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 ٟٔغا تارٚزیدیٛد ٚ یىغٛعاسی خزیاٖ: 

 

ٌذرا٘ذ  را در یه خٟر اس خٛد ٔی خزیاٖ اِىسزیىیتٛدٜ ٚ ليؼٝ ای اِىسزٚ٘یىی اعر وٝ دارای دٚ عز  دیٛد

 ٔماٚٔردیٛد آرٔا٘ی، ففز اعر( ٚ در خٟر دیٍز، در ٔماتُ ٌذر خزیاٖ اس خٛد،  ٔماٚٔر)در ایٗ حاِر، 

ٞای  تغیار تاالیی )در حذّ تیٟٙایر( اس خٛد ٘ؾاٖ ٔی دٞذ. ایٗ خافیّر دیٛد، تاػث ؽذٜ تٛد زا در عاَ

ػالٜٚ تز ایٗ، تٝ دیٛد، ٘أٟای دٚ د. دریچٝ ٘یش اىالق ؽٛ ی عاخر ایٗ ليؼٝ ی اِىسزٚ٘یىی، تٝ آٖ اِّٚیّٝ

 .ٔیٍٛیٙذليثی اِىسزیىی ٚ یىغٛ عاس ٘یش 

ؽٛد. دیٛد را اس ازقاَ دٚ ٘یٕزعا٘ا  عاخسٝ ٔی ٘یٕزعا٘اٞای  ٔادّٜ تّٛری دیٛد اس  ززیٗ ٌٛ٘ٝ در حاَ حامز، رایح

 .ٔی عاس٘ذ  P ٚ N اس ٘ٛع

وٙٙذ اعسفادٜ  وار ٔیِٚساص تاالوٝ در  ٞایی فّٙاٚریأزٚسٜ فمو در ٜ ا٘ذ وٝ تٛد ٞای خأل الٔح٘خغسیٗ دیٛدٞا 

ززیٗ وارتزد دیٛد، ٌذرا٘ذٖ خزیاٖ در یه خٟر ٚ ٕٔا٘ؼر در تزاتز ٌذر خزیاٖ در خٟر  ٟٔٓ .ؽٛ٘ذ ٔی

زٛاٖ تٝ دیٛد ٔثُ یه ؽیز اِىسزیىی  . در٘سیدٝ ٔیٌٛیٙذ ٔی یىغٛ عاسیػُٕ،وٝ تٝ ایٗ  عرا ٔخاِف

 .ؽٛد اعسفادٜ ٔی خزیاٖ ٔغسمیٓتٝ  خزیاٖ ٔسٙاٚبیىيزفٝ ٍ٘اٜ وزد. ایٗ ٚیضٌی دیٛد تزای زثذیُ 

اص در عاسد وٝ ؽٕا تا تزلزار وزدٖ ِٚس  اس ِحاً اِىسزیىی یه دیٛد ٍٞٙأی ػثٛر خزیاٖ را اس خٛد ٕٔىٗ ٔی

ؽٛد زا دیٛد ؽزٚع تٝ  را آٔادٜ وار وٙیذ. ٔمذار ِٚساصی وٝ تاػث ٔی آٖ (تٝ وازذ –تٝ آ٘ذ ٚ +) خٟر درعر

 .تاؽذ  ِٚر ٔی 6..زا  6...ؽٛد وٝ چیشی حذٚد  ٘أیذٜ ٔی ٞذایر خزیاٖ اِىسزیىی ٕ٘ایذ ِٚساص آعسا٘ٝ

وٙذ،  خزیا٘ی اس دیٛد ػثٛر ٕ٘ی (تٝ آ٘ذ –تٝ وازذ ٚ +) وٙیذ  ٍٞٙأی وٝ ؽٕا ِٚساص ٔؼىٛط تٝ دیٛد ٔسقُ ٔی

ٔیىزٚ آٔدز( ( µAف اعر وٝ در حذٚد چٙذٚٔؼز Leakage ٍٔز خزیاٖ تغیار وٕی وٝ تٝ خزیاٖ ٘ؾسی یا

٘ظز وزدٖ تٛدٜ ٚ  تاؽذ. ایٗ ٔمذار خزیاٖ ٔؼٕٛآل در اغّة ٔذارٞای اِىسزٚ٘یىی لاتُ فزف  یا حسی وٕسز ٔی

ٌذارد. أا ٘ىسٝ ٟٔٓ آ٘ىٝ زٕاْ دیٛدٞا یه آعسا٘ٝ تزای حذاوثز ِٚساص  ٔذار ٕ٘یزأثیز در رفسار عایز إِاٟ٘ای 

عٛسد ٚ خزیاٖ را در خٟر ٔؼىٛط ٞٓ ػثٛر   ٔؼىٛط دار٘ذ وٝ اٌز ِٚساص ٔؼىٛط تیؼ اس آٖ ؽٛد دیٛد ٔی

 د.ؽٛ ٌفسٝ ٔی Breakdown دٞذ. تٝ ایٗ ِٚساص آعسا٘ٝ ؽىغر یا  ٔی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D8%A3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86%D9%91%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
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 عنین رسانای نو n 

ای اعر.  در ىثیؼر ٘یٓ رعا٘ای وأال خاِـ ٚخٛد ٘ذارد ٚ زِٛیذ ٔقٙٛػی آٟ٘ا ٘یش فزآیٙذ فٛق اِؼادٜ خیچیذٜ

ٞا  وٙذ. در تؼنی اس ٔٛارد ، اثز ٘اخاِقی ززیٗ ٘اخاِقی ، خٛاؿ ٘یٓ رعا٘ا را تيٛر تٙیادی ػٛك ٔی خشئی

حزور زیاٖ در ٘یٓ رعا٘ا را فمو ؽٛد ٚ خ چٙاٖ تارس اعر وٝ عاس ٚ وار رعا٘ؼ حفزٜ ٚالؼا ٘إٔىٗ ٔی

وٝ اس   nٛعٚ٘ی، یا ٘یٓ رعا٘اٞای ٘وٙذ. چٙیٗ ٘یٓ رعا٘اٞایی را ٘یٓ رعا٘ای اِىسز زأٔیٗ ٔیاِىسزٟٚ٘ای آساد

 .٘أٙذ ٔی ٌزفسٝ ؽذٜ اعر،  Negativeحزف اَٚ وّٕٝ الزیٗ

 نین رسانای نوع p  

ؽٛد ٚ  در ٔٛاردی ، حزور اِىسزٟٚ٘ای آساد در ٘یٓ رعا٘ا در اثز افشٚدٖ ٘اخاِقی خیّی وٓ ، غیز ٕٔىٗ ٔی

٘یٓ ای ، یا  ؽٛد. ایٗ ٘یٓ رعا٘اٞا را ٘یٓ رعا٘ای حفزٜ فمو اس ىزیك خاتدایی حفزٜ ایداد ٔی خزیاٖ اِىسزیىی

 .٘أٙذ ٔیٌزفسٝ ؽذٜ اعر، Positive حزف اَٚ وّٕٝ الزیٗوٝ اس  p  ٘ٛعرعا٘ای 

 نین رسانای هخلوط 

ر وٝ در آٟ٘ا زٛاٖ ٘یٓ رعا٘اٞای ٘ٛع ٔخّٛه را یاف ، ٔی p ٚ ٘ٛع n ىثیؼی اعر ٔیاٖ ٘یٓ رعا٘اٞای ٘ٛع

٘یٓ .pnp یا ٘یٓ رعا٘ای npn وٙٙذ، ٔا٘ٙذ ٘یٓ رعا٘ای ای ٞز دٚ ٘مؼ تاسی ٔی رعا٘ٙذٌیٟای اِىسزٚ٘ی ٚ حفزٜ

 .دٞٙذ رعا٘ٙذٌیٟای ٘ٛع ٔخّٛه اس خٛد ٘ؾاٖ ٔی، رعا٘اٞای خاِـ 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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 دسته بنذی دیود ها 

 :وٙٙذ  در دعسٝ تٙذی افّی ، دیٛدٞا را تٝ عٝ لغٕر افّی زمغیٓ ٔی

رٚ٘ذ ٚ خزیا٘ی در حذ ٔیّی آٔدز اس   وٝ تزای آؽىار عاسی در رادیٛ تىار ٔی(Signal)دیٛدٞای عیٍٙاَ( 1

 .دٞٙذ  خٛد ػثٛر ٔی

ؽٛ٘ذ ٚ زٛا٘ایی   وٝ تزای یىغٛ عاسی خزیاٟ٘ای ٔسٙاٚب تىار تزدٜ ٔی(Rectifiers)دیٛدٞای یىغٛ وٙٙذٜ( 2

 .ػثٛر خزیاٟ٘ای سیاد را دار٘ذ 

 .ؽٛد وٝ تزای زثثیر ِٚساص اس آٟ٘ا اعسفادٜ ٔی (Zener)دیٛدٞای س٘ز( 3

 بایاس دیود: 

 ذ وٝ دٚ ٘ٛع تایاط ٔغسمیٓ ٚ تایاط ٔؼىٛط اعر:ٚفُ وزدٖ ِٚساص تٝ دیٛد را تایاط وزدٖ دیٛد ٔی ٌٛیٙ

 

 تایاط ٔغسمیٓ

اس  تٝ لية ٔٙفی آٖ ٚفُ ؽٛد ٚ ِٚساص n تٝ لية ٔثثر تاززی ٚ ٘یٕٝ ٞادی ٘ٛع p اٌز٘یٕٝ ٞادی ٘ٛع

 . خسا٘غیُ عذ دیٛد تیؾسزتاؽذ ، در ٔذار خزیاٖ تز لزار خٛاٞذ ؽذ

 تایاط ٔؼىٛط

ٚفُ ؽٛد ،  p ٚفُ ؽٛد ٚ لية ٔٙفی تاززی تٝ ٘یٕٝ ٞادی ٘ٛع n اٌز لية ٔثثر تاززی تٝ ٘یٕٝ ٞادی ٘ٛع

 . خزیا٘ی در ٔذار ٘خٛاٞیٓ داؽر

 انواع دیود ها 

 ( دیٛد ازقاَ ٘ميٝ ای1

 ( دیٛد س٘ز2

 (LED)٘ٛر ٌغیُ  LEDٛر دٞٙذٜ ( دیٛد 3٘
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 ( دیٛد خاس٘ی )ٚاراوسٛر(4

 ( فسٛ دیٛد )دیٛد ٘ٛری(5

 ( دیٛد زّٛ٘ی )داال٘ٝ ای(6

  ایدیود اتصال نقطه ( Point Contact Diode ) : 

در دیٛدٞای ٔؼِٕٛی ، در تایاط ٔؼىٛط ، یه ظزفیر خاس٘ی ایداد ٔی ؽٛد . اٌز تخٛاٞیٓ ایٗ دیٛدٞا را در 

فزوا٘ظ ٞای تاال تٝ وار تثزیٓ تٝ ػّر ظزفیر خاس٘ی ایداد ؽذٜ ، در تایاط ٔؼىٛط خزیا٘ی اس دیٛد ػثٛر 

افشایؼ ٔی یاتذ . یىی اس راٜ  ٔی وٙذ . یؼٙی در فزوا٘ظ ٞای تاال ، ٔماٚٔر ٔؼىٛط دیٛد واٞؼ ٚ خزیاٖ

ٞای افشایؼ ٔماٚٔر ٔؼىٛط دیٛد در فزوا٘ظ ٞای تاال ایٗ اعر وٝ ظزفیر خاس٘ی دیٛدٞایی را وٝ در 

فزوا٘ظ ٞای تاال تٝ وار ٔی رٚ٘ذ وٓ وٙیٓ . تزای وٓ وزدٖ ظزفیر خاس٘ی ایٗ دیٛدٞا ، عادٜ ززیٗ راٜ ، وٓ 

. تز ٕٞیٗ اعاط دیٛدٞای ازقاَ ٘ميٝ ای تزای وار در  ٔی تاؽذNٚ Pوزدٖ عيح ازقاَ ٘یٕٝ ٞادی ٞای 

یه ٕ٘ٛ٘ٝ دیٛد ازقاَ ٘ميٝ ای ٚػالٔر  سیزدر ؽىُ  . فزوا٘ظ ٞای تاال ٚ خزیاٖ ٞای وٓ عاخسٝ ؽذ٘ذ

 . اخسقاری آٖ ٕ٘ایؼ دادٜ ؽذٜ اعر

 

 دیود سنز( :Zener Diode) 

دیٛد ٔؼِٕٛی را  هعاخسٝ ٔی ؽٛد . اٌز ی P & N دیٛد س٘ز ، ٔا٘ٙذ یه دیٛد ٔؼِٕٛی اس دٚ ٘یٕٝ ٞادی ٘ٛع

در تایاط ٔؼىٛط ازقاَ دٞیٓ ٚ ِٚساص ٔؼىٛط را سیاد وٙیٓ ، در یه ِٚساص خاؿ ، دیٛد در تایاط ٔؼىٛط 

٘یش ؽزٚع تٝ ٞذایر ٔی وٙذ . ِٚساصی وٝ دیٛد در تایاط ٔخاِف ، ؽزٚع تٝ ٞذایر ٔی وٙذ ، تٝ ِٚساص س٘ز 

 .ٖ خیٛ٘ذ ٞا را وٙسزَ وزدٔؼزٚف اعر ٚ تا زٙظیٓ ٘ا خاِقی ٔی زٛاٖ ِٚساص ؽىغسٝ ؽذ

 .ِٚساص س٘ز : ِٚساصی وٝ دیٛد س٘ز تٝ اسای آٖ در تایاط ٔؼىٛط ، ٞادی ٔی ؽٛد تٝ ِٚساص س٘ز ٔؼزٚف اعر

اخاسٜ ٔی دٞذ زا خزیاٖ اِىسزیىی در یه خٟر  وٝدیٛد٘ٛع ٚیضٜ اس تٝ زؼزیف دیٍز، دیٛد س٘ز ػثارذ اعر اس:

تٝ خّٛ تزٚد ، أا ٚیضٌی ایٗ دیٛد ایٗ اعر وٝ ٕٞچٙیٗ اخاسٜ ٔیذٞذ وٝ خزیاٖ اِىسزیىی در خٟر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF
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ٔؼىٛط، فمو سٔا٘ی وٝ ِٚساص تاالزز اس یه ٔمذار ٔؾخـ تاؽذ حزور وٙذ. ٘اْ ایٗ ِٚساص ٔؾخـ ِٚساص 

 .اعرس٘ز یا ِٚساصِٚساص تٟٕٙی،ؽىغر، ِٚساص سا٘ٛ

 

 دیود نوردهنذه LED(Light  Emitting Diode) 

زؾىیُ ؽذٜ اعر . ایٗ دیٛد درتایاط ٔٛافك،٘ٛری ٌغیُ ٔی وٙذ وٝ  P ٚ N ایٗ دٚیذ اس دٚ ٘ٛع ٘یٕٝ ٞادی

ىَٛ ٔٛج آٖ زاتؼی اس خٙظ ٔادٜ ی آالیٙذٜ ٞای آٖ اعر. ٘ٛر زِٛیذ ؽذٜ در ٔحُ ازقاَ دٚ ٘یٕٝ ٞادی 

عاخسار تّٛری ٌاِیٓ .زِٛیذی تغسٍی تٝ خٙظ تٝ وار تزدٜ ؽذٜ در ٘یٕٝ ٞادی داردزؾىیُ ٔی ؽٛد . ٘ٛر 

 اس آٖ ٌغیُ ٔی ؽٛد . تا افشٚدٖ فغفز تٝ (IR ) ىٛری اعر وٝ ٘ٛر سیز لزٔش ٘أزئی (GaAs ) آرعٙیذ

GaAs زؾىیُ ٌاِیٓ آرعٙیذ فغفیذ ٚ ( GaAs P)  ىَٛ ٔٛج ٌغیُ تٝ ٘احیٝ ی لزٔش ٔزئی وؾیذٜ ٔی ،

در ٔٙاىك لزٔش ، سرد ، ٚ عثش ٘ٛر ٌغیُ ٔی وٙذ. اس لزار دادٖ آِٛٔیٙیٓ ٌاِیٓ  (GaP ) فغفیذ ٌاِیٓ ؽٛد .

دیٛدی تٝ دعر ٔی آیذ وٝ ٘ٛر لزٔش ٚ سرد را تا ؽذذ تیؾسزی  GaAsP رٚی(  (AlGaAs  آرعٙیذ

 .٘ٛر عثش ؽذیذ ٌغیُ ٔی وٙذ GaP رٚی GaP ٌغیُ ٔی وٙذ. ٕٞچٙیٗ

 :الٔح ٞای ٔؼِٕٛی دارد وٝ ػثارزٙذ اسایٗ الٔح چٙذ ٔشایا تز 

 وٛچه تٛدٖ ٚ ٘یاس تٝ فنای وٓ -1

 (حذٚد فذ ٞشار عاػر وار )ٔحىٓ تٛدٖ ٚ داؽسٗ ػٕز ىٛال٘ی -2

 ليغ ٚ ٚفُ عزیغ ٘ٛر -3

 زّفاذ حزارزی وٓ -4

 ِٚر 3.3ِٚر زا  1.7ِٚساص وار وٓ ، تیٗ  -5

 خزیاٖ وٓ حذٚد چٙذ ٔیّی آٔدز تا ٘ٛر لاتُ رٚیر -6
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 ٔیّی ٚاذ .15زا  .1زٛاٖ وٓ ، حذٚد  -7

 دیود خاسنی یا دیود واراکتور ( Varactor Diode ) : 

وٝ ٔؼٕٛالً اس خٙظ  N ٚ P دیٛد خاس٘ی ٔا٘ٙذ یه دیٛد ٔؼِٕٛی اعر ٚ اس دٚ ليؼٝ ٘یٕٝ ٞادی ٘ٛع

ٔمذار  دیٛد خاس٘ی در ٚالغ دیٛدی اعر وٝ تٝ خای خاسٖ تىار ٔی رٚد ٚعیّیغیٓ ٞغسٙذ عاخسٝ ٔی ؽٛد . 

ٕٞا٘يٛر وٝ لثالً ٌفسٝ ؽذ ، در یه دیٛد ٔؼِٕٛی تایاط .ظزفیر آٖ تا ِٚساص دٚ عز آٖ راتيٝ ػىظ دارد

را تٝ ػٙٛاٖ دٚ ٞادی ٚ ٘احیٝ زخّیٝ  N  ٚP ٘ؾذٜ یه ٘احیٝ زخّیٝ ایداد ٔی ؽٛد . اٌز ٘یٕٝ ٞادی ٞای ٘ٛع

ٔی زٛاٖ تٝ ػٙٛاٖ یه خاسٖ در ٘ظز ٌزفر  را تٝ ػٙٛاٖ ػایك تیٗ دٚ ٞادی در ٘ظز تٍیزیٓ ، ٔدٕٛػٝ دیٛد را

. حاَ اٌز دیٛد را در تایاط ٔؼىٛط تٝ وار تثزیٓ ػزك ٘احیٝ زخّیٝ تیؾسز ٔی ؽٛد ٚ ػایك تیٗ دٚ ٘یٕٝ 

ٞادی ٘یش افشایؼ ٔی یاتذ ٚ در ٘سیدٝ ظزفیر خاس٘ی آٖ وٕسز ٔی ؽٛد . تٙاتزایٗ ٔی زٛاٖ تا زغییز ٔمذار 

ٛد ٚاراوسٛر را زغییز داد . تٙاتزایٗ دیٛد خاس٘ی ٕٞیؾٝ در تایاط ٔؼىٛط ِٚساص ٔؼىٛط ، ظزفیر خاس٘ی دی

 .زقٛیزی اس یه دیٛد خاس٘ی ٚ ػالٔر اخسقاری آٖ ٕ٘ایؼ دادٜ ؽذٜ اعر سیزلزار ٔی ٌیزد . در ؽىُ 

 

اً دیٛد خاس٘ی ا٘ذوی تا دیٛد ٔؼِٕٛی زفاٚذ دارد . اٚالً خزیاٖ اؽثاع ٔؼىٛط آٖ فٛق اِؼادٜ وٓ اعر ٚ ثا٘ی

٘ا٘ٛفاراد تاؽذ . رایح ززیٗ 2.5عيح دٚ ٘یٕٝ ٞادی را ىٛری ا٘سخاب ٔی وٙٙذ وٝ حذاوثز ظزفیر خاس٘ی 

خیىٛفاراد ٞغسٙذ . اس ایٗ دیٛدٞا در ٔذاراذ رادیٛ ٚ زّٛیشیٖٛ تٝ ػٙٛاٖ  ..3دیٛدٞای خاس٘ی دارای ظزفیر 

ٔٙحٙی  سیز ٓ ٔی تاؽٙذ . در ؽىُخاسٖ ٔسغیز اعسفادٜ ٔی ؽٛد سیزا دارای حدٕی تغیار وٓ ، ظزیف ٚ ٔحى

 زمزیثی ظزفیر خاس٘ی دیٛد خاس٘ی ٘غثر تٝ ِٚساص ٔؼىٛط دٚ عز آٖ ٕ٘ایؼ دادٜ ؽذٜ اعر
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ٔؾاٞذٜ ٔی وٙیذ تا افشایؼ ِٚساص ٔؼىٛط دٚ عز دیٛد خاس٘ی ، ظزفیر خاس٘ی تاال ٕٞا٘يٛر وٝ در ایٗ ؽىُ 

 . آٖ واٞؼ ٔی یاتذ

  دیودفتو ( Photo Diode ) : 

عاخسٝ  NٚPدیٛد وٝ تٝ آٖ دیٛد ٘ٛری ٘یش ٔی ٌٛیٙذ ٔا٘ٙذ دیٛد ٔؼِٕٛی اس ازقاَ دٚ ٘یٕٝ ٞادی ٘ٛعفسٛ 

ٔی ؽٛد تا ایٗ زفاٚذ وٝ ٔحُ ازقاَ ٘یٕٝ ٞادی ٞا ، تا ٔٛاد خالعسیىی عیاٜ خٛؽیذٜ ٕ٘ی ؽٛد تّىٝ تزای 

یا ٔٛاد خالعسیىی ؽفاف ٔی ایٙىٝ ٘ٛر تٝ ٔحُ ازقاَ ٘یٕٝ ٞادی ٞا تزعذ ٔؼٕٛالً آٖ ٔحُ را زٛعو ؽیؾٝ ٚ 

خٛؽا٘ٙذ . رٚی اوثز فسٛدیٛدٞا یه ِٙش تغیار وٛچه ٘قة ٔی ؽٛد زا ٘ٛر زاتیذٜ ؽذٜ تٝ آٖ ٔٙيمٝ را 

زقٛیزی اس یه فسٛ دیٛد ٚ ػالٔر اخسقاری آٖ ٕ٘ایؼ  سیزٔسٕزوش وزدٜ ٚ تٝ ٔحُ خیٛ٘ذ تزعا٘ذ . در ؽىُ 

 .دادٜ ؽذٜ اعر

 

 دیود تونلی ( Tunnel Diode ) : 

وٝ غاِثاً اس خٙظ صرٔا٘یْٛ ٚ ٌاِیٓ آرعٙیذ ٔیثاؽٙذ عاخسٝ  N ٚ P دیٛد زّٛ٘ی اس دٚ ليؼٝ ٘یٕٝ ٞادی ٘ٛع

در دیٛد زّٛ٘ی ٘غثر تٝ دیٛد ٔؼِٕٛی تغیار سیاد اعر )  N ٚ P ٔی ؽٛد . ٔیشاٖ ٘اخاِقی ٘یٕٝ ٞادی ٞای

٘احیٝ زخّیٝ تغیار ٘اسن در ٔحُ ، وٝ ایٗ ٔٛمٛع خٛد تاػث تٝ ٚخٛد آٔذٖ یه  ( حذٚد چٙذ ٞشار تزاتز

٘احیٝ ٘اسن تاػث  . ػزك ٘احیٝ زخّیٝ در دیٛدٞای ٔؼِٕٛی اعر 1...خیٛ٘ذ ٔی ؽٛد وٝ ػزك آٖ حذٚد 

اس آٖ زُٛ٘ تش٘ٙذ . ؽىُ  ، ٔی ؽٛد وٝ حأُ ٞای سیادی تٝ خای ایٙىٝ در ِٚساصٞای خاییٗ اس آٖ ػثٛر ٕ٘ایٙذ

ی دٞذ . ٕٞا٘يٛر وٝ در ایٗ ؽىُ ٔؾاٞذٜ ٔی وٙیذ تا افشایؼ ٔٙحٙی ٔؾخقٝ یه دیٛد زّٛ٘ی را ٘ؾاٖ ٔسیز

تٝ تؼذ تا VP افشایؼ عزیغ دارد . اسIP ، تز خالف دیٛد ٔؼِٕٛی خزیاٖ ػثٛری زاVP ِٚساص ٔٛافك اس ففز زا

خزیاٖ واٞؼ عزیغ دارد . فافّٝ ِٚساص خیه زا ِٚساص درٜ را ٘احیٝ ٔماٚٔر VVافشایؼ ِٚساص ٔٛافك زا 

 . ٔٙفیٕیٍٛیٙذ
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تٝ  10٘غثر خزیاٖ خیه تٝ خزیاٖ درٜ در وارتزدٞای ایٗ دیٛد تغیار ٟٔٓ اعر . ایٗ ٘غثر تزای صرٔا٘یْٛ 

خزیاٖ خیه در دیٛد زّٛ٘ی ٔی زٛا٘ذ تیٗ چٙذ ٔیىزٚآٔدز زا  . تٝ یه ٔی تاؽذ .2یه ٚ تزای ٌاِیٓ آرعٙیذ 

تٝ ٕٞیٗ  . ِٚر زداٚس ٕ٘ی وٙذ 6..د چٙذ فذ آٔدز ٔسغیز تاؽذ در حاِی وٝ ِٚساص درٜ دٚ عز دیٛد اس حذٚ

ِٚر ، تٝ ىٛر ٘ادرعر تٝ دٚ عز دیٛد زّٛ٘ی تٝ آٖ فذٔٝ ٔی س٘ذ  1.5دِیُ اعر وٝ ازقاَ ِٚسٕسزی تا تاززی 

 . زقٛیزی اس یه دیٛد زّٛ٘ی ٚػالئٓ اخسقاری آٖ ٕ٘ایؼ دادٜ ؽذٜ اعر سیز. در ؽىُ 

 

اغسؾاػ وٓ ، عزػر سیاد ، زٛاٖ ٔقزفی وٓ ٚ مزیة اىٕیٙاٖ اس ٔشایای دیٛد زّٛ٘ی ٔی زٛاٖ لیٕر ارساٖ ، 

 . تاالیأٖ را ٘اْ تزد

 تشخیص آنذ و کاتذ و سالن بودى دیود با استفاده اس اهن هتز آنالوگ : 

را تٝ دٚ عز دیٛد ٚفُ وزدٜ ٚ اٞٓ آٖ را ا٘ذاسٜ تٍیزیذ عدظ ازقاَ دیٛد را  )ػمزتٝ ای (اٌز اٞٓ ٔسز آ٘اِٛي

تزػىظ وزدٜ ، ٔدذداً اٞٓ آٖ را ا٘ذاسٜ تٍیزیذ در فٛرزی وٝ در یه حاِر اٞٓ ٔسز ، اٞٓ وٓ ٚ در حاِر 

ززی دیٍز اٞٓ سیاد را ا٘ذاسٜ تٍیزد دیٛد عآِ اعر . ٚامح اعر وٝ در حاِر اٞٓ وٓ ، دیٛد تٝ ٚعیّٝ تا

داخّی اٞٓ ٔسز در تایاط ٔغسمیٓ لزار ٌزفسٝ اعر ٚ در حاِسی وٝ اٞٓ ٔسز ، اٞٓ سیاد را ٘ؾاٖ ٔی دٞذ دیٛد 

در تایاط ٔؼىٛط لزار ٌزفسٝ اعر وٝ افيالحاً ٌفسٝ ٔی ؽٛد دیٛد اس یه ىزف راٜ ٔی دٞذ ٚ اس ىزف دیٍز 

( دیٛد در تایاط ٔغسمیٓ 1ایٗ دٚ حاِر ٕ٘ایؼ دادٜ ؽذٜ اعر . در ؽىُ ) سیزراٜ ٕ٘ی دٞذ . در ؽىُ ٞای 

 . ( دیٛد در تایاط ٔؼىٛط ٔی تاؽذ2ٚ در ؽىُ )
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 (1(               ؽىُ )2ؽىُ )              

در حاِسی وٝ اٞٓ ٔسز ، اٞٓ وٓ را ٘ؾاٖ ٔی دٞذ ٔثثر ٚالؼی اٞٓ ٔسز تٝ آ٘ذ ٚ ٔٙفی ٚالؼی اٞٓ ٔسز تٝ وازذ 

اِثسٝ ٔمذار ٔماٚٔسی وٝ اٞٓ ٔسز  .زززیة ٔی زٛاٖ آ٘ذ ٚ وازذ دیٛد را زؼییٗ وزد  ایٗ یٛد ازقاَ دارد . تٝد

یه دیٛد در فٛرزی ٔؼیٛب ٔی تاؽذ وٝ ليغ ٚ .٘ؾاٖ ٔی دٞذ تٝ ا٘سخاب وّیذ عّىسٛر اٞٓ ٔسز تغسٍی دارد

دٚ حاِر ازقاَ اٞٓ ٔسز تٝ دٚ عز آٖ  یا ازقاَ وٛزاٜ ؽذٜ تاؽذ . در فٛرزی وٝ دیٛد ليغ ؽذٜ تاؽذ ، در ٞز

، اٞٓ ٔسز ، اٞٓ تیٟٙایر را ٘ؾاٖ ٔی دٞذ ٚ در فٛرزی وٝ دیٛد ازقاَ وٛزاٜ ؽذٜ تاؽذ در ٞز دٚ حاِر 

 .ازقاَ اٞٓ ٔسز تٝ دٚ عز دیٛد ،اٞٓ ٔسز، اٞٓ ففز را ٘ؾاٖ ٔی دٞذ

 تشخیص آنذ و کاتذ وسالن بودى دیود با استفاده اس هولتی هتز دیجیتالی : 

اغّة ِٔٛسی ٔسزٞای دیدیساِی دارای ٚمؼیر زغر دیٛد ٞغسٙذ . ٞزٌاٜ وّیذ عّىسٛر ِٔٛسی ٔسز دیدیساِی 

را در ٚمؼیر زغر دیٛد وٝ تا ػالٔر اخسقاری دیٛد ٔؼِٕٛی ٔؾخـ ؽذٜ اعر لزار دٞیذ ٚ دیٛد تٝ 

یٛد را ٘ؾاٖ ٔی دٞذ وٝ ایٗ ٚعیّٝ ِٔٛسی ٔسز در تایاط ٔٛافك لزار تٍیزد ِٔٛسی ٔسز دیدیساِی ِٚساص تایاط د

ِٚر ٔی تاؽذ .  0.2ِٚر ٚ تزای دیٛدٞای صرٔا٘یٛٔی حذٚد  7..زا  5..ِٚساص تزای دیٛدٞای عیّیغیٛٔی تیٗ 

٘یش تز رٚی ففحٝ ٕ٘ایؼ ِٔٛسی ٔسز  good اِثسٝ در تؼنی اس ِٔٛسی ٔسزٞای دیدیساِی در ایٗ حاِر ػثارذ

ف لزار ٌیزد ، ِٚساص تایاط ٔخاِف اػٕاَ ؽذٜ تٝ ٚعیّٝ ِٔٛسی ظاٞز ٔی ؽٛد . أا اٌز دیٛد در تایاط ٔخاِ

ٔسز تٝ دٚ عز دیٛد ، زٛعو ِٔٛسی ٔسز ٕ٘ایؼ دادٜ خٛاٞذ ؽذ ٚ در تؼنی اس ِٔٛسی ٔسزٞای دیدیساِی در 

تز رٚی ففحٝ ٕ٘ایؼ ِٔٛسی ٔسز ٕ٘ایؼ دادٜ ٔی ؽٛد . در حاِسی وٝ ِٔٛسی ٔسز  open ایٗ حاِر ػثارذ

تٝ وازذ ٚ عیٓ ٔثثر تٝ آ٘ذ ٔسقُ اعر ٚ  ( com ) ك دیٛد را ٘ؾاٖ ٔی دٞذ ، عیٓ ٔٙفیِٚساص تایاط ٔٛاف

تٝ ایٗ زززیة ٔی زٛاٖ آ٘ذ ٚ وازذ دیٛد را زؼییٗ وزد . در فٛرزی وٝ دیٛد ليغ ؽذٜ تاؽذ در ٞز دٚ ٚمؼیر 

دادٜ ٔی ؽٛد  ٕ٘ایؼ open ازقاَ ِٔٛسی ٔسز تٝ دیٛد ، رٚی ففحٝ ٕ٘ایؼ آٖ ِٚساص تاززی داخّی یا ػثارذ

ٚ اٌز دیٛد ازقاَ وٛزاٜ ؽذٜ تاؽذ در ٞز دٚ ٚمؼیر ازقاَ ِٔٛسی ٔسز تٝ دیٛد ، رٚی ففحٝ ٕ٘ایؼ ِٔٛسی 

  . ٔسز ِٚساص ففز ٕ٘ایؼ دادٜ ٔی ؽٛد
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 ناهگذاری دیودها: 

 : تزای ٘أٍذار دیٛدٞا عٝ رٚػ ٟٔٓ ٚخٛد دارد ایٗ عٝ رٚػ ػثارزٙذ اس

 روش صاپنی : 

وٝ تٝ د٘ثاَ آٖ ٔی آیذ اعسفادٜ ٔی ؽٛد ٚ تٝ د٘ثاَ آٖ زؼذادی  S ٚ حزف 1اس ػذد  در ایٗ رٚػ ٘أٍذاری

ؽٕارٜ خٛاٞذ آٔذ وٝ تا ٔزاخؼٝ تٝ خذَٚ ٔؾخقاذ دیٛدٞا ٔی زٛاٖ ٔؾخقاذ اِىسزیىی آٖ را تٝ دعر 

دیٛد س٘ز یه   1S3010Aآٚرد . در ایٗ رٚػ ، خٙظ ٚ ٘ٛع دیٛد ٔؾخـ ٕ٘ی تاؽذ . تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ دیٛد 

 .یه دیٛد ٚاراوسٛر اعر 1S2049یه دیٛد ٔؼِٕٛی ٚ دیٛد 1S310دیٛد ،

 روش اروپایی : 

ٚ زؼذادی ؽٕارٜ تٝ د٘ثاَ آٖ ٔؾخـ ٔی  OA زٕأی دیٛدٞا را تا حزٚف .166در رٚػ ارٚخایی زا عاَ 

 . وزد٘ذ وٝ تا ٔزاخؼٝ تٝ خذَٚ ٔؾخقاذ دیٛدٞا ٔی زٛا٘غسیٓ ٔؾخقاذ اِىسزیىی آٖ را تٝ دعر آٚریٓ

٘حٜٛ زغییز تٝ ایٗ فٛرذ تٛد  . تٝ تؼذ ایٗ رٚػ ٘أٍذاری زغییز وزد .166أا اس عاَ  . OA34 ٘ٙذ دیٛدٔا

وٝ دیٛدٞایی وٝ تیؾسز در ٔذاراذ رادیٛ ٚ زّٛیشیٖٛ تٝ وار ٔی رٚ٘ذ تا دٚ حزف ٚ عٝ ؽٕارٜ ٔؾخـ ٔی 

ٚ ؽٕارٜ ٔؼیٗ ٔی ؽٛ٘ذ . ؽٛ٘ذ ٚ دیٛدٞایی وٝ وارتزد آٟ٘ا در ٔذاراذ ٔخقٛفی ٔی تاؽذ تا عٝ حزف ٚ د

رٚػ دٚ حزفی ٚ عٝ ؽٕارٜ ای تٝ ایٗ فٛرذ اعر وٝ حزف اَٚ خٙظ ٘یٕٝ ٞادی تٝ وار رفسٝ در دیٛد را 

 B ٚ اٌز اس خٙظ عیّیغیْٛ تاؽذ تا حزف A ٔؾخـ ٔی وٙذ . اٌز دیٛد اس خٙظ صرٔا٘یْٛ تاؽذ تا حزف

تیاٍ٘ز دیٛد ٔؼِٕٛی یىغٛوٙٙذٜ ،  Aٔؾخـ ٔی ؽٛد . حزف دْٚ ٘ٛع دیٛد را ٔؾخـ ٔی وٙذ وٝ حزف 

تیاٍ٘ز دیٛد س٘ز اعر . تؼذ  Z تیاٍ٘ز دیٛد یىغٛوٙٙذٜ لذرذ ٚ حزف Y تیاٍ٘ز دیٛد ٚاراوسٛر ، حزف B حزف

اس ایٗ حزٚف ؽٕارٜ ٞایی آٚردٜ ٔی ؽٛد وٝ ٔی زٛاٖ تا اعسفادٜ اس آٟ٘ا ٚ تا ٔزاخؼٝ تٝ خذَٚ ٔؾخقاذ 

یه دیٛد یىغٛوٙٙذٜ ٔؼِٕٛی  BA316 دعر آٚرد . ٔثالً دیٛد دیٛدٞا ، ٔؾخقاذ اِىسزیىی دیٛد را تٝ

عیّیغیٛٔی اعر ٚ تزای تٝ دعر آٚردٖ ٔؾخقاذ اِىسزیىی آٖ تایذ تٝ خذَٚ ٔؾخقاذ دیٛدٞا ٔزاخؼٝ 

وزد . السْ تٝ زذوز اعر وٝ در اوثز ٔٛالغ در ٔٛرد ٘أٍذاری دیٛد س٘ز ، ِٚساص س٘ز را ٘یش تز رٚی آٖ لیذ ٔی 

 . وٙٙذ

 حزوف اختصاری جنس و نوع دیود دیودحزوف 

 حزوف اول، جنس دیود
 A یدیود صرهانیوه

 B دیود سیلیسیوهی

 حزف دوم، نوع دیود
 A دیود یکسوکننذه هعوولی

 B دیود واراکتور
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 Y دیود یکسو کننذه قذرت

 Z دیود سنز

 روش آهزیکایی : 

ٚ زؼذادی ؽٕارٜ وٝ تٝ د٘ثاَ آٖ ٔی آیذ اعسفادٜ ٔی ؽٛد . در ایٗ رٚػ  N ٚ حزف 1در ایٗ رٚػ اس ػذد 

ٔی آیذ ٔی زٛاٖ تا ٔزاخؼٝ تٝ  1N خٙظ ٚ ٘ٛع دیٛد ٔؾخـ ٕ٘ی تاؽذ . تا زٛخٝ تٝ ؽٕارٜ ای وٝ تؼذ اس 

یه دیٛد  1N4007 ٔثالً دیٛد  . خذَٚ ٔؾخقاذ دیٛدٞا ٔؾخقاذ اِىسزیىی ٚ ٘ٛع دیٛد را زؼییٗ وزد

تؼنی ٔٛالغ ٘یش  . اعر وٝ ٔؾخقاذ اِىسزیىی آٖ را ٔی زٛاٖ اس خذاَٚ ٔزتٛىٝ تٝ دعر آٚرد یىغٛ وٙٙذٜ

سٔا٘ی وٝ اس وذٞای رٍ٘ی اعسفادٜ ٔی ؽٛد اس  . اس وذٞای رٍ٘ی اعسفادٜ ٔی ؽٛد 1Nتٝ خای ارلاْ تؼذ اس

رً٘ ٞا تٝ فزفٙظز ٔی ؽٛد . وذٞای رٍ٘ی ٔا٘ٙذ ٔماٚٔر ٞا ٔی تاؽذ تا ایٗ زفاٚذ وٝ ؽٕارٜ  1Nچاج

 . ٔی تاؽذ 1N4148، دیٛد  سیز د٘ثاَ ٞٓ لزار ٔی ٌیزد . ٔثالً دیٛد ٕ٘ایؼ دادٜ ؽذٜ در ؽىُ

 

 

 

 نذا گنجی  : (Transistorتزانشیستور)

در آسٔایؾٍاٜ ٞای تُ ٍٞٙاْ زحمیك تزای زمٛیر وٙٙذٜ ٞای تٟسز ٚ یافسٗ  1647ززا٘شیغسٛر در عاَ 

ٔىا٘یىی اخسزاع ؽذ.ِِٛٝ ٞای خالء، فٛذ ٚ ٔٛعیمی را در ٘یٕٝ اَٚ لزٖ خایٍشیٙی تٟسز تزای رِٝ ٞای 

تیغسٓ زمٛیر وزدٜ تٛد٘ذأا زٛاٖ سیادی ٔقزف ٔی وزد٘ذ ٚ عزیؼا ٔی عٛخسٙذ .ؽثىٝ ٞای زّفٗ ٘یش تٝ فذ 

رِٝ  ٞا ٞشار رِٝ ٔىا٘یىی تزای ازقاَ ٔذاراذ تٝ ٕٞذیٍز ٘یاس داؽسٙذ زا ؽثىٝ تسٛا٘ذ عز خا تایغسذ ٚ چٖٛ ایٗ

ٞای ٔىا٘یىی تٛد٘ذ السْ تٛد تزای ػّٕىزد ٔيّٛب ٕٞیؾٝ زٕیش تاؽٙذ .در ٘سیدٝ ٍ٘ٝ داری ٚ عزٚیظ آٟ٘ا 

ٔؾىُ ٚ خز ٞشیٙٝ تٛد. تا ظٟٛر ززا٘شیغسٛر لیٕر ٞا ٘غثر تٝ سٔاٖ اعسفادٜ اس الٔح خالء ؽىغسٝ ؽذ ٚ 

 .تٟثٛدی سیادی در ویفیر ؽثىٝ ٞای زّفٗ حافُ ٌزدیذ
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 چٍٛ٘ٝ وار ٔی وٙذ؟ززا٘شیغسٛر  

ززا٘شیغسٛر وارتزد ٞای سیادی دارد أا دٚ وارتزد خایٝ ای آٖ تٝ ػٙٛاٖ عٛئیچ ٚ اعسفادٜ در ٔذٚالعیٖٛ اعر  

 .ر وٙٙذٜ ٔٛرد ٘ظز اعریوٝ وارتزد دٚٔی تیؾسز تٝ ػٙٛاٖ زمٛ

 : ایٗ دٚ وارتزد ززا٘شیغسٛر را ٔی زٛاٖ ایٍٙٛ٘ٝ زٛمیح داد 

 .ی دٚ حاِر رٚؽٗ ٚ خأٛػ اعر عٛئیچ ٕٞاٖ وّیذ اعر.دارا

 : أا وارتزد زمٛیر وٙٙذٌی آٖ را ٔی زٛاٖ تذیٗ فٛرذ زٛمیح داد

چزاؽ خٛاب ٘ٛر وٕی دارد أا اٌز تسٛاٖ ایٗ ٘ٛر را چٙاٖ سیاد وزد وٝ زٕاْ ازاق را رٚؽٗ وٙذ آ٘ٛلر ػُٕ 

 .زمٛیر وٙٙذٌی فٛرذ ٌزفسٝ اعر

زٛاٖ ٌاٞی آٖ را در ٔمایغٝ تا وّیذ آ٘ی در ٘ظز ٌزفر)فذ ٞا عزػر تغیار سیاد ززا٘شیغسٛر اعر وٝ ٔی  

ٞشار تزاتز ٚ ؽایذ ٔیّیٟٛ٘ا تار عزیؼسز(.ٚ ایٙىٝ ززا٘شیغسٛر را ٔی زٛاٖ تٝ دیٍز ٔٙاتغ اِىسزٚ٘یىی ٔسقُ وزد 

 .... ٔثال تٝ ٔیىزٚفٗ تٝ ٔٙثغ عیٍٙاَ ٚ حسی تٝ یه ززا٘شیغسٛر دیٍز

ٞادی ٔا٘ٙذ عیّیىٖٛ ٚ صرٔا٘یْٛ عاخسٝ ٔی ؽٛد ٘یٕٝ ٞادی ٞا خزیاٖ ززا٘شیغسٛر اس ػٙافزی تٝ ٘اْ ٘یٕٝ 

أا ٘ٝ تٝ ا٘ذاسٜ ای خٛب وٝ رعا٘ا خٛا٘ذٜ ؽٛ٘ذ ٔا٘ٙذ ٔظ ٚ آِٛٔٙیْٛ ٚ زمزیثا  –اِىسزیغیسٝ را ٘غثسا خٛب) 

یٕٝ تذ أا ٘ٝ تٝ ا٘ذاسٜ ای وٝ ػایك ٘أٍذاری ؽٛ٘ذ ٔا٘ٙذ ؽیؾٝ( ٞذایر ٔی وٙٙذ تٝ ٕٞیٗ دِیُ تٝ آٟ٘ا ٘

 .ٞادی ٔی ٌٛیٙذ

http://dmf313.ir/wp-content/uploads/2014/06/Untitled-1.jpg
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ززا٘شیغسٛر ٔی زٛا٘ذ ٔمذار ٞادی تٛدٖ خٛد را زغییز دٞذ . ٍٞٙأی وٝ السْ اعر یه ٞادی تاؽذ ٔی زٛا٘ذ 

ؽسٝ تاؽذ ٚ ٍٞٙأی وٝ السْ اعر زا تٝ ػٙٛاٖ ػایك ػُٕ وٙذ خزیاٖ تغیار وٕی را اس خٛد اٞذایر خٛتی د

 .ػثٛر ٔی دٞذ وٝ ٔی زٛاٖ آٖ را ٘اچیش ؽٕزد

ادی ٞا در ٔماتُ اِىسزیغیسٝ ػّٕىزد خاِثی دار٘ذ یه ليؼٝ اس یه ػٙقز ٘یٕٝ ٞادی را تیٗ دٚ ليغ ٘یٕٝ ٞ

اس یه ػٙقز ٘یٕٝ ٞادی دیٍز لزار دٞیذ.خزیاٖ وٓ ليؼٝ ٚعيی لادر اعر وٝ خزیاٖ دٚ ليؼٝ ی دیٍز را 

یٛئی یا خزیاٖ وٙسزَ وٙذ. خزیاٖ وٕی وٝ اس ليؼٝ ی ٚعيی ٔی ٌذرد تزای ٔثاَ ٔی زٛا٘ذ یه ٔٛج راد

ٔثال یه عیٍٙاَ .خزٚخی اس یه ززا٘شیغسٛر دیٍز تاؽذ .حسی اٌز خزیاٖ ٚرٚدی تغیار مؼیف ٞٓ تاؽذ

ززا٘شیغسٛر ٔی زٛا٘ذ خزیاٖ لٛی ٔذار دیٍزی را  رادیٛئی وٝ ٔغافر سیادی را ىی وزدٜ ٚ اس رٔك افسادٜ اعر

رفسار خزیاٖ خزٚخی اس رٚی رفسار خزیاٖ ٚرٚدی تٝ ستاٖ عادٜ ززا٘شیغسٛر  .وٝ تٝ آٖ ٚفُ اعر وٙسزَ وٙذ

 .ر ؽذٜ ٚ خززٛاٖ رادیٛئی تاؽذیزمّیذ ٔی وٙذ.٘سیدٝ ٔی زٛا٘ذ یه عیٍٙاَ زمٛ

 ززا٘شیغسٛر چٝ واری ا٘داْ ٔی دٞذ؟  

در ٔیىزٚ چیح ٞای أزٚسی ، وٝ حاٚی ٔیّیٟٛ٘ا ززا٘شیغسٛر ٞغسٙذ وٝ در اٍِٛ یا ىزح ٔخقٛفی چیذٜ  

آٖ ٞٓ ػُٕ  ٛیر ؽذٜ ی یه ززا٘شیغسٛر تٝ ٚرٚدی ززا٘شیغسٛر دیٍز دادٜ ٔی ؽٛد زاؽذٜ ا٘ذ خزٚخی زم

زمٛیر وٙٙذٌی را تز رٚی ٚرٚدی ا٘داْ دٞذ ٚ تٝ ٕٞیٗ زززیة ادأٝ ٔی یاتذ وٝ ٘سیدٝ یه خزٚخی زمٛیر 

فٛذ  ؽذٜ ٚ خز زٛاٖ ٔی تاؽذ . چٙیٗ ٔیىزٚچیدی ٔی زٛا٘ذ عیٍٙاِی تغیار مؼیفی را اس آ٘سٗ تٍیزد ٚ یه

لٛی ٚ چٟار وا٘اِٝ را زحٛیُ دٞذ. تا عاخسٗ چیح ٞا در ىزاحی ٞای ٔخسّف ٔی زٛاٖ زایٕز ٞایی تزای 

عاػر یا عٙغٛر ٞایی تزای ٘ؾاٖ دادٖ درخٝ حزارذ ٚ یا وٙسزَ وٙٙذٜ چزخ ٞای ٔاؽیٗ زا لفُ ٘ؾٛ٘ذ 

ر داد)ىزاحی ٔسفاٚذ( ٚ ٔی زٛاٖ ززا٘شیغسٛر ٞا را در آرایؾی دیٍز در داخُ چیح لزا.عاخر.  ABSعیغسٓ

خزٚعغٛر ٞای ٔٙيمی ٚ ٔحاعثازی را عاخر وٝ تاػث ٔی ؽٛ٘ذ زا ٔاؽیٗ حغاتٟا ٔحاعثٝ ٚ وأدیٛزز ٞا 

خزداسػ وٙٙذٚ یا ؽثىٝ ٞایی را تزای ا٘سماَ ٔىإِاذ زّفٙی عاخر ٚ یا عیغسٕٟایی را عاخر وٝ تسٛا٘ٙذ 

 .فذا ٚ زقٛیز را ا٘سماَ دٞٙذ

ٚ 1را در تغسٝ ٞایی چیذ وٝ تٝ آٟ٘ا ٌیر ٞای ٔٙيمی ٔی ٌٛیٙذ ٚ ٔی زٛا٘ٙذ دٚ ػذد ٔی زٛاٖ ززا٘شیغسٛر ٞا 
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 . را تاٞٓ خٕغ وٙٙذ ٚ یا ٔی زٛاٖ آٟ٘ا را در آرایؾی خاؿ لزار داد زا وارٞای تغیار تشرٌی ا٘داْ دٞٙذ 1

رد ٞا تغسٝ ٔی ٔذارازی وٝ در چٙذیٗ عاَ ٌذؽسٝ تزای ا٘داْ ػّٕی خاؿ تٝ ٚعیّٝ ززا٘شیغسٛر ٞا تز رٚی تٛ

ؽٛد أزٚسٜ تٝ ٔذد ىزاحی وأدیٛززی ٚ زىٙیه ٔذاراذ ٔدسٕغ تز رٚی یه آی عی ٞشاراٖ ززا٘شیغسٛر ٚ 

عیٓ وؾی ٞای ٔزتٛىٝ ٚ زٕاْ ليؼاذ اِىسزٚ٘یىی السْ لزار دادٜ ٔی ؽٛد . ؽایذ تسٛاٖ ٌفر وٝ حدٓ 

 .ٔذاراذ ٞشاراٖ تار واٞؼ یافسٝ اعر

آٟ٘ا تٝ ٘حٜٛ وٙار ٞٓ لزار  داریٓ. ا٘سخاب ٘اْ PNP ٚ NPN ٘شیغسٛر تقٛرذتقٛرذ اعسا٘ذارد دٚ ٘ٛع ززا  

ٞز چٙذ در اٚایُ عاخر ایٗ ٚعیّٝ اِىسزٚ٘یىی ٚ  .ٌزفسٗ الیٝ ٞای ٘یٕٝ ٞادی ٚ خالریسٝ آٟ٘ا تغسٍی دارد

عاخسٝ ٔی ؽذ٘ذ أا  PNP غسٛرٞا اغّة اس خٙظ صرٔا٘یٓ ٚ تقٛرذیخایٍشیٙی آٖ تا الٔدٟای خالء، ززا٘ش

ٔحذٚدیر ٞای عاخر ٚ فٗ آٚری اس یىيزف ٚ زفاٚذ تٟزٜ دریافسی اس ىزف دیٍز، عاس٘ذٌاٖ را ٔدثٛر وزد 

 .تزای عاخر ززا٘شیغسٛر اعسفادٜ وٙٙذ NPN وٝ تؼذٞا تیؾسز اس ٘یٕٝ ٞادیی اس خٙظ عیّیىٖٛ ٚ تا خالریسٝ

 ززا٘شیغسٛر صرٔا٘یٓ تا خالریسٝ زفاٚذ خافی در ػّٕىزد ایٗ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚخٛد ٘ذارد ٚ ایٗ تذاٖ ٔؼٙی ٘یغر وٝ

NPN ٝیا عیّیىٖٛ تا خالریس PNP ٚخٛد ٘ذارد.  

تزای ٞزیه اس الیٝ ٞای ٘یٕٝ ٞادی وٝ در یه ززا٘شیغسٛر ٚخٛد دارد یه خایٝ در ٘ظز ٌزفسٝ ؽذٜ اعر وٝ 

 .ارزثاه ٔذار تیزٚ٘ی را تٝ ٘یٕٝ ٞادی ٞا ٔیغز ٔی عاسد

ٔؾخـ ٔی  )ٔٙسؾز وٙٙذٜ(Emitterٚ  )خٕغ وٙٙذٜ(Collector، )خایٝ (Base ایٗ خایٝ ٞا تٝ ٘أٟای

 Collector ٚ Emitter ؽٛ٘ذ. اٌز تٝ عاخسار الیٝ ای یه ززا٘شیغسٛر دلر وٙیٓ تٙظز زفاٚذ خافی ٔیاٖ

تٝ ٔزازة اس  Collector دیذٜ ٕ٘ی ؽٛد أا ٚالؼیر ایٍٙٛ٘ٝ ٘یغر. چزا وٝ مخأر ٚ تشرٌی الیٝ

Emitter ٕتاػث ٔی ؽٛد وٝ ایٗ دٚ الیٝ تا ٚخٛد زؾاتٝ خالریسٝ ای وٝ دار٘ذ تا  "التشرٌسز اعر ٚ ایٗ ػ

در ؽىُ ٞا تزای عِٟٛر ایٗ دٚ الیٝ را تقٛرذ یىغاٖ در  "یىذیٍز زفاٚذ داؽسٝ تاؽٙذ. تا ٚخٛد ایٗ ٔؼٕٛال

 .٘ظز ٔیٍیز٘ذ

تٝ ٔؼٙی اػٕاَ  Biasرا تقٛرذ ٔغسمیٓ تایاط  BE ىزس وار ززا٘شیغسٛر تٝ ایٙقٛرذ اعر، چٙا٘چٝ خیٛ٘ذ

رٚؽٗ ؽٛد )تزای ایٙىار وافی اعر وٝ تٝ ایٗ خیٛ٘ذ  PN ِٚساص ٚ زحزیه اعر( وٙیٓ تيٛری وٝ ایٗ خیٛ٘ذ
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 ٚ E ِٚر تا زٛخٝ تٝ ٘ٛع ززا٘شیغسٛر ِٚساص اػٕاَ ؽٛد(، در آ٘قٛرذ اس ٔذار تغسٝ ؽذٜ ٔیاٖ 7..زا  6..حذٚد 

C أٖی زٛاٖ خزیاٖ تغیار تاالیی وؾیذ.در حاِر ػادی ٔی E ٚ C  ٞیچ ٔذار تاسی ٚخٛد ٘ذارد أا تٝ ٔحل

تقٛرذ ازقاَ وٛزاٜ ػُٕ ٔی وٙذ ٚ  "را تا خالریسٝ ٔٛافك تایاط وٙیذ،ایٗ خیٛ٘ذ زمزیثا BE آ٘ىٝ ؽٕا خیٛ٘ذ

 خزیاٖ لاتُ ٔالحظٝ ای تىؾیذ.  E ٚ C خٛاٞیذ زٛا٘غر اس خایٝ ٞای "ؽٕا ػٕال

را داؽسٝ Icیه خزیاٖ تشري ٓٔی زٛا٘یIbزیاٖ وٛچهوٝ تا تزلزاری یه خ ٓتٙاتزایٗ ٔؾاٞذٜ ٔی وٙی

در  ٓٔی زٛا٘ی ٔا. ایٗ ٔذار اعاط عٛئیچ ٞای اِىسزٚ٘یه در ٔذارٞای اِىسزٚ٘یىی اعر. تؼٙٛاٖ ٔثاَ ٓتاؽی

چٙذ آٔدزی وار ٔی وٙذ ٚ در ػٛك تا اػٕاَ یه خزیاٖ  "وٝ تا خزیاٖ ٔثال ٓٔذار وّىسٛر یه رِٝ لزار دٞی

در ٔذار تیظ وٝ ٕٔىٗ اعر اس ىزیك یه ٔذار دیدیساَ  - حسی وٕسز -ی آٔدز تغیار مؼیف در حذ ٔیّ

 .زٟیٝ ؽٛد، تٝ رِٝ فزٔاٖ رٚؽٗ یا خأٛػ ؽذٖ تذٞیذ

 ززا٘شیغسٛر چٝ وارتزدی دارد؟ 

 ززا٘شیغسٛرٞا در ٔذاراذ سیز وارتزد دار٘ذ: 

 در زمٛیر وٙٙذٜ ٞا-1

 در زثثیر وٙٙذٜ ٞا-2

 اعیالزٛر(در ٘ٛعاٖ عاسٞا )در ٔذاراذ -3

 در ٔذاراذ آؽىارعاس-4

 در ٔخّٛه وٙٙذٜ ٞا )ٔذاراذ ٔیىغز(-5

 در ٔذاراذ وّیذ اِىسزٚ٘یىی )درٔذاراذ عٛئیچ(-6

 درٔذاراذ ٔذٚالزٛر-7

 ا٘ٛاع ززا٘شیغسٛر

 ززا٘شیغسٛر دٚليثی خیٛ٘ذی (BJT ) 
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 ززا٘شیغسٛر خیٛ٘ذ اثز ٔیذا٘ی ( JFET ) 

 ززا٘شیغسٛر اثز ٔیذا٘ی (FET  ) 

 ززا٘شیغسٛر اثز ٔیذا٘ی( MOSFET) 

 (BJT) ززا٘شیغسٛر دٚليثی خیٛ٘ذی

 

 

BJT transistor 

وٙسزَ  C ٚ E خزیاٖ ػثٛری اس دٚ خایٝ B در ززا٘شیغسٛر دٚ ليثی خیٛ٘ذی تا اػٕاَ یه خزیاٖ تٝ خایٝ

 .ؽٛد ٔی

 .ؽٛ٘ذ عاخسٝ ٔیnpnٚpnpززا٘شیغسٛرٞای دٚليثی خیٛ٘ذی در دٚ٘ٛع

ایٗ ززا٘شیغسٛرٞا ٕٔىٗ اعر در ٘احیٝ ليغ، فؼاَ ٚ یا اؽثاع وار وٙٙذ. عزػر تاالی  تغسٝ تٝ حاِر تایاط

ٞای دیٍز تاػث ؽذٜ وٝ ٞٙٛس ٞٓ اس آٟ٘ا در تؼنی ٔذاراذ خاؿ اعسفادٜ  ایٗ ززا٘شیغسٛرٞا ٚ تؼنی لاتّیر

 .وٙٙذ در ٔذاراذ ٔدسٕغ زٕأاً اس ززا٘شیغسٛراعسفادٜ ٔی …ؽٛد. أزٚسٜ تدای اعسفادٜ اس ٔماٚٔر ٚخاسٖ ٚ

1    PNP 

اعر ٚ ٔشیر افّی آٖ در  n ٚ الیٝ ٔیا٘ی اس ٘ٛع p ؽأُ عٝ الیٝ ٘یٓ ٞادی وٝ دٚ الیٝ وٙاری اس ٘ٛع

 .ٞا تا خٟر خزیاٖ یىی اعر زؾزیح ػّٕىزد ززا٘شیغسٛر ایٗ اعر وٝ خٟر خاری ؽذٖ حفزٜ

http://dmf313.ir/wp-content/uploads/2014/06/BJT-transistor.jpg
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2  NPN 

ٞای  اعر. خظ اس درن ایذٜ p ٚ الیٝ ٔیا٘ی اس ٘ٛع n ٞادی وٝ دٚ الیٝ وٙاری اس ٘ٛع ؽأُ عٝ الیٝ ٘یٓ

 .ٔزتٛه عاخرnpnزٛاٖ تٝ عادٌی آٟ٘ا را تٝ ززا٘شیغسٛر خزوارتزدزز ٔیpnpٔاعاعی تزای ليؼٝ

 ( JFET )   ززا٘شیغسٛر خیٛ٘ذ اثز ٔیذا٘ی

 

 

 

 
 

JFET transistor 

در اثز ٔیذاٖ، تا اػٕاَ یه ِٚساص تٝ خایٝ ٌیر ٔیشاٖ خزیاٖ  (JFET) در ززا٘شیغسٛرٞای خیٛ٘ذ اثز ٔیذا٘ی

 .ؽٛد ػثٛری اس دٚ خایٝ عٛرط ٚ دریٗ وٙسزَ ٔی

اس دیذٌاٞی دیٍز ایٗ  .P-Type یا p ٚ ٘ٛع N-Type یا n ززا٘شیغسٛر اثز ٔیذا٘ی تز دٚ لغٓ اعر: ٘ٛع

 .ؽٛ٘ذ ای عاخسٝ ٔی ززا٘شیغسٛرٞا در دٚ ٘ٛع افشایؾی ٚ زخّیٝ

 .اعر« ززایٛد»ٚ « اؽثاع»ٚ « فؼاَ»٘ٛاحی وار ایٗ ززا٘شعسٛرٞا ؽأُ 

ای ٘ذار٘ذ چٖٛ خزیاٖ دٞی آٟ٘ا ٔحذٚد اعر ٚ تٝ عخسی ٔدسٕغ  ایٗ ززا٘شیغسٛرٞا زمزیثاً ٞیچ اعسفادٜ

 .ؽٛ٘ذ ٔی

 (MOSFET)ززا٘شیغسٛر اثز ٔیذا٘ی

http://dmf313.ir/wp-content/uploads/2014/06/JFET.png
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MOSFET transistor 

وٙٙذ تا ایٗ زفاٚذ وٝ خزیاٖ ٚرٚدی ٌیر آٟ٘ا ففز  ٔیػُٕ  JFET  ایٗ ززا٘شیغسٛر ٘یش ٔا٘ٙذ

 .اعر.ٕٞچٙیٗ راتيٝ خزیاٖ تا ِٚساص ٘یش ٔسفاٚذ اعر

ٞغسٙذ وٝ زىِٙٛٛصی اعسفادٜ اس دٚ ٘ٛع آٖ در یه ٔذار  PMOS ٚ NMOS ایٗ ززا٘شیغسٛرٞا دارای دٚ ٘ٛع

 .٘اْ دارد CMOS زىِٙٛٛصی

وٙٙذ.  ؽٛ٘ذ ٚ فنای وٕسزی اؽغاَ ٔی سیزا تزاحسی ٔدسٕغ ٔیایٗ ززا٘شیغسٛرٞا أزٚسٜ تغیار وارتزد دار٘ذ 

 .ٕٞچٙیٗ ٔقزف زٛاٖ تغیار ٘اچیشی دار٘ذ

در آٖ ٚاحذ اعسفادٜ Mosfetٞایی وٝ اس دٚ ٘ٛع ززا٘شیغسٛرٞای دٚليثی ٚ تٝ زىِٙٛٛصی

 .ٌٛیٙذ ٔیBicmosوٙٙذ ٔی

ذ. تٙاتزایٗ تیؾسز در عٛئیچیًٙ وٙ اِثسٝ ٘ميٝ وار ایٗ ززا٘شیغسٛرٞا ٘غثر تٝ دٔا حغاط اعر ٚزغییز ٔی

 .رٚ٘ذ  تىار ٔی

 ( FET ) یززا٘شیغسٛر اثز ٔیذا٘

 

FET transistor 

http://dmf313.ir/wp-content/uploads/2014/06/MOSFET.png
http://dmf313.ir/wp-content/uploads/2014/06/FET.jpg
http://dmf313.ir/wp-content/uploads/2014/06/MOSFET.png
http://dmf313.ir/wp-content/uploads/2014/06/FET.jpg
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ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اس ٘اْ ایٗ إِاٖ ٔؾخـ اعر، خایٝ وٙسزِی آٖ خزیا٘ی ٔقزف ٕ٘ی وٙذ ٚ زٟٙا تا ػأُ ِٚساص ٚ 

ٕٞیٗ دِیُ ٚرٚدی ایٗ ٔذار وٙسزَ ٔی ؽٛد. تٝ   FET  ایداد ٔیذاٖ درٖٚ ٘یٕٝ ٞادی ، خزیاٖ ػثٛری اس

 .ٞیچ ٌٛ٘ٝ اثز تارٌذاری تز رٚی ىثماذ زمٛیر لثّی ٕ٘ی ٌذارد ٚ أدذا٘ظ تغیار تاالیی دارد

اعر وٝ خایٝ ٌیر ، خزیاٖ ػثٛری  ( G )ٚ ٌیر ( S )ٚ عٛرط ( D) فر دارای عٝ خایٝ تا ٘اْ ٞای درِیٗ

  N فر ٘ٛع  وا٘اَ ٞغسٙذ. در  P وا٘اَ ٚ  N اس دریٗ تٝ عٛرط را وٙسزَ ٔی ٕ٘ایذ. فر ٞا دارای دٚ ٘ٛع

ٞا  FET . وا٘اَ سٔا٘ی وٝ ٌیر ٘غثر تٝ عٛرط ٔثثر تاؽذ خزیاٖ اس دریٗ تٝ عٛرط ػثٛر ٔی وٙذ

تذٖ ٘یش زحزیه ٔی ٌزد٘ذ. تٝ ٕٞیٗ دِیُ ٘غثر تٝ   ٔؼٕٛالً تغیار حغاط تٛدٜ ٚ حسی تا اِىسزیغیسٝ عاوٗ

 .٘ٛیش تغیار حغاط ٞغسٙذ

 .رادیٛ ٘یش وارتزد فزاٚا٘ی دار٘ذ FM ر فزعسٙذٜ تا٘ذفر ٞا در عاخ

ٔؼٕٛالً ٔماٚٔر تیٗ خایٝ دریٗ ٚ ٌیر اس ٔماٚٔر خایٝ دریٗ ٚ عٛرط تیؾسز اعر وٝ اس ایٗ ىزیك ٔی زٛاٖ 

 .خایٝ دریٗ را اس عٛرط زؾخیـ داد

 


