مووا األديووان ووت التعاموول مووه قابليووة الموواد عل و التو وويل
الكهربوووائي  )conductivity electricalأو الموا ووولة الكهربائيوووة ،والتوووي
هي مشلوب الممانعة الكهربائية ،أي:
l
RA

3-6



1





ودوودات الموا وولة الكهربائيووة هووي  .(Ω.m)-1و ووي الارووام العووالمي للودوودات
 SIطلك عل  Ω-1مسمية سيما  ) Siemenو رمو لهوا  ،Sوبوال مكوون
ودوود الموا وولة الكهربائيووة  .Sm-1الموواد العازلووة موا وولتها ماخفصووة وودا
اللدائا م ال موا لتها بحودود  10-14 (Ω.m) -1وي دويا موواد م ول الواهب
والفصة والاحاس الاشية مكون موا لتها عالية هي بحدود .108 (Ω.m)-1
مثال ( :(1-6
سل نحاسي قطر  0.2 cmمر اللك مياا قدا  .20 Aادسوب أقول
موا لة سم بها السل لكي متشتو قدا ما السل مشدااها . 4 W/m
الحل:
Power (P) = Iv2 = I2R
l
A

1



 

,

I2l
=
A

l
A

R=ρ

P=I ρ
2

I2l

PA

(0.002)2 = 3.14x10-6 m2
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20 2 1
7

 6 = 3.18 x 10
4  3.14  10

جوب أن مكوون أكبور أو مسواو ة

أي أن موا لة ودد الطوا موا السول
للمشداا:
3.18 x 107 ( Ω m )-1
مثال ( :(2-6

استعمل سل نحاسي نشاومك مجاا ة إلمراا مياا  ،10 Aإها كان اكبور
انخفوا بفورج الجهود سوم بوك هوو  .0.4 V/mادسوب أ و ر قطور ممكوا
لسل الاحاس.)σ = 5.85x107(Ω m)-1 .
الحل:
l
A

V = IR = I ρ
l
V

A=Iρ

Il
V

d2 

4I l
4  10  1

 7.37  10 4 m
7
V
  5.85  10  0.4


4

=d

or d = 0.7 mm
إن المعادلوووة  )1-6هوووي الصوووي ة الشووواملة  )macroscopicلشوووانون
اوم ،لكون كل ما  Iو  Vو  Rعتمد عل لوكل المو ول الكهربوائي و مكوا
 )microscopicك معتمود
التعبير عا قانون اوم بصي ة دقيشة
عل لكل المو ل وهي:
4-6

J=σE

or

E


=J

ديووووث  = Jك ا ووووة التيوووواا  A/m2و  = Eالمجوووواا الكهربووووائي  V/mو = ρ
الممانعة الكهربائية  Ω mو  = σالموا ولة الكهربائيوة  .( Ω m )-1كول موا
 Jو  Eم ل متجك ،لك مشداا وامجا .
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 2 - 6سرعة انجراف االلكترونات:
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Drift Velocity of Electrons

عاد دا ة دراا ال ر ة متحر ا ونات المعودن المو بوة دووا مواقوه
استشرااها ي الشبكية الفراغية ،مما عاوي أنهوا ممتلو اقوة دركيوة إامطوام
اكلكترونات الحر سواء كان مرنا أو غير مرن مه اك ونوات المو بوة موؤدي
إل مبادا للطاقوة موه هوا اك ونوات باسوتمراا ،ولعودم و وود مجواا كهربوائي
اا ي و ك اكلكترونات لال ستكون دركوة اكلكترونوات الحور عشووائية
ومحصووولة سووورعتها مسووواوي وووفر دا ووول المو ووول وبوووال ك سوووري ميووواا
كهربائي.
عاد مسليه مجاا كهربائي لدمك  Eعل المو ل متحور اكلكترونوات
الحر بامجا معاكل للمجاا الكهربائي وكلكترونات المتحركوة هوا مصوطدم
باستمراا بأ ونات الشبكية المو بة وبال مفشد ء ما اقتها الحركيوة .بعود
التصادم متحر اكلكترونات بحر ة مر أ رى الما المجاا مو ود ونتيجوة
للتصادم مكون سرعة اكلكترون مت ير مه ال ما وعاد مم يلها بيانيا سويكون
بالشكل  .)6-3متوسوه الو ما بويا
لكلها مشابك ألساان الماشاا كما مو
التصادمات هو  2τوالرمو  τسوم زموا اكسوتر اء )relaxation time
وهل و عاووي إن متوسووه سوورعة انجوورا اكلكترونووات electron drift
 )velocity-VDمتااسوب رد وا موه المجواا الكهربوائي المسوله  .Eوالعالقوة
بيا سرعة اكنجرا والمجاا المسله هي:
VD = μ E
5-6
 μووي هووا المعادلووة هووو ثابووو التااسووب و طلووك عليووك اسو دركيووة اكلكتوورون
 )electron mobilityو وددامك . m2/Vs
وا باكعتبوواا قطعووة مووا السوول كموا مو و ووي الشووكل  )6-2وإها
كانو ك ا ة التياا الماا بك هي  Jوالتي مم ل عدد الشحاات الكهربائية الماا
ووالا ودوود المسووادة العمود ووة عل و  Jووي ودوود ال و ما ،انهووا مم وول عوودد
اكمبيووووورات التوووووي ممووووور وووووي ودووووود المسوووووادة أو أنهوووووا عووووودد الكولوموووووات
 )coulombsالماا ي ودد المسادة ي ودد ال ما .ما نادية ثانية
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الشكل ) (3-6سرعة االلكترونات
إن سر ان دوامل الشحاة اكلكترونات) الا مو ل بفعل مجاا كهربوائي
موووؤثر عتمووود علووو عووودد اكلكترونوووات المتوا ووود بودووود الحجووو  nشوووحاة
اكلكترونات معادا  )-neVdوقد اتفق علىى اعتاىار التيىار الكهربىا ي المىار
من خالل وحىدة المسىاحةي ثمثىل سىرثان شىح ة موجاىة ،ولوال معتبور ك ا وة
التياا مو بة ومم ل بالمعادلة التالية:
J = neVd
6-6
 3-6الممانعة الكهربا ية للفلزاتElectrical Resistivity of Metals :

مكوووا مم يووول الممانعوووة الكهربائيوووة الكليوووة  ρللفلووو ات بمجموووود دووود ا
مشر با ،دد درااي  ρTودد متبشي :ρr
ρ = ρT + ρr
7-6
الحد الحرااي  )thermal componentاشأ موا هبابوة اك ونوات المو بوة
ووي الشووبكية دوووا مواقووه اسووتشرااها والوواي و داد رد ووا مووه ز وواد دا ووة
داد ادتماا مصادم اكلكترونات مه هوا اك ونوات المتابابوة
الحراا وبال
مموا ووؤدي الو مشووتو اكلكترونووات وانخفوا متوسووه مسووااها الحوور وزمووا
اكستر اء بيا التصادمات .نستاتج موا هلو ان الممانعوة الكهربائيوة للفلو ات
الاشيووة مت يوور رد ووا مووه دا ووة الحووراا والشووكل  )6-4و و مووأثير دا ووة
الحراا عل ممانعة بع المعادن الاشية .الحد ال اني ما الممانعة ،وهو
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شكل ) (4-6تأثير درجة الحرارة على ممانعة المعادن

الحووود المتبشوووي ) ،)residual componentاشوووأ موووا و وووود مشووووهات
 )imperfectionالشووبكية البلووواي ،م وول اكنخالعووات أو دوودود البلووواات
وكووال مووا و ووود الشوووائب وهووا ميعهووا معموول عل و مشووتيو اكلكترونووات
الحد المتبشي ك تأثر بدا ة الحراا إك انوك صوب أك ور أهميوة وي دا وات
الحوراا الماخفصوة والشووكل  (5-6و و هلو عاوود دا وات دوراا أعلو
موا  ، – 200oCنسوتطيه أن نعتبور م يور الممانعوة الكهربائيوة للمعوادن الاشيوة
م يوورا طيووا مووه دا ووة الحووراا كمووا و مكووا مشر وب العالقووة بوويا الممانعووة
ودا ة الحراا بالمعادلة التالية:
)ρ = ρo (1 + αT t

8-6

ديث ρo :ممانعة الماد عاد  20oCو  αTمعامل الممانعوة الحورااي  oC-1و
 tدا وة دوراا المواد  oCوالجودوا  )6-1بويا معامول الممانعوة الحراا وة
لبع المعادن.
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شكل (  ( 5-6مخطط ثاين تأثير درجة الحرارة على ممانعة معدن

المعادن

دوا  (1-6معامل الممانعة الحراا ة لبع
) o (10 6 .cm
المعدن
)  T ( o C 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0.0039
2.7
ألمايوم
0.0039
1.6
نحاس
0.0034
2.3
ههب
0.0038
1.47
صة
0.0045
9
دد د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مثال ( :( 3-6
ادسوووب الممانعوووة الكهربائيوووة للاحووواس الاشوووي عاووود  ،132oCمسوووتعمال
معامل الممانعة الحرااي ما الجدوا .(1-6
الحل:
)    o (1   T t
0.0039
) 132 o C
o
C

  1.6  10 6 .cm ( 1 

= 2.42 × 10-6 Ω.cm
لال

ي ك ير ما األديان تطلب التطبيك موا وفات ا وة موا المو ول،
لجأ المهادسون إل إ ا ة عاا ور أ ورى للحصووا علو الموا وفات
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المطلوبة موا السوبيكة الاامجوة والعاا ور المصوا ة هوا معتبور لووائب ولوال
هي م د ما مشتيو اكلكترونات ترمفوه الممانعوة الكهربائيوة للمواد والشوكل
 )6-6و وووو مووووأثير إ ووووا ة الخاا وووويا ) (Znعلوووو موا وووولة الاحوووواس
الموا لة مشلوب الممانعة).

شكل (  ) 6-6تأثير التشئيب على موصلية ال حاس

 4 - 6نموذج رزم الطاقة للتوصيل الكهربا ي:
Energy-Band Model for Electrical conduction

مبووويا لاوووا وووي الباووود  )2-3أن األغلفوووة الرئيسوووية للطاقوووة دا ووول الووواا
المافرد سميو باألاقام ... ،3 ،2 ،1إلخ) ومستو ات الطاقة ال انو وة سوميو
بوواألدر ..،f،d ،p ،sإلووخ) والمسووتو ات ال انو ووة ) (sub-shellsمحتوووي
عل الحاكت المودااات) التاليوة علو التووالي وادود  ،ثالثوة ،مسوة ،سوبعة.
اكلكترونات مش ل المستو ات هات الطاقة األقول أوك وبوالكترونيا متعاكسويا
ووي المووداا الوادوود دسووب قاعوود بوواولي) كمووا أن اكلكترونووات ك متوا وود وي
الاا المافرد إك ي الحاكت المدااات) المسموح يها شه.
الماد الصلبة محتوي عل عدد كبير ما الااات أو الج ئوات) وعاود
اقتوووووراب الوووووااات موووووا بعصوووووها لتكوووووو ا الج ئوووووات والبلوووووواات سوووووو
مؤثرالكترونات الااات المتشاابوة علو بعصوها ومسواه كول ها بموداا وادود
ما ازمة ما المدااات الج ئيوة )  ( Molecular Orbitalعاودما تحود
مووداا ا لووااميا تكووون مووداا ا و ئييا ،اقووة ادوودهما اقوول واآل وور أك وور
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بمشداا فيف دا ما مسوتوي الطاقوة الوااي األ ولي وعاود امحواد ها ثال وة
صا مداا ثالوث ومت يور اقوة المودااات ال الثوة عوا قيمتهوا السوابشة وهكواا
مسووتمر الحالووة وبووال متكووون ازمووة مووا مسووتو ات للطاقووة متشاابووة وودا مووا
بعصها ما غال وادد للطاقة و سوم ازموة اقوة – energy band
كمووا مبوويا ووي الشووكل  ،(7-6ولووال مكووون الكترونووات التكووا ؤ مووا ميووه
الااات مسموح لها بالحركة ما ها الرزمة ما الطاقة.
ازم الطاقووة ووي البلووواات مكووا أن متوودا ل مووه بعصووها أو ك متوودا ل
اعتمادا علو المسوا ات بويا الوااات .المسوا ات الفسو ) التوي مم ول الماوا ك
التووي ك متوودا ل ازم الطاقووة يهووا ك مكووا لاللكترونووات أن متوا وود يهووا أبوودا،
ولال طلك عليها اس الماوا ك المحرموة أو الورزم المحرموة (forbidden
) ،bandsعدا هل  ،كل بشية الرزم مكا لاللكترونات أن متوا ود يهوا ولوال
مسم ازم مبادة وكما ي الشكل .(8-6

لو كانو لد اا بلوا أدد الفلو ات المواكوا وي الجودوا  2-6المرللوة
ووفو ها) والتووي معووود للمجموعووة  )group IVAووإن مسووتو ات الطاقووة
ال انو ووة ) (subshellsالخاا يووة لكوول عاصوور مووا هووا العاا وور المختوواا
متل الكترونيا ي مسـتوي الطـاقة  sوالكترونيا ي المسـتوي  ،pلاتصوا
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شكل ( (8-6رسم تخطيطي ثوضح رزم الطاقة المحرمة والمااحة

بإمكاناا م يير المسا ات بيا الااات بودون م ييور التركيوب البلوواي األساسوي
للفل عادما مكون الااات بعيد عوا بعصوها ،ك و ود مودا ل بويا مسوتو ات
الطاقة ولال ستكون مستو ات الطاقة كما هي عليك ي الااات المافورد كموا
ي الباد  )2-3وعاد غ الارور عوا مسوتو ا الطاقوة لاللكترونوات الدا ليوة
والتركي عل الكترونات التكا ؤ آ ا ا بارر اإلعتباا أن إستيعاب المسوتوي
ال انوي  sالكتورونيا دواان أدودهما عكول اآل ور ،أي مكوا أن كوون لود اا
دوالتيا  2Nبوافل مسوتوي الطاقوة وال وال ال وانوي  pمتلو ثوالم مودااات
كل مداا حتووي الكتورونيا أي سوو دواكت و وي م الاوا توو ر الكتورونيا أو
دالتيا  ،2Nوهاا عاي ملئ ثلث الحاكت السو  6Nالمتوو ر وهوي ميعهوا
بافل مستوي الطاقة ال انوي . p
لو قرباا الااات ما بعصها أك ر محر الاشطوة  dإلو اليسواا) كموا
داد مأثير الااات عل بعصها وسيحصول مودا ل
ي الشكل  ،(8-6سو
ووي مجوواكت الحركووة المو يووة لاللكترونووات ومتحوووا البلوووا إل و مارومووة
الكترونيووة مخصووه لشاعوود بوواولي ممووا عاووي موسووه دالووة الطاقوة لعوودد  2Nووي
ال ووووال ال ووووانوي  N sهووووو عوووودد الووووااات المتشووووااكة وهووووو عوووودد كبيوووور
> 1023/cm3علموا أن موسوه مسوتو ات الطاقوة كوون بمشوداا بسويه ،كموا أن
مسووتو ات الطاقووة دا وول الرزمووة الوادوود ليسووو مسووتمر وإنمووا هاووا قف و ات
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طلووك عليهووا مسوومية ازم الطاقووة

متشاابووة وودا بمسووتو ات الطاقووة هووا  ،ولووال
) .( energy bands

جدول (  ( 2-6التوزثع االلكتروني لاعض الع اصر
الع صر

التسلسل

عدد
االلكترونات

1

C

2

Na

فلز

3

Mg

فلز

12

4

Al

فلز

13

5

 Siال فلز

14

6

Fe

فلز

26

7

Cu

فلز

29

8

Ge

فلز

32

9

Ag

فلز

47

10

Sn

11

Au

حالة مدار
التكافؤ

التوزثع االلكتروني

ال فلز

6

1S2, 2S2, 2P2

غير مشاع

11

1S2, 2S2, 2P6, 3S1

غير مشاع

1S2, 2S2, 2P6, 3S2

مشاع

2

2

6

2

2

2

6

2

2

1

10

6

2

6

2

2

2

2

10

6

2

6

2

2

6

2

10

6

2

6

2

2

2

10

10

6

2

1

فلز
فلز

1

2

6

2

2

10

6

1S , 2S , 2P , 3S , 3p

1S , 2S , 2P , 3S , 3P

6

1S , 2S , 2P , 3S ,3P , 3d , 4S

1S , 2S , 2P , 3S , 3P . 3d , 4S

1S , 2S , 2P , 3S , 3P . 3d , 4S , 4P

1S , 2S , 2P , 3S , 3P , 3d , 4S , 4P , 4d , 5S
2

2

10

2

6

6

2

2

6

2

1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4p 4d 5s 5p

79

2

10

6

2

2

6

2

2

1S , 2S , 2P , 3S , 3P , 3d , 4S , 4P , 4d , 5S ,
5P6, 4f14, 5d10, 6S1

غير مشاع
غير مشاع
مشاع
غير مشاع
غير مشاع
غير مشاع
غير مشاع
غير مشاع

الشكل  (9-6هو اسو مخطيطوي لورزم الطاقوة العائود ألنوواد الوااات
للعاا وور الموواكوا ووي م الاووا رزمووة الطاقووة للمسووتوي ال ووانوي ) (3sمحوووي
عل داكت اقوة عوددها  2Nوهوي مملووء بالكامول باكلكترونوات وي دويا
ازمة الطاقة للمستوي ال انوي ) (3pوالتي مستوعب  6Nما الحاكت توو ر
لد اا الكترونيا لكل ها شه مموا عاوي الو اا ثلوث دواكت الطاقوة المتوو ر .
كد و أن هاووا جووو اقووة محرمووة ) (Egبوويا الوورزمتيا الموواكواميا وهووا
الفجو مص ر بإقتراب الااات ما بعصها وعاد مسا ة معياوة كموا وي الشوكل
 )9-6ازم الطاقووة المبادووة متوودا ل يمووا بياهووا ،الرزمووة هات الحوواكت 6N
متدا ل مه السفل هات الحاكت  2Nلتكو ا ماطشة هات  8Nموا المسوتو ات
نصووفها مملوووأ باكلكترونووات أي  ،4Nلهوواا الحوود ووإن كوول ها أعطووو أابعووة
الكترونوات للح موة وهوا اكلكترونوات أ وبحو وي موداا عوود إلو البلووا
ولوويل للوواا عاوود اقتووراب الووااات مووا بعصووها أك وور بحيووث متجوواوز المسووا ة
ماطشووة  8Nالروواهر بالشووكل مرهوور ماطشووة محرمووة و كمووا ووي لووكل (9-6
الاي م ل لكل ومواقه ازم الطاقة دسب المسوا ات بويا الوااات .عاود دالوة
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اإلستشراا ألي عاصر؛ إن أعل ازمة اقوة اليوة موا اكلكترونوات مسوم
ازمة أو د مة) التو يل ) (conduction bandوأعل ازمة اقة

شكل ( (9-6مخطط رزم الطاقة للع اصر في المجموعة IVA

محتوووي علو الكترونووات مسووم ازمووة التكووا ؤ ) ،(valence bandإن نشوول
الكترونووات التكووا ؤ مووا ازمووة التكووا ؤ إلو ازمووة التو وويل عووابر أي ازمووة
محرمة ستل م م و دها بطاقة إ ا ية لكي مؤدي هاا ال ر .
مما سبك تبويا و وود عودد موا ازم الطاقوة وي الموواد الصولبة؛ ثالثوة
ماها هات أهمية ا ة لفه سلو المواد الصلبة بالاسبة للتو يل الكهربوائي
وها الرزم هي:
 -1ازمة التو يل ).(conduction band
 -2ازمة التكا ؤ ).(valence band
 -3ازمة الطاقة المحرمة ).(forbidden band
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شكل ( (10-6رزم الطاقة في المواد
الصلاة المختلفة

رزمة التوصيلConduction Band :
متكون ها الرزمة ما امحاد مستو ات اقة اكلكترونات الحر
والمسما أ صا الكترونات التو يل وعاد ما مكون ازمة التو يل الية
ما اكلكترونات ي دالة اكستشراا للماد لكا عاد التأثير عل الماد بطاقة
اا ية أعل ما دالة اكستشراا متحف اكلكترونات ي ازمة التكا ؤ مما
جعلها مفشد اامبا ها بالاوا ومشف إل ازمة التو يل.
رزمة التكافؤValance Band :
هي الرزمة المتكونة ما امحاد مجموعة ما مستو ات الطاقة العائد
كلكترونات التكا ؤ الواقعة ي المداا الخاا ي وموقه ها الرزمة كون
ي الشكل  ،(10-6أي أن اقة
أسفل ازمة التو يل كما مو
اكلكترونات يها أقل مما هي ي ازمة التو يل ولكون الكترونات التكا ؤ
بعيد عا الاوا هي نسبيا عيفة اكامبا بها.
رزمة الطاقة المحرمةForbidden Energy Band :
موقعها كون بيا ازمة التكا ؤ و ازمة التو يل كما ي الشكل -6
 )10و ي المواد الصلبة ك مكا لالكترونات أن متوا د ي ها الفجو ديث
ك مو د اقة مسموح بتوا دها ي هاا الحي  ،إن الطاقة المالزمة للفجو
المحرمة مسم اقة الفجو ) (Gape Energyأو اقة التحر وهي مشاس
بوددات اكلكترون ولو ) (electron voltوهو عادا ،1.6×10 – 19 J
الطاقة المحرمة هي التي محدد قابلية التو يل الكهربائي للمواد الصلبة ما
ديث كونها مو لة أو نصف مو لة أو عازلة ودسب مشداا الطاقة
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المالزمة لها الفجو والشكل  (11-6هو مم يل نسبي ألنواد المواد دسب
مو ليتها للكهرباء.

شكل ( (11-6رزم الطاقة في المواد

جب أن متو ر ي الماد فتيا كي مكون مو ولة للكهربواء ،األولو :
جب أن مكوون قوو اامبوا الكترونوات التكوا ؤ بوالاوا وعيفة و اقوة الفجوو
ير أومعدومة ،بحيث أي محف اا ي بسيه جعلها متحر مبتعد عوا
الاوا وال انية :هي موو ر المجواا أو الحيو الواي موتمكا يوك اكلكترونوات موا
الحركة بحر ة مامة .هوا الصوفات متوو ر وي الفلو ات هات اآل ور الفل وة
اامبووووا الكترونامهووووا مووووه الاوووووا ووووعيف ،والمجوووواا الوووواي متحوووور يووووك
اكلكترونووات عتموود عل و دالووة مسووتوي التكووا ؤ يمووا لووو كووان مشووبه أم غيوور
مشبه ،ي دالة كونك غير مشبه الكترونات التو يل مستطيه أن متحر وي
الحي الفواا بحر وة ودركوة اكلكترونوات معتمود أ صوا علو مسوتوي الطاقوة
الوواي لووي مسووتوي الطاقووة كلكترونووات التكووا ؤ يمووا إها كووان متوودا ال مع وك أو
مال وووشا لوووك ،بحيوووث مسوووتطيه الكترونوووات التو ووويل اكنتشووواا إليوووك بسوووهولة
والتحوور يووك بحر ووة أ صووا .ووي الشووكل  (11-6الد و و ووود ووه موواشه
 level Fermiوهو م ول أعلو مسوتوي اقوة مكوا إلو الك باكلكترونوات
و كون مستوي رمي للفل ات أعل مستوي اقة ي ازمة التكا ؤ.
 1-4-6نمىوذج رزم الطاقىة للعىوازل:
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اكلكترونات ي العوازا مرمبطة اامبا ا قو ا نسبيا موه انو وة الوااات
التابعووة لهووا بووروابه أ ونيووة أو مسوواهمية ولووال هووي ليسووو دوور لكووي مو وول
الكهرباء ،إك إها دف ت بمشداا عالي ما الطاقوة .وي الشوكل  (11-6نالدو
أن للماد العازلة ازمة مكوا ؤ مملوؤ أو مشوبعة) ،وازموة الطاقوة التوي مليهوا
والمعرو ووة بإس و ازمووة التو وويل مافصوول عاه وا بفجووو وهووا الفجووو مم وول
ازمة الطاقة المحرمة .لكي تحرا الكترون ما ازمة التكوا ؤ و عبور الفجوو
إل ازمة التو يل ليصوب دور الحركوة حتوا إلو مشوداا موا الطاقوة وهواا
المشووووداا ختلووووف مووووا موووواد إلوووو أ وووورى فووووي الموووواس الوووواي هووووو أدوووود
أوا ل -allotropy-الكربوون) هوو بحودود  6إلو  7الكتورون ولوو ،)eV
والماس عتبر هو ممانعة عالية للكهرباء.
بصوا عامة الموواد العازلوة ممتلو مشوداا وئيل ودا موا المو ولية،
إك إنهووا ممكاووة الشيوواس ،عاوود اامفوواد دا ووة دووراا الموواد العازلووة بعوو
اكلكترونات المافرد مكتسب مشداا كا ي ما الطاقة مما مكاهوا موا الهوروب
إل ازمة التو يل ت داد بال قابلية التو يل الكهربائي لها المواد ،وعاود
مسووليه وورج هوود كهربووائي عووالي علو الموواد العازلووة ووؤدي هلو إلو ز وواد
اقة عدد كبير ما اكلكترونات بحيوث موتمكا موا ا تيواز الفجوو تاتشول إلو
ازمة التو يل ومصب در وبال مفشل الماد العازلة ،إن ورج الجهود هواا
والمسوووبب لحالوووة الفشووول عووور باسووو ووورج هووود الفشووول breakdown
.)voltage
 2-4-6نموذج رزم الطاقة ألشااه الموصالت الذاتية:
Energy-Band Model for Intrinsic semiconductors

ألبا المو الت الاامية هي مواد نشية قابلية مو يلها للكهرباء مشه بيا قابلية
المواد العالية التو يل والمواد العازلة ،قابلية مو يل لبك المو ل الاشي
محدد بالشياس المبالر لها الخا ية .إن عاا ر المجموعة  IVAما
الجدوا الدواي ممتل نفل التوز ه اكلكتروني كلكترونات التكا ؤ إ ا ة
إل أن مبلواها متماثل أ صا ،أي لها أابه أوا ر مساهمية ي الاا
الوادد  ،ل ر إعطاء كر عا أدجام الفجوات المحرمة ومشداا الطاقة
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المطلوبة إل تياز الرزمة المحرمة نلتجيء إل الشكل  (12-6الاي بيا
مشاانة بيا أدجام ها الفجوات فجو السليكون  Siو جو الجرمانيوم Ge
أ ر بك ير ما جو الطاقة ي الماس ولال الطاقة المطلوبة لتحفي
الكترون لعبوا جو الطاقة المحرمة إل ازمة التو يل التي ملي ليصب
درا لتو يل الكهرباء مبلغ دوالي  0.67 eVللجرمانيوم ،ودوالي 1.1 eV
للسيلكون عاد دا ة دراا  ،20oCأما الشصد ر  Snالاي توا د بشكل
قصد ر مستشر محو دا ة دراا  18oCطاقة جومك دوالي 0.11 eV
شه هاا ومعتبر اقة كل ما الشصد ر الرمادي والجرمانيوم والسليكون قليلة
ولال إن إ ا ة اقة دراا ة قليلة كفي لتحفي الكترونامها لالنتشاا إل
ازمة التو يل ولهاا طلك عليها مسمية ألبا مو الت أو أنصا
مو الت .)semiconductors

شكل ( (12-6مخطط ثاين أحجام رزم الطاقة للع اصرα - Sn ,Ge ,Si ,C :

ألبا المو الت هي مواد بلوا ة يها الكترون ما الكترونات التكوا ؤ
ما مودااات هامويا أو بعبواا أ وري متشواا يوك هامويا،
األابعة تحر
الشكل  (13-6م ل اس مخطيطي ببعود ا لشوبكية ألوبا المو والت ،ديوث
أن الدوائر الوسطية هوي كتلوة اك ونوات المو بوة لشوبك المو ول  Siأو ، Ge
وأزوا الخطو بيا ها الدوائر مم ل الكترونوات التكوا ؤ .مكوا إعتبواا كول
الكترون شصي نصوف وقتوك موه كول ها موا الوااميا المتشوااكتيا بوك وهلو
عاي كل ثمانيوة الكترونوات مشصوي نصوف الوقوو موه كول ها لوال وإن قوو
اامبووا هووا اكلكترونووات مووه الاوووا أكبوور مموواهي ووي الفلوو ات .إن الطاقووة
الحراا ووة التووي متلكهووا نصووف المو وول مسووبب اهت و از مسووتمر للووااات ووي
موا عها يؤدي إل رو بع اكلكترونات ما مواقعها ي غال
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شكل ( (13-6مخطط باعدثن لشاكية السليكون و الجرمانيوم

التكوووا ؤ تصوووب دووور  ،علموووا أن عووودد اكلكترونوووات المتحووورا وووي ألوووبا
المو وووالت هوووو بحووودود  1012وهووواا عتبرعووودد قليووول مشاانوووة موووه الموووواد
المو لة ،عادما ؤثر مجاا كهربائي علو المواد متحور الكترونامهوا الحور
مسببة سر ان مياا كهربائي ،لكا بسبب قلة عدد اكلكترونات مو لية ألوبا
المو الت أقل بك ير ما المواد المو لة.
عاوود انفصوواا الكتوورون مووا ها مووا سووو توور لفووك مكان وا لوواغرا
سم ثشب ) (holeمما عاي أن الاا األم مصب أ ون وها بدواها وبسوبب
الحركووة اإلهت از ووة للووااات سووو ملووتشه الكتوورون مكووا ؤ مووا ها مجوواوا
اكلكترون المفشود و هواا اكنتشواا عاوي دركوة ال شووب موا ها إلو
لتعو
أ رى واكنتشاا هواا كوا ئ دركوة لوحاة مو بوة  +qدا ول الشوبكية البلوا وة
لشووبك المو وول ،هاووا مكووا مشووبيك دركووة بفشاعووة هوائيووة ثابتووة دا وول موواء
متحر  ،ديث الدو المراقوب الفشاعوة متحور عكول دركوة المواء) ،سولو
ال شوووب مشووابك لاللكترونووات الح ور عاوود مسووليه مجوواا كهربووائي عليهووا ولمووا
كانو قطبية لحاات اكلكترونوات وال شووب مختلفوة عوا بعصوها هوي متحور
الوادد عكل األ رى.
عاد مسليه مجاا كهربوائي موؤثر وي لوبك المو ول الواامي موا اليسواا
إل اليميا متحر ماجر ) اكلكترونات الحور وعاود إنفصواا الكتورون موا
غال التكا ؤ مرهر جو ثشب مالزمة لك ،إن الشو المسلطة ما قبول المجواا
الكهربائي مجعل اكلكترون اجر بإمجا اليساا مااكا لفك ثشب  )+كما
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ب)

أ)

شكل ( (14-6توضيح إلنجراف االلكترونات الحرة ( أ ) والثقوب ( ب )

ي الشكل  -14-6أ( وال شب عل إستعداد لتشبل أي الكتورون موا ها
مجاوا وهل عاي ر ك آ ر كنتشواا اكلكترونوات كموا مو و وي الشوكل
 -14-6ب) متحوووور ماجوووور ) ال شوووووب إلوووو اليموووويا أي عكوووول دركووووة
اكلكرونات الحور واألسوه المرسوومة وي الشوكل ماطلوك موا الموقوه الجد ود
إل و الموقووه األ وولي ،إن سوور ان التيوواا الكهربووائي ووي لووبك المو ول كووون
مصحوب بحوركتيا متعاكسوتيا األولو دركوة اككترونوات الحور وي ازموة
التو وويل وال انيووة دركووة ال شوووب ووما ازمووة التكووا ؤ ولووال ووإن محصوولة
التياا هوي مجموود ميوااي اكلكترونوات وال شووب علموا أن سورعة الكترونوات
التو يل مكون مشر با عف سرعة ال شوب.
 5 - 6التوصيل الكهربا ي في المعىادن:

Electrical Conduction
in Metals

سووبب قابليووة التو وويل الكهربائيووة العاليووة ووي المعووادن عووود الو قابليووة
السر ان العالية كلكترونات المداا الخاا ي يها او الكترونات التكا ؤ والتوي
معتمدعل مدى سهولة انتشاا ها اكلكترونوات موا ازموة التكوا ؤ الو ازموة
التو يل .)conducting band
التياا الكهربائي عتبر سيل موا اكلكترونوات والا اك ونوات المو بوة
المكونوووة للبايوووة البلوا وووة للمعوووادن ثووو أن أي عامووول عيوووك موووا دركوووة سووويل
اكلكترونووات هووا شلوول مووا مو وولية المعوودن ال وواد بدا ووة الحووراا معاووي
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ز اد التهيج الحركي لال ونات المو بة إ ا ة إلو مابوابها دووا موقوه ثابوو
مستشر مما ؤدي إل مصييك الحي الواي مسوري يوك اكلكترونوات أي فو
نشا ها ،مما وؤدي إلو انخفوا المو ولية واامفواد الممانعوة ،والشوكل 6-
هل لبع المعادن.
 )4و
و ود هاات موااب وؤدي إلو نفول التوأثير السوابك سوواء كانوو هاات
الموووااب ادالليوووة أو اقحاميوووة انهوووا سوووو م ووود موووا ادتماليوووة التصوووادم بووويا
الالكترونات المتحركة وا ونات المااب دا ل الشبيكة البلوا ة وهاا عاوي أن
السوبائ هوي دائموا اقول مو ويال موا المعوادن الاشيوة المكونوة للسوبيكة والشوكل
م ير الممانعة موه م يرنسوب مكونوات السوبيكة لسوبيكة الايكول
 )15-6و
والاحاس.

لكل  (15-6مخطه بيا ممانعة سبيكة الايكل  -الاحاس
إن و ود اكنخالعات ي التركيوب البلوواي شلول أ صوا موا المو ولية
الكهربائيووة لكونووك وود مووا ادتماليووة التصووادم بوويا اكلكترونووات المتحركووة
والووااات وووي البلوا إ وووا ة لوووال وووان العيووووب أو اكنخالعوووات) البلوا وووة
األ وووورى الاامجووووة مووووا عمليووووات التشووووكيل البووووااد والتشسووووية....،الخ ،مصوووور
بالمو لية الكهربائية للمعادن وسبائكها.
 1 - 5 – 6الموصلية الفا قة:

Superconductivity
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هكرنا سابشا إن مشاومة المعدن مشل بانخفوا دا وة الحوراا فوي عوام
 1911اكتشف البادث  H. Kamerlingh Onnesان المشاوموة الكهربائيوة
لبع المعادن مواخف إلو الصوفر عاودما مبورد إلو اقول موا دا وة دوراا
معياوووة أ لوووك عليهوووا مسووومية الدا وووة الحراا وووة اكنتشاليوووة transition
 Tc – temperatureأوا ماد اكتشفو يها ظاهر المو ولية الفائشوة هوي
هل .
ال ئبك والشكل  (16-6و

شكل (  (16-6الممانعة الكهربا ية
لمعدن عادي مقارنة مع معدن مفرط
التوصيل

بعد هاا اإلكتشا بشليل لود و ود ظاهر التو يل الفوائك وي ك يور
ما العاا ر األ رى ،والجدوا  (3-6بيا هوا العاا ور ودا وة دراامهوا
الحر ة اكنتشالية.)Tc-
دوا  (3-6دا ة الحراا الحر ة لبع العاا ر

إلثبات ائشيوة التو ويل قوام البادوث  Onnesبتوليود ميواا كهربوائي وي
دلشة مصاوعة ما مواد هات وفة المو ولية الفائشوة ومالدروة اإل ومحالا
ي هاا التياا بمرواال ما وكما لي:
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ي الشكل  )17-6دلشة معدنية مصاوعة موا الر واص مواد ممتلو
ا ية المو لية الفائشة ) وي دا وة دوراا أعلو موا  Tcديوث وت إد واا
قصيب م اا يل دا لها وهل لتسليه مجاا م اا يسي علو الحلشوة ثو مبورد
الحلشة إل دا ة دراا اقل ما  Tcتتحوا دالة الحلشة ال التو يل الفائك
محو مأثير المجاا الم اا يسي ال ابو وبعد هل خر الشصويب الم اا يسوي
ما الحلشوة يتولود ميواا مسوتحث وي الحلشوة هات التو ويل الفوائك ،إن سور ان
هاا التياا ستمر لفتر زماية غير محدد ما دامو دا ة الحراا أقل ما Tc
ومياا ما هاا الاود ستمر لعد ساوات ي بعو التطبيشوات دون ا ومحالا
اكر.
معر المعادن الاشية ائشة التو يل هوي موا وما المجواميه اكنتشاليوة
ي الجدوا الدواي إك أن بع المعادن هي بطبيعتها ليسو ائشة المو ولية
ولكا مركبامها مكا أن مكون كال  ،الاهب والب مووم كالهموا كمعودن نشوي
ليل ائك المو لية ي ديا  Au2Biائك التو ويل .وقود لوجه هواا العلمواء
عل باا الم د ما الجهود و ي ساة  1950م التو ول إلو قيموة  Tcمعوادا
 18.1 Kعووا ر ووك اسووتعماا المركووب  ،Nb3Snوبعوود عوود سووايا إ ووا ية
أ بحو  Tcللمركب  Nb3Geمعادا .22.5 K
ووي سوواة  1986دوودم مطوووا كبيوور ووي هوواا المجوواا عاوودما اكتشووفو المووواد
السوويراميكية كمووواد ائشووة التو وويل ديووث مو الحصوووا علو  Tc = 40مووا
اسوتعماا المركوب  .La1.8Sr0.2CuO4هواا المركوب مشوتك موا La2CuO4
بإزادة بعو ا ونوات  Laوإدوالا ا ونوات  Srمحلهوا وي التركيوب البلوواي.
وي السووايا التووي ملوو ،ظهوور أك وور المووواد ائشوة التو وويل لووهر لحوود اآلن أك
وهوو  ، Y.Ba2Cu3O7ديوث  Tcلوك معوادا  93 Kوالتوي معوادا – 180oC
وهي ليسو سهلة الو وا إليها لكاها كسرت دا الاترو يا السائل 77
 ) Kوقبل هاا اككتشا كانو المواد الفائشة المو لية معمل بدا ات دراا
ماخفصووة وودا و سووتعمل الهلي ووم للو وووا إليهووا وهووو غووالي ال و ما لكووا بعوود
اكتشا  Y.Ba2Cu3O7أمكا اسوتعماا الاتورو يا السوائل الور ي الو ما
إن السباج اآلن هو الو وا إلو مو ول عمول بدا وة دوراا
وما الوا
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ال ر ووة والشووكل  (18-6م وول اا ووة لوودا ات الحووراا اكنتشاليووة التووي م و
التو ل اليها دسب مطواها.

إدوودى الارر ووات المسووتخدمة لتفسووير ظوواهر المو وولية الفائشووة ،هووي
الارر ووووووة المطرودووووووة مووووووا قبوووووول البوووووواد يا  ،Bardeenو  ،Cooperو
 Schriefferولال هي مسوم نرر وة  BCSوي هوا الارر وة مو ا تورا
أن الكترونووات التو وويل ووي المووواد ائش وة المو وولية معموول بشووكل ثاووائي عاوود
إنخفا دا ة الحوراا إلو اقول موا  Tcومسوم ثاائيوات كووبر (Cooper
) Pairsوهاا عاي ازدوا الكترون دوا بامجا مه الكتورون ودوا بعكول
اكمجا ) ونتيجة لها ال اائية مكون المحصلة انعدام دشل الشوى ولوال وتمكا
ها ا اكلكترونيا ما الحركة بحر ة معا دا ل الباية البلوا ة.
لسوووء الحوو ليسووو  Tcهووي العاموول الوديوود المووتحك بالشابليووة الفائشووة
للتو يل عاد مأثير مجاا م اا يسي قوي عل معدن دا ة دراامك أقل موا
 Tcسو متدمر قابليوة المعودن علو التو ويل الفوائك و صوب مو ول عوادي
وإ ا ة لال العوامل التالية مدمر المو لية الفائشة:
 -1اامفاد دا ة دراا الماد أعل ما .Tc
 -2مسليه مياا عالي الك ا ة.
 -3مسليه مجاا م اا يسي عالي نسبيا.
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شكل ( (18-6خارطة تطور درجة الحرارة االنتقالية

 2 – 5 – 6التوصيل الكهربا ي ألشااه الموصالت الذاتية:
Electrical Conduction in Intrinsic Semiconductors

طلووووك علوووو التو وووويل الكهربووووائي الاالووووئ عووووا إثوووواا أو محفيوووو )
اكلكترونوووات بفعووول الحوووراا أو الصووووء معبيرالتو ووويل الكهربوووائي الووواامي،
ومو وولية ألووبا المو ووالت محصوول عوواد عاوود دا ووات دووراا مرمفعووة ألن
الكترونامها محتا إل محفي مااسب لاشل العدد الكوا ي موا ألكترونوات ازموة
التكووا ؤ إلو ازمووة التو وويل وعاوود مسووليه مجوواا كهربووائي علو ر ووي لووبك
مو وول هامووي نشووي م وول  Siو  ) Geووإن كوول مووا اكلكترونووات والفجوووات
معتبوور دواموول للشووحاة محموول ميوواا كهربووائي) اكلكترونووات السووالبة متحوور
نحووو الشطووب المو ووب للوودائر الكهربائيووة والفجوووات المو بووة متحوور نحووو
الشطووب السووالب للوودائر وكمووا مو و ووي الشووكل  .( 19-6محووو مووأثير قووو
المجاا الكهربائي ات د الكترون ما ها و تحر إل مكوان الفجوو وي ها
أ ووورى مجووواوا مموووا جعووول مكانوووك اليوووا مكوووون جوووو ) ليحتلهوووا الكتووورون
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وهكوواا ،....ممووا عاووي أن اكلكتوورون محوور بعكوول امجووا المجوواا ووي دوويا
الفجو محركو بافل امجا المجاا.

لكل  ) 19 -6التو يل الكهربائي ي ألبا المو الت الاامية
 3 – 5 – 6عالقات التوصيل في أشااه الموصالت الذاتية:
Relationships for Electrical Conduction in Intrinsic
Semiconductors

ووالا التو وويل الكهربووائي وعاوود مسووليه مجوواا كهربووائي  Eووي ألووبا
المو والت الااميووة ،وان لوود أو ك ا وة التيوواا ،J ،مسواوي مجمووود الموا ولة
الاامجوووة عوووا اكلكترونوووات والموا ووولة الاامجوووة عوووا الفجووووات ،وباسوووتعماا
المعادلة  )J = neVd 6-6نحصل عل :
J = nqVe + pqVh
9-6
ديث = n :عدد الكترونات التو يل بودد الحج .
 = pعدد جوات التو يل بودد الحج .
 = qالشيمووة المطلشووة لشووحاة اكلكتوورون أو الفجووو وهووي مسوواوي
.1.6 x 10-19 C
 = Vh & Veسرعة انجرا اكلكترونات والفجوات عل التوالي.
بتشسووي المعادلووة  )6-9عل و لوود المجوواا الكهربووائي المسووله  Eوباسووتعماا
المعادلة J = σ E ،4-6
306

أ.م.د .محمدعلي عبد الهادي

الفصل السادس – الخواص الكهربائية

J nqVe pqVh


E
E
E

10-6
الشووي

=σ

Vh Ve
مسووم دركيووة اكلكترونووات ودركيووة الفجوووات عل و
و
E E

التوالي و ستعا
 ،10نحصل عل :

عاهما بالرم ا  μeو  μhوعاد التعو

وي المعادلوة -6

σ = nq μe + pq μh

11-6
وددات الحركية  )mobilityهي:

V m s m2
 

E V m V .s

مووا الوا و أن مولوود الفجوووات ووي ألووبا المو ووالت الااميووة الاشيووة بأعووداد
مساو ة كلكترونات التو يل المتولد  ،ولال ان:
n = p = ni
12-6
ديووث = ni:مركيوو الحواموول الااميووة للشووحاة بودوودات داموول ودوود الحجوو
 niووي المعادلووة  ،11-6نحصوول
 ،)volume carrier/unitوعاود معووو
عل :

)   ni q (  e   h

13-6

دركيووة اكلكترونووات ووي ازمووة التو وويل عوواد مووا مكووون اكبوور مووا
دركية الفجوات ي ازمة التكا ؤ للسليكون الاشي وعاد دا ة دوراا 300
 Kمبلغ دركية اكلكترونات  ،0.135 m2/V.sي ديا دركية الفجوات مبلوغ
 0.048 m2/V.sولهاا إن دركية اكلكترونات  2.81مر اكبور موا دركيوة
الفجوووات وكووال الحوواا ووي الجرمووانيوم الاشووي ،كمووا ان الاسووبة بوويا دركيووة
اكلكترونات والفجوات مبلغ  2.05عاد .300 K
مثال (: ) 4 - 6
ادسب عدد الااات المتوا ود وي المتور المكعوب موا السوليكون ،علموا
أن ك ا ة السليكون  ،2.33 g/cm3وكتلتك الاا ة .28.08 g/mol
الحل:
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  2.33  106 g 
1


 
m3
 28.08 [ g / mol]  


Si atoms  6.023  10 23 atom 

 
m3
mol



= 5.00  10 28 atoms / m 3
مثال (:) 5 - 6
ادسب الممانعة الكهربائيوة للسوليكون الاشوي عاود  ،300 Kآ واا بارور
اإلعتباا المعطيات التالية للسليكون عاد  300 Kهي:
μh = 0.048 m2/V.s, μe = 0.135 m2/V.s, q = 1.6 x 10 -19 C,
ni = 1.5 x 1016 carrier/m3.
الحل:
1
) ni q (  e   h



1





1
0.048 m 2 

V . s 



2

m
 0.135
V.s



 1.6  10 19 C




 1.5  10

3
 m

16

=

= 2.28 x 10 3 Ω.m
وددات مشلوب المعادلة  (13-6هي  ،Ω.mواثبات هل كما لي:
1
1 A.s m 2
1V
1
( ) ( 3 ) (C
()
()
)
1C
V . s 1A
m



1
) ni q (  e   h



 4 – 5 – 6تأثير درجة الحرارة على الموصلية الذاتية ألشااه الموصالت:
Effect of Temperature on Intrinsic Semi conductivity

عاوود دا ووة دووراا  0Kمكووون ازم التكووا ؤ أللووبا المو ووالت الااميووة
كالسليكون و الجرمانيوم مملوء مماما وازم التو ويل يهوا ااغوة مماموا عاود
إامفاد دا ات الحوراا اعلو موا  ،0Kبعو موا الكترونوات التكوا ؤ متهويج
تصب اقتها كا ية للت لب عل دوا الجهود  )barrier potentialلاطواج
الطاقوووة المحرموووة  )forbidden energyالمو وووود بووويا ازموووة التكوووا ؤ
 )valence bandو ازمة التو يل  ،)conduction bandكل الكترون
اتشل ال ازمة التو يل تر وااء جو  )holeي ازمة التكوا ؤ وعليوك
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موا لة ألبا المو الت م داد مه ز اد دا ة الحراا ولمدى محدد ،علو
عكل موا لة الفل ات العاد ة التي مشل موا لتها مه اامفاد دا ة الحراا .
ممكووا العلموواء مووا ا جوواد عالقووة بوويا موا وولة لووبك المو وول الوواامي σ
ودا ة الحراا  Tبالكلفا  ،Kوكانو بالشكل التالي:
E
   o exp g
14-6
2kT
ديث = σo :ثابو لمولي عتمد عل دركية اكلكترونات والفجوات.
 = Egمشووداا الطاقووة المطلوبووة لعبوووا جووو الطاقووة أو دووا الجهوود
المحرم.
 = kثابو بولت مان(1.38065×10-23 J/K or 8.617343×10-5 eV/K) ،
عاد كتابة المعادلة  14 -6بصي ة اللوغاا ت الطبيعي ،نحصل عل :
Eg

15-6

2kT

ها معادلة ه مستشي  ،وعاد اس  lnσازاء
Eg
2kT

1
T

ln   ln  o 

وإن ميول هواا الخوه سواوي

وماك مكا دساب .Eg

مثال :6-6
الموا ووولة الكهربائيوووة للسوووليكون الاشوووي
هوووي  2.3x103 Ω.mعاووود دا وووة دوووراا
 .27oCادسب موا لتك عاد  .200oCاعتبور
 Egللسووليكون مسووواوي  1.1 eVو kسووواوي
.8.62x10-5 eV/K
الحل:
لحل التمر ا نستعمل المعادلة :14-6

 Eg
2kT
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عاد دا ة دراا :200oC
 Eg
2kT473

σ 473 = σo exp

عاد دا ة دراا :27oC
Eg
2kT300

σ 300 = σo exp

بشسمة المعادلتيا اعال  ،اكول عل ال انية:
Eg 
  Eg
 473

 exp 

 300
2
kT
2
kT
473
300 



1

1



 1.1 eV






= exp 
5
 2(8.62  10 eV / K  473K 300 K 

 473
 7.777
 300

ln

𝜎473 = 𝑒 7.777 𝜎300
 473   3002385

هاا عاي ان موا لة السليكون م داد بحدود  3852مر ب اد دا ة
الحراا ما  27oCال .200oC
 5 – 5 – 6التوصيل الكهربا ي ألشااه الموصالت الشا اة:
Electrical Conduction in Extrinsic Semiconductors

ألبا المو الت الشائبة هي محاليل اداللية )Substitutional
لبة مخففة دا ديث مركي الااات الشائبة يها تراوح بيا  100إل
التكا ؤ للااات الشائبة
 1000ء بالمليون  )ppmعلما أن صائ
الماابة مختلف عا صائ مكا ؤ هاات لبكية الما ب.
ألبا المو الت مكون ما الاود المو ب  )p-typeأو ما الاود
السالب ) )n-typeو ت الحصوا عل الاود السالب ما ا ا ة أو إدالا)
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أدد عاا ر المجموعة  VAي الجدوا الدواي الخماسية التكا وء ال
السليكون  Siأو الجرمانيوم  ،Geعاد ا ا ة ها سفوا  Pم ال ودلو
محل ها سليكون كما ي الشكل  (20-6ال اائي اكبعاد أابه الكترونات
شه ما الكترونات مكا وء الفسفوا مد ل ي األوا ر التساهمية هات الشكل
اباعي األو ك  )tetrahedronواكلكترون الخامل مكون آ رمك مه نوا
الفسفوا بطاقة عيفة مبلغ دوالي  0.044 eVعاد  300Kوها الطاقة هي
دوالي  % 5ما الطاقة  ) 1.1 eVالمطلوبة لتحفي الكترون مكا وء
وادد ي ها السليكون لكي عبر دا الطاقة المحرمة ال دي ازمة
التو يل أنرر الشكل  .(21-6هاا عاي مشداا  0.044 eVما الطاقة
مطلوب شه كزادة األلكترون الخامل ما ها الفسفوا األم لياتشل ال
ازمة التو يل ليصب درا للتو يل الكهربائي مااكا لفك ها الفسفوا
أ ونا مو با وها العملية مسم التحفي أو التأ ا ،وعاد مشئيب السليكون Si
أو الجرمانيوم  Geبأدد عاا رالمجموعة  VAالفسفوا  ،Pال انيخ ،As
األنتيموني  ،Sbالب موم  Biمهب ها العاا ر الكترونات ال لبكية لبك
المو ل الاامي هي مسم عاا ر لائبة واهبة  )donor impurityولبك
المو ل الشائب كون ما الاود السالب ) ( negative – typeوا تصااا
 n-typeديث ان معر دامالت الشحاة  )charge carriersهي
الكترونات ،الشكل  (21-6بيا مشداا اقة التحفي دا ل لبكية السليكون
للمشئبات ما المجموعة ) (VAالد أن اقة التحفي ماخفصة مشاانة
بطاقة الفجو المحرمة ي السليكون والاا المو بة المتولد للواهب هي ي
العاد ها ثابتة ي مكانها ي ديا اكلكترون المافصل عاها كون متحر
اقة التحفي
ولال هو صا ال ا يد التو يل ،وبسبب انخفا
تشر با ميه الااات الواهبة دا ل لبكية السليكون مهب الكترونات إل
ازمة التو يل ي دا ات الحراا اإلعتياد ة.
للحصوا عل لبك مو ل ما الاود المو ب ت مشئيب لبة المو ل
الاامي  Siأو  Geبأدد عاا ر المجموعة  IIIAال الثية التكا ؤ ما الجدوا
الدواي الباا وم –  ،Bاأللمايوم –  ،Alال اليوم –  ،Gaاكند وم – ،In
ال اليوم –  )Tlوهاات ها المجموعة مسم
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 .)atoms accepterعادما محل ها بواون  Bم ال محل ها سليكون
ي الشكل  )22 – 6والاي بيا

دا ل الشبكية اباعية األو ك كما مو

شكل ( (20 -6تشئيب السليكون والجرمانيم بذرات خماسية التكافوء

مسشه ببعد ا لها الشبكية يك اددى األوا ر ي ها الشبكية والتي
شتر يها العاصر الشائب ناقصة و عبر عا هاا الاش بالفجو المو بة
 ،)Positive holeهاا سهل إنتشاا أدد الكترونات السليكون بسهولة إل
غال التكا ؤ العائد للشبكية المشأبة أو الاا المستشبلة ) (accepterمااكا
مكانة
وااء ثشب و اعال الاا المستشبلة أ ونا سالبا والشكل  (22-6و
مستو ات التكا ؤ للمستشبالت نسبة إل ازمة التكا ؤ للسليكون.

شكل ( )21 – 6مستوثات طاقة التحفيز (التأثن) للواهب والمستقيل في بلورة
السليكون
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الاا المستشبلة لاللكترون مصب سلبة الشحاة بعد انصمام الكترون
اليها وهي غير متحركة وك مساه ي التو يل لكا ال شب المتولد ما انتشاا
اكلكترون ساه ي التو يل كونك متحر وكما ي  n-typeوبسبب
اقة التحفي مشر با ميه الااات المستشبلة المتوا د دا ل لبكية
انخفا
السليكون مكتسب الكترون وادد ي دا ات الحراا اإلعتياد ة.

شكل ( )22 -6تشئيب السليكون بذرة الاورون الثالثية التكافوء

 6-6تشئيب أشااه الموصالت:

Doping of Semiconductors

ير ما المواد الشائبة  )dopantsاكداللية
عملية ا ا ة مشاد ر
ال لبك المو ل للحصوا عل لبك مو ل مشأب معر باس عملية
مشئيب –  ، doping processإن ألهر الطرج المستخدمة لتشئيب
السليكون هي عملية المس السطحي  )planar processو يها مصا
الااات الشائبة بطر شة ا ة لمسادات مختاا عل أدد سطحي لر حة
ما السليكون اا ه الباد  ) 1-4بلغ قطرها دوالي  100 mmوسمكها
بحدود  0.2 mmلتكو ا أنواد مو بة أو سالبة ما لبك المو ل الشائب
وبعد الحصوا عل لبك المو ل المشأب كالجرمانيوم أوالسليكون متولد
اكلكترونات والفجوات التي متحر باستمراا ،عاد أي دا ة دراا و
محو ظرو التوازن كون دا ل رب مركي اكلكترونات الحر السالبة
 nي مركي الفجوات المو بة  Pساوي مشداا ثابو والعالقة العامة هي
بالشكل التالي:
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nP  ni2

16-6

إن  niم ل التركي الاامي لحامالت الشحاة ي لبك المو ل وهو
مشداا ثابو كي دا ة دراا محدد وها العالقة حيحة كلبا
المو الت الاامية و المشأبة عل دد سواء ،أي ز اد ي أدد أنواد دوامل
الشحاة  nأو  ) Pي ألبا المو الت الشائبة مؤدي ال انخفا مركي
الاود اآل ر نتيجة اكندما بحيث بش دا ل الصرب مركي اكثايا مشداا
ثابو عاد أى دا ة دراا  ،إن دوامل الشحاة األك ر مركي ا ي لبك
المو ل الشائب مسم الحوامل ال البة  )carriers majorityوالحوامل
األقل مركي ا مسم الحوامل األقلية  ،)minority carriersإن مركي
األلكترونات ي لبك المو ل ما الاود السالب  )n – typeرم لها ، nn
ومركي الفجوات يك رم لها  Pnوبافل اكسلوب ي الاود المو ب – p
 )typeرم لتركي الفجوات  Ppولتركي األلكترونات .np
مو د عالقة أساسية ثانية أللبا المو الت الشائبة مستاتجة ما كون
لحاة البلوا الكلية جب ان مكون متعادلة وهي إن ك ا ة الشحاة دا ل دج
محدد جب ان مكون فر ،ما المعرو و ود نوعيا ما الجسيمات
المشحونة ي ألبا المو الت الشائبة م ل السليكون والجرمانيوم) وهي
األ ونات ال ابتة ودامالت الشحاة المتحركة ،واأل ونات ال ابتة متكون نتيجة
مأ ا هاات الماد الشائبة الواهبة أو المستشبلة دا ل بلوا السليكون أو
الجرمانيوم و رم لتركي ها  nإها كانو الكترونات سالبة و Pإها كانو
جوات مو بة.
لبك المو ل جب ان كون متعادا كهربائيا لال إن الك ا ة الكلية
للشحاات السالبة جب ان مساوي الك ا ة الكلية للشحاات المو بة كما أن
ك ا ة الشحاات الكلية السالبة مساوي مجمود األ ونات السالبة المستشبلة Na
زائدا عدد األلكترونات  nأي  ،)Na + nوك ا ة الشحاات الكلية المو بة
مساوي مجمود األ ونات المو بة الواهبة  Ndزائدا عدد الفجوات  Pأي Nd
 ) + Pمما عاي أن:
Na + n = Nd + P
17-6
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ي لبك المو ل ما الاود السالب الاامج ما ا ا ة هاات لائبة واهبة
ال السليكون الاامي مكون  ،Na = 0وكال إن عدد األلكترونات أكبر
بك ير ما عدد الفجوات  ،)n >> Pوعليك المعادلة  17 – 6ستصب لشبك
المو ل السالب  )n – typeبالشكل التالي:
nn  N d
18-6
وهاا عاي ،ي لبك المو ل السالب مركي األلكترونات الحر ساوي
مشر با مركي الااات الواهبة ،أما مركي الفجوات ي لبك المو ل السالب
يحسب ما المعادلة  ،16 – 6وعليك:
ni2
ni2
Pn 

nn N d

19-6

المعادكت المماثلة لشبك المو ل المو ب  )p – typeما السليكون أو
الجرمانيوم مكون كما لي:
Pp  Na
20-6
ni2 ni2
np 

Pp Na

21-6

إن عدد دامالت الشحاة الاامية  n iللسليكون عاد  300 Kهو 1.5 x
 ،1016 carrier/ m3وللسليكون المشأب بمشداا  1021 atom/m3زانيخ
 Asهي كما لي:
ك ا ة الحامالت ال البة:
ك ا ة الحامالت األقلية:

nn = 1021 electrons/m3
Pn = 2.25 1011 holes/m3

وهاا عاي أن ك ا ة الحوامل ال البة ي لبك المو ل الشائب هي غالبا أكبر
كيفية دساب مركي
بك ير ما ك ا ة الحوامل األقلية والم اا  7 – 6و
الحوامل ال البة واألقلية للسليكون المشأب.
مثال : 7 – 6
اقيشة سيليكون مشأبة بالفسفوا بمشداا  .1021 atoms/m3ادسب أ)
مركي الحوامل ال البة ب) مركي الحوامل األقلية ـ) الممانعة الكهربائية
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للسليكون المشأب عاد  .300 Kاعتبر مأ ا هاات المشئب كامل و )= (Si
 ni 1.5 x 1016 m -1و  μn = 0.135 m2/ V.sو
.μp = 0.048 m2/ V.s
الحل:
عادما شأب السليكون بعاصر ما المجموعة  Vوهو الفسفوا اتج
لبك مو ل ما الاود السالب . n – type
21
na = Nd = 10 electrons/m3
أ–
ب–

ni2 (1.5  1016 m 3 ) 2

 2.25  1011 holes / m 3
21
3
Nd
10 m

=P

1



ـ–

1
m 2 10 21
C )(0.135
()
)
Vs m 3


19

(1.6  10

q n nn

= 0.0463 Ω.m
مثال : 8 – 6
الممانعة الكهربائية لرقيشة ما السليكون المشأب بالفسفوا مساوي
 8.33x10 – 5 Ω.mعاد دا ة دراا  .27oCإعتبر دركية دوامل
الشحاة ثابتة و مساوي  0.135 m2/Vsلأللكترونات و 0.048 m2/Vs
للفجوات.
أ) ما هو مركي دوامل الشحاة ال البة  )carrier/m3با ترا مأ ا مام.
ب) ما هي نسبة عدد هاات الفسفوا إل السليكون ي ها الرقيشة.
الحل:
أ) عاد مشئيب السليكون بالفسفوا اتج لبك مو ل ما الاود السالب
دركية دامالت الشحاة مساو ة لحركية
 .n – typeلال نفتر
األلكترونات ي السليكون عاد  300 Kوالتي مساوي .0.135 m2/Vs
1
nn q  n
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1
1

5
)  q  n ( 8.33  10 .m)(1.60  10 19 C )(0.135m 2 / Vs

nn 

= 5.56x1023 electrons/m3
ب ) لو كانو كل ها سفوا مساه بألكترون وادد كحامل لحاة
لال سيتوا د:
atoms
الاشي حتوي
m3

atoms
m3

 5.56x1023ي الماد  ،إك أن السليكون

 5x1028الم اا  ) 4–6وعليك اسبة عدد هاات

الفسفوا إل عدد هاات السليكون مساوي:
PtoSi atoms

1.11  10 5

5.56  10 23 P atoms / m 3
5.00  10 23 Si atoms / m 3

 7-6تأثير التركيز الكلي للشواا ب المتأث ة على حركية حوامل الشح ة في
السليكون ع د درجة حرارة الغرفة:
أن دركية األلكترونات والفجوات ي
الشكل  )23 – 6و
السليكون عاد دا ة دراا ال ر ة لها قيمة عرم عادما مكون ك ا ة
الشوائب ماخفصة ث مشل ها الحركية مه ز اد مركي الشوائب لتصل إل
ان معادا أدد
أقل قيمة لها عاد أعر مركي للشوائب والم اا  9 – 6و
نوعي دوامل الشحاة باآل ر ؤدي إل مخفي دركية الحوامل ال البة.

شكل ( )23 – 6تأثير التركيز
الكلي للشوا ب المتأث ة على
حركية حوامل الشح ة في
السليكون ع د درجة حرارة
الغرفة
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مثال : 9 – 6
سليكون بدا ة دراا  27oCلئب بمشداا 1.4x1016 atoms/cm3
ما البواون  Bو  1.0x1016 atoms/cm3ما الفسفوا  .Pادسب أ)
التركي المتوازن لأللكترونات والفجوات ،ب) دركية األلكترونات
والفجوات ،ـ) الممانعة الكهربائية .اعتبر مأ ا الااات المشأبة مام.
ni (Si) = 1.5x1010 cm – 1
الحل:
أ ) مركي دوامل ال البية = التركي الكلي لأل ونات ال ابتة و ساوي مركي
أ ونات المستشبل ،مطرودا ماك مركي أ ونات الواهب .أي أن:
)Pp ≈ Na – Nd = 1.4x1016 (B) atoms/cm3 – 1.0x1016 (P
atoms/cm3
≈ 4.0x1015 holes/cm3
مركي الحوامل األقلية :الحوامل األقلية هي أأللكترونات ،وعليك ان:
ni
(1.5  1010 cm 3 ) 2

 5.6  1016 electons / cm 3
= np
15
3
Na
4.0  10 cm

ب ) دركية األلكترونات والفجوات :لأللكترونات نستعمل مركي الشوائب
الكلي والبا CT = 2.4x1016 ions/cm3وما الشكل  ، 23 – 6نجد
أن:
μn = 1000 cm2/Vs, µs = 300 cm2/Vs
ـ) الممانعة الكهربائية :نود لبك المو ل المشأب هو مو ب :p – type
1
q  s Pp

1
) (1.6  10 19 C )(300cm 2 / Vs )(4.0  1015 / cm 3



=

= 5.2 Ω.cm
 1-7-6تأثير درجة الحرارة على المواصلة الكهربا ية الشااه الموصالت المشأبة:

الموا لة الكهربائية لشبك المو ل الشائب كالسليكون الحاوي عل
هاات مشئبة متأثر بدا ة الحراا بالشكل المبيا ي الشكل  24 – 6عاد
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دا ات الحراا الماخـفصة ،متحدد الموا لة الكهربائية للسليكـون بعدد
هاات المشئب المتأ اة المحف ) بودد الحج وعاد اامفاد دا ة الحراا
داد عدد الااات المتأ اة بودد الحج ولال م داد المو لية الكهربائية
لشبك المو ل الشأب .ي هاا الاود ما التشئيب كون مشداا الطاقة
المطلوبة لتحفي ألكترون لائب قليل دا دوالي  ،0.04 eVأما ي الاود
السالب  )n – typeما السليكون المشأب الطاقة المطلوبة لتحفي ألكترون
واهب ونشلك إل ازمة التو يل مساوي  ) Ec – Edكما واد ي الشكل 6
–  . 21وعليك كون ميل  ln σإزاء

1
T

هو )  .  ( Ec  Edوبافل الطر شة
k

إن الطاقة المطلوبة لتحفي الكترون ي السليكون ما الاود المو ب p -
 ) typeإل مستوي المستشبل و مكو ا جو ي ازمة التكا وء مساوي
 ) – Evوبال

كون ميل  ln σإزاء

والشكل  24 – 6و

1
T

للسليكون ساوي

Ea

)  ( Ea  Ev
k

هل .

لكل  )24 – 6مخطه بيا العالقة
بيا الموا لة  ln σإزاء  1لشبك
T

المو ل المشأب
عاد مدى ما دا ات الحراا أعل ما مل المطلوبة للتأ ا الكامل
صب الت ير ي الموا لة الكهربائية لشبك المو ل المشأب غير ملحوظ
وأللبا المو الت الشائبة سم هاا المدى بمدى اإلستافاد أو اإلستا ا
 )exhaustion rangألن هاات الواهب مصب كاملة التأ ا بعد أن
مستافا ميه األلكترونات الواهبة لكل  ) 25 – 6أما أللبا المو الت
المو بة يعبر عا مدى دا ات الحراا هاا بمدى التشبه – saturation
 )rangeلكون

ميه هاات المستشبل كمل مأ اها بألكترونات مستشبلة
319

أ.م.د .محمدعلي عبد الهادي

الفصل السادس – الخواص الكهربائية

وللحصوا عل مدى اكستافاد عاد دا ة دراا مساو ة لدا ة دراا
ال ر ة تطلب مشئيب السليكون بمشداا  1021 Carrier/m3ما ال انيخ
 ،)Asإن العمل بمدى دا ة دراا استافاد الواهب وإلباد المستشبل
رواي ي األ ه  )devicesالمصاعة ما ألبا المو الت ألنك و ر
المدى ما دا ات الحراا الاي مكون يك الموا لة الكهربائية لشبك
المو ل ثابتة الا عملك.
عاد ا تياز مدى التشبه د ل لبك المو ل المشأب مدى التو يل
الاامي ديث أن إامفاد دا ة الحراا و ر الطاقة الكا ية لتحفي األلكترون
لكي جتاز دا الطاقة المحرمة  )forbidden bandوالبال ة 1.1 eV
للسليكون و اتشل إل ازمة التو يل و صب بال التو يل الاامي هو
السائد ،إن مدى التو يل الشائب ي ألبا مو الت المتكونة ما السليكون
المشئب هو ل ا ة .200 oC
 8 – 6األجهزة المص عة من أشااه الموصالت:

Semiconductor
Devices

ازدادت أهمية استعماا ألبا المو الت ي الصااعات األلكترونية
بإ طراد الا الساوات األ ير مشدا مصاعي ألبا المو الت عل
و ه دوائر كهربائية معشد دا عل لر حة وادد ما السليكون مسادتها
مشرب ما  1 cm2و بسم  ،0.2 mmعلو ها الصااعة متطوا بسرعة
مما أددم ثوا ي ماود الماتجات وأعدادها وأ صل م اا عل معشد الدوائر
ير ما السليكون هو المعالج
الكهربائية المو وعة عل لر حة
 )Processorي أ ه الحاسوب .ساتاوا ي هاا الباد إلتئام أو مفاعل
جو األلكترون ي الو لة أو الملتش ) المو ب – السلب ،ث نتعر عل
عمل ال اائي  pnومطبيشامك ،بعد هل نستعر عمل التران ستوا م دو
الحامالت.
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 1-8-6اإلتصال الموجب – سالب:

The pn Junction

عتمد عمل أك ر قطه ألبا المو الت الشائعة عل واص سط التالقي
بيا ماد ما الاود المو ب وأ رى ما الاود السالب ولال سو نتعر
واص ماطشة اكمصاا أو التالقي) –  .Junctionت مصايه
عل بع
ثاائي اكمصاا  pnعا ر ك مشئيب  )dopingبلوا السليكون األداد ة
أثااء نموها بأدد العاا ر ماسية التكا وء المجموعة  )VAكنتا لبك
مو ل ما الاود السالب  )n – typeبعد هل ت مشئيبها بأدد العاا ر
ال الثية التكا وء المجموعة  )IIIAكنتا لبك مو ل ما الاود المو ب
 )p – typeما أك ر الطرج الشائعة لتصايه اكمصاا  pnهي ر شة
الترسيب األنتشااي  )diffusionلمشئب ثالثي التكا وء م ل البواون B
أدد
عل لبك مو ل ما الاود السالب والترسيب ت عا ر ك معر
أسط اقيشة السليكون السالب إل بخاا العاصر الشائب ي دا ة دراا
مرمفعة  1100oCدا ل رن اسطواني مصاود ما ماد الكواام  .ي
الشكل  25 – 6مو ي لمشطه ماطشة اإلمصاا  ،p-n junctionالدوائر
السالبة مرم أل ونات المستشبل ) (accepterو الدوائر المو بة أل ونات
الواهب ) (donorلافتر أوك أن دامالت الشحاات هي اكلكترونات شه
ي انب  n-typeو ال شوب شه ي انب  p-typeكما مبيا ي الشكل،
قبل و ل الاوعيا ما ألبا المو الت المو بة  pوالسالبة  nكون كل
ماهما ي دالة معادا كهربائي في ماد الاود المو ب مكون الفجوات هي
دوامل الشحاة ال البة واأللكترونات هي الحوامل األقلية ي ديا ي ماد
الاود السالب مكون دوامل الشحاة ال البة هي األلكترونات والفجوات
الحوامل األقلية .بعد مكو ا إمصاا  pnمتحر الحوامل ال البة المتوا د ي
أو قرب ماطشة اإلمصاا وماتشل إل الاود اآل ر لكي ملتئ الشحاات المختلفة
مه بعصها األ ونات المتكونة ي أو قرب ماطشة اإلمصاا مكون كبير و
ثشيلة ما األلكترونات والفجوات لال هي مبش ي أماكا إستشراا دا ل
الشبكية ولا متحر لكل  )26–6كما أن عملية اكلتئام بيا الحوامل ال البة
ي ماطشة اإلمصاا متوقف بعد عد التئامات ومتكون ماطشة الية ما
الحوامل ال البة معر بإس ماطشة الاصوب  )region depletionوماطشة
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كهربائي للت لب عل الحا
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عيك دركة الحوامل ال البة ما ل سله مجاا
.

أ ) قبل اإلمصاا

ب ) بعد اإلمصاا

لكل  25 – 6مخطه م ل  p-n junctionقبل وبعد اإلمصاا
اإلنحياز العكسي:
عاد ابه الماطشة السالبة  nبالطر المو ب ما بطاا ة والماطشة
المو بة  pبالطر السالب شاا أن اإلمصاا  pnبحالة إنحياز عكسي
ي الشكل  26–6ي ها الحالة
 ) reversed - biasedكما مو
ماجاب األلكترونات وهي الحوامل ال البة ي الماد السالبة نحو الشطب
المو ب للبطاا ة بعيدا عا ماطشة اإلمصاا و متحر الفجوات وهي
الحوامل ال البة ي الماد المو بة ماجابة نحو الشطب السالب للبطاا ة ،إن
دركة الحوامل ال البة األلكترونات و الفجوات) بعيدا عا ماطشة اإلمصاا
)barrier
 )junctionد ما امساد ماطشة الاصوب مما جعل الحا
بيا المادميا أكبر دت محصل دالة ما اإلم ان تشوم كل ما األ ونات
السالبة والمو بة عل ماه ددوم أي انتشاا األ ونات السلبة مماه
اكلكترونات ما العبوا واأل ونات المو بة مشوم بماه ال شوب الشحاات
المتشابهة متاا ر ) هل عاي أن ماطشة
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لكل  26 – 6ثاائي األمصاا  pnبحالة انحياز عكسي .الحوامل ال البة مافر مبتعد
عا اإلمصاا مسببة امساد لماطشة الاصوب

الاصوب مولد دا ) (barrierماه مروا أي الكترون .أما الحوامل األقلية
الفجوات ي الماد السالبة  ،nواأللكترونات ي الماد المو بة  ،)Pإنها
سو متحر بفعل التسخيا نحو ماطشة اكمصاا لتلتئ مه بعصها مسببة
مروا مياا ير عاد ظرو اإلنحياز العكسي ،مشداا هاا التياا ك تجاوز
البصه  ،μAوهو عر بإس مياا التسرب – . leakage current
ي أي وقو ما األوقات الاي متوا د يك لحاات مو بة وأ رى
سالبة متجاواميا ،مما عاي و ود قوى مؤثر عل الشحاات المختلفة دسب
قانون كولومب ) .(Coulomb’s lawالشو المو ود بيا الشحاات السالبة
والمو بة الموا د عل انبي اإلمصاا  pnمولد مجاا كهربائي (electric
).field
مشداا رج الجهد المطلوب إل تياز ماطشة الاصوب سم
) ،)potential barrierوهو عتمد عل عد عوامل ماها :نود لبك
المو ل ،ومشداا التشئيب ،ودا ة الحراا  .والشي المألو ة للسليكون )(Si
مساوي 0.7Vوللجرمانيوم ).0.3V (Ge
اإلنحياز األمامي :عاد مو يل الماطشة السالبة  nبالطر السالب ما
ي الشكل 6
البطاا ة والماطشة المو بة  pبالطر المو ب وكما مو
–  )27شاا إن ال اائي بحالة إنحياز أمامي  )forward –biasedمما
جعل الحوامل ال البة متحر بإمجا ماطشة اإلمصاا و ملتئ مه بع
شطب البطاا ة السالب افر األلكترونات بإمجا اإلمصاا والفجوات مافر
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بعيدا عا الشطب المو ب للبطاا ة متجهة نحو ماطشة اإلمصاا أ صا وهاا
ؤدي إل عبوا الحوامل ال البة ماطشة اإلمصاا الملتش ) ومصب المشاومة
الكهربائية ماخفرة ي دالة اإلنحياز األمامي وهاا كفي مجاا كهربائي
ير ليولد سر انا كبيرا للتياا و الا اإلنحياز األمامي مخر ألكترونات
ما البطاا ة ومد ل الماد السالبة ي البلوا و متحر بامجا ماطشة
اإلمصاا لتلتئ مه الفجوات الشادمة ما الماطشة المو بة ومشابل كل ألكترون
لتئ مه جو د ل مكانك ألكترون آ ر ما البطاا ة ومشابل كل جو ملتئ
مه ألكترون ي الماد السالبة متكون جو د د نتيجة م ادا األلكترون
ما الماد المو بة إل البطاا ة و ستمر سر ان األلكترونات سر ان التياا)
الما استمر ابه ال اائي  pnبحالة إنحياز أمامي وو ود البطاا ة كمصدا
لأللكترونات .

شكل  27 – 6ث ا ي األتصال بحالة انحياز أمامي .الحوامل الغالاة تتجه نحو م طقة
اإلتصال فتعارها لتتحد مرة أخرى مسااة انسياب تيار عالي.

شكل  28 – 6مخطط
ثوضح عالقة التيار بالفولتية
لث ا ي إتصال pn
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 2 – 8 – 6الث ا ياتDiodes :
ال اائي هو أدا )(device
مصاوعة ما لبك مو ل )(p-n
تمكا ما ممر ر التياا بإمجا
وادد شه وماعك بإلمجا اآل ر
وهاا ال اائي متل ر مو ب
) (anodeوآ ر سالب ) (cathodeوالشكل المجاوا م ل ام ال اائي
المستعمل بالدوائر الكهربائية.
عاد ابه ال اائي بحيث ر ك المو ب مو ل بالجانب المو ب
للبطاا ة شاا أنها ي دالة ابه أمامي ) (forward biasedو ي ها
الحالة مكون مو لة للتياا الكهربائي أما عاد عكل الشطبية شاا أنها ي
دالة ابه عكسي ) (reversed biasedومكون غير مو لة للتياا
الكهربائي وعادما مكون الفولتية المسلطة عل ال اائي أكبر أو مساوي ولتية
الحا )  ( barrier voltageديائا سم ال اائي بمروا مياا عالي اللك
مه عدم م ير رج الجهد المسله عليك ،مو د أنواد مختلفة ما ال اائيات
مستخدم ي مطبيشات متاوعة وأه ها األنواد ما لي:
( أ )  -ث ا ي التقوثم :

Rectifier Diode

وادد ما أه مطبيشات اإلمصاا  n-pهو محو ل رج الجهد المتردد
إل رج هد مستمر ي إ راء عر – بالتشو )rectification
وال اائيات  )diodesالمستخدمة ي هاا اك راء مسم ثاائيات التشو عاد
مسليه إلاا متردد )  ) acعمل ال اائي عل مو يل التياا عادما كون
الجانب المو ب ما ال اائي معر لجهد مو ب شه و شاوم مروا التياا
عادما ماعكل الشطبية ونتيجة لال سياتج مشو باصف مو ة كما مبيا ي
الشكل  29 – 6وها اكلاا الخاا ة مهاب باستعماا دوائر الكترونية
ا ا ية للحصوا عل الاا مستمر  )dcمستشر  .إن ثاائيات السليكون
مستعمل ي مد ات واسعة ما التياا ومتراوح بيا أعشاا األمبير إل عد
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مئات ما األمبير إ ا ة لال
.1000 V

إن مد ات رج الجهد مكا أن مصل لحد

(ب) تقوثم موجة كاملة

لكل  29 – 6مخطه الفولتية-ال ما ،مو حا كيفية مشو التياا  acإل dc
كد التياا الاامج أ) نصف مو ة و ب) مو ة كاملة ،كالهما غير
كامل التشو .
( ب )  -الث ا يات المشعة للضوءLight Emitting Diodes :
)(LED
ال اائيات المشعة للصوء  )LEDsهي إمصاا سالب -مو ب )p-n
وء
ما الاود الاي شه
وبمختلف الترددات عاد مروا
مياا كهربائي اللك .الصوء
المابعث مكا أن كون ما
المدى المرئي ما الترددات أو
اا ك .معمل  LEDsعادما كون
ابطها أمامي ) . (forward biasedصائ التياا -الفولتية ) (i-vلهاا
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ال اائي مشابهة لل اائي اإلعتيادي لكل  (29-6عدا الفولتية العاملة مكون
بحدود  0.2V-2.5Vإعتمادا عل نود لبك المو ل المستعمل.
التياا الماا الا ال اائي تحك بشد الصوء المابعث وعاد استعماا
هاا الاود ما ال اائيات جب دما تك ما الفشل الاامج عا مروا مياا عالي
وهل بإستعماا مشاومة للتحك بمشداا
ي الشكل المجاوا.
التياا وكما مو
مشداا المشاومة المستعملة معتمد
عل رج الجهد  Vgالمطلوب مسليطك
ر ي ال اائي والتياا  Imعبر
عل
ال اائي.
عاد استعماا ثاائي ما نود – zenerمه ثاائي  LEDنستطيه بااء
دائر كهربائية متحك بفرج هد المصدا ومجهي بمشداا ثابو لل اائي
 LEDوالدائر الكهربائية للربه مبياة ي الشكل المجاوا.
( جـ )  -الث ا يات الضو يةOptical Diodes :
ال اائي  p-nلشد مااسبة ما
عادما تعر
الطاقة الصوئية سو سبب هل مهيج أللكترونات
ازمة التكا ؤ وانتشالها إل ازمة التو يل وبال
متولد أزوا ما ال شوب واكلكترونات المتحركة وها
الحركة معاا مروا مياا كهربائي الا ال اائي ،رم لل اائي الصوئي ي
الدوائر الكهربائية كما مبيا ي الشكل هاا.
عاد ابه ال اائي الصوئي ابطا عكسيا مه مصدا كهربائي بطاا ة)
بفرج هد ) (VSكما ي الشكل
المجاوا في دالة عدم و ود اقة
وئية مسلطة عليك سيكون التياا
الماا يك هو التياا العكسي شه
وهو ي العاد قليل دا أما عاد
مسليه اقة وئية عالية سو
327

أ.م.د .محمدعلي عبد الهادي

الفصل السادس – الخواص الكهربائية

مافصل بع اككترونات ومتحر مولد مياا Ipوالفولتية الاامجة متااسب
مه لد الصوء.
(د)  -الث ا يات اإلنهيارثة (أوث ا يات زث ر)Breakdown Diodes :
عادما كون ابه ال اائيات اإلعتياد ة عكسي ال عاي عدم السماح
بمروا مياا اللها لياتج عاك رج هد اإلنهياا وأي مجاوز بفرج الجهد
ؤدي إل شل ال اائي بسبب اامفاد دا ة
وج ولتية اإلنهياا سو
الحراا أثااء عمل ال اائي أما ي دالة الربه األمامي ال اائي تحمل رج
هد  0.7Vوهي قيمة معتمد عل نود لبك المو ل ،إن ال اائيات اكنهياا ة
والتي مسم أ صا ثاائيات ز ار –  Zener diodesهي مشومات
سليكونية مصممة للعمل ي مجاا اإلنهياا العكسي ديث ت إ تيااها ولتية
اإلنهياا عا ر ك التحك الدقيك بتركي التشئيب الا عملية انتا ال اائي
ال اائي اإلعتيادي عاد العمل ي مجاا
باإل ا ة إل أن ما صائ
اإلنهياا أن مصل الفولتية ثابتة مشر با بالرغ ما الت ير الكبير ي التياا وهاا
هو مفتاح عمل ثاائي ز ار .هاا السلو مبيا ي الشكل  (30-6مه بيان
ماطشة عمل ثاائي ز ار و كون يها التياا  IZminوهو ما عادا  %10ما
 IZmaxوقدا العمل لل اائي هي  Pz = VZ IZmaxومعتمد عل الررو
التصميمية لل اائي ،عاد ز اد مجاا اإلنحياز العكسي يها عا  VBDمحصل
دالة انهياا ي عمل ال اائي و حصل اامفاد مفا ئ ي التياا العكسي كما
ي الشكل  28 – 6كما أن دالة اكنهياا  )avalanche effectها معر
براهر ز ار وهاا جب أن كون التياا  IZmaxبالمشداا الاي حا عل
 VZقر بة ما  VBDوأقل ماها قليال و مكا مالدرة أن لو انخف التياا
عا  IZminسيكون هاا م ير كبير ي الفولتية.
ثاائيات ز ار محتوي عل امصاا  p-nوممتل نفل صائ ال اائي
العادي المبياة ي الشكل  )28-6عدا أنها مصاه بصوا ا ة مشأب
بشكل مرك ) وهل للسماح بعبوا اكلكترونات ما ازمة التكا ؤ للماد
المو بة ) (p-typeإل ازمة التو يل ي الماد السالبة ) ،(n-typeإن
الربه العكسي ل اائي ز ار ؤدي إل الحصوا عل ولتية انهياا متحك بها
والسماح للتياا بالمروا للحفا عل ها الفولتية والمسمات ولتية ز ار
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ثاائي ز ار اتج مياا
صائ
لكل  (30-6مخطه و
عكسي كبير عاد ماطشة ولتية اكنهياا
) (zener voltageإن رج هد انهياا ز ار تراوح بيا بصعة ولتات إل
عد مئات ما الفولتاموها ال اائيات مستخدم ي محددات رج الجهد
الفولتية) و ي م بتات الفولتية  )voltage stabilizerالتي معمل ي
مد ات مختلفة ما التياا .
الرم المستخدم ل اائي ز ار مبيا ي الشكل أدنا مه دائر الربه
الكهربائية بدك ما الخه المستشي المم ل للشطب السالب )(cathode
ستخدم ه ماكسر شبك الحر  Zوك ناس دشيشة ها ال اائية كونها
مصممة للعمل بررو اإلنهياا العكسي وأن الفولتية عاد ها الررو
مبش ثابتة وهاا هو مفتاح عمل ثاائي ز ار.

الرمز المستخدم لث ا ي زث ر
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 3 – 8 – 6الترانزستور المزدوج القطاية:

The Bipolar Junction
Transistor

التران ستوا هو هاز مكبير عمل عل نشل إلاا الد وا )input
ومكبيرها وهو تكون ما ثالم بشات ما ألبا المو الت الطبشتان
الخاا يتان مصاعان ما نود وادد ما لبك المو ل أما الطبشة الوسط
تصاه ما نود آ ر ما لبك المو ل تصاه إددى الطبشتيا الخاا يتيا
بك ا ة مطعي  )dopingعالية دا والشطب الاي رمبه بها طلك عليك اس
الباعث –  emitterو رم لك  Eي ديا الطبشة الوسط مصاه بحيث
ك تجاوز سمكها  1 mmوك ا ة مطعيمها بالشائب قليلة دا والشطب
الشاعد –  baseو رم لك  Bأما الطبشة
المرمبه بها طلك عليك اس
الخاا ية األ رى تكون هات ك ا ة مطعي بالشائب وسه بيا بشة الباعث
المجمه – collector
والشاعد والشطب المرمبه بها طلك عيك اس
و رم لك  ،Cوبال مكا إعتباا التران ستوا متكون ما مو يلتيا pn
ملتصشتيا ببع دا ل بلوا وادد .
هاا نوعيا ما الترن ستواات هما npn ،و pnpفي الاود األوا
مكون الطبشتيا الخاا يتيا مصاوعتان ما لبك مو ل ما الاود السالب n
والوسطية ما لبك مو ل ما الاود المو ب  pوالاود ال اني مصاه الطبشتا
الخاا يتان ما لبك مو ل ما الاود المو ب  pوالوسطية ما لبك مو ل
الرموز المستعملة ي الدوائر
ما الاود السالب  nالشكل  )31 – 6و
األلكترونية للتران ستواات ما الاود  npnو.pnp

رمز ترانزستور

رمز ترانزستور

npn

pnp

لكل  31 – 6الرموز اكلكترونية للتران ستوا والدوائر المكا ئة لها
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عمل الترن ستوا  pnpمماثل لعمل الترن ستوا  npnعدا أن دركة
دوامل الشحاة متعاكسة ،في مران ستوا  npnانسياب اكلكترونات هو
السائد ي ديا ي نود  pnpانسيات الفجوات هو السائد وهاا عاي أن
مران ستواات  npnو pnpمتلكان نفل السلو عدا أن امجا التياا ي
أددهما عكل اآل ر وبااء عل هل إن ) .(pnp = - npnإن إستعماا
مران ستوا  npnهو أك ر ليوعا ما  pnpوهل بسبب كون سرعة
اكلكترونات أكبر ما سرعة ال شوب مما عاي أن استجابة مران سوا npn
أسرد ما اآل ر والتران ستر متل ثالثة أقطاب هي:
الااعثEmitter :
ربه دائما مه الشاعد بإنحياز أمامي سواء كان التران ستر  npnأو
 pnpوهل لتجهي عدد كبير ما دوامل الشحاة وهي الكترونات ي دالة
 npnوثشوب ي دالة .pnp
الجامعCollector :
ربه دائما مه الشاعد بإنحياز عكسي وعملك إمراا الشحاات ما
ماطشة إمصالك مه الشاعد الكترونات ي دالة  npnوثشوب ي دالة )pnp
القاعدةBase :
وهي الج ء الوسطي المكون لماطشة اإلمصاا  npمه األ اء
الخاا ية الباعث والمشه ،إمصاا  beهوإنحياز أمامي لتشليل المشاومة ي
دائر الباعث وإمصاا  bcإنحياز عكسي جه مشاومة ي دائر الجامه.

ب)

أ)

شكل  32 – 6رسم تخطيطي ثضح ربط الترانزستورات المزدوجة القطاية npn
(أ) والرمز (ب)
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ي التران ستر  :npnربه ثاائي الباعث والشاعد مه بطاا ة ي
ير دا و ربه
دالة انحياز امامي ،وبال ستكون مشاومة هاا ال اائي
ثاائي المجمه والشاعد ببطاا ة بحالة انحياز عكسي وبال مكون مشاومة
ال اائي كبير دا ،مما عاي إن ءا ما التران ستوا مكون مشاومتك عالية
ير دا وما هاا اءت مسمية المشاومة
دا والج ء اآل ر مشاومتك
األنتشالية  )resistor transferوإ تصااا  .)transistorالشكل – 6
ابه الترانستوا  .npnاإلنحياز األمامي المؤثر عل ثاائي
 – 32أ) و
الباعث ) (eوالشاعد ) (bتسبب ي انطالج األلكترونات ما الباعث إل
الشاعد  ،ء ما ها األلكترونات فشد نتيجة اإللتئام مه جوات الشاعد التي
هي ما نود ألبا المو الت المو بة ي ديا الج ء األكبر ما
األلكترونات افا ما الا بشة الشاعد الرقيشة ال المج ّمه ) (cوماك إل
الشطب المو ب الاي جابها بشو .
التطعي العالي باأللكترونات للباعث ،والتطعي الوا ئ بالفجوات
للشاعد وسماكة الشاعد الرقيشة ميعها عوامل مجعل ما معر األلكترونات
الماطلشة ما الباعث دوالي  95إل  )%99ممرمبالر الا الشاعد إل
المجمه وهاا عدد قليل ما الفجوات سري ما الشاعد إل الباعث ،إن
معر سر ان التياا كون ما قطب الشاعد إل بشة الشاعد وهو نامج عا
سر ان الفجوات المعو ة للتي شدت بسبب اإللتئام مه األلكترونات وسر ان
ير و بلغ دوالي  1إل  %5ما مياا األلكترونات
التياا ) (Ibإل الشاعد
بيا الباعث والمج ّمه ) (Icوهاا التياا مكا إعتباا كصمام محك ألنك
ستعمل للتحك ي التياا العالي بيا الباعث والمجمه ،لشد أ لشو مسمية
مران ستوا الحامالت الم دو ة لكون كال نوعي دامالت الشحاة
األلكترونات والفجوات) مساه ي عملية التو يل وعاد استخدام
مران ستوا نود  pnpت عكل أقطاب البطاا ات لكي بش ثاائي الباعث
ي دالة إنحياز أمامي وثاائي المجمه ي دالة انحياز عكسي وكما مو
ي الشكل .)33 – 6
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(أ)
(ب)
شكل ( (33-6رسم تخطيطي ثضح ربط الترانزستورات المزدوجة القطاية pnp
)(aو الرمز ((b

 9 – 6أشااه الموصالت المركاةCompound Semiconductor :
و د الك ير ما المركبات المتكونة ما عاا ر مختلفة لها صائ
ألبا المو الت .أدد األنواد الرئيسية لها المركبات هو الاود المعر
بالرم  ،MXديث  Mرم للعاصر هو الميل األكبر نحو الكهربائية
المو بة  )electropositiveو  Xرم للعاصر هو الميل نحو الكهربائية
السالبة ) )electronegativeهاا مجموعتيا ما مجاميه ألبا
المو الت  MXلها أهمية أك ر ما البشية هما عاا ر العائلة ال ال ة )III
وعاا ر العائلة الخامسة  )Vما الجدوا الدواي ،وعاا ر العائلة ال انية
 )IIوالسادسة  .)VIمركبات ألبا المو الت  III – Vمتكون ما
عاا ر المجموعة  Mوهي المجموعة  IIIي الجدوا الدواي وعاا رها
 Alو Gaو ... Inإلخ ،متحد مه المجموعة  Xوهي العائلة  Vالتي
عاا رها  Pو Asو  ... .Sbإلخ .مركبات ألبا المو الت  II – VIيها
العاا ر  Mالعائلة  IIما الجدوا الدواي التي عاا رها  Znو CdوHg
متحد مه المجموعة  Xوهي العائلة  VIوعاا رها  Sو Seو .... Teإلخ.
ألبا المو الت المركبة تحو بابا واسعا أمام ااعة ألبا
المو الت لتالئ مختلف الررو المطلوبة للعمل م ال هاا ألبا
مو الت مركبة مستخدم ي مد ات دراا ة أعل ما مل التي ستعمل يها
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السليكون والجرمانيوم ،علما أنك مكما عل أي مركب لبك مو ل وهل
عا ر ك إ جاد الوسيلة المااسبة ل اد األلكترونات  )nأو الفجوات )p
عل سبيل الم اا إها معر المركب  NaClإل غاز الكلوا عاد دا ة
دراا عالية صب المركب  NaClلبك مو ل ما الاود المو ب  ) pو
إها معر لبخاا الصود وم صب لبك مو ل ما الاود السالب . ) n
 10 – 6المواد العازلة :

Insulating Materials

المواد غير المو لة أو العازلة هي مواد مرمبه هاامها بأوا ر
مساهمية أو أ ونية في ها المواد مكون ألكترونات التكا ؤ ممسوكة بمدااات
ثابتة وك ممتل در ة الحركة كما ي المعادن ومكون ازمة التكا ؤ ي
المواد العازلة عاد مملوء مماما وهاا جو اقة واسعة بياها وبيا أقرب
ازمة اقة وقها في م ل ها الررو إن مهييج الكترون تطلب اقة
كبير لتحفي و علك جتاز جو الطاقة وعاد مسليه رج هد عالي عل
الماد العازلة إن عدد قليل شه ما األلكترونات سو كتسب الطاقة الكا ية
لعبوا جو الطاقة وكال الحاا عادما مرمفه دا ة دراا الماد العازلة
مكتسب الكترونات مافرد اقة كبير دا ت داد ر تها للهروب مما د
ما قابلية التو يل للماد العازلة.
مو د ثالم واص مهمة مشتركة لجميه المواد العازلة ،هي )1 :ثابو
breakdown
العازا  )2 dielectric constantمشاومة الفشل
 )3 strengthعامل الفشد . loss factor
ثابت العازلDielectric Constant :
لو أ انا بارر اإلعتباا فيحتي مك ف متّسعة ) معدنيتيا مسادة
ي الشكل – 6
كل ماهما  Aوالمسا ة التي مفصل بياهما  ،dوكما مو
 )34لو كان الحي بيا الصفيحتيا راغا عاد مسليه رج هد مشداا V
عل الصفيحتيا وكما ي الشكل  ، )6-34سو مكتسب إددى الصفيحتيا
لحاة مو بة مشدااها  ، +qواأل رى مكتسب لحاة مساو ة لها ي المشداا
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ومعاكسة ي اكمجا  . – qوقد و د إن مشداا الشحاة  qتااسب رد ا مه
رج الجهد المسله:

شكل  34 – 6مكثف بسيط بصفيحتين متوازثتين

q
V

22 – 6

=C

q = CV

or

سعة المك ف – Capacitor
ديث ثابو التااسب  ،Cسم
 ، Capacitanceوددات السعة هي الكولوم لكل ولو )/ volt
 ( Coulombبالارام العالمي  ،SIو طلك عل ها الودد الفراد – (farad
)Fأي أن :
1 coulomb
volt

= 1 farad

ولما كانو ودد الفراد كبير ي التطبيشات الكهربائية العاد ة لال ما
المعتاد استعماا الميكر راد  (1 F = 10-6 microfaradوالبيكو راد
.( 1 pF = 10-12 F ) picofarad
سعة المك ف معتبر مشياسا لشابليتك عل مخ ا الشحاة الكهربائية كلما
فيحتيك العلو ة والسفلية أكبر كلما كانو سعة
كانو الشحاة المخ نة عل
المك ف أعل والسعة  Cلمك ف بصفيحتيا متواز تيا مسحتيهما أكبر بك ير
ما المسا ة بياهما ،محسب ما المعادلة التالية:

A
d

23 – 6
ديث  oمم ل سمادية الفرا

)  ( Permittivityومساوي
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. 8.854x10 – 12 F/m
وعاد و ه ماد عازلة ي الحي بيا فيحتي المك ف م داد سعتك بمعامل
 kوالاي طلك عليك مسمية ثابو الع ا ) (dielectric constantللماد
العازلة ولمك ف حتوي ماد عازلة بيا فيحتيك محسب سعتك ما المعادلة :
k A
C o
24 – 6
d

تبيا ما المعادلة  24 – 6إن مشداا الطاقة المخ ونة ي مك ف أبعاد ثابتة
م داد ب اد  kوبإستعماا ماد ب ابو ع ا  kعالي مكا انتا مك فات
بسعات عالية وأدجام ير .
مقاومة العازل:

Dielectric Strength

هي مشدا الماد العازلة عل مس الطاقة المخ نة ي المك ف محو
مأثير روج هد عالية ومشاومة الع ا معر بأنها المتانة الكهربائية للعازا
أو لد المجاا الكهربائي الاهائي الاي متحملك الماد العازلة قبل الفشل
ومشاس مشاومة الع ا بوددات  kV/mmالمواد العازلة مفشل يما لو سله
عليها رج هد كهربائي عالي دا بحيث كون كا ي ل اد اقة عدد ك
بأس بك ما اكلكترونات تتحف ومجتاز جو الطاقة لتصب در و رج
الجهد هاا والمسبب لحالة الفشل سم رج هد الفشل breakdown
. ) voltage
فواقد العازل:

Dielectric Loss

ر ي المك ف
ماتج واقد الع ا عاد استخدام رج هد متردد عل
ديث ان األدتكا الدا لي للماد والتهيج الحرااي عمالن عل مشاومة أو
إعاقة مو يك ثاائيات الشطب والدواان المطلوب عاد الترددات الماخفصة
تو ر الوقو الكا ي لتو ك ال اائيات الشطبية نفسها بالكامل بموازا اكمجا
الفواقد أما عاد ز اد الترددات
اللحري للمجاا الكهربائي وبال ماخف
صب الدواان أسرد ت داد بال الطاقة المفشود وإها و لو الترددات ال
قيمة عالية دا بحيث تعاا عل ثاائيات الشطب الدواان كامال مه المجاا
واقد الع ا .ما أ ل أن مكون الماد العازلة للكهرباء دساة األداء
ماخف
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جب أن ممتل ثابو ع ا عالي ومشاومة ع ا عالية و سائر اقة قليلة
ن
والعوازا المستعملة ي المك فات متطلب ثابو ع ا عالي عمل عل
كمية كبير ما الطاقة ي المك ف إ ا ة إل هل جب أن ممتل المواد
العازلة إستشرااا كيميائيا ومشاومة عالية للر وبة ومشاومة للحراا و واص
ميكانيكية الحة لررو اإلستعماا.
المواد السيراميكية ممتل وواص كهربائيوة وميكانيكيوة مجعلهوا مااسوبة
ممامووا لإلسووتعماا كعوووازا ووي ك يوور مووا التطبيشووات الكهربائيووة واأللكترونيووة
اآل ووور األ ونيوووة والتسووواهمية وووي المووووواد السووويراميكية محووود موووا دركووووة
اكلكترونووات واك ونووات ممووا جعلهووا مووواد يوود العو ا كمووا أن هووا األوا ور
مجعل المواد السيراميكية قو ة لكاها هشة نسبيا.
 11 – 6الفيروكهربا ية:

Ferro electricity

ئوووات اللووودائا مكوووون قطبيوووة بسوووبب كوووون الكترونامهوووا غيووور
بعووو
موزعووة بإنترووام بوويا الووااات المت وور ووااات م وول الفلوووا واألوكسووجيا
والاتوورو يا ممتلو قووو مسوولطة علو اكلكترونووات أكبوور مووا هاات العاا وور
األ رى ولال ماحر الكترونات ها الوااات ومصوب غيور مرك وة ونفول
الحالووة متوا وود ووي بع و المووواد المتبلوووا م وول الكووواام ) ،(quartzوم وواا
آ وور هووو الموواد السوويراميكية ميتانووات البوواا وم – barium titanate,
 BaTiO3التوي بلوامهووا مكعبووة متماثلووة ووج دا ووة دووراا  120oCو يهووا
أ وون  Ti 4+تخوا موقوه ووي مركو ودوود الخليوة المكعبوة وأ ووون ـوـ O2تخووا
موقه ي وسه األو وك السوتة للمكعوب وأ وون  Ba2+تخوا موقوه عاود ا وس
المكعب .لكا عاد مبر دها إل أقول موا  120oCمتخوا الخليوة لوكل المولووا
الربوواعي الشووائ ) (Tetragonalكمووا مو و ووي الشووكل  )6-35ياحوور
أ ون  Ti 4+بإمجا وأ ون  O 2-بإمجا آ ر معاكل لك نسوبة إلو أ وون Ba2+
دا ل ودد الخلية يتولد بال ع م كهربائي دائ ثاائي الشطب بسيه ،حسوب
ما المعادلة:
𝑑𝑄
∑=𝑃
𝑉
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ديث  Qمشداا الشحاة المحمولة ما قبل األ ون و  dإزادة األ ون و  Vم ول
الحج .
 ،) Tcأو دا وة
مرهر البلواات الفيروكهربائية دا ة دراا مميو
دوووراا كوووواي ) )Curie temperatureديوووث ختفوووي وقهوووا السووولو
الفيروكهربووائي وسووبب هل و و كمووا ووي دالووة  BaTiO3عووود إل و إن ودوود
وي لوكل
الخلية مستر ه هيئتها المتماثلة دوا مرك مماثل وادد كما مو
 -35-6ـ) ،ي المواد المتعدد البلوواات كوون امجوا ثاائيوات الشطوب دا ول
البلووواات غيوور ماوووتر يل ووي مووأثير أدووودها اآل وور لكووا عاووود مسووليه مجووواا
كهربووائي قوووي عل و موواد يروكهربائيووة دا ووة دراامهووا أعل و مووا دا ووة
دوووراا كوووواي ،ثاائيوووات الشطوووب دا ووول بلواامهوووا مصوووطف بإمجوووا المجووواا
الكهربووائي و لووو بووردت إل و أقوول مووا دا ووة دووراا كووواي مووه بشوواء المجوواا
الكهربائي مبش الخال ا الفيروكهربائية عل ا طفا ها ياتج بال عو م ثاوائي
الشطب قوي.

(أ)

(جـ) بدرجة حرارة > 120oC

(ب)

لكل  35 – 6لبكية  .BaTiO3كد مراك الشحاات السالبة
والمو بة ماحر ة عا مواقعها ،مولد قطبية دائمة
 12 – 6اإلجهادثة الكهربا يةPiezoelectricity :
اإل هاد ووة الكهربائيووة مم وول قوودا البلوووا عل و موليوود وورج هوود عاوود
مسووليه قووو إ هوواد) عليهووا وبووالعكل موليوود إنفعوواا عاوود معر وها لفوورج هوود
وهاا التأثير لك مطبيشوات عد ود ومهموة م ول موليود أو محسول الصووت ،موليود
ووورج هووود عوووالي ،موليووود مووورددات الكترونيوووة ،السووووناا عاووود معووور مووواد
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روكهربائية كالمو حة ي الشكل  -36 – 6أ ) إل رج هد اا ي كما
ي الشوكل ب) ،سوو و داد مركيو الشوحاة علو ر وي العياوة مموا سوبب
م ير ي أبعاد العياة بإمجا رج الجهد المسله ولو ددم العكول موا هلو أي
إدوودام إزادووة نسووبية بوويا الشووحاات المو بووة والسووالبة دا وول البلوووا مسووليه
إنفعاا) إن المسا ة بيا ها الشحاات مشول مموا وؤدي إلو مشليول العو م الكلوي
ل اائيات الشطب ي ودد الحج للماد  .الت ير ي ع م ثاائيوات الشطوب وؤدي
إل م ير ك ا ة الشحاة عل ر ي العياة ،وبالاتيجة سو ت يور ورج الجهود
بيا ر ي العياة.

لكل  (36-6أ) ماد ممتل ظاهر الفيروكهربائية،
ب) مسليه رج هد ولد انفعاا،
ـ) مسليه إ هاد ولد رج هد.
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أمثلة محلولة للفصل السادس
 )1المو لية الكهربائية لشبة المو ل  GaAsعاد دا ة دراا ال ر ة
هي  ،10 -6 (Ω.m)-1دركية الفجوات واأللكترونات هي 0.04 m2/V.s
و  0.85 m2/V.sعل التوالي .إدسب مركي الحوامل الاامية  niعاد
دا ة دراا ال ر ة.
الحل
لحساب مركي الحوامل وهل لكون الماد هامية مكا استعماا المعادلة
.)13-6
σ

) |e| (μe + μn

= ni

10−6 (Ω. m)−1
= ni
])(1.6 × 10−19 C)[(0.85 + 0.04)m/V. s
= 7.0 × 1012 m−3
 )2إدسب المو لية الكهربائية للسيليكون الاشي عاد .150 oC
الحل
) σ = ni |e| (μe + μn
نستعمل المعادلة :)6-13
و مكا استعماا الشي التالية:
at 150 oC, ni = 4  1019 m-3, μe = 0.06 m2/V.s,
μn = 0.022 m2/V.s
𝑚2
19
−3
−19
𝜎 = (4 × 10 𝑚 )( 1.6 × 10 𝐶 )(0.06
𝑠𝑉
2
𝑚
+ 0.022
)
𝑠𝑉
= 0.52 (m.Ω)-1
 )3مو لية السيلكون عاد دا ة دراا ال ر ة هي (4  10-4 Ω.m)-
2
1
 .إدسب عدد دوامل الشحاة ،علما أن للسليكون  μe = 0.19 m /vsو n
 μ= 0.425× m2/vsولحاة اكلكترون مساوي .4×10-19C
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الحل:
n=p
) σ = n q ( μe + μn
σ
) q ( μe + μn

=n

4×10−4 (.m)−1

= 1.33 × 1016 m−3

)(1.16 ×10−19 C)(0.19+0.425

=

إها كانو مو لية السيلكون عاد دا ة دراا  20 oCمساوي (4
 ، 10-4 Ω.m)-1إدسب المو لية عاد دا ة دراا .200 oC
الحل:
نستخدم المعادلة :(14-6
× ) = 4.01

1
293

−

1
473

)

()

−Eg

2kT
𝑉𝑒 −1.1

(σ = σ0 Exp

2 ×86.1 × 10−6

( 𝑝𝑥𝐸 =

σ
σo

10−3
∴ σ = (4.01 × 103 )(4 × 10−4 ) = 1.6 (. m)−1
ء

 )4إدسب عدد دوامل الشحاة ي المتر المكعب عاد إ ا ة
بالمليون  ) 1 ppmوزنا ما الفسفوا إل السيلكون.
الحل:
الكتلة الاا ة للفسفوا هي  ، 30.97 g/moleوك ا تك هي
 2.33g/cm3وعدد أ وكاداو هو6.023×1023 ato/mol :
عدد هاات الفسفوا ي غرام وادد ما السليكون مساوي:
atom

6.023 × 1023 mole
gp

30.97 mole
)atom (P
1 gsi

×

gp
10−9
gSi

= 1.945 × 1015

)atom (P
M g si
1.945 × 10
× 2.33 × 106
1 g si
m3
= 4.53 × 1021 atoms of P in m3 of Si
15
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 )5ملف عدد ملفامك  200لفة و وا سلكك  ،0.2 mحمل مياا  .10 Aأ)
إدسب المجاا الم اا يسي المتولد ،ب) ماهي التأثير ة الم اا يسية
للتيتانيوم .إدسب مشداا الحث المعاا يسي الفي الم اا يسي) بعد
إد اا قصيب ما التيتانيوم دا ل الملف وقاان الاتيجة مه الفي
المعاا يسي بحالة موا د الملف ي الفرا .
الحل
NI
200 ×10
=H
=
= 10,000 A/m
0.2

ℓ

التأثير ة الم اا يسية  χللتيتانيوم = 0.182  10-3
B = μ0 (1 + χ) H
نفاه ة الفرا μ0 = 4 π  10-7 Wb/A.m
= )B = 4 π × 10−7 ( 1 + 0.182 × 10−3 )(1000
0.0126 Wb/m2
= )B0 = μ0 H = 4 π × 10−7 (1000
0.0125 Wb/m2
الشيمتان متشاابتان دا ،بسبب كون مأثير ة التيتانيوم قليلة.
( 1+ 0.182  10-3 ) = 1.000182
M = χ H = 1.000182  10000 = 1.82 A/m
 )6ممو إ ا ة الفوسفوا  )Pإل السيليكون العالي الاشاو ليعطي مركي
لحامالت الشحاة بمشداا  1023 m-3عاد دا ة دراا ال ر ة:
أ) ماهو نود لبك المو ل الاامج؟
ب) إدسب مو لية الماد عاد ها الدا ة مفتر ا أن دركية
األلكترونات وال شوب متساو ة.
الحل:
أ) الفوسفوا هو ما مجموعة  )VAبالجدوا الدواي ،ولال
ستعمل كمتبرد دا ل السيليكون وهاا عاي أن دامالت الشحاة
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بمشداا  1023 m-3ستكون ألكترونات وهاا التركي ما
األلكترونات سيكون أك ر ما الحالة الاامية للسيليكون وهاا عاي
أن لبك المو ل هو ما الاود السالب extrinsically n – type
.
ب) × σ = n |e|μe = ( 1023 m−3 )(1.6
)

0.14 m2
V.s

( )10−19 C
= 2240(Ω.m)-1

 )7سيليكون نشي مو ليتك الكهربائية  ،4  10-4 (.m)-1دركية
األلكترونات والفجوات عاد دا ة دراا ال ر ة هي  0.14 m2/V.sو
 0.048 m2/Vsعل التوالي .إدسب مركي كل ما األلكترونات
والفجوات.
الحل:
لما كانو الماد نشية هامية) إن عدد األلكترونات ساوي عدد الفجوات:
=

4 × 10−4 (.m)−1
m2
V.s

) (1.6 ×10−19 C)(0.14+0.048

=

σ
) |e|( μ0 + μn

=n=p

1.33 × 1016 𝑚−3
المو لية الكهربائية للجرمانيوم الاشي الاامي) هي  2.2 (.m)-1عاد
دا ة دراا ال ر ية ،إدسب مو ليتك عاد دا ة دراا .150 oC

)8
الحل:

𝑔𝐸−
𝐾𝜋2

نستعمل المعادلة :)6-14
 Eg
2kT423
Eg
2kT300

𝑒 𝜎 = σo

σ 423 = σo exp
σ 300 = σo exp

Eg 
  Eg
 423

 exp 

 300
 2kT423 2kT300 

= exp

 1.1 eV
1 
 1
 2(8.62  10 5 eV / K  423K  300 K   6.18
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 423
 6.18
 300

ln

𝜎423 = 𝑒 6.18 𝜎300
 473   300483  1062.6 (.m)1
)9

إعتبر لد اا متسعة بصفيحتيا متواز تيا مسادة كل ماهما
 ،6.45× 10-4 m2والمسا ة بياهما  ،2×10-2mو عو ي ها
فيحتي
المسا ة ماد ثابو ع لها ساوي  6وسله رج هد عل
المتسعة قدا  ،10Vإدسب اآلمي:
أ) مشداا السعة.
ب) مشداا الشحاة المخ ونة ي المتسعة.
ت) مسا ة الع ا .D
م) اإلستشطاب.

الحل:
F/m) = 5.31×10-11

=)

6.45×10−4 𝑚2
𝑚 2×10−3

(

-12

ϵ = ϵr × ϵo = (6.0)( 8.85×10
F/m

)F/m

(5.31×10-11

=

𝐴
𝑙

)أ(

∈= 𝐶

1.171×10-11 F
) σ = Cv = ( 1.71×10-11F)( 10v) = 1.71×-10 Cب(
)= (5.31×10-11F/m)(10v)/ (2×10-3m

𝑉
𝑙

∈ = ) D = ϵ×ξت(

= 2.66×10-7 C/m
=
𝐹 10−12
)𝑉)( 10
𝑚
𝑚 2×10−3

𝑉
𝑙

) P = D – ϵoξ = D – ϵم(

×(8.85

– 2.66×10-7 C/m2

= 2.22×10 – 7 C/m2
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أسئلة وتمارثن الفصل السادس
قانون أوم بالصي ة الشاملة والصي ة الدقيشة
 )1اكتب معادكت مو
مه بيان وددات كل ام ي المعادكت.
 )2ماهي العالقة بيا المو لية الكهربائية والممانعة الكهربائية؟
 )3أهكر نوعيا ما الوددات المستعملة ي الارام العالمي للوددات SI
للموا لة الكهربائية.
 )4ماهو الطوا المطلوب بالمتر لسل ما الايكروم سبيكة) لكي مكون
مشاومتك  110 علما أن مو ليتك σ = 9.3  105 (.m)-1
وقطر .0.0076 mm
 )5سل قطر  0.35 cmحمل مياا قدا  :35 Aأ) إها كانو الشدا
المتسربة الا السل هي  ،0.035 W/cmماهي أقل مو لية
كهربائية جب أن كون عليها السل ؟ ب) إدسب ك ا ة التياا.
 )6سل مصاود ما الاهب حمل مياا  6 Aإها كان اإلنخفا بفرج
الجهد  ،0.03 V/cmك سيكون أقل قطر مسموح بك السل ؟
 )7عر الكميات التالية التي ماتج عا مروا األلكترونات ي المو ل:
ـ) دركية
ب) زما اكستر اء
أ) سرعة اكنجرا
األلكترونات.
 )8ماهو السبب ي ز اد ممانعة المعدن عاد اامفاد دا ة الحراا ؟
 )9أي ء ما لل الشبكية البلوا ة ساه ي الج ء المتبشي ما
الممانعة الكهربائية للمعدن الاشي؟
 )10كيف مؤثر العاا ر المكونة للمحاليل الصلبة عل ممانعة المعدن
الاشي؟
 )11إدسب الممانعة الكهربائية بوددات  ).mلسل نحاسي ولك
 21.336 mوقطر .0.0365 mm
 )12عاد أي دا ة دراا مكون الممانعة الكهربائية لسل ما الفصة
مساو ة للمانعة الكهربائية لسل مماثل لك ما األلمايوم عاد دا ة
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)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21

)22

)23
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دراا 45 oC؟ علما أن ρoمساوي  2.7لأللمايوم و 1.47للفصة
و Tαساوي  0.0039لأللمايوم و  0.0038للفصة.
لماها متسه مستو ات اقة ألكترونات التكا ؤ إل د م اقة ي كتلة
ما الجامد الجيد التو يل كالصود وم؟
ي أي دا ة دراا ستكون الممانعة الكهربائية لسل ما الاهب
6.55  10-8 .m؟
لماها كون مستوى اقة ألكترونات  3 sي كتلة الصود وم نصف
مملوء ؟
كيف مفسر قابلية التو يل الجيد الموا لة) ي الم ايسيوم
واأللمايوم بالرغ ما مدااات التكا ؤ  3 sيها مملوء ؟
كيف فسر نموه ازم الطاقة للعوازا ،الع ا الكهربائي للعوازا؟
عر  Capacitor ،dielectric :و Capacitanceوماهي وددات
السعة وأ ا ها؟
ماهو ثابو الع ا للماد العازلة؟ وماهي لد الع ا؟
ه ماد
مأثير الكهربائية اإل هاد ة  piezoelectricعاد
و
متمي بها الخا ية.
مك ف بسيه تمكا ما ن  7  10-5 Cعاد رج هد 12000
 ،Vإها كانو ماد ميتانات الباا وم مستعملة بيا الصفيحتيا = k
 .)2100مسادة فيحتي المك ف مساوي  .5  10-5 m2ك ستكون
المسا ة بيا الصفيحتيا؟
قابلية الخ ن لمك ف مسادة فيحتيك  3  10-5 m2هي 6.5  10-
 5 Cعاد  1200 Vوبمسادة ا لة بيا الصفيحيتيا قداها 0.18
 ،mmإدسب ثابو الع ا للماد بيا الصفيحتيا.
م مشئيب الجرمانيوم بمشداا  )1 ppmوزنا ما األلمايوم:
أ) ماهو نود لبك المو ل الاامج هل هو نود سالب  )nأم نود
مو ب )p؟
ب) إدسب عدد دوامل الشحاة لودد الحج
) إدسب المو لية الكهربائية
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 )24لو كان عدد الفحوات ي ال انيخ  )Asأكبر ما عددها للكاليوم
 )Gaي لبك المو ل  ،GaAsماها متوقه نوعك؟ مو ب – p
 ،typeأم سالب  n – typeأم هامي intrinsic؟
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