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توصيه هايى درباره ى روش تدريس كتاب
براى اين كه بتوانيد به اهداف آموزشى و اهداف رفتارى كتاب دسترسى پيدا كنيد و نتيجه ى مطلوب به دست آوريد، قبل از شروع آموزش حتماً اين صفحه 

را مطالعه كنيد و آن را عمًال اجرا نماييد.
1. تدوين طرح درس ساالنه: طرح درس ساالنه بر اساس بودجه بندى پيشنهادى در ابتداى كتاب، تهيه نماييد.

در اين طرح درس بايد دقيقاً تعداد روزهاى تدريس فعال در طول سال با ذكر روز (شنبه، يكشنبه و...) مشخص شود. در صورتى كه تعداد روزهاى فعال 30 
روز (30 جلسه) در سال باشد، عناوين دروس و صفحات مورد تدريس را در طرح درس قيد كنيد. در صورتى كه تعداد روزها بيشتر از 30 روز باشد، براى روزهاى 
اضافى، تمرين در نظر بگيريد. در صورتى كه تعداد روزها كمتر از 30 روز باشد، يا بايد برنامه را فشرده تر كنيد يا براى روزهاى حذف شده، كالس فوق العاده در 

نظر بگيريد. در نظر داشته باشيد هنگام تهيه ى طرح درس ساالنه، بايد روزهاى تعطيل رسمى را از برنامه حذف كنيد.
2. تدوين طرح درس روزانه: در اين طرح درس، عالوه بر تدوين برنامه ى دقيق تدريس مربوط به يك جلسه (از احوال پرسى و حضور و غياب تا پايان 
درس)، مواردى مانند آزمون هاى تشخيصى، تكوينى و پايانى منطبق با زمان تدريس مى بايستى پيش بينى شود. ارائه ى مثال هايى از زندگى روزمره و شرايط اقليمى 

متناسب با موضوع تدريس، معموالً بر جذابيت تدريس مى افزايد.
3. يك هفته قبل از اجراى آموزش، تعداد صفحاتى را كه مى خواهيد هفتة بعد آموزش دهيد، مشــخص كنيد و از هنرجويان بخواهيد به عنوان پيش مطالعه، 

يك بار آن را مطالعه نمايند.
4. قبل يا پس از اتمام تدريس در هر جلســه، از هنرجويان بخواهيد كه متن تدريس شــده ى كتاب را با صداى بلند بخوانند. اجراى اين فرآيند، ميزان تســلط 
هنرجويان را در ارتباط با آشــنايى با كلمات و جمالت تخصصى ارزيابى مى كند. پس از خواندن هر پاراگراف از هنرجو بخواهيد، مفهوم كلّى آن پاراگراف را 

از ديد خود بيان كند.
5. هنگام اجراى تدريس سعى كنيد به صورت تعاملى عمل كنيد و از روش پرسش پاسخ استفاده نماييد. همچنين از هنرجويان بخواهيد تا در اجراى برنامه  ى 

درسى مشاركت نمايند و مباحثى را به انتخاب خود در كالس به صورت كنفرانس ارائه دهند. همچنين به هنرجويان فرصت پرسيدن سؤال داده شود.
6. در فرآيند اجراى آموزش از فيلم ها، پويانمايى ها (Animations) مناسب موجود براى عميق تر كردن آموزش استفاده نماييد.

7. به منظور درك بهتر مفاهيم، قبل از آغاز درس، با استفاده از نرم افزارهاى موجود مانند اديسون، مولتى سيم، پروتئوس، لب ويو موارد را شبيه سازى كنيد و 
به كالس ارائه دهيد. همچنين از هنرجويان بخواهيد مراحل شبيه سازى را در خارج از برنامه ى كالسى اجرا نمايند و نتايج را به كالس ارائه دهند.

8. تمرين هاى كالســى را كه در البه الى درس آمده اســت، در همان كالس درس حل كنيد. متناســب با نياز، تمرين هاى ديگرى را ارائه دهيد تا هنرجويان 
اقدام به حل آن نمايند و اشكال خود را برطرف كنند.

9. تمرين هاى اضافى منطبق با مباحث درسى تهيه كنيد و از هنرجويان بخواهيد آن را در كالس يا خارج از كالس حل نمايند.
10. از هنرجويان بخواهيد از مباحث تدريس شده، پرسش امتحانى استخراج كنند و آنها را به كالس ارائه نمايند.

11. كليه ى واژه هاى انگليســى و مباحث مربوط به برگه ى اطالعات (Data sheet) مى بايســتى آموزش داده شود و در آزمون مربوطه نيز مورد ارزشيابى قرار 
گيرد.

12. اجراى تكاليفى را كه به هنرجويان مى دهيد، پيگيرى نماييد و از مســئولين و مشــاوران مربوطه بخواهيد، هنرجويان فعال را تشويق و عدم اجراى تكاليف 
توسط برخى از آنها را بررسى نمايند و نتيجه را به مربى مربوطه گزارش كنند.

13. تكاليف ارائه شده را به صورت جمعى يا به صورت فردى اصالح نماييد تا هنرجويان نسبت به اشكاالت خود آگاه شوند و آن ها را تكرار نكنند.
14. نتايج فعاليت و پيشرفت هنرجويان را در دفتر كالسى يا دفترچه ى جداگانه و يا پوشه اى اختصاصى مستندسازى كنيد و در هر زمانى كه تشخيص داديد، 

هنرجويان را تشويق كنيد يا به آنان تذكر دهيد.
15. در اجراى ارزشــيابى هاى تشخيصى، تكوينى و پايانى هر جلســه يا آزمون هاى ماهانه يا ميان ترم و پايان ترم، سئواالت را به صورت پرسش هاى مفهومى، 

كوتاه پاسخ، تشريحى توصيفى، تشريحى محاسباتى، جوركردنى، صحيح غلط و صحيح و غلط اصالحى طراحى نماييد.
با آرزوى موفقيت

مؤلفان



I
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نگاهي به مفاهيم اساسي و قطعات بنيادي الكترونيك، 
هدف هاي رفتاري (ص 1)
1-1 پيش گفتار (ص 2)

2-1 مدارهاي الكتريكي و نقشه ي فني (ص 2)
3-1 الگوي پرسش  (ص 3)

4-1 جريان الكتريكي، جريان الكتريكي وتعريف آن، جهت 
جريان الكتريكي (ص 5)، واحد جريان الكتريكي، چگونگي 

اندازه گيري شدت جريان الكتريكي (ص 6)
5-1 جريان مستقيم  (ص 8)
6-1 جريان متناوب (ص 9)

7-1 فركانس (بســامد) جريــان متنــاوب، فركانس صوتي، 
فركانس راديويى (ص 10)

8-1 الگوي پرسش (ص 10)
9-1 ولتاژ يا اختالف پتانســيل الكتريكي، تعاريف (ص 11)، 
ولت متر، ولتاژ در مدارهاي سري (ص 12)، ولتاژ در مدارهاي 

موازي (ص 13)
10-1 الگوي پرسش (ص 14)

11-1 مقاومت الكتريكي (ص 14)، محاسبات مدار (ص15)، 
واحدهاي مقاومــت، مقاومت هاي ثابــت (ص 16)، مقاومت 
متغيــر (ص 17)، تــوان ماكزيمم مجــاز مقاومت ها (ص18)، 
بستن مقاومت ها به صورت سري، بستن مقاومت ها به صورت 

موازي (ص 19)
12-1 الگوي پرسش (ص 21)

13-1 خازن ها، خازن چيســت؟، ســاختمان خازن، ظرفيت 
خازن، ولتاژ كار خازن (ص 22)

14-1 انواع خــازن، خازن هاي ثابت، خازن هاي الكتروليتي، 
خازن هاي متغير (ص 23)، شارژ خازن، تخليه خازن (دشارژ)، 

رفتار خازن در جريان هاي DC و AC (ص 24)
15-1 الگوي پرسش (ص 25)

16-1 ترانســفورماتورها، ترانسفورماتور چيست؟ (ص 25)، 
نسبت تعداد دور (ص 26)

17-1 الگوي پرسش (ص 27)
18-1 مبدل هــا، مبدل هــاي ورودي (ص 28)، مبدل هــاي 

خروجي (ص 30)
19-1 الگوي پرسش (ص 33)

اتم و الكترونيك
هدف هاي رفتاري (ص 34)
1-2 پيش گفتار (ص 35)

2-2 مروري بر ساختمان اتمي عناصر (ص 35)
3-2 نحوه ي توزيع الكترون ها روي اليه ها (ص 36)

4-2 اليه ي واالنس و الكترون واالنس (ص 37)
5-2 هدايــت در اجســام، هادي هــا، عايق ها، نيمــه هادي ها 

(ص37)
6-2 باندهاي انرژي هادي ها، نيمه هادي ها و عايق ها (ص37)، 

باند ظرفيت، باند ممنوع، باند هدايت (ص 38)
7-2 اشــاره اي به المپ هاي خالء، تجربه اي از اديسون، سحر 
و جادو در تجربه ي اديسون، علت عبور جريان از حباب خالء 
چيســت؟ (ص 39)، تعويــض قطب هاي باتــري، نام گذاري 
المپ هاي خــالء، كاربرد المپ ديــود (ص 40)، جايگزيني 

نيمه هادي ها به جاي المپ هاي خالء (ص 41)

فصل دوم  فصل دوم  

فهرست محتوايى
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8-2 الگوي پرسش (ص 42)
9-2 انواع نيمه هادي ها (ص 42)

10-2 باندهاي انرژي نيمه هادي ها (ص 43)
11-2 ساختمان اتمي ژرمانيم و سيليسيم (ص 43)

12-2 ساختمان كريستالي ژرمانيم و سيليسيم (ص 44)
13-2 هدايت الكتريكي در سيليسيم و ژرمانيم (ص 46)

14-2 تئوري حفره ها (ص 47)
15-2 حركــت الكترون هــا و حفره ها در داخل كريســتال 

(ص47)
16-2 نيمه هادي هاي نوع N,P، ناخالص كردن كريســتال 
نيمه هــادي با اتــم پنــج ظرفيتــي (ص 48)، ناخالص كردن 

كريستال نيمه هادي با اتم سه ظرفيتي (ص 49)
17-2 داليــل اســتفاده ي بيش تر از نيمه هادي سيليســيم در 

مقايسه با ژرمانيم (ص 51)
18-2 الگوي پرسش (ص 51)

ديود
هدف هاي رفتاري (ص 52)
1-3 پيش گفتار (ص 53)
2-3 اتصال PN (ص 53)

3-3 ديود در باياس مستقيم و معكوس، باياس مستقيم، باياس 
معكوس (ص 54)، رفتار ديود در باياس مســتقيم، رفتار ديود 

در باياس معكوس (ص 55)
4-3 جريان اشباع معكوس در ديود (ص 56)
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9-3 بررسي ديود در حالت ايده آل (ص 60)

10-3 مقاومت استاتيكي و ديناميكي ديود معمولي، مقاومت 
استاتيكي (ص 60)، مقاومت ديناميكي (ص 61)

 11-3 مقاومت معادل ديود در شرايط AC (ص 62)
12-3 مدار معادل ديود معمولي (ص 62)

13-3 الگوي پرسش (ص 63)
14-3 مقاديــر حــد در ديودها، ماكزيمم جريان مســتقيم يا 
متوســط ديود (ص 63)، ماكزيمم جريان تكراري، ماكزيمم 
جريــان لحظه اي، ماكزيمــم ولتاژ معكوس مجــاز (ص 64)، 

ماكزيمم ولتاژ معكوس غير تكرارى (ص 65)
15-3 كتــاب اطالعات (ص65)، مشــخصات عمده و مهم 
(Feature) (ص 66)،  مقادير بيشينه ي ماكزيمم مجاز مطلق، 
مشــخصه هاي حرارتــي (ص 67)، مشــخصه هاي الكتريكي 

(ص68)
16-3 تشــخيص پايه ها و سالم بودن ديود با مولتى متر، استفاده  از 
اهم متر عقربه اى  (ص 68)، استفاده از مولتى متر ديجيتالى (ص 69)

17-3 الگوي پرسش (ص 70)
18-3 انواع ديودهاي نيمه هادي (ص 71)

19-3 ديود يكسو كننده ي معمولي (ص 71)
20-3 ديود اتصال نقطه اي (ص 71)

21-3 ديود زنر، ساختمان ديود زنر (ص 72)، استانداردهاي 
ولتاژ زنر، ضريب حرارتي ديود زنر، توان زنر (ص 73)، مدار 

معادل ديود زنر، كاربردهاي ديود زنر (ص 74)
22-3 ديود جريان ثابت (ص 74)

فصل سوم  فصل سوم  

فهرست محتوايى



III

23-3 ديــود نوردهنــده (ص 75)، باياس LED، ســاختار  
ظاهرىLED (ص 76)، LEDهاي دور رنگ، LED هاي با 

نور فوق العاده زياد (ص 77)، ساير كاربردها (ص 78)
LED 3-24هاي ارگانيك (ص 78)

25-3 برتري هاي LED بر المپ معمولي (ص 79)
قطعــه اي (ص 79)،  هفــت  نمايشــگر  نمايشــگرها،   3-26
نمايشــگرهاي تركيبي (ص 80)، LCD (81)، صفحه نمايش 

پالسما، ساختمان صفحه نمايش پالسما (ص82)
27-3 تفاوت هــاي LCD و پالســما، كنتراســت تصوير و 
ســطح رنگ مشــكي (ص 82)، وضوح تصوير، زاويه ي ديد، 
عمــق تصوير، روشــنايي تصويــر، پخش تصاويــر با حركت 

سريع، طول عمر، ابعاد، مصرف توان، وزن (ص 83)
28-3 فتو ديود (83)

29-3 ديود ليزري (ص 85)
30-3 ديود خازني (ص 85)
31-3 ديود شاتكي (ص 87)

32-3 الگوي پرسش (ص 87)

يكسـو سـازي، چند برابر كنندگـي و تغيير دهنده ي يكسـو سـازي، چند برابر كنندگـي و تغيير دهنده ي 
شكل موجشكل موج

هدف هاي رفتاري (ص هدف هاي رفتاري (ص 9090))
11--44  پيش گفتار (ص پيش گفتار (ص 9191))

22--44  مدارهاي يكســو كننده ي ديودي، مدار يكسو كننده ي مدارهاي يكســو كننده ي ديودي، مدار يكسو كننده ي 
نيم موج (ص نيم موج (ص 9191)، متوسط ولتاژ دو سربار (ص )، متوسط ولتاژ دو سربار (ص 9292)، حداكثر )، حداكثر 
ولتاژ معكوس دو ســر ديود، مدار يكسو كننده ي تمام موج با ولتاژ معكوس دو ســر ديود، مدار يكسو كننده ي تمام موج با 
ترانس ســر وســط (ص ترانس ســر وســط (ص 9393)، معدل ولتاژ دو سر بار، حداكثر )، معدل ولتاژ دو سر بار، حداكثر 

ولتاژ معكوس دو سر ديود (ص ولتاژ معكوس دو سر ديود (ص 9494)، مدار يكسو كننده ي تمام )، مدار يكسو كننده ي تمام 
موج (ص موج (ص 9595))

33--44  مقايســه ي مدار يكســو كننده ي تمام موج با ترانس سر مقايســه ي مدار يكســو كننده ي تمام موج با ترانس سر 
وسط و پل (ص 69)وسط و پل (ص 69)

44--44  صافي هــا، صافي خازني (ص صافي هــا، صافي خازني (ص 9797)، محاســبه ي ظرفيت )، محاســبه ي ظرفيت 
خازن صافي (ص خازن صافي (ص 9999))

55--44 چند برابر كننده هاي ولتاژ (ص  چند برابر كننده هاي ولتاژ (ص 9999)، دو برابر كننده هاي )، دو برابر كننده هاي 
ولتاژ (ص ولتاژ (ص 100100)، سه و چهار برابر كننده هاي ولتاژ (ص )، سه و چهار برابر كننده هاي ولتاژ (ص 101101))

66--44  بــرش دهنده هــا (ص بــرش دهنده هــا (ص 101101)، برش دهنده هــاي موازي، برش )، برش دهنده هــاي موازي، برش 
دهنده ى دوطرفه (ص دهنده ى دوطرفه (ص 102102)، برش دهنده هاي سري (ص )، برش دهنده هاي سري (ص 103103))

77--44 مدارهاي مهار كننده (ص  مدارهاي مهار كننده (ص 104104))
اروپايــي  روش  ژاپنــي،  روش  ديودهــا،  نام گــذاري  اروپايــي   روش  ژاپنــي،  روش  ديودهــا،  نام گــذاري   44--88

(ص(ص105105)، روش آمريكايي (ص )، روش آمريكايي (ص 106106))
99--44  به دست آوردن مقادير حد از روي جدول (ص 106)به دست آوردن مقادير حد از روي جدول (ص 106)

1010--44 الگوي پرسش (ص  الگوي پرسش (ص 106106))
1111--44 براي دانش آموزان عالقه مند (ص  براي دانش آموزان عالقه مند (ص 108108))

1212--44 كار با نرم افراز مولتي سيم (ص  كار با نرم افراز مولتي سيم (ص 109109))

ترانزيستور
هدف هاي رفتاري (ص 110)

1-5 پيش گفتار (ص111)
2-5 تاريخچه اختراع ترانزيستور (ص 111)

3-5 برتري هاي ترانزيستور برالمپ هاي الكتروني (ص112)
4-5 ساختمان ترانزيستور (ص 112)

5-5 معادل ديودي ترانزيستور (ص 114)
6-5 عملكرد ترانزيستور، باياس ترانزيستور (ص 114)، نماد 

فصل پنجمفصل پنجمفصل چهارمفصل چهارم

فهرست محتوايى



IV

فني ترانزيستور، جهت جريان ها در ترانزيستور (ص 116)، نام 
گذاري ولتاژهاي ترانزيستور (ص 117)

7-5 آرايش هاي ترانزيستور، پايه ي مشترك در ترانزيستور، 
آرايش اميتر مشترك، آرايش بيس مشترك، آرايش كلكتور 

مشترك (ص 118)
8-5 الگوي پرسش (ص 119)

9-5 منحني هاي مشــخصه ي ترانزيســتور (ص 119)، منحني 
مشــخصه ي ورودي،  منحني مشــخصه ي انتقالي (ص 120)، 

منحني مشخصه ي خروجي (ص 121)
10-5 الگوي پرسش (ص 123)

11-5 نقطــه ي كار و خط بــار، نقطه ي كار (ص 124)، خط 
بار، معادله ي خط بار و نحوه ي رسم آن (ص 126)

12-5 الگوي پرسش (ص 127)
13-5 تأمين ولتاژها و جريان هاي مورد نياز ترانزيستور (ص128)

14-5 تأثير درجه حرارت در ترانزيستور (ص 128)
15-5 تغذيه ي ترانزيســتور، باياس با دو منبع مستقل VCC  و 
VBB  (ص 129)، باياس با يك منبع ولتاژ (ص 130)، باياس با 

مدار تقسيم كننده ولتاژ مقاومتى (ص 133)، نحوه ي محاسبه ي 
جريان ها و ولتاژها در ترانزيستور (ص 134)

16-5 الگوي پرسش (ص 135)
17-5 چگونگــي عمــل تقويــت كنندگي در ترانزيســتور 
(ص136)، بررســي مدار عملي يــك تقويت كننده و نحوه ي 
تقويــت ســيگنال متنــاوب (ص 137)، بررســي تقويت يك 

سيگنال الكتريكي از روي منحني هاي مشخصه (ص 139)
18-5 بررســي روابط بين جريان ها و ولتاژها در ترانزيستور، 

γ ،(139) α، β (ص 140)
19-5 محاسبه ي روابط γ,β,α بر حسب يكديگر، محاسبه ي 

α بر حسب β و برعكس، محاسبه ي γ برحسب β، محاسبه ي 
α برحسب β,γ (ص 140)

20-5 اتصال ســيگنال متناوب به تقويت كننده ي ترانزيستور 
باياس سرخود (ص 140)،آرايش اميتر مشترك، آرايش بيس 

مشترك، آرايش كلكتور مشترك (ص 141)
21-5 الگوي پرسش(ص 142)

22-5 كالس هــاي تقويت كننده، تقويــت كننده ي كالس 
A (ص 143)، تقويــت كننــده ي كالس B، تقويت كننده ي 
كالس AB (ص 144)، تقويــت كننــده ي كالس C، انــواع 

ديگر كالس هاي تقويت كننده (ص 145)
23-5 الگوي پرسش (ص 145)

24-5 نام گذاري ترانزيستورها (ص 145)، نام گذاري به روش 
ژاپني، نام گذاري بــه روش اروپائي (ص 146)، نام گذاري به 

روش آمريكايي (ص 147)
25-5 مقادير حد در ترانزيســتورها، حداكثر ولتاژكلكتور- 
اميتــر، حداكثــر جريــان كلكتــور، حداكثرتــوان، حداكثر 
درجــه حرارت در محل پيوند، فركانــس حد و فركانس قطع 

(ص148)
26-5  به دست آوردن مقادير حد از جدول (ص 149)

27-5 الگوي پرسش (ص 151)
واژه نامه بر اساس فصول كتاب (ص 152)

منابع و مآخذ (ص 154)

فهرست محتوايى



V

مقدمه

برداشت  شخصي  هر  كه  طوري  به  مي شود  استفاده  مردم  ميان  در  مكرر  طور  به  «الكترونيك»  واژه ي  كه  سال هاست 
انفرادي خود را از اين علم و يا موارد كاربردي آن مطرح مي كند، امّا به صورت كلي تعاريف و برداشت هايي كه از اين 
واژه عنوان مي شود كامل نبوده و برداشت هاي ظاهري عمًال نمي تواند اهميت و نفوذ روز افزون الكترونيك را در ارتباط با 

صنايع گوناگون بيان كند.
«الكترونيك» به طيف گسترده اي از الكتريسيته اطالق مي شود كه با حركت الكترون ها در انواع مدارها سرو كار دارد، 
اختراع ICها سبب آن شده است كه دگرگوني هاي فراواني در اين علم پديدار گشته و سيستم هاي مدرن الكترونيكي از 

جمله كامپيوترها، مدارهاي كنترل از راه دور، ماهواره هاي فضايي، ربات ها را پديد آورد.
در حال حاضر الكترونيك كليد فتح شگفتي هاي جهان است و با تمام علوم و فنون موجود به نحوي پيوند خورده است. 
از وسايل ساده خانگي تا پيچيده ترين تكنيك هاي فضايي همه جا صحبت از تكنولوژي فراگير الكترونيكي است و امروز 

صنعت مدرن بدون الكترونيك و تكنولوژي هاي وابسته به آن عمًال مطرود و از كار افتاده است.
 «1 عمومي  كتاب «الكترونيك  عنوان  تحت  و  الكترونيك  رشته ي  تخصصي  كميسيون  مصوبات  براساس  حاضر  كتاب 
براساس اهداف رفتاري مصوب كميسيون تخصصي رشته ي مذكور در سال 1388 به مرحله ي تدوين و نگارش در آمده 
است و از آن جايي كه اين كتاب به عنوان «كتاب پايه» در فراگيري اصول الكترونيك در نظر گرفته شده است، به هنگام 
نگارش فصول سعي بر آن بوده است كه به زباني ساده مفاهيم اساسي، قطعات و مدارهاي رايج در دستگاه هاي الكترونيكي 

براي هنرجويان رشته هاي الكترونيك تشريح شود.
هم چنين با نگاهي نو به فناوري هاي روز سعي شده است كه با استفاده از نرم افزارهاي مختلف به موضوع در هم آميختن 

IT با اين درس توجه شود.
مؤلفين كتاب ايمان دارند كه تجارب ارزنده ي مدرسين مي تواند در بهبود كيفي مطالب مفيد واقع شود و سطح علمي، 
روش تأليف و محتواي كتاب را اعتال بخشد، لذا تقاضا دارد كه همكاران محترم نظرات و پيشنهادات ارزنده ي خود را به 
آدرس دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش كه در صفحه ي شناسنامه ي كتاب آمده است ارسال 

دارند تا در چاپ هاي بعدي مورد بازنگري و مالحظه قرار گيرد.
با تشكر: مؤلفان

به منظور صرفه جويى در وقت و فراهم آوردن زمينه ى مناسب جهت تمرين بيش تر و در هم تنيدن فناورى اطالعات (IT) با اين موضوع 
درسى الزم است هنرآموزان محترم و هنرجويان عزيز از نرم افزارهاى Multisim، Proteus، EWB يا هر نرم افزار مناسب ديگرى كه در 

دسترس قرار دارد براى آموزش اين كتاب استفاده نمايند.
مديران محترم هنرستان ها نيز در برنامه ريزى درسى هنرستان، قسمتى از زمان سايت رايانه را به اين موضوع اختصاص دهند يا تعدادى 

رايانه براى كارگاه يا آزمايشگاه الكترونيك فراهم نمايند.
به منظور دسترسى به محتواى آموزش نرم افزارى، كتاب آزمايشگاه مجازى ـ جلد اول بر پايه ى كار با نرم افزار مولتى سيم تدوين شده 

است و به عنوان كتاب كمكى در اختيار هنرجويان قرار دارد.



VI

سخنى با همكاران ارجمند و هنرجويان عزيز

به  مي شود.  تدريس  واحدي  سالي-  روش  به  درسي،  واحد  دو  ارزش  به   ،(1) عمومي  الكترونيك  كتاب 
منظور استفاده ي مطلوب از كتاب، توجه همكاران ارجمند و هنرجويان عزيز را به موارد زير جلب مي نمايد:

1- قبل از شروع هر فصل هدف هاي رفتاري را دقيقاً مطالعه نماييد.
آن ها  با  هنرجويان  است  ممكن  كه  است.  الكترونيك  و  برق  عمومي  مطالب  شامل  كتاب  اول  فصل   -2
مورد  كتاب  قسمت هاي  ساير  مانند  و  است  ضروري  فصل  اين  تدريس  صورت  هر  در  باشند،  داشته  آشنايي 

ارزش يابي قرار مي گيرد.
3- قسمت هايي از كتاب براي هنرجويان عالقه مند در نظر گرفته شده است. بهتر است قبل از تدريس كتاب، 

اين قسمت ها را مشخص كنيد. از اين قسمت ها سؤاالت امتحاني طرح نخواهد شد.
لذا  است،  الكترونيك  بنيادي  قطعات  كار  اصول  و  اساسي  مفاهيم  آموزش  كتاب،  تدريس  از  هدف   -4

پرداختن به مباحث رياضي سنگين و خارج از كتاب ضرورتي ندارد.
5- با توجه به جديد بودن مبحث درسي كتاب «الكترونيك عمومي (1)» در سال دوم، سؤاالت متعددي 
در  تحصيلي،  پايه ي  و  زماني  محدوديت  به  توجه  با  آن ها  به  دادن  پاسخ  كه  مي شود  مطرح  هنرجويان  براي 
جلسات درسي ميسر نيست. بديهي است به بسياري از سؤاالت در كتاب «الكترونيك عمومي (2)» كه در سال 

سوم تدريس مي شود پاسخ داده خواهد شد.
لذا به هنرجويان عزيز  و همكاران ارجمند توصيه مي نماييم از پرداختن به مطالب خارج از مباحث درسي 
كه موجب اتالف وقت و تأخير در پيشرفت تدريس كتاب براساس برنامه زمان بندي شده مي شود، خودداري 

نمايند.
6- به منظور تسهيل در آموزش و تعميق آن، سعي شده است از تصاوير و عكس هاي جذاب و مرتبط با 
موضوع، استفاده شود. لذا توصيه مي كنيم براي آموزش كتاب از وسايل سمعي بصري مانند ويدئو پروژكتور، 
استفاده كنيد و عالوه بر تصاوير كتاب، تصاوير ديگري كه مرتبط با موضوع است و در اختيار داريد را نمايش 

دهيد.
7- استفاده از نرم افزار مولتي سيم جهت شبيه  سازي مدارها در كتاب توصيه شده است، از هنرآموزان عزيز 
تقاضا مي كنيم براي نمايش قطعات، مدارها و نمودارها از اين نرم افزار استفاده كنند و كاربرد آن را به هنرجويان 
درسى  كتاب هاى  براى  كه  اول)  مجازى (جلد  آزمايشگاه  كتاب  به  مى توانيد  منظور  اين  براى  دهند.  آموزش 
مبانى برق، الكترونيك عمومى 1، آزمايشگاه اندازه گيرى و كارگاه الكترونيك مقدماتى تهيه شده است مراجعه 

كنيد و نقاط ضعف خود را برطرف نماييد.



VII

شماره فصل
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نگاهى به مفاهيم اساسى و قطعات بنيادى 
الكترونيك

كاربرد ديودهاكاربرد ديودها
(يك سو ساز، چند برابر كننده و تغيير دهنده ى شكل موج)(يك سو ساز، چند برابر كننده و تغيير دهنده ى شكل موج)

اتم و الكترونيك

ديود

ترانزيستور

زمان پيشنهادىعنوان
ساعت پيشنهادى

هدف كلي درس
آموزش قطعات بنيادي و مدارهاي ساده ي الكترونيك



هدف هاي رفتاري:هدف هاي رفتاري: پس از پايان اين فصل از فراگيرنده انتظار مي رود 
كه:

1- سيستم هاي الكترونيكي را تعريف كند.
2- مدار الكتريكي را تعريف كند و اجزاي آن را نام ببرد.

3- تعدادى از عاليم فني و قطعات الكتريكي و الكترونيكي را از يكديگر 
تميز دهد.

4- جريان الكتريكي را توضيح دهد.
5- جهت جريان الكتريكي را در مدار تشخيص دهد.

6- واحد جريان الكتريكي را تعريف كند.
7- نحوه ي اندازه گيري جريان الكتريكي را توضيح دهد.

8- مدار سري و موازي را شرح دهد.
9- جريان مستقيم ثابت، مستقيم متغير و متناوب را تعريف كند.

10- مفهوم زمان تناوب، فركانس، واحد فركانس، فركانس هاي صوتي 
و راديويي را شرح دهد.

11- ولتاژ را تعريف كند.
12- نحوه ي اتصال ولت متر به مدار را شرح دهد.
13- مقاومت الكتريكي و واحد آن را شرح دهد.

14- افت ولتاژ دو سر يك مقاومت را محاسبه كند.
15- مقدار مقاومت را با استفاده از نوار رنگي تعيين كند.

16- مقاومت ثابت و متغير را تعريف كند.
17- مفهوم توان ماكزيمم مجاز مقاومت ها را شرح دهد.

18- مقاومت معادل دومقاومت به صورت سري وموازي را محاسبه كند.
19- خازن و ساختمان آن را شرح دهد.
20- واحد ظرفيت خازن را تعريف كند.

21- انواع خازن ها را نام ببرد.
22- نحوه ي شارژ كردن و دشارژ كردن خازن را شرح دهد.

23- ترانسفورماتور را شرح دهد.

24- روابط بين ولتاژ و جريان در ترانسفورماتور را بنويسد.
25- مبدل ها را شرح دهد.

26- چند نمونه مبدل هاي ورودي را نام ببرد و اصول كار آن ها را شرح 
دهد.

27- چند نمونه از مبدل هاي خروجي را نام ببرد و كاربرد آن ها را توضيح 
دهد.

28- به الگوي پرسش پاسخ دهد.
   هدف هاي رفتاري در حيطه ي عاطفي هدف هاي رفتاري در حيطه ي عاطفي

1- نظم و ترتيب و حضور به موقع در هنرستان و كالس را رعايت كند.
2- تكاليف و مسئوليت هاي واگذار شده را به طور دقيق اجرا كند.

3- در موقعيت هاي مناسب براي درك بهتر مفاهيم از آزمايشگاه مجازي 
استفاده كند.

4- از لوازم موجوددركالس وهنرستان به خوبي مراقبت ونگهداري كند.
5- خوب گوش دهد و ابهامات و سؤاالت خود را بپرسد.

6- با دقت و اعتماد به نفس به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهد.
7- از شوخي هاي بي مورد پرهيز كند.

8- حضور فعال و داوطلبانه در امور مختلف داشته باشد.
9- توانمندي هاي خود در موقعيت هاي مناسب را بروز دهد.

10- در كار گروهي مشاركت فعال و همكاري مؤثر داشته باشد.

11- نسبت به حل مشكالت ساير هنرجويان حّساس و فعال باشد.
و  راهنمايي  مقررات  و  نظم  اجراي  با  ارتباط  در  را  هنرجويان  ساير   -12

تشويق كند.
قابل توجه هنر آموزان محترم

ــن كتاب بايد كليه ي  ــد آموزش براي اي در فرآين
ــاي رفتاري و  ــدرج در هدف ه ــاي عاطفي من حيطه ِه
ــاير حيطه هاي عاطفي مرتبط با موضوع مورد توجه  س

قرار گيرد.

زمان اجرا: 8 ساعت آموزشيفصل اولفصل اول

نگاهي به مفاهيم اساسي و قطعات بنيادي الكترونيكنگاهي به مفاهيم اساسي و قطعات بنيادي الكترونيك
هدف كلي هدف كلي 

آموزش مفاهيم اساسي و اصول كار قطعات بنيادي الكترونيك
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1-1 پيش گفتار
هــدف از اين فصل آشــنايي با تعــدادي از مفاهيم و 
تعاريف علم الكترونيك و قطعات الكترونيكي اســت. به 
شكل 1-1 نگاه كنيد. دستگاه هايي را مي بينيد كه در آن ها 
از مدارهاي الكترونيكي اســتفاده شده است. امروزه علم 
الكترونيك بسيار گســترش يافته و كليه ي صنايع سنگين 
و سبك از قبيل كارخانه هاي ذوب آهن، اتومبيل سازي، 
لوازم پزشــكي، پوشــاك، وســايل خانگي و ... را تحت 

تأثير خود قرار داده اســت. آشــنايي با مفاهيم اوليه ي اين 
علم و شــناختن قطعات اساسي مورد استفاده در آن براي 
تكنســين هاي برق و الكترونيك ضروري اســت و تأكيد 

مي شود با دقت كامل به فراگيري آن ها بپردازند.
2-1 مدار الكتريكي و نقشه ي فني 

شــما در دوره ي راهنمايي تحصيلي و ســپس در سال 
اول دبيرســتان، با برخي از مولّدهاي الكتريسيته و قطعات 

مورد استفاده در صنعت برق آشنا شده ايد. 

جريان متناوب

فركانس صوتى

ظرفيت خازنى

خازن

جريان مستقيم

مبدل ورودى واژه هاى بنيادى فصل اول ترانسفورماتور

شدت جريان

مبدل خروجى

اوليه

فركانس راديويى

ثانويه

ترانسفورماتور كاهنده

ترانسفورماتور افزاينده

ولتاژ كار

مقاومت حرارتى

مبدل

E

L E C T R O N I C

رشته الكترونيك

شكل 1-1 مدارها و قطعات الكترونيكي در انواع دستگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرد
دستگاه ويدئو پروژكتوردستگاه اندازه گيرى فشار خونساعت ديجيتالىدستگاه تردميل
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اين را نيــز مي دانيد كه انــرژي الكتريكي را مي توان 
از تبديل ســاير انرژي ها از قبيل انرژي مكانيكي، نوراني، 
حرارتي، شيميايي و ... به دست آورد. يكي از منابع متداول 
بــراي توليد انرژي الكتريكي پيل يا باتري اســت. در پيل 
انرژي شــيميايي به انرژي الكتريكي تبديل مي شود. براي 
اســتفاده از انرژي الكتريكي الزم اســت مدار الكتريكي 

تشكيل شود.
يــك مدار الكتريكي معموالً شــامل اجــزا يا قطعات 
اساســي، مانند مقاومــت، المپ، كليد و ســيم هاى رابط 
است. هر مدار به يك منبع تغذيه ي الكتريكي مانند باتري 
متصل مي شود. سيم ها، يا نوارهاي ارتباط دهنده ي مدار، 
از يك ماده ي هادي الكتريسيته ي خوب مانند مس تشكيل 
مي شوند. در مدار الكتريكي بسته، اتصال دهنده ها و ساير 
قطعات، يك حلقه ي بستـــه را به وجود مـي آورند و تنها 

در اين صورت است كه جريان برق برقرار مي شود.
قطعات مدارهاي الكتريكي را با عالئم يا نشــانه هايي 
مخصوص نمايــش مي دهند. به اين ترتيــب كه براي هر 
قطعه يــا هر اتصال دهنــده يك عالمــت اختصاري فني 
خاص تعريف مي كنند. در شــكل 2-1 نمونه هايي از اين 

عالئم را مشاهده مي كنيد.

يادآور مي شود قطعات الكتريكي و نمادهاي آن بسيار 
متنوع اند كــه با توجه به نياز، به تدريــج و در طول دوره 

معرفي مي شوند. 

شكل 2-1 تعدادي از قطعات و عالئم اختصاري
 الكتريكي آن ها

المپ

يك پيل

چند پيل

محل اتصال دو سيم
هادى الكتريكى

كليد بسته

كليد باز

3-1 الگوي پرسش
1-3-1 در مدار ســاده ي الكتريكي شكل 3-1- الف 
نــام هر يــك از عالئم اختصاري فنــي C ، B ، A و D را 

بنويسيد؟
 L1 2-3-1 در مــدار شــكل 3-1-ب دو عدد المپ
و L2 به صورت ســرى (دنبال هم – پشــت سرهم) وصل 
شــده اند. در اين مــدار يك باتري و يك كليد بســته نيز 

وجود دارد.

*  لوازم برقي و الكتريكي موجود در خانه ي خود را شناسايي كنيد و نام آن ها را در يك فهرست بنويسيد. 
* وسايلي را كه در آن ها از لوازم، قطعات و ابزار الكترونيكي استفاده شده است مشخص كنيد.

* با اسـتفاده از نتايج به دسـت آمده، مشخص كنيد چند درصد از وسـايل خانگي برقي شما شامل مدارها، 
قطعات و ابزارهاي الكترونيكي است.

* از درصد به دست آمده چه نتيجه اي مي گيريد و علم الكترونيك تا چه اندازه در جامعه نفوذ كرده است؟

تحقيق كنيد:



1

4

شكل 3-1 مدار الكتريكي

1

ب- مدار دو المپ به صورت 
سرى

الف- مدار ساده ى الكتريكى

  L2 بســوزد چــه اثــرى روى المپ L1 اگــر المــپ
مى گذارد؟

3-3-1 در شكل 4-1 المپ هاى L1  و L2 به صورت 
موازي بســته شده اند (المپ ها در كنار هم) و هر دو عدد 

المپ توسط يك كليد خاموش يا روشن مي شود:
الـف) در صورتي كه المپ L2 بسوزد چه اثري روي 

المپ L1 مي گذارد؟
ب) يــك بار ديگر مدار را طوري رســم كنيد كه هر 

المپ داراي كليد جداگانه اي باشد.

شكل 4-1 مدار دو المپ به صورت موازى

L 1 L 2

ب- مدار واقعىالف- نقشه ى فنى

4-3-1 در شــكل 5-1 اگر در هــر يك از مدارهاي 
الف و ب و ج يك المپ بســوزد، پاســخ سؤال هاي زير 

چه خواهد بود؟
الـف: در كــدام مــدار فقط يــك المــپ خاموش 

مي شود؟

ب: در كدام مدار فقط دو المپ خاموش مي شود؟
ج: در كدام مدار هر چهار المپ خاموش مي شود؟

شكل 5-1 المپ ها به صورت سري، موازي و تركيبي

ب- سرىالف- تركيبى

ج- موازى

د- مدار عملى چهار المپ به صورت موازى

تحقيق كنيد:
با مراجعه به منابع مختلف از جمله سـايت هاي 
اينترنتي انواع نمادهاي الكتريكي در استاندارد 
IEC را شناسـايي كنيـد و مـورد مطالعـه قرار 

دهيد.

 (Electrical Current) :4-1 جريان الكتريكى
1-4-1 جريان الكتريكــي و تعريف آن؟ مي دانيد 
كه هر اتم از اجزاي بسيار كوچكي به نام هسته و الكترون 
(Electron) تشــكيل شده است. هســته در مركز اتم قرار 
دارد و داراي دو ذره پروتــون بــا بــار الكتريكي مثبت و 
نوترون با بار الكتريكي خنثا است، ولي الكترون ها كه در 
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اطراف هســته دوران مي نمايند داراي بار الكتريكي منفي 
هســتند. بار الكتريكي منفي الكترون ها بــا بار الكتريكي 

مثبت هسته برابر است. 
بــه همين دليل اتــم از نظر بار الكتريكي خنثا اســت، 
چون بار الكتريكي الكترون ها منفي و بار الكتريكي هسته 
مثبت است. الكترون ها و هســته به يكديگر نيروي جاذبه 

وارد مي كنند. (شكل 1-6)

شكل 6-1 ساختمان اتم

Electron Proton Neutron

الكترونپروتوننوترون

در اجســامي كه هادي الكتريسيته اند، نيروي جاذبه ي 
وارد شــده از طرف هســته به تعــدادي از الكترون ها كم 
اســت، به طوري كه اگر اين هادي ها به صورت قســمتي 
از مــدار الكتريكي به باتري متصل شــوند، نيروي باتري، 
الكترون هــا را از قطــب منفي باتــري (-) به طرف قطب 

مثبت آن (+) حركت مي دهد. (شكل 1-7)

شكل 7-1 عبور جريان الكتريكي از مدار

حركت الكترون

الكترون

تعداد الكترون هايي كه از يك نقطه ي مدار مي گذرند، 
مقــدار جريان عبوري از مدار را تعييــن مي كنند. هر قدر 
تعداد اين الكترون ها بيشــتر باشــد اصطالحــاً مى گويند 
شــدت جريان بيشــتر اســت. اگر از يك نقطه ي سيم در 
يك ثانيه يك كولن الكتريســيته (1018×6/28 الكترون) 
در جهت مشخص بگذرد مي گوئيم شدت جريان عبوري 
از مــدار يك آمپر اســت كه بعداً به تعريــف دقيق تر آن 

خواهيم پرداخت.
2-4-1 جهــت جريــان الكتريكي: قبل از كشــف 
الكترون، دانشــمندان تصور مي كردند كه در يك باتري، 
بارهــاي مثبت از قطب مثبت باتري به ســمت قطب منفي 

باتري حركت مي كنند. 
چون در بســياري از كتاب ها جهت جريان الكتريكي 
را بــه همين ترتيب، يعني از قطب مثبت به قطب منفي، در 
نظــر گرفته اند. اين جهت جريان هنــوز به منزله ي جهت 
قراردادي جريان الكتريكي مورد قبول اســت و همچنان 

مورد استفاده قرار مي گيرد.
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 در شــكل 8-1 جهت واقعي قراردادي جريان، يعني 
حركــت بارهاي مثبــت از قطب مثبت به منفي را نشــان 
مي دهد. با توجه به مطالب گفته شــده در مي يابيم كه در 
واقع الكترون ها هســتند كــه از قطب منفي به طرف قطب 
مثبت باتري حركت مي كنند و بارهاي مثبت عمًال حركتي 
ندارنــد و  جهت تعريف شــده بــراي آن كامًال فرضي و 
قراردادي است. يادآور مي شود كه انتخاب جهت جريان 

مشكلي را در درك مفاهيم ايجاد نمي كند.

شكل 8-1 جهت حركت واقعي و قراردادي 
جريان الكتريكي

حفره ها جاى 
خالى الكترون

الكترون هاى 
آزاد

3-4-1 واحــد جريــان الكتريكي: شــدت جريان 
الكتريكي را با حرف التين I نشان مي دهند و واحد آن را 
آمپر مي نامند كه با حرف A نمايش داده مي شود. I حرف 
اول كلمه ي Intensity به معني شدت است كه در اين جا 

به عنوان شدت جريان الكتريكي استفاده شده است.
جريان الكتريكي كه از المپ يك چراغ قوه ي بزرگ 
مي گذرد حدوداً 0/5 آمپر و جريان عبوري از يك المپ 

چراغ جلوي خودرو حدود سه تا چهار آمپر است.

واحــد كوچك تر از آمپــر را ميلي آمپر مي نامند و آن 
1 آمپر 

1000
را با "mA" نشــان مي دهند. ميلي آمپر برابر با 

است.

mA A−= 31 10 mA A=310 يا1
mA A=1000 mAيا1 A=

11 1000

براي نشـان دادن اعداد با مضارب ده مي توانيد 
از نماد علمي استفاده كنيد.

توجه:توجه:

جريان  شــدت  اندازه گيــري  چگونگــي   1-4-4
الكتريكي: بــراي اندازه گيري شــدت جريان الكتريكي 
از آمپر متر اســتفاده مي كنند. در شكل 9-1- الف، يك 
دســتگاه ميلي آمپر متر (مولتي متر) و در شكل 9-1- ب 
نيــز عالمت فني آمپر متر را مشــاهده مي كنيــد. پايانه اي 
كه با عالمت مثبت يا رنگ قرمز مشــخص شــده است به 
ســمت قطب مثبت باتري و پايانه اي كه با عالمت منفي يا 
رنگ مشــكي مشخص شده است در مســير عبور جريان 
و به ســمت قطب منفي هدايت مي شــود. در صورتي كه 
در جريان مســتقيم قطب هاي (پايانه هاي) آمپر متر به طور 
نادرست به مدار متصل شود، در آمپر متر عقربه اي، عقربه 
در جهت مخالف حركت مي كند و ممكن اســت به آمپر 
متر آســيب برســاند. در آمپر مترهــاي ديجيتالي عالمت 
منفي (-) روي صفحه ظاهر مي شود. امروزه دستگاه هاي 
اندازه گيري الكتريكي را چند منظوره مي ســازند و آن را 
مولتي متر (Multimeter) مي نامند. در شــكل 9-1- الف 
يــك مولتي متر ديجيتالي را مشــاهده مي كنيد كه جريان 
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الكتريكي را نيز اندازه مي گيرد. در شــكل 9-1- ب نماد 
الكتريكي ميلي آمپر متر آمده است.

شكل 9-1 يك نمونه مولتي متر و نماد آمپرمتر

mA

A

ب- نماد آمپرمتر الف- مولتى متر

بــراي قرار دادن آمپــر متر در مدار بايد ابتدا قســمتي 
از مــدار را قطع كنيم، ســپس آمپر متــر را در حد فاصل 
بريدگي ايجاد شده قرار دهيم. اين گونه اتصال را اتصال 
ســري مي نامند. توجه داشته باشــيد كه نصب آمپر متر در 
مدار به اين شــكل، درســت مانند قرار دادن يك كليد به 

صورت سري در مدار است.
شــكل 10-1، نحوه ى قرار گرفتن آمپر متر را در مدار 

نشان مى دهد.

شكل 10-1 نحوه ي قرارگرفتن آمپرمتر در مدار

  L2 و  L1 الف) مدار سري: در شكل 11-1 المپ هاي
به صورت سري بسته شده اند.

شكل 11-1 دو المپ سري

در شــكل 12-1، مداري با منبع تغذيه و تعداد 3 آمپر 
متر را مشاهده مي كنيد.

شــدت جرياني كه آمپرمترهاى A1 و A2 و A3 نشان 
مي دهند، يكســان هســتند. در اين مدار آمپر مترها نيز به 
صورت ســري در مدار قرار گرفته اند. پس دانستيد كه در 
مدار سري، جريان عبوري در كليه ي نقاط مدار يك سان 

است.

شكل 12-1 مدار سري

 L2 و L1 ب) مدار موازي: در شــكل 13-1 المپ هاى
به صورت موازي قرار گرفته اند. شــكل 14-1، نقشــه ي 
مــداري دو المپ موازي با آمپر متر را نشــان مي دهد. در 
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اين مدار براي هر المپ مســير جريان جداگانه اي وجود 
دارد. اگر شــدت جريــان كل مدار برابر با I باشــد، اين 
جريان بين دو المپ تقســيم مي شــود و جريان هاى I1 و 
I2 را تشــكيل مي دهد. به عبارت ديگر، جرياني كه آمپر 

متر A1 نشان مي دهد برابر است با مجموع جريان هايي كه 
آمپر مترهاى A2 و A3 نشان مي دهند:

I I I= +1 2

شكل 13-1 دو المپ موازي

A2 A3

A1

L 1 L 2

I1 I2

I

I
شكل 14-1 نقشه ي مداري المپ هاي موازي

 I / A=2 0 3 I / A=1 0 و1 مثال1-1: در صورتي كه 
باشد، مقدار I چه قدر است؟

پاسخ:

I I I / / / A= + = + =1 2 0 3 0 1 0 4 I / A=0 4

بــا توجه به مثال باال، مالحظــه مي كنيد كه هيچ وقت 
جريــان الكتريكي در مدار مصرف نمي شــود، بلكه فقط 

جاري مي شود.
(Direct Current) :5-1 جريان مستقيم

جريان مســتقيم (يك طرفه يا dc) عبارت از جرياني 
اســت كه فقط در يك جهت جاري شــود. بــراي مثال، 

باتري ها، مولد جريان مستقيم اند.

اجراى كار نرم افزارى
با اسـتفاده از نرم افزار اديسـون يا مولتي سيم كليه ي موارد بحث شده در اين قسمت را شبيه سازي 
 كنيد و براي دانش آموزان به نمايش در آوريد. دانش آموزان نيز مي توانند اين فعاليت را در ساعات خارج 
از آموزش و در منزل تجربه كنند. در ضمن كليه ي تصاوير مدارهاي عملي با استفاده از نرم افزار اديسون 

ترسيم شده اند.
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شــكل مــوج جريــان را مي تــوان روي محورهــاي 
مختصات به صورت نمودار نشــان داد. با استفاده از شكل 
موج مي توان تغييرات جريان را نســبت به زمان مشــاهده 
كرد. در تصوير 15-1 شــكل موج جريان مســتقيم ثابت 
و در تصويــر 16-1 شــكل موج جريان مســتقيم متغير را 

مالحظه مي كنيد.

شكل 15-1 جريان DC ثابت
º

t

I

مستقيم ثابت زمان

يان
جر

(mA)

شكل 16-1 جريان DC متغير
º

t

I

مستقيم متغير زمان

يان
جر

(mA)

(Alternating Current) :6-1 جريان متناوب
جريان متناوب (ac) جرياني اســت كه جهت و مقدار 
آن بــا زمان بــه صورتي يك نواخت تغييــر مي كند. برق 
مصرفي منازل كــه در نيروگاه ها توليد مي شــود، جريان 
متناوب اســت. در شكل 17-1 يك نمونه جريان متناوب 

سينوسي را مشاهده مي كنيد. 
در اين شكل جريان، كه در ابتدا صفر است، در جهت 
مثبت افزايش مي يابد به مقدار حداكثر (بيشــينه) مي رسد، 
سپس مجدداً صفر مي شود و در جهت منفي به بيش ترين 

مقــدار افزايش مي يابد و بار ديگر به صفر مي رســد. اين 
مراحل با گذشت زمان تكرار مي شود. 

شــروع يك موج تا شــروع تكرار بعــدي را دوره ي 
تناوب يا سيكل مي نامند. در مدارهاي الكتريكي، جريان 
متنــاوب (ac) را بــا عالمت اختصاري فنّي    نشــان 

مي دهند.

شكل 17-1 جريان متناوب

ACAC
º

+

−

t

I مقدار پيك تا 
پيك

مقدار پيك (ماكزيمم 
يا بيشينه)

ثانيه

در شــكل 18-1 عبــور جريــان مســتقيم و متنــاوب
(dc و ac) از آمپر متر نشــان داده شده است. هنگام عبور 
جريان مســتقيم از آمپر متر (الــف) عقربه در يك جهت 

منحرف مي شود و ثابت باقي مي ماند. 
در صورتي كــه از همين آمپر متر جريان متناوب عبور 
كند، چنــان چه ســرعت تغييرات جريان كــم (حداكثر 
10 بار در ثانيه) باشــد ابتدا عقربــه به يك طرف منحرف 
مي شــود، ســپس با تغيير جهــت جريان مجــدداً به صفر 
مي رســد و در جهت مخالف حركت مي كند. به عبارت 
ديگــر، با تغيير جهت جريان، عقربه نيز روي صفحه تغيير 
مكان مي دهد (شكل18-1- ب). در صورتي كه سرعت 
تغيير جهت جريان زياد باشد عقربه هيچ گونه حركتي را 
نشــان نخواهد داد. اين آزمايش تنها با استفاده از آمپر متر 

با صفر وسط امكان پذير است.
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بخــاري برقي، اجــاق برقي و المپ هاي رشــته اي از 
وسايلي هســتند كه مي توانند با هر دو نوع جريان مستقيم 
و متنــاوب كار كننــد، حــال آن كه اغلب دســتگاه هاي 

الكترونيكي نياز به جريان مستقيم دارند.

0
- +

- + 0
- +

- +

(ب)(الف)
شكل 18-1 مقايسه جريان ac و dc روي آمپرمتر

ــامد) جريان  ــس (Frequency) (بس 7-1 فركان
متناوب:

 در جريان متناوب تعداد دوره هاي تناوب يا سيكل ها 
(f) نشــان  F را در يــك ثانيه فركانس مي نامند و آن را با
مي دهند. واحد فركانس هرتز (Hertz) يا ســيكل بر ثانيه 
اســت و با عالمت اختصاري Hz نشان داده مي شود. مثًال 
جريان ac نشان داده شده در شكل 17-1، در مدت يك 
ثانيه دو ســيكل را طي مي كنــد، بنابراين فركانس آن دو 

F Hz= 2 هرتز است.
زمان يــك دوره تناوب را پريــود (Period) يا زمان 
تناوب مي نامند و آن را با T نشــان مي دهند و بر حســب 

ثانيه بيان مي شود. T عكس فركانس است.
T

F
=

1 F
T

=
يا1

بنابراين، زمان تناوب يا پريوِد شــكل موج نشــان داده 
 T /

F
= = =
1 1 0 52 ثانيه شــده شــكل 17-1 برابر است با: 

فركانــس جريان بــرق توليــد شــده در نيروگاه ها براي 
مصارف برق خانگي برابر بــا 50 هرتز و زمان تناوب آن  
1 يا 20 ميلي ثانيه اســت. براي اندازه گيري فركانس از 

50
واحدهــاي بزرگ تر يعني كيلوهرتــز (KHz) و مگاهرتز 

(MHz) نيز استفاده مي كنند.

KHz Hz=1 1000 MHz , , Hz=1 1 000 000،
KHz Hz= 31 10 MHz Hz= 61 10،

 :(AF) Audio Frequency 1-7-1 فركانس صوتى
امواج صوتي (قابل شنيدن) در صورتي توليد مي شود كه 
جريان الكتريكي در محدوده ي 20 هرتز تا 20 كيلو هرتز 
از بلندگو عبور كند. بنابراين، فركانس هاي در محدودهِ ي 

فوق را فركانس هاي صوتي مي نامند.
 :(RF) Radio Frequency 2-7-1 فركانس راديويي
جريان هايي كــه داراي فركانس هايي بيش تر از 30 كيلو  
هرتز هستند هنگام عبور از آنتن مي توانند امواج راديويي 

توليد نمايند.

يك مـدار الكترونيكي، كه نوسـان سـاز يا 
اُسيالتور (Oscillator) ناميده مي شود، مي تواند 
جريان هـاي AF (صوتي) و RF (راديويي) توليد 

كند.

8-1 الگوي پرسش
1-8-1 در شــكل 12-1 اگــر آمپر متــر A1 مقداري 
برابر با 0/2 آمپر را نشــان دهد، آمپر مترهاى A2 و A3 چه 

مقاديري را نشان خواهند داد؟
2-8-1 در شــكل 14-1 اگر آمپر متــر A2 مقداري 
برابــر با3 / 0آمپر و آمپر متر A3 مقداري برابر با 0/2 آمپر 
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را نشــان دهد، آمپر متر A1 چه مقداري را نشــان خواهد
 داد؟

3-8-1 در شكل 14-1 اگر المپ هاى L1 و L2 دقيقاً 
مشــابه باشــند و آمپر متر A1 مقداري برابر بــا 4 /0 آمپر 
را نشــان دهد، آمپر مترهاى A2 و A3 چه مقداري نشــان 

مي دهند؟
4-8-1 اگر در شــكل 19-1 آمپر متــر A2 مقداري 
برابر با 0/3 آمپر را نشــان دهد، آمپر مترهاى A1 و A3 چه 

مقاديري را نشان خواهند داد؟

1

شكل 19-1 مدار سري

5-8-1 در شكل 19-1، پايانه هاي( قطب هاي) صحيح 
آمپر مترهاى A2 ،A1 و A3 را مشخص كنيد.

6-8-1 شــكل موج نشان داده شــده در شكل 1-20 
ac است يا dc؟

شكل 20-1 نوعي جريان الكتريكي
º

t

I (mA)

(ثانيه)

 ac 7-8-1 پريود (زمان تناوب) و فركانس ســيگنال
نشان داده در شكل 21-1 چه قدر است؟

 AC شكل 21-1 سيگنال

º
0.2 t

I

زمان بر حسب ثانيه

معرفى سايت
بـراى DownloadDownload كـردن PDFPDF كتاب هـاى 
 www.chap.sch.irwww.chap.sch.ir درسـى مى توانيد از سـايت

استفاده نماييد.

 0/02 A 0/5 و A ،1A 8-8-1 جريان هاي الكتريكي
را به ميلي آمپر تبديل كنيد.

60mA 300 و mA ،1500 mA 9-8-1 جريان هــاي
را به آمپر تبديل كنيد.

ــالف پتانســيل الكتريكــي  ــا اخت ــاژ ي 9-1 ولت
:(Voltage)

1-9-1 تعاريف: ولتاژ يا اختالف پتانسيل الكتريكي، 
كميتّي اســت كه جريان الكتريكي را به وجود مي آورد. 
ولتاژ يك باتري يا يك مولّد عبارت از كميّتي اســت كه 

الكترون ها را در مدار الكتريكي به حركت در مي آورد.
واحــد ولتاژ ولت اســت. ولتــاژ را با ولت متــر اندازه 

مي گيرند و با عالمت V نشان مي دهند.
ولتاژ پيل خشك نشان داده شده در شكل 22-1- الف 
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برابر با 1/5 ولت است. در صورتي كه چند پيل طبق شكل 
23-1 به صورت ســري بسته شــوند، يعني قطب (پايانه) 
منفي يك پيل به قطب مثبت پيل دوم متصل شــود، ولتاژ 

مجموعه ي سري پيل ها 6=1/5×4 ولت خواهد شد.
در باتري 9 ولتي، نشان داده شده در شكل 22-1-ب، 
6 عدد پيل 1/5 ولتي به صورت سري با هم بسته شده اند.

شكل 22-1 باتري ها

ب ـ باتري 9 ولتيالف ـ پيل 1/5 ولتي

شكل 23-1 چند پيل سري

سؤال: در يك باتري 4/5 ولتي چند پيل 1/5 ولتي با 
هم به صورت سري بسته شده اند؟

مي دانيم ولتــاژ برق توليدي جهــت مصارف خانگي 
220 ولت متناوب اســت. اين ولتاژ را ولتاژ مؤثر مي نامند. 
ولتاژ مؤثر عبارت است از معادل ولتاژ dc، كه مي توان آن 
 ac را براي مصارف روشــنايي يا گرمايي جايگزين ولتاژ
كرد. مقدار ماكزيمم يا بيشــينه ي ولتاژ برق براي مصارف 
خانگي (به شــكل 17-1 مراجعه كنيد) حدوداً 310 ولت 

است.

2-9-1 ولت متر: در شــكل 24-1- الف، سه نمونه 
مولتي متر كه به صورت ولت متر هم به كار مي رود نشان 
داده شــده اســت. عالمت اختصاري فني ولت متر را در 
شكل 24-1- ب و نحوه ي اتصال آن را به مدار در شكل 

24-1- ج، مشاهده مي نماييد.

شكل 24-1 ولت متر و نحوه ي اتصال آن به مدار

V
V

الف ـ سه نمونه مولتي متر

ج ـ نحوه ي اتصال ولت متر 
به مدار

ب ـ نماد فني ولت متر

آنالوگديجيتالى

ديجيتالى قلمى

هنگام اتصــال ولت متر به مدار بايــد پايانه هاي آن با 
قطب هاي باتري هم ســان باشــد، زيــرا در ولت مترهاى 
عقربه اى ولت متــر صدمه خواهد ديــد. در نماد ولت متر 

داخل دايره حرف V را مي نويسند.
 :(Serial Circuits) 3-9-1 ولتاژ در مدارهاي ســري
  L1 افت ولتاژ دو سر V در شــكل 25-1- الف، ولت متر
را كه برابر بــا ولتاژ منبع تغذيه ي 1/5 ولتي اســت اندازه 
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مي گيرد. توجه داشته باشيد كه افت ولتاژ دو سر سيم هاي 
رابط قابل صرف نظر كردن است.

V افت ولتاژ دو ســر  در شــكل 25-1 ب، ولــت متر
L2 را انــدازه مي گيــرد. اگر المپ هــاى L2 و L3 دقيقا ًبا 

هم مشــابه باشــند ولتاژ ولت متر برابر با نصف ولتاژ منبع 
تغذيه ي 3 ولتي يعني 1/5 ولت خواهد بود.

V افت ولتاژ دو ســر  در شــكل 25-1- ج، ولت متر
المپ L3 را اندازه مي گيرد. اگر المپ هاى L2 و L3 دقيقاً 
مشابه باشند مقدار ولتاژ اندازه گيري شده برابر با 1/5 ولت 

خواهد بود.
 L2 افت ولتاژ دو سر V در شــكل 25-1-د، ولت متر
و L3 را اندازه مي گيرد كــه برابر با ولتاژ منبع تغذيه يعني 

 3ولت خواهد بود.
با توجه به اندازه گيري هاي انجام شده، در مي يابيم كه 
ولتاژ تغذيه در مدار ســري تقسيم مي شود. بنابراين در هر 

مدار سري:

 

ولتاژ تغذيه بـا مجموع افت ولتاژها در مدار 
برابر است.

شكل 25-1 اندازه گيري ولتاژ در مدار سري

1

1

الف

ج

ب

د

V۱ ولتاژي 
مثال 2-1: در شــكل 26-1 ولــت متر

V۲ ولتاژي برابــر با 3 ولت 
برابــر با 3 ولــت و ولت متر

V۳ ولتاژي برابر با 3 ولت را نشــان مي دهد. 
و ولــت متر

ولتاژ تغذيه برابر است با:
V V V V V= + + = + + =1 2 3 3 3 3 9

شكل 26-1 تقسيم ولتاژ در مدار سري

9V

3V 3V 3V
V1 V2 V3

الف- نقشه ى فنى

ب- مدار عملى

 :(Parallel Circuits) 4-9-1 ولتاژ در مدارهاي موازي
در شــكل 27-1 المپ هاي L1 و L2 به صورت موازي با 
منبع بسته شــده اند. در مدار موازي ولتاژ دو سر المپ ها، 

حتي اگر المپ ها با هم مشابه نباشند، يك سان است.
V V /= =1 2 1 5

1.5V
V2

L 2L 1
V1

شكل 27-1 ولتاژ در مدار موازي
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10-1 الگوي پرسش
1-10-1 در شــكل (28-1) ولتاژ هــر يك از پيل ها 
1/5 ولت اســت، ولتاژ باتري در شكل هاي (28-الف-ب 

و ج) را به دست آوريد.

شكل 28-1 اتصال پيل ها

الف

ب

ج

V۲ طبــق  V۱  و  V  و  2-10-1 ولت مترهــاي 
شكل (29-1) به مدار متصل شده اند:

 V۱ V مقدار 9 ولت و ولت متر الف: اگر ولت متر 
V۲ چه مقداري را نشــان  مقدار 6 ولت را نشــان دهد، 

خواهد داد؟
ب: در شكل (29-1) قطب ها يا پايانه هاي ولت متر را 

مشخص كنيد.

1

شكل 29-1 يك نمونه مدار سرى

3-10-1 بــا توجه به شــكل (29-1)، در صورتي كه 
ولتاژهاي متفاوتي طبق جدول (1-1) به مدار اعمال شود، 

مقادير y، x و z را به دست آوريد.

6

6

12

12

4

4

V V1 V2

x

y

z

جدول 1-1 مقادير ولتاژهاى اندازه گيرى 
شده توسط ولت متر

:(Resistance) 11-1 مقاومت الكتريكي
مي دانيم مواد از نظر هدايت الكتريكي به ســه دســته، 
هادي ها، عايق ها و نيمه هادي هاتقســيم مي شوند. هادي ها 
موادي هســتند كه جريــان الكتريكي را بــه راحتي عبور 
مي دهنــد. عايق ها موادي هســتند كه مانع عبــور جريان 
الكتريكي مي شــوند و نيمه هادي ها در حد فاصل عايق ها 
و هادي ها قرار دارند. نيمه هادي ها داراي خواص ويژه اي 
هســتند. با توجه به تقســيم بندي باال مشاهده مي شود كه 
هدايت الكتريكي اجســام متفاوت اســت. بــه طور كلي 
مخالفــت در مقابل عبــور جريان الكتريكــي را مقاومت 

الكتريكي مي نامند.
هرقدر مقاومت الكتريكي كم تر باشــد، به شرط ثابت 
بــودن ولتاژ، جريــان الكتريكي بيش تــري از مدار عبور 
خواهد كرد، به طور كلي مقاومت الكتريكي به سه عامل، 
طول، ســطح مقطع و جنــس مقاومت بســتگي دارد و از 

رابطه ي زير محاسبه مي شود:

R = ρمقاومت
الكتريكى

مقاومت
مخصوص

طول سيم
سطح مقطع

←
←←

L
A
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شــكل 30-1 نقــش تغيير طول و ســطح مقطع  را در 
مقدار مقاومت و ميزان جريان نشان مى دهد.

شكل 30-1 عوامل مؤثر بر مقدار مقاومت يك
سيم هادى

سيم كوتاه
و ضخيم

سيم نازك
و بلند

مقاومت الكتريكي يك سيم ضخيم و كوتاه 
از يك نوع فلز (مثل مس)، از مقاومت الكتريكي 
يك سـيم نازك و بلند از همان فلز (مس) كم تر 

است.

 Ω واحد مقاومــت الكتريكي اُهم اســت و با عالمت
(اُمِگا حرف يوناني است) نشان داده مي شود.

در صورتــي كــه در اثر عبور جريــان I از يك هادي 
ولتــاژي برابر با V ولت در دوســر آن اُفــت كند، مقدار 

مقاومت الكتريكي از رابطه ي زير به دست مي آيد:

VR
I

اهم= ولت
آمپر

← →
→

رابطه ي باال نشــان مي دهد كه در صورت ثابت بودن 
ولتاژ هرقدر مقاومت الكتريكي بيش تر شودشدت جريان 

الكتريكي كم تر خواهد شد.
مثـال 3-1: در صورتي كه جريــان عبوري از يك 
I  وولتــاژ اعمــال شــده به دو ســر آن  A= 2 مقاومــت 

V باشد، مقدار R چند اهم است؟ V= 6

VR R
I

= = = Ω = Ω
6 3 32

 I A=1V V= 6 ، مثـال4-1 : در صورتــي كه 
باشد، مقدار R چند اُهم است؟

VR R
I

= = = Ω = Ω
6 6 61

بــا توجه به دو مثال فوق، در مي يابيم كه هرقدر مقدار 
مقاومت كم تر باشد شــدت جريان مدار بيش تر است (به 

شرط ثابت بودن ولتاژ)
 R 1-11-1 محاســبات مدار: گاهي با داشتن مقدار
مي خواهيــم مقادير I يا V را به دســت آوريــم. براي اين 

منظور از دو روش زير استفاده مي كنيم:
 V مشــخص باشد، مقدار I و R الف) در صورتي كه

از رابطه ي زير به دست مي آيد.

V I R= ×

ب) در صورتي كه V و  R مشخص باشد مقدار I  از 
رابطه ي زير قابل محاسبه است.

VI
R

=

بــا اســتفاده از دايــره ى نشــان داده شــده در شــكل 
(31-1-الف) مي توانيم رابطه ي فوق را به خاطر بسپاريم. 
براي پيــدا كردن كميــت مجهول، كافي اســت يكي از 
انگشــتان دســت را طبــق شــكل هاي(31-1 ب- ج- د) 
روي كميّت مجهول كه به رنگ آبى اســت بگذاريم، در 
اين صورت عبارت باقى مانده روي دايره، پاســخ كميّت 

مجهول مورد نظر خواهد بود.
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 V
R

براي مثال، با پوشــاندن I با انگشت دست، رابطه ي 
باقي مي ماند. (شكل 1-31) 

I و R و V شكل 31-1 محاسبه مقادير

VVVV

V
VV

دجبالف

مثال5-1: مقدار ولتاژ را در دو سر سيمي به مقاومت 
10Ω  به دســت آوريد. در صورتي كه جريان عبوري از 

آن A 0/5 است. (شكل 1-32)

10

0.5AI= 

شكل 32-1 محاسبه ى ولتاژ در دو سر مقاومت

R , I / A, V ?
V I.R / V V
= Ω = =
= = × = =
10 0 5

0 5 10 57 5V

مثـال 6-1: در صورتي كه ولتاژ دو ســر ســيمي به 
مقاومت 3اهــم برابر با 9 ولت باشــد، جريان عبوري آن 

چند آمپر است؟ (شكل 1-33)

R=3
9V

I= ?

شكل 33-1 محاسبه ى جريان عبورى از مقاومت

R ,V V, I ?
VI A I A
R

= Ω = =

= = = =

3 9
9 3 33

مقاومــت  بــراي  مقاومــت:  واحدهــاي   1-11-2
الكتريكــي از واحدهاي بزرگ تر مانند كيلو اهم (KΩ) و 

مگا اهم (MΩ) استفاده مي كنند.

K MΩ = Ω Ω = Ω1 1000 1 1000000

در مدارهاي الكترونيكي اغلب شرايطي پيش مي آيد 
كه بايد مقدار R بر حســب كيلو اهم باشد و مقدار جريان 
بر حسب ميلي آمپر، در اين حالت با استفاده از واحدهاي 

فوق، مقدار ولتاژ برحسب ولت به دست مي آيد.
 R K= Ω10 I و  mA= 2 مثـال 7-1 : الــف) اگر 

باشد، مقدار ولتاژ چند ولت است؟

( ) ( )V I R K mA V= × = Ω × =10 2 20
V V= 20

V باشــد، مقــدار R چند  V, I mA= =4 2 ب) اگر 
كيلو اهم است؟

( )
( )

VVR K
I mA

= = = Ω
4 22 R K= Ω2

V  باشــد، مقــدار I چند  V, R K= = Ω6 2 ج) اگر 
ميلي آمپر است؟

( )
( )

VVI mA I mA
R K

= = = =
Ω

6 3 32

3-11-1 مقاومت هاي ثابت: مقاومت ها و هادي ها به 
گونه اي ساخته مي شوند كه بتوانند جريان عبوري از مدار 
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را در حد موردنياز مدار محدود كنند. مقاومت هاي ثابت 
داراي مقادير ثابتي هستند.اين مقاومت ها بين چند اهم، تا 
ميليون ها اهم ساخته مي شوند. در شكل 34-1 يك نمونه 
از اين مقاومت ها و عالمــت فني آن را مالحظه مي كنيد. 
اين مقاومت ها غالباً به شــكل اســتوانه اي ساخته مي شوند 
و روي آن ها ســه تا شش نوار رنگي وجود دارد. هر نوار 
رنگي نماينده ي يك عدد است كه از روي آن مي توانيم 
مقدار مقاومت و ساير مشخصات از قبيل ضريب حرارتي 

را مشخص كنيم.

شكل 34-1 كد رنگى و عالمت اختصارى 
مقاومت ثابت

ب ـ عالمت فنى

الف- مقاومت ثابت

طاليى
سياه

قهوه اى
سبز

در شــكل 35-1-الف جدول كد رنگى و در شــكل 
35-1-ب مفهوم هر نوار رنگى آمده است.

براي خواندن مقاومت بايد از اولين نوار رنگي، كه به 
انتهاي مقاومت نزديك تر اســت، شروع كنيم. اولين نوار 
نماينده ى عــدد اول ، دومين نوار نماينــده ى عدد دوم و 
ســومين نوار نماينده ي تعداد صفرهايي است كه بايد در 
مقابل دو رقم اول قرار گيرد (ضريب ده)، به مثال شــكل 

35-1 توجه كنيد.

شكل 35-1 نحوه ى تعيين مقدار اهم و تولرانس ها با 
كد 4 نوار رنگى و 5 نوار رنگى

51k 1%

5 1 0 00 1%

4 7 000 5%

47k 5%

0

1

9

2

3

4

5

6

7

8

بالف

كار با نرم افزار
نحوه ى خواندن كدرنگى را با استفاده از نرم 
افزار اديسـون يـا هر نرم افـزار ديگرى، كه در 

اختيار داريد، تجربه كنيد.

اغلب مقاومت هــا داراي يك نوار چهــارم، به رنگ 
طاليي يا نقره اي، نيز هســتند كه در تعيين مقدار مقاومت 

دخالت نمي كند بلكه ميزان خطا1 را نشان مي دهد.
4-11-1 مقاومــت متغيير: مقاومــت متغير مقاومتي 
اســت كه مقدار آن را مي توانيم تغيير دهيم. در مدار هاي 

1- در مورد خطاى مقاومت ها در كتاب هاى مبانى برق و اندازه گيرى الكتريكى 
1- در مورد خطاى مقاومت ها در كتاب هاى مبانى برق و اندازه گيرى الكتريكى بحث شده است.بحث شده است.
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الكترونيكــي از مقاومت متغير به منظور كنترل حجم صدا 
(ولوم) يا ساير كنترل ها استفاده مي شود.

در شــكل 36-1-الف چند نمونه مقاومت متغير و در 
شــكل 36-1-ب عالمت فني آن ها نشان داده شده است. 
مقاومت متغير داراي ســه پايه اســت كه بــه مدار متصل 
مي شــود. هنگامي كه در نقــش تنظيم كننــده ي جريان 
در مــدار به كار مــي رود فقط از پايه ي وســط و يكي از 
پايه هاي طرفين اســتفاده مي شــود. با تغيير محور مقاومت 

متغير، مقدار تغيير مي كند.

شكل 36-1 چند نمونه مقاومت متغير و عالمت اختصارى 
آن ها

الف ـ چند نمونه پتانسيومتر پر كاربرد در الكترونيك

ب - عالمت اختصارى

5-11-1 تــوان ماكزيمم مجــاز مقاومت ها: وقتي 
جريــان الكتريكي از مقاومت عبــور مي كند، گرما توليد 
مي شــود. هر قدر شــدت جريان عبوري از يك مقاومت 
بيش تر باشــد، مقدار حرارت توليد شده نيز بيش تر است. 
در صورتي كه گرماي توليد شــده از حــد معيني تجاوز 
كند، مقاومت آسيب مي بيند. به اين سبب براي گرم شدن 
مقاومت محدوديــت در نظر مي گيرند. مقدار محدوديت 
گرمــا را با مقدار توان مجاز مقاومت بيان مي كنند. مقدار 
توان الكتريكي تلف شده در مقاومت هرگز نبايد از مقدار 
مجــاز آن تجاوز نمايد. توان مجــاز مقاومت ها به بزرگي 
ابعاد آن بستگي دارد. هر قدر ابعاد مقاومت بزرگ تر باشد 

توان مجاز آن بيش تر است.
مقــدار توان P كــه در مقاومت تلف مي شــود (توان 
به صورت گرما تلف مي شــود) به مقدار ولتاژ دوســر آن 
و جريــان عبــوري از آن بســتگى دارد، و از رابطه ي زير 

محاسبه مي شود:
P V.I=

 V بر حســب وات و مقدار P در رابطــه ي بــاال مقدار
برحسب ولت و I بر حسب آمپر است.(شكل 1-37) 

شكل 37-1 جريان عبورى و ولتاژ در يك مقاومت

V

I I

R

I باشد مقدار توان  / A,V V= =0 5 2 مثال8-1: اگر
تلف شده در مقاومت چند وات است؟
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P V I / W= × = × =2 0 5 1 P W=1

مقدار تـوان ماكزيمـم مجـاز مقاومت ها را 
كارخانه ى سازنده تعيين مى كند.

در صورتي كه I برحسب ميلي آمپر و V برحسب ولت 
باشد، مقدار توان برحسب ميلي وات به دست مي آيد.

W mW=1 1000

از  الكترونيكـى  مدارهـاى  اغلـب  در 
وات تا 0/5 وات يا 1

4
مقاومت هـاى 0/25 وات  يا

وات استفاده مى شود. 1
2

6-11-1 بستن مقاومت ها به صورت سري: به مدار 
(شكل 38-1-الف و ب ) توجه كنيد، در اين مدار شرايط 

زير حاكم است:
1- مقدار I  در مقاومت هاي R1 و R2 يكسان است.

V  است . V V= +1 2 2- مقدار 
V  است. IR ,V IR= =2 2 1 1  -3

R  است. R R= +1 2 4- مقاومت كل مدار برابر با 
R باشــد، مقدار   ,R= Ω = Ω2 12 1 درصورتــي كــه 

Rمي شود. = + = Ω1 2 3

شكل 38-1 تقسيم ولتاژ در مقاومت ها به صورت سرى

R1 R2I I 

V1

V

V2

بالف

7-11-1 بســتن مقاومت ها به صــورت موازي: به 
شــكل 39-1- الف وب توجه كنيد. در اين شكل شرايط 

زير حاكم است:

شكل 39-1 مقاومت ها به صورت موازى

R1I1

I2 R2

V

I I 

بالف

= 4Ω

= 4Ω

I ، مقادير I1 و I2 بستگي به مقاومت هاي  I I= +1 2  -1
R1 و R2 دارد. اگــر R1 برابر R2 باشــد I1 برابر I2 خواهد 

شد.
R  باشد  ,R , I A= Ω = Ω =2 14 4 3 مثال 9-1: اگر 
I  خواهد شد، زيرا همواره بايد / A, I / A= =2 11 5 1 5 مقدار

I  شود. (شكل 1-40) I I A= + =1 2 3
R  = 41I  = 1.5A1

I  = 1.5A2

R  = 42

I = 3A I = 3A 

شكل 40-1 تقسيم جريان در مقاومت هاى موازى

2- مقدار ولتاژ دوســر مقاومت هــاي R1 و  R2 با هم 
V I R I R= =1 1 2 2 برابر است يعني: 

3- مقاومــت معادل مدار از هــر يك از مقاومت هاي 
R1 و R2 كم تــر اســت. مثًال اگر R1  = R2  باشــد، مقدار

R خواهد شد. (شكل1-41)  RR = =1 2

2 2
R  = 41I1

I2

R  = 42

II

شكل 41-1 دو مقاومت مساوى به صورت موازى

  R باشــد، مقدار R R= = Ω1 2 4 مثـال 10-1 اگر 
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برابر است با: 

R RR = = = = Ω1 2 4 22 2 2 R = Ω2

مثـال 11-1: باتوجه به شــكل 42-1 مقادير زير را 
به دست آوريد.

الف) شدت جريان در مقاومت هاي 2 اهمي و 4 اهمي.
ب) ولتاژ دو سر مقاومت هاي 2 اهمي و 4 اهمي.

ج) ولتاژ تغذيه ي مدار.

شكل 42-1 مدار سرى

2
2A

V

R۲R۱

پاسـخ الف) با توجه به شكل 42-1 چون مدار سري 
اســت جريان عبوري از مقاومت هاي 2اهمي و 4اهمي با 

هم برابر است و همان 2 آمپر مي باشد.
پاسخ ب)

R

R

V IR V
V IR V

= = × =
= = × =

1 1

2 2

2 2 4
2 4 8

پاسخ ج)

V V V V= + = + =1 2 4 8 12

مثـال 12-1: با توجه به شــكل 43-1 مقادير زير را 
به دست آوريد:

.(I) الف) مقدار جريان كل عبوري از مدار
ب) ولتاژ دو سر هر يك از مقاومت هاي 6 اهمى.

ج) ولتاژ تغذيه.

I

R  = 6Ω1

R  = 6Ω2

I  = 2A2

I  = 2A1

V

شكل 43-1 مربوط به تقسيم جريان در 
مقاومت هاى موازى

پاسـخ الف) جريان كل مدار از مجموع جريان هاى 
I1 و I2 به دست مى آيد.

I I I A= + = + =1 2 2 2 4

پاسخ ب) ولتاژ دوسر هريك از مقاومت ها از حاصل 
ضرب جريان در مقاومت به دست مي آيد:

V(6 اهمى)
V(6 اهمى)

I R V
I R V

= = × =
= = × =

1 1

2 2

2 6 12
2 6 12

پاسـخ ج) در مدار موازي ولتاژ تغذيه برابر اســت با 
ولتاژ دوسر هر يك از مقاومت ها.

V V V V= = =1 2 12

در ارتبـاط بـا مدارهـاى سـرى و مـوازى 
مقاومت ها بـه طور مفصـل در مبانى برق بحث 

خواهد شد.
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12-1 الگوى پرسش
1-12-1 با توجه به شكل 44-1 به سؤاالت زير پاسخ 

دهيد:

شكل 44-1 مربوط به محاسبه جريان و 
ولتاژ در مقاومت

5

A

10V

R=

A چه مقدارى را نشان مى دهد؟ الف) آمپرمتر 
ب) مقدار افت ولتاژ در دو سر مقاومت 5 اهمى چند 

ولت است؟ (از مقاومت آمپرمتر صرف نظر مى شود).
ج) مدار را مجدداً ترسيم كنيد و در دو سر مقاومت 5 
اهمى يك ولت متر قرار دهيد و قطب هاى آن را مشخص 

كنيد.
2-12-1 در صورتى كه ولتاژ دو سر المپى برابر با 12 
ولت و جريان عبورى از آن 4 آمپر باشــد، مقاومت المپ 

چه قدر است؟
3-12-1 در صورتــى كــه جريــان عبــورى از يك 
مقاومت 10 اهمى برابر با 2 آمپر باشــد، ولتاژ دو ســر آن 

چند ولت خواهد بود؟
4-12-1 با توجه به شكل 45-1 مقادير زير را به دست 

آوريد:
 V باشــد، مقدار R K , I mA= Ω =2 5 الـف) اگــر 

چند ولت است؟
I باشــد، مقدار R چند  mA, V V= =3 12 ب) اگر 

كيلو اهم است؟
R باشد، مقدار I برابر با  K ,V V= Ω =5 10 ج) اگر 

چند ميلى آمپر است؟
د) مقدار توان تلف شده در مقاومت را در هر يك از 

مراحل الف، ب و ج محاسبه كنيد.

شكل 45-1 بررسى قانون اهم
R

I

V

5-12-1 مقــدار مقاومت هــاي نشــان داده شــده در 
شــكل هاي 46-1-الــف-ب را با اســتفاده از كد رنگي 

مقاومت ها تعيين كنيد.

شكل 46-1 كد رنگى مقاومت ها

بنفش

نارنجى

قرمز
قهوه اى

سياه زرد

بالف

6-12-1 نوارهاي رنگي مقاومت هاي زير را مشخص 
كنيد.

ج)  ب)    Ω10Ω150/ Ω3 9 الف) 
و)  هـ)     KΩ10KΩ330MΩ1 د)

7-12-1 در مدار شكل 47-1 مقادير زير را به دست 
آوريد:

الف) جريان عبوري از مقاومت 3 اهمي.
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ب) جريان عبوري از مقاومت 6 اهمي.
ج) ولتاژ در دو سر مقاومت 3 اهمي.
د) ولتاژ در دو سر مقاومت 6 اهمي.

هـ) ولتاژ منبع تغذيه.

1A
3

V

شكل 47-1 مربوط به بررسى ولتاژ و 
جريان در مدار سرى

8-12-1 با توجه به شكل 48-1 جريان عبورى از هر 
مقاومت و ولتاژ تغذيه را محاسبه كنيد.

شكل 48-1 مربوط به بررسى جريان و ولتاژ در مدار 
موازى

6mA

2k

2k

V

9-12-1 مــداري رســم كنيد كــه با اســتفاده از دو 
مقاومت 10 اهمي يك مقاومت 5 اهمي به دست آيد.

(Capacitors) 13-1 خازن ها
1-13-1 خازن چيست؟ خازن قطعه اي الكترونيكي 
است كه مي تواند بار الكتريكي را به صورت الكترون در 
خــود ذخيره كند و در صورت نياز انــرژي را به مدار باز 

گرداند.
2-13-1 ســاختمان خــازن: بــا توجــه بــه شــكل 
49-1- الــف در مي يابيم كه خــازن از دو صفحه ي فلزي 
موازي تشكيل شده است. بين دو صفحه ي فلزي اليه اي از 

جنس عايق قرار دارد. اليه ي عايق را دي الكتريك مي نامند. 
عالمت فني خازن در شكل 49-1- ب آمده است.

شكل 49-1 قسمت هاى مختلف يك خازن

دى الكتريك
صفحات

پايه

ب- عالمت فنىالف- شكل ظاهرى

3-13-1 ظرفيت خــازن (Capacitance): توانايي 
خــازن را در ذخيــره  ي بــار الكتريكــي، ظرفيــت خازن 
مي گوينــد. بنابراين هر قدر ظرفيت خازن بيش تر باشــد، 
مي توانــد بار الكتريكــي بيش تري ذخيره كنــد. ظرفيت 
خازن به شــكل فيزيكي آن وابسته اســت. هر قدر سطح 
مشترك صفحات خازن بيش تر و ضخامت دى الكتريك 
آن نازك تر باشــد ظرفيت خازن بيش تر اســت. ظرفيت 

خازن به جنس عايق نيز بستگي دارد.
واحــد ظرفيت خازن فاراد اســت. فاراد را با F نشــان 
مي دهند. به دليل بزرگي فــاراد، از واحدهاي كوچك تر 
، نانوفــاراد (NF) و پيكوفاراد  ( F)µ يعنــي، ميكروفــاراد 

(PF) استفاده مي شود.

F , F= µ1 1000000 F NFµ =1 1000 NF PF=1 1000

4-13-1 ولتاژ كار خازن:
(WV) Working Voltage

 حداكثــر مقدار ولتاژ dc يا ماكزيمــم ولتاژ ac را كه 

خــازن مي تواند تحّمل كند، بــه طوري كه دي الكتريك 
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آن آســيب نبيند، ولتاژ كار خازن يا WV مي نامند. مقدار 
ولتاژ كار خازن را معموالً روي آن مي نويسند يا مقدار آن 

توسط كارخانه ي سازنده اعالم مي شود.
Fµ47 براي مثال، در شكل 50-1 مقدار ظرفيت خازن 

و ولتاژ كار آن 50 ولت است.

شكل 50-1 يك نمونه خازن

14-1 انواع خازن 
1-14-1 خازن هاي ثابــت: خازن هاي ثابت معموالً 
داراي ظرفيت ثابتي هستند و براساس جنس دي الكتريك 
نام گذاري مي شوند و بسيار متنوع اند. از انواع خازن هاي 
ثابت مي توان خازن هاي پلي استر، سراميك و ميكا را نام 

برد (شكل 1-51).

شكل 51-1 انواع خازن ثابت

خازن هــاي  الكتروليتــي:  خازن هــاي   1-14-2
الكتروليتي همان خازن هاي ثابت اند كه معموالً با ظرفيت 
باال ساخته مي شــوند. خازن هاي الكتروليتي قطبي هستند، 

يعني هنگام اتصال آن ها به مدار بايد قطب مثبت و منفي آن 
را در نظر داشــت. شكل 52-1 تصوير ظاهري چند نمونه 

خازن الكتروليتي و عالمت فني آن را نشان مي دهد.

شكل 52-1 شكل ظاهرى خازن الكتروليتى و 
عالمت اختصارى آن

3-14-1 خازن هاي متغير: خازن هــاي متغير داراي 
دو مجموعه صفحات ثابــت و متحرك اند كه به موازات 
يكديگر نصب شــده اند و بين آن ها ماده ي دي الكتريك 
قــرار دارد (شــكل 53-1). بــا حركــت دادن صفحات 
متحرك، ظرفيت خازن تغييــر مي كند. از اين نوع خازن 
در تنظيــم موج راديو براي گرفتن ايســتگاه هاي مختلف 

راديويي استفاده مي شود.

شكل 53-1 نمونه اى از خازن متغير و نماد مدارى آن
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4-14-1 شــارژ خــازن: اگر مداري را طبق شــكل 
54-1- الــف ببنديــم، تعــدادي از الكترون هــاي قطب 
منفــي باتري جــذب صفحــه ي Y و هم زمــان تعدادي 
از الكترون هــاي صفحــه ي X جذب قطــب مثبت باتري 
مي شــوند. به اين ترتيب صفحه ي Y داراي بار الكتريكي 
منفي و صفحه ي X داراي بار الكتريكي مثبت خواهد شد. 
اين عمل را شــارژ شــدن خازن مي نامند. در شروع شارژ 
جرياني در مدار به وجود مي آيد كه پس از شــارژ شــدن 
خازن متوقف مى شــود. يك خازن پس از شــارژ شــدن 
مي توانــد مانند باتري عمل كند، زيــرا مقداري از انرژي 
باتري را در خود ذخيره كرده اســت. ولتاژ دو ســر خازن 

پس از شارژ كامل دقيقاً برابر با ولتاژ باتري خواهد بود.
شــارژ خازن، معموالً خيلي ســريع اتفاق مي افتد. در 
صورتي كه طبق شــكل 54-1-ب مقاومتي را به صورت 
سري با خازن ببنديم، زمان شارژ شدن خازن زياد مي  شود. 
منحني زمان شــارژ خازن در شــكل 54-1- ج نشان داده 

شده است.

xy

شكل 54-1- الف شارژ خازن

شكل 54-1 شارژ خازن
ج- منحنى شارژ خازنب- افزايش زمان شارژ

R

C

º
t

V

5-14-1 تخليه ي خازن (دشــارژ): خازن مي تواند 
انرژي ذخيره شــده را تــا مدت زيادي پس از شــارژ در 
خود نگه دارد. در اين حالت تخليه ي خازن از طريق نفوذ 
در دي الكتريك انجام مي شــود كه بســيار كند است، در 
صورتي كه يك هادي در دو سر خازن قرار دهيم، خازن 
سريعاً دشارژ مي شــود. يعني انرژي ذخيره شده درخازن 

در مسير هادي تخليه مي شود.
چنان چه مقاومتي را بين دو پايه ي خازن طبق شــكل 
55-1- الف قرار دهيم سرعت تخليه ي خازن كند خواهد 
شــد شــكل 55-1- ب  منحنى تخليه يا دشــارژ خازن را 
برحسب زمان نشــان مى دهد. يادآور مي شود هرگز نبايد 
خــازن را از طريق اتصال كوتاه تخليه نمود زيرا آســيب 

مي بيند.

شكل 55-1 تخليه ى خازن

RC

º
t

V

الف ـ تخليه ى خازن از طريق
مقاومت

ب ـ منحنى دشارژ

6-14-1 رفتار خازن در جريان هاي Dc و Ac : در 
شكل 56-1- الف منبع تغذيه dc است. در لحظه ي شارژ 
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خــازن، جرياني لحظه اي از مدار عبور مي كند كه ســبب 
شارژ خازن مي شود و ســپس متوقف مي گردد. بنابراين، 
در اين حالت المپ روشــن نمي شود؛ پس خازن جريان 

مستقيم يا dc را ازخود عبور نمي دهد.
در شكل 56-1- ب منبع تغذيه ac است. در اين مدار 
المپ روشــن مي شود، زيرا به ســبب عوض شدن جهت 
جريان ac خازن در هر لحظه شارژ و دشارژ مي شود و در 

نتيجه المپ را روشن نگاه مي دارد.

ac و dc شكل 56-1 خازن در جريان

الف ـ خازن مانع عبور 
جريان dc مى شود

 ac ب ـ خازن جريان
را عبور مى دهد

15-1 الگوي پرسش
/ نوشــته شــده  F WVµ0 1 25 1-15-1 روي خازني 

است، مفهوم آن چيست؟
2-15-1 چرا نمي توان خازني با ولتاژ كار 250 ولت 

را در ولتاژ 300 ولت به كار برد؟
3-15-1 خازن هــاي زيــر را به ترتيــب مقادير آن ها 

PF / F / NF PF− µ − −100 4 7 2 2 2200 مرتب كنيد:
 ac 4-15-1 در صورتي كه بخواهيم از مداري جريان
عبور كند ولي جريــان dc عبور نكند چه قطعه اي را بايد 

به كار بريم؟

5-15-1 سه ويژگي مهم خازن را نام ببريد.

كار با نرم افزار
يـا  سـيم  مولتـي  نرم افـزار  از  بااسـتفاده 
اديسون، انواع خازن ها را معرفي كنيد و نحوه ي 
شـارژ و دشـارژ خازن را به نمايـش در آوريد. 
دانش آمـوزان مي توانند اين فعاليت را در منزل 
به اجرا در آورند. تعدادي از تصاوير ارائه شـده 
در اين قسـمت نيز توسـط نرم افزار اديسـون 

طراحي شده است.

(Transformers) 16-1 ترانسفورماتورها
1-16-1 يكي از قطعات مهم الكتريكي ترانسفورماتور 
اســت. ترانســفورماتور مي تواند ولتاژ يــا جريان متناوب 
را افزايش يا كاهش دهد. يك ترانســفورماتور افزاينده، 
ولتــاژ را افزايش و بر عكس جريــان را كاهش مي دهد. 
ترانســفورماتور كاهنــده، ولتــاژ را كاهــش و جريان را 

افزايش مي دهد.
يــك ترانســفورماتور حداقل از دو ســيم پيچ و يك 
هسته ي آهني تشــكيل مي شود. ســيم پيچ ها را به ترتيب 
ســيم پيچ اوليه1 و ســيم پيچ ثانويه2 مي نامند. ارتباط سيم 
پيچ هــاي اوليه و ثانويه با يكديگر الكتريكي نيســت بلكه 
مغناطيسي است. ســيم ها روي هسته اي از جنس آهن نرم 

پيچيده شده اند. (شكل 1-57).

١- step up Transformer 
٢- step down Transformer 
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ســيم ها ممكن است طبق شكل 57-1- الف روي هم 
يا طبق شــكل 57-1- ج مســتقل از هم پيچيده شوند. در 
شــكل 57-1 شــكل ظاهري چند نمونه ترانسفورماتور را 

مشاهده مي كنيد.

شكل 57-1 چند نمونه ترانسفورماتور
جالف ب

ولتـــاژ متنـــاوب بـــه ســـيم پيــچ اوليــــه، (ورودي 
ترانســفورماتور) داده مي شــود و ولتاژ خروجي از دو سر 
ثانويه (خروجي ترانســفورماتور) دريافت مي گردد. اگر 
ترانسفورماتور افزاينده باشــد ولتاژ ثانويه بيش تر از اوليه 
و اگر ترانســفورماتور كاهنده باشــد ولتاژ ثانويه كم تر از 
اوليه اســت. توجه داشته باشــيد كه از نظر تئوري همواره 
توان اوليه ي ترانسفورماتور با توان ثانويه ي آن تقريباً برابر 

است، يعني:

P P P S S S P SP V I ,P V I P P= × = × ⇒ ≅

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
توان 
اوليه

توان 
اوليه

توان 
ثانويه

توان 
ثانويه

ولتاژ 
اوليه

جريان 
اوليه

ولتاژ 
ثانويه

جريان 
ثانويه

يادآوري مي شــود به علت تلفات ايجاد شده در مدار 
اوليه و ثانويه، عمًال توان خروجي ترانســفورماتور از توان 
ورودي آن اندكي كم تر اســت، هر چند در محاســبات 
معمولــي آن ها را برابر در نظر مي گيرند (از تلفات صرف 

نظر مي كنند).
P SP P=

عالمت فني ترانســفورماتور افزاينده در شكل 1-58- 
الف و ترانسفورماتور كاهنده در شكل 58-1- ب ترسيم 

شده است.

شكل 58-1 انواع ترانسفورماتور
بالف

2-16-1 نسبت تعداد دور: نسبت ولتاژ اوليه به ولتاژ 
ثانويه تقريباً برابراســت با نسبت تعداد دور سيم پيچ اوليه 

به تعداد دور سيم پيچ ثانويه.

ولتاژ اوليهتعداد دور اوليه
ولتاژ ثانويهتعداد دور ثانويه

=

P P

S S

V N
V N

=

→
→

تعداد دور اوليه
تعداد دور ثانويه

= K

نسبت فوق را نسبت دور يا نسبت تبديل ترانسفورماتور 
مي گويند.

مثال 13-1: اگر در يك ترانسفورماتور افزاينده سيم 
 SN = PN دور و سيم پيچ ثانويه2000 پيچ اوليه1000=

دور و ولتاژ اوليه 12 ولت داشته باشند تعيين كنيد:
2- ولتاژ ثانويه  1- نسبت تبديل 

P

S

NK
N

= = = =
1000 1
2000 2

نسبت تبديل

P

S S

VK ,
V V

= ⇒ =
1 12
2 SV V= 24
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در ايــن مثال، بــا توجه به نســبت تبديل، بــه راحتي 
مي توانيــم حدس بزنيم كه ولتاژ ثانويه دو برابر ولتاژ اوليه 

و جريان ثانويه نصف جريان اوليه است. چرا؟
مثـال 14-1: در يك ترانســفورماتور كاهنده اگر 
SN و ولتاژ ثانويــه برابر با 3 ولت  = PN و 500 =1000

باشد تعيين كنيد نسبت تبديل و ولتاژ اوليه را.

P

S

NK
N

= = =
1000 2500

P P

S

V VK ,
V

= ⇒ =2 3 PV V= 6

با توجه به نســبت تبديل، به آســاني مي توان دريافت 
كه ولتــاژ ثانويه نصف ولتاژ اوليه و جريان ثانويه دو برابر 

جريان اوليه است. چرا؟
مثال 15-1: يك ترانسفورماتور كاهنده طبق شكل 
59-1 براي روشــن كردن يك المپ 12 ولتي، ولتاژ برق 
شــهر را از 240 ولت به 12 ولت كاهــش مي دهد. تعيين 

كنيد:

12V240V
AC

شكل 59-1 مربوط به محاسبات ترانسفورماتور

الف- نسبت تبديل ترانس.
ب- در صورتي كه تعداد دور ثانويه 100 باشد، تعداد 

دور اوليه چه قدر است؟
ج- در صورتــي كه جريان عبــوري از ثانويه 2 آمپر 

باشد جريان اوليه چه قدر خواهد بود؟

پاسخ الف)  

P

S

VK
V

= = =
240 20
12 1

PV V= 240 SV V=12

ترانس 20 به يك كاهنده

پاسخ ب )   

p p
p

s

N N
K , , N

N
= = =20 2000100

تعداد دور اوليه

پاســخ ج )  ولتاژ در ثانويه به اندازه ي 20 برابر كاهش 
يافته، پس شدت جريان در آن به اندازه ي 20 برابر افزايش 
يافته اســت، بنابراين شدت جريان در اوليه به اندازه ي 20 

برابر كم تر از جريان ثانويه است.

p sI I / A= = × = × =
1 12 0 120 20

جريان اوليه

pI / A=0 1

فعاليت فوق برنامه
تحقيق كنيد آيا نرم افزاري براي محاسبه ي 
ترانسفورماتور وجود دارد؟ در صورت دسترسي 
به آن براي محاسـبه ي ترانسفورماتور استفاده 

كنيد.

17-1 الگوى پرسش
1-17-1 نســبت دور ترانســفورماتورهاي زيــر را به 

دست آوريد.
 s pN , N= =400 الف) 200

s pN , N= =300 600 ب) 
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s pV V,V V= =4 1 ج) 
s pV V,V V= =2 10 د) 

2-17-1 با توجه به شكل 60-1 به سؤاالت زير پاسخ 
دهيد:

شكل 60-1 مربوط به محاسبات ترانسفورماتور

الف

ج

ب

د

s(V چه قدر است؟ ) a: در شــكل 60-1- الف مقدار ولتاژ ثانويه 
p(V چه قدر است؟ ) b: در شــكل 60-1- ب مقدار ولتاژ اوليه 
s(N چه قدر اســت؟ ) c: در شــكل 60-1-ج تعداد دور ثانويه 
p(N چه قدر اســت؟ ) d: در شكل 60-1- ج تعداد دور اوليه 

3-17-1 در يك ترانســفورماتور اگر ولتاژ اوليه 240 
ولت ac و ولتــاژ ثانويه 480 ولت ac و جريان اوليه 200 
ميلى آمپر باشد، جريان در سيم پيچ ثانويه چه قدر است؟

(Transducers) 18-1 مبدل ها
مبدل به وســيله اي گفته مي شود كه در مقابل تغييرات 
يك نوع انرژي حســاس باشد يا يك نوع انرژي را به نوع 
ديگر تبديل كند. از اين حساسيت يا تبديل انرژي از يك 
نوع به نوع ديگر مي توان براي كنترل نوع ديگري از انرژي 
اســتفاده نمود. مبدل ممكن است تحت تأثير فشار، درجه 
حرارت، حركت سيال ها، ارتعاش، ولتاژ الكتريكي يا ساير 
انواع انــرژي عمل كند. غالباً تغييرات ضعيف كميت هاي 

الكتريكــي ايجاد شــده در مبدل را توســط يك تقويت 
كننــده، تقويت مي كنند و پس از پردازش، آن را براي به 
كار انداختن يك نشان دهنده يا يك مدار كنترل كننده به 
كار مي برند. به عنوان مثال با اســتفاده از مبدل ها مي توانند 
دماي يك كوره را كنترل كنند.در شــكل 61-1 مثالى از 

عملكرد مبدل ها را مشاهده مى كنيد.

شكل 61-1 مثالى از عملكرد مبدل ها

سيستم الكترونيكىمبدل خروجى
مبدل ورودى

مانند بلندگو، رله، 
موتور، المان حرارتى، 

نمايش گر و...

مانند راديو، ضبط 
صوت، تلويزيون 

وكامپيوتر

مانند ميكروفون، 
ترميستور، مقاومت 
تابع نور LRD يا 

صفحه كليد

معرفى سايت
بـراى كسـب اطالعـات بيش تـر در مـورد 
رشته ى الكترونيك مى توانيد به وب گاه (سايت) 

WWW.Tvoccd.sch.irWWW.Tvoccd.sch.ir مراجعه كنيد.

1-18-1 مبدل هاي ورودي:
الف) ميكروفون: ميكروفون وسيله اي است كه انرژي 
مكانيكــي صوت را به انرژي الكتريكي تبديل مي كند، به 
اين صورت كه ارتعاشات مكانيكي به يك صفحه ي قابل 
ارتعاش، كه ديافراگم ناميده مي شــود، برخورد مي كند و 
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آن را بــه جلو و عقب مي راند. در اثر اين حركت اســت 
كه انــرژي الكتريكي توليد مي شــود. ميكروفــون انواع 
مختلف دارد كه متداول ترين آن ميكروفون با ســيم پيچ 
متحرك يا ميكروفون ديناميكي است. شكل 62-1- الف 
ســاختمان ميكروفون الكترو ديناميكى را نشــان مى دهد. 
نوع ديگر ميكروفون كه كاربرد وســيعي در سيســتم هاي 
صوتي بــا كيفيــت بــاال دارد، ميكروفون خازني اســت

(شــكل 62-1-ب). در (شــكل 62-1-ج) عالمــت فني 
ميكروفون را مشاهده مي كنيد.

شكل 62-1 انواع ميكروفون، ساختمان و 
عالمت فنى آن

ب- تصوير ظاهرى دو نوع ميكروفون خازنى

الف ـ ساختمان ميكروفون الكتروديناميكى

سيم هاى
 خروجى

ديافراگمسيم پيچهسته

ج- عالمت فنى ميكروفون

ب) ترميســتور (�ermistor): ترميستور، يا مقاومت 
حرارتي، مقاومتي است كه مقدار آن در اثر تغييرات گرما 

تغيير مي كند. ترميستور بر دو نوع است:
1- مقاومــت با ضريــب حرارتي منفــي (NTC): در 
صورتي كه در اثر باال رفتن دما، مقدار مقاومت الكتريكي 

كاهش يابد، اين مقاومت را NTC مي نامند.
2- مقاومــت با ضريــب حرارتي مثبــت  (PTC): در 
صورتي كه در اثر باال رفتن دما، مقدار مقاومت الكتريكي 

افزايش يابد، مقاومت را PTC مي نامند.

Thermistor = Thermal  Resistor

مقاومت حرارتي
NTC=Negative Temperature Coeficient

ضريب حرارتي منفي 
PTC= Positive Temperature Coeficient

ضريب حرارتي مثبت

با اســتفاده از اين خاصيت، يعني تغيير مقاومت در اثر 
دما، ترميســتور ساخته مي شــود و از آن، براي تبديل دما 
به انرژي الكتريكي اســتفاده مي شــود. در شكل 1-63- 
الــف-ب- ج و د نمونه هايي از ترميســتور و عالمت فني 

آن ها را مشاهده مي كنيد.

شكل 63-1- الف شكل ظاهرى چند نمونه 
مقاومت حرارتى
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شكل 63-1- ب شكل ظاهرى چند نمونه ى 
ديگر از مقاومت حرارتى

شكل 63-1- ج عالمت اختصارى
PTC

t

شكل 63-1- د عالمت اختصارى
NTC

t

ج) مقاومت تابــع نور يا LDR: مقاومت هاي تابع نور 
مقاومت هايي هستند كه مقدار آن ها در اثر تابش نور تغيير 
مي كند. از اين مقاومت هــا جهت تبديل انرژي نوراني به 
انرژي الكتريكي اســتفاده مي شود. در شكل هاي 1-64- 
الف و ب چند نمونه LDR و عالمت فني آن را مشــاهده 
مي كنيد. معموالً مقدار مقاومت LDRها در اثر تابش نور 

كم مي شود.

شكل 64-1 تصوير ظاهرى و عالمت اختصارى مقاومت 
LDR

ب ـ عالمت الف ـ شكل ظاهرى
اختصارى

LDR= Light Dependent Resistor

د) كليدهــا: مي دانيم هنگامي كه كليد يك دســتگاه 
را مي زنيم، انرژي الكتريكي وارد دســتگاه مي شود و آن 
را به كار مي اندازد. بنابراين كليد يك وســيله ي مكانيكي 
جهت كنترل مدار اســت. از ايــن رو كليدها را به منزله ي 
مبدل هاي ورودي سيستم نيز مي شناسند. در شكل 1-65- 
الــف- ب- ج و د چند نمونه كليــد و عالمت فني آن را 

مشاهده مي كنيد.

شكل 65-1 چند نمونه كليد و عالمت فنى آن ها

ب ـ كليد فشارى معمولىالف ـ كليد كلنگى

دـ كليد فشارى صفحه كليدج ـ كليد كشويى تبديل

2-18-1 مبدل هــاي خروجــي: مبدل هاي خروجي 
مبدل هايي هســتند كه انرژي موجود در خروجي سيستم 
را به نوع ديگري از انرژي قابل اســتفاده تبديل مي كنند. 
از انواع مبدل هاي خروجي مي تــوان بلندگوها، بوبين ها، 
موتورهاي الكتريكي، المپ هــا و ... را نام برد. در زير به 

شرح تعدادي از آن ها مي پردازيم:
الــف) بلندگــو (Loud Speaker): بلندگــو انــرژي 
الكتريكي حاصل از صوت را به انرژي مكانيكي صوتي، 



1

31

كه قابل شــنيدن اســت تبديل مي كند. بلندگو با سيم پيچ 
متحرك مشابه ميكروفون با سيم پيچ متحرك است و آن 
را بلندگوي ديناميكي مي نامند. در شكل 66-1 يك نمونه 

بلندگو و عالمت فني و ساختمان داخلي آن آمده است.

شكل 66-1 يك نمونه بلندگو، همراه با برش و عالمت 
فنى آن

صفحه ى نگهدارنده ى 
ديافراگم به صورت 

معلق

نگهدارنده ى بيرونى 
ديافراگم به صورت 

سيگنال الكتريكىمعلق

درپوش گردگير

لبه ى بيرونى 
ديافراگم

عالمت فنى بلندگو

مغناطيس
 دائمى

مخروط 
ديافراگم

سيم پيچ

ب) بوبيــن يــا ســولونوييد (Solenoid): بوبيــن يــا 
سولونوييد از تعدادي حلقه ي سيم پيچ تشكيل شده است 
كــه در اثر عبور جريــان الكتريكــي از آن، در اطرافش 
خاصيت مغناطيسي ايجاد مي شود. هر قدر تعداد دورهاي 
سيم پيچ و جريان عبوري از آن بيش تر باشد، شدت ميدان 
مغناطيسي نيز بيش تر خواهد شد. در صورتي كه يك هسته 
از آهــن نرم نيز در داخل بوبين قرار گيرد، شــدت ميدان 

مغناطيسي بيش تر مي گردد. حال اگر يك جسم آهني را 
به هسته نزديك كنيم، جسم آهني جذب هسته مي شود و 
اين به معني آن است كه با استفاده از بوبين مي توان انرژي 

الكتريكي را به انرژي مكانيكي تبديل كرد.
در شــكل 67-1- الــف-ب – ج و د بوبيــن بــدون 
هســته ي آهنــي و با هســته ي آهني وعالمــت فني آن را 

مالحظه مي كنيد.

شكل 67-1 انواع بوبين

ب ـ بوبين با هسته ى آهنىالف ـ بوبين بدون هسته ى آهنى

دـ كاربرد بوبين در شير برقىج ـ بوبين با هسته ى آهنى

ج) رله (Relay): رله يا كنتاكتور، يك كليد الكتريكي 
اســت. در هر رله يك بوبين وجــود دارد كه در اثر عبور 
جريان الكتريكي از آن، مغناطيس مي شــود. با مغناطيس 
شــدن بوبين، صفحــه اي فلزي، كــه تعــدادي كنتاكت 
(اتصال) روي آن نصب شــده اســت، حركت مي كند و 
موجب مي شــود تعدادي از كنتاكت ها بسته يا باز شوند. 
معمــوالً كنتاكت هاي رله جريان زيــادي را از خود عبور 
مي دهند. به اين سبب با اســتفاده از رله مي توان با جريان 
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بسيار كم، جريان هاي زياد را تحت كنترل قرار داد. از رله 
براي زنگ اخبار نيز استفاده مي شود. در شكل 68-1 چند 

نمونه رله و عالمت فني آن نشان داده شده است.

ب ـ نوع ديگرى از رله ى معمولىالف ـ رله ى معمولى

عالمت فنى رله

دـ نوع ديگرى از رله ى مينياتورىج ـ رله ى مينياتورى

شكل 68-1 انواع رله

د) المپ هــا: المپ ها انــرژي الكتريكــي را به انرژي 
نوراني تبديل مي كنند. در المپ هاي رشته اي فقط 2 درصد 
از انرژي الكتريكي به انرژي نوراني تبديل مي شــود و 98 
درصد بقيه، ناخواســته به انرژي گرمايي تبديل مي شــود. 
در المپ هاي فلورسنت تبديل انرژي الكتريكي به نوراني 
حدوداً 10 تا 12 درصد اســت. المپ هاي LED كه به نام 
ديودهاي منتشــر كننده ي نور نيز ناميده مي شوند، انرژي 
الكتريكي را مســتقيماً به انــرژي نوراني تبديل مي كنند و 

بازدهي آن ها باال است.

LED= Light Emitting Diode

هـــ) موتور الكتريكي: موتور الكتريكي مبدلي اســت 
كــه انرژي الكتريكي را به انرژي مكانيكي دوراني تبديل 
مي  كند. در بســياري از وسايل الكتريكي خانگي، از قبيل 
يخچال، پنكه، ماشــين لباس شــويي و نيــز در ربات هاي 
صنعتــي و در خط مونتاژ كارخانه هــا از موتور الكتريكي 
اســتفاده مي شود، در شــكل 69-1- الف تا هـ چند نمونه 

موتور الكتريكي وعالمت فني آن ها رسم شده است.

شكل 69-1 انواع موتور و عالمت فنى آن ها

الف ـ موتور كوچك براى استفاده 
دردستگاه هاى الكترونيكى

ب ـ موتور كوچك مورد استفاده 
در ربات

عالمت فنى موتور

ج ـ موتور كوچك مورد استفاده 
در تايمر

هـ ـ موتور پرقدرت مورد استفاده در 
كولر و...

و) گرم كننده ها (Heaters): تمام گرم كننده ها مبدل 
انــرژي الكتريكي به گرمايي هســتند. به اين طريق كه در 
اثر عبور جريان از يك مقاومت الكتريكي انرژي گرمايي 
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ايجاد مي شود. از انواع اين مبدل ها مي توان بخاري برقي، 
اتوي برقي، سماور برقي و ... را نام برد.

19-1 الگوي پرسش
1-19-1 در شــكل 70-1 هــر مبــدل را بــا توجه به 
عالمت فنــي آن نام ببريد و عملكرد هــر يك را به طور 

خالصه شرح دهيد.

شكل 1-70
2-19-1 اصطالحــات مبدل هاي ورودي و خروجي 

در سيستم هاي الكترونيكي را توضيح دهيد.
3-19-1 با مراجعه به شــكل 71-1 به ســؤاالت زير 

پاسخ دهيد.
الـف: در شــكل 71-1- الف اگر ترميســتور از نوع 

PTC باشد و گرم شود نور المپ چه تغييري  مي كند؟

 NTC ب: در شكل 71-1- الف اگر ترميستور از نوع
باشد و گرم شود نور المپ چه تغييري مي كند؟

ج: در شكل 71-1-ب اگر در شرايط روشنايي روز، 
المپ روشن باشــد، در صورتي كه روي LDR پوشانده 

شود نور المپ چه تغييري مي كند؟

PTC و NTC شكل 71-1 مربوط به كاربردLDR و

L L

بالف

4-19-1 شش وسيله ي خانگي را نام ببريد كه در آن 
از موتور الكتريكي استفاده شده باشد.

5-19-1 چهار وســيله ي خانگي را نــام ببريد كه در 
آن ها انرژي الكتريكي به گرمايي تبديل مي شود.

اين نكته را به خاطر بسپاريد
وقتى خـود را براى بدتريـن وضعيت آماده 

مى كنم نگرانى در من اثر كم ترى  دارد.

براى هنرجويان عالقه مند
انـواع   IEEEIEEE سـايت  بـه  مراجعـه  بـا   
اسـتانداردهاى مربوط به نمادهاى فنى قطعات 
الكتريكى و الكترونيكى از قبيل استانداردهاى 
نمادهـاى  و  شناسـايى  را   IECIEC و   BSBS، ASAS

اسـتانداردهاى مختلـف را بـا هـم مقايسـه و 
گزارش كامل تهيه كنيد. سـپس گزارش خود را 

به صورت پاورپوينت به كالس ارائه دهيد.
 با مراجعه بـه منابع مختلف درباره ى ابعاد 
فيزيكى، ميزان ولتاژ و جريان بوبين ها و ميزان 
ولتاژ و جريان تيغه هاى رله هاى مختلف تحقيق 
كنيـد و پـس از تهيه ى گزارش كامـل و مصّور، 
آن را به صورت پاورپوينت به كالس ارائه دهيد.



هدف هـاي رفتـاري:هدف هـاي رفتـاري: پس از پايان اين فصــل از فراگيرنده انتظار 
مي رود كه:

1- اتم را تعريف كند.
2- قسمت هاي اصلي اتم را نام ببرد.

3- تعداد الكترون هاي هر اليه اتم را با استفاده از رابطه ي2n2محاسبه كند.
4- اليه ي واالنس و الكترون واالنس را تعريف كند.

5- هادي ها، نيمه هادي ها و عايق ها را تعريف كند.
6- باندهاي انرژي هادي ها، نيمه  هادي ها و عايق ها را توضيح دهد.

7- تجربه ي اديسون را تشريح كند.
8- الكترودهاي حباب خالء را نام گذاري كند.

9- ساختمان المپ خالء ديود را تشريح كند.
10- كاربرد المپ خالء ديود را شرح دهد.

11- ساختمان المپ تريود را شرح دهد.
12- المپ خالِء را با ترانزيستور مقايسه كند.

13- نيمه هادي راتعريف كند.
14- انواع نيمه هادي را نام ببرد.

15- باندهاي انرژي نيمه هادي ها را تشريح كند.
16- باندهاي انرژي را در ژرمانيم و سيليسيم توضيح دهد.

17- ساختمان اتمي ژرمانيم و سيليسيم را شرح دهد.
18- ساختمان كريستالي ژرمانيم و سيليسيم را تشريح كند.

19- نحوه ي پيوند اتم هاي كريستال ژرمانيم و سيليسيم را توضيح دهد.
20- هدايت الكتريكي در سيليسيم و ژرمانيم خالص را توضيح دهد.

21- حفره را تعريف كند.
22- چگونگــي حركــت الكترون و حفــره را در داخل كريســتال 

توضيح دهد.
23- چگونگي ناخالص كردن كريستال نيمه هادي براي تشكيل نيمه 

هادي نوع N را شرح دهد.
24- چگونگي نا خالص كردن كريســتال نيمه هادي براي تشــكيل 

نيمه هادي نوع P را بيان كند.
25- به الگوي پرسش پاسخ دهد.

26- هدف هــاي مربوط بــه حيطه ي عاطفي كــه در فصل اّول آمده 
است را اجرانمايد.

باند هدايت

هادى، رسانا

دوقطبى، ديود

زوج الكترون حفره

شكاف انرژى

باند ممنوع واژه هاى بنيادى فصل دوم باند ظرفيت

ژرمانيوم، نوعى نيمه هادى

حفره

ناخالصى

عايق، نارسانا

هسته

مدار

نيمه هادى

پوسته

سيليكون، نوعى نيمه هادى

المپ خالء

E

L E C T R O N I C

رشته الكترونيك

زمان اجرا: 8 ساعت آموزشيفصل دومفصل دوم اتم و الكترونيكاتم و الكترونيك
هدف كلي هدف كلي 

P و N آشنايى با ساختمان اتمى انواع نيمه هادى ها و كريستال هاى نوع
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1-2 پيش گفتار
عناصــر نيمه هــادى عناصرى هســتند كــه در صنايع 
الكترونيــك كاربــرد فراوانــى دارنــد. در ايــن فصــل 
مى خواهيم به ساختمان عناصر نيمه هادى از قبيل ژرمانيم 
و سيليسيم بپردازيم، هم چنين نحوه ى توليد كريستال N و 
P نيز آموزش داده مى شــود، براى رسيدن به اين اهداف 
ســاختمان اتم، مدارهــاى الكترون و ســطوح و باندهاى 

انرژى را به اختصار مورد بررسى قرار مى دهيم.
2-2 مروري بر ساختمان اتمي عناصر

عناصر موجــود در طبيعت از ذرات بســيار كوچكي 
بــه نام اتم تشــكيل شــده اندكه داراي دو قســمت اصلي 
هســته و پوســته هاي الكتروني هســتند. الكترون هاي هر 
اتم روي مدارهايي (پوســته orbit- shell) بيضي شــكل 
دوران مي كننــد. در بســياري از عناصــر تعــداد حداكثر 
n22 تعيين مي گردد. در  الكترون هاي هر مدار از رابطه ي 
اين رابطهn شــماره ي مدار مورد نظر اســت و با حروف
و P،O،N،M،L،KQ مشــخص مي شــود. در شــكل 
1-2- الف هســته و بخشــي از دو مدار اتمي را مالحظه 
 مي كنيد. در شــكل 1-2- ب مدارهــا با حروف مختلف 

نشان داده شده اند.

شكل 1-2 ساختمان اتم و اليه هاى آن

K L M N O P Q

Shell 1
Nucleus

Shell 2

E
ne

rg
y 

L
ev

el

بالف

 (Shell) يا پوسته (Orbit) در اين قسـمت ما مدار
را اصطالحـًا اليـه مي ناميـم و كلمه ي اليـه را مورد 

استفاده قرار مي دهيم.

در شــكل 1-2-ب k اليه ي شــماره ي يك، L اليه ي 
شــماره ي دو، M اليــه ي شــماره ي ســه،... و Q اليه ي 
شماره ي هفت است. هر قدر فاصله ي الكترون از هسته ي 
اتم بيش تر باشــد، انرژي بيش تري دارد. اين الكترو ن ها به 
دليل داشتن انرژي بيش تر راحت تر مي توانند از قيد نيروي 
جاذبه ي هســته رها شوند و از مدار فرار كنند. براي تعيين 
حداكثر الكترون هايي كه هــر اليه مي پذيرد، در رابطه ي 
n22 به جايn ، شــماره ي اليه را قرار مي دهيم و حداكثر 
الكترونــي را ،كــه در آن اليــه قرار مي گيرند به دســت 

مي آوريم.
 K مثـال 1-2: تعداد حداكثــر الكترون هاي اليه ي

چند تاست؟
حل: چون اليه ي K اليه ي شــماره ي يك است، در 

، به جاي ،n عدد يك را قرار مي دهيم. n22 رابطه ي

n = × =2 22 2 1 2 الكترون

يعنــي اليــه ي شــماره  ي 1 (K) حد اكثــر 2 الكترون 
مي پذيرد. 

مثال2-2: اليه هاي L، M، ... و Q به ترتيب حد اكثر 
با چند الكترون پر مي شوند؟

حل:

n→ = 2L مدار
L n⇒ = × =2 22 2 2 8 الكترون

يعني اليه ي دوم (L) با 8 الكترون پر مي شود.
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 M اليه n→ = 3
Mالكترون n⇒ = × =2 22 2 3 18

اليــه ي ســوم (M) نيــز حداكثر بــا 18 الكتــرون پر 
مي شود.

n→ = 4 Nاليه

اليه
N n
O n
O n

⇒ = × =
→ =

⇒ = × =

2 2

2 2

2 2 4 32
5

2 2 5 50

الكترون

الكترون

بــه هميــن ترتيب اليــه ي P با 72 و اليــه ي Q با 98 
الكترون كامل مي شــود. پس، به طور كلي مي توان گفت 
اليــه ي K با 2 الكتــرون، اليه ي L بــا 8 الكترون، اليه ي 
M بــا 18 الكتــرون، اليه ي N با 32 الكتــرون و ... كامل 

مي شوند.
3-2 نحوه ي توزيع الكترون ها روي اليه ها

به طوري كه گفته شد، پذيرش الكترون ها در هر اليه 
محدوديت دارد. براي مثال، اليه ي اول (K) نمي تواندبيش 
از 2 الكترون و اليه ي دوم (L) بيش از 8 الكترون و اليه ي 
ســوم (M) بيش از 18 الكترون را بپذيرند. اين محدوديت 
بــراي تمام اليه ها وجــود دارد. از طرفي، با توجه به عدد 
اتمي عناصر، شرايطي پديد مي  آيد كه توزيع الكترون در 
اليه هاي آخر را با مشــكل مواجه مي سازد. در اين قسمت 

به تشريح اين موضوع مي پردازيم.
مي دانيم در صورتي كه عدداتمي عنصري 10 باشــد، 
اليــه ي اول با 2 الكترون و اليه  دوم بــا 8 الكترون كامل 
مي شــود و چون اين آخرين حد براي اليه ي دوم اســت، 
بايد اليه ي ســوم شــروع شــود. براي عناصــري با عدد 

اتمــي 11 تا 18 اليه ي اول بــا 2 الكترون، اليه ي دوم با 8 
الكترون و اليه ي ســوم با 8 الكترون پر مي شود و پس از 
آن اليه ي چهارم شــروع مي شــود. براي عناصري با عدد 
اتمي 19 تا 29 پس از پر شــدن اليه ي اول و دوم، اليه ي 
ســوم با حداكثر ظرفيت يعني 18 الكترون پر مي شــود و 
پس از آن اليه ي چهارم شروع مي گردد. شكل 2-2 مدار 
اليه اي عناصر مس و سيليســيم را با عدد اتمي آن ها نشان 
مي دهد. به آخرين اليه ي اتم، كه در آن تعداد الكترون ها 
 (Valance) پر نمي شوند، اليه ي ظرفيت يا اليه ي واالنس

مي گويند.

شكل 2-2 مدار اليه هاى اتم مس و اتم سيلسيم

14

الكترون اليه ظرفيت 
يا واالنس

29

الكترون ظرفيت

n22 عموميت ندارد و براي برخي از  رابطه ي 
عناصر صدق نمي كند.
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4-2 اليه ي واالنس و الكترون واالنس 
با توجه به مطالب فوق، اگر چه اليه ي سوم مي تواند تا 
18 الكترون داشــته باشد ولي هرگز قبل از اين كه اليه ي 
چهارم شــروع شــود بيش از 8 الكتــرون نمي پذيرد. اين 
مطلــب در مورد اليه ي چهارم نيز، صادق اســت، يعني با 
وجود اين كه اليه ي چهارم مي تواند حد اكثر 32 الكترون 
بپذيــرد، اما هرگز قبل از شــروع اليه ي پنجم بيش تر از 8 
الكتــرون را قبــول نمي كند. اين يك قانون كلّي اســت. 

شكل 3-2 اين مطلب را به خوبي نشان مي دهد.

شكل 3-2 مدار اليه اى پتاسيم و ربيديم

K = 19 Rb = 37

2 8 18 8 12 8 8 1

پتاسيمربيديم

آخريــن اليه ي هر اتــم (اليه ي خارجــي) نمي تواند 
بيش تر از 8 الكترون داشــته باشد. به آخرين اليه ي هراتم 
اليه ي واالنس يا ظرفيت مي گويند. هم چنين الكترون هاي 
اليــه ي ظرفيت، الكتروني هاي واالنس يــا ظرفيت ناميده 
مي شوند. اين الكترون ها هستند كه ماهيت هدايتي اجسام 

را شكل مي دهند.
5-2 هدايت در اجسام 

كليــه ي اجســام موجــود در طبيعت، از نظــر هدايت 
 ،(Conductors) الكتريكي به سه دســته ي كلّي هادي ها
نيمــــه هادي هـــــــا (Semiconductors) و عايق هــــا 

(Insulators) تقسيم مي شوند.
1-5-2 هادي ها: اجسامي مي توانند جريان الكتريكي 

را از خــود عبور دهند كــه داراي الكترون آزاد باشــند. 
هادي ها، اجســامي هســتند كــه اتم هاي آ ن ها به آســاني 
مي توانند الكترون واالنس خود را از دست بدهند و داراي 
بار الكتريكي مثبت شــوند. لذا هادي ها به راحتي، جريان 
برق را از خود عبور مي دهند. فلّزات يك تا ســه ظرفيتى، 
مانند مس، نقره و آلومينيم، هادي هاي خوبي هســتند زيرا 
الكترون هاي آزاد آن ها بسيار زياد است. عالوه بر فلّزات، 
بعضي از اســيدها، قلياها و نمك ها نيز جــز ِء هادي ها به 

شمار مي آيند. 
2-5-2 نيمه هادي ها: نيمه هادي ها، اجســامي هستند 
كــه در حد فاصــل هادي ها و عايق ها قــرار دارند و مدار 
آخر آن ها داراي 4 الكترون اســت (گروه چهارم جدول 
مندليف). اين اجسام در صفر درجه ي مطلق، تقريباً عايق، 
ولي در درجه ي حرارت معمولي (25 درجه سانتي گراد) 
تقريباً هادي هســتند هدايت نيمه هادي ها به مراتب كم تر 
از هادي هاســت. از انــواع نيمه هادي ها مي تــوان كربن، 
سيليســيم و ژرمانيــوم را نام برد. مهم تريــن خاصيت نيمه 
هادي ها، قابليت كنترل آن هــا در دو طيف عايق و هادي 

توسط كاربر است.
3-5-2 عايق هــا: عايق ها، اجســامي هســتند كه در 
شــرايط معمولي، جريان بــرق را از خود عبور نمي دهند؛ 
زيرا الكترون آزاد آن ها بســيار كم است. از انواع عايق ها 
مي توان: كائوچو، شيشــه،هوا، روغن و پالســتيك را نام 

برد.
ــه هادي ها و  ــاي انرژي هادي ها، نيم 6-2 بانده

عايق ها 
همان طور كه مي دانيم، در فعل و انفعاالت شــيميايي 
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بســتگي دارد. الكترون هاي مدار آخــر اتم هاي هادي ها، 
نيمــه هادي ها وعايق ها زماني آزاد مي شــوند كه به آن ها 
انرژي خارجي داده شود. لذا، با توجه به انرژي مورد نياز، 
براي عناصر مختلف باند انرژي ممنوع، ظرفيت و هدايت 
را تعريــف مي كنند.باند انرژي را نوار يــا تراز انرژي نيز 

مي نامند.
1-6-2 بانــد ظرفيــت  (Valence Band): در اين 
بانــد الكترون هاي اليه ي آخر هر اتم بــا تحريك انرژي 

خارجي از مدار جدا مي شوند.
2-6-2 باند ممنوع (Forbidden Band) يا شكاف 
انــرژي (Energy Gap): اين باند نشــان مي دهد كه چه 
مقدار انرژي الزم اســت تــا الكترون ها از مدار آخر آزاد 

شوند.
3-6-2 بانــد هدايــت (Conduction Band): در 
ايــن باند الكترون هاي آزاد بــا تحريك خارجي از جمله 
ميــدان الكتريكي مي توانند به راحتي در داخل اجســام به 

حركت در آيند.
در هــر يك از عناصر براي اينكــه الكتروني بتواند از 
اليه ي ظرفيت خارج شــود و به صورت الكترون آزاد در 
آيد، بايد انرژي الزم (در حد انتقال از باند ظرفيت به باند 
هدايت) به آن داده شود. هم چنين، اگر الكتروني بخواهد 
از باند هدايت به باند ظرفيت انتقال يابد انرژي كسب شده 
را بــه محيط پس مي دهد. در شــكل 4-2 باندهاي انرژي 
بــراي هادي ها، نيمه هادي ها و عايق ها نشــان داده شــده 

است.

و تركيبات اجســام با يكديگر، فقــط الكترون هاي مدار 
آخر ِهر اتم، شــركت مي كنند. لذا، ظرفيت هر جســم به 
تعداد الكترون هــاي مدار آخِر هر اتم آن بســتگى دارد. 
مثًال، آلومينيم كه ســه ظرفيتّي است در مدار آخراتم آن، 
ســه الكترون وجــود دارد. اگر اتمي الكترون از دســت 
بدهــد، اين الكتــرون از مدار آخر حذف مي شــود، اگر 
الكترون دريافت كند اين الكترون در مدار آخِر اتم جاي 
مي گيــرد. ناگفته نماند كه در مدارهــاي ما قبل آخر نيز، 
الكترون ها در سطوح مختلف به صورت رفت و برگشت 
جابه جا مي شوندولي اغلب در تركيبات شيميايي شركت 

نمي كنند.

الكترون هـاي آخريـن مـدار هـر اتـم را، 
الكترون هاي ظرفيت مي نامند.

همــان طــور كه گفته شــد، شــرط برقــراري جريان 
الكتريكي در يك جسم اين است كه جسم داراي الكترون 
آزاد باشــد. انــرژي الزم براي آزاد كــردن الكترون هاي 
ظرفيت هادي ها، بســيار كم و مقــدار آن در حدود 0/01 

الكترون  ولت (ev)1 است. 
در نيمه هادي هــا، مقدار انرژي الزم براي آزاد كردن 
الكترون هاي ظرفيــت اتم ها، از هادي بيش تر و در حدود 
0/5 تا 1/5 الكترون ولت اســت. مقــدار دقيق اين انرژي 
بــه نوع نيمه هادي بســتگي دارد. در عايق ها مقدار انرژي 
الزم براي آزادسازي الكترون هاي ظرفيت زياد است ولي 
مقدار آن براي تمامي عايق ها يكسان نيست و به نوع عايق 

1- الكترون- ولت واحد انرژي است و آن، مقدار انرژيي است كه يك الكترون هنگام انتقال از يك نقطه به نقطه ي ديگر، با اختالف پتانسيل يك ولت، كسب 
ev / /− −= × × = ×19 191 1 6 10 1 1 6 10 / كولن است، پس: ژول −× 191 6 10 مي كند. چون بار الكترون 
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شكل 4-2 باندهاى انرژى تقريبى هادى ها، نيمه 
هادى ها و عايق ها
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همان طور كه مشــاهده مي شود، شكاف انرژي يا باند 
ممنوع (Energy Gap) براي عايق ها بسيار زياد و براي نيمه 
هادي ها كم تر از عايق هاســت. براي اجسام هادي، اصوالً 
شــكاف انرژي وجود ندارد و باند هدايت و باند ظرفيت 
داراي هم پوشــي (Over Lap) هســتند. لذا در هادي ها با 
كم ترين انــرژي الكترون هاي اليه ي ظرفيت مي توانند به 
الكترون  آزاد تبديل شوند و در برقراري جريان الكتريكي 

مشاركت نمايند.
7-2 اشاره اي به المپ هاي خأل

1-7-2 تجربه اي از اديســون: آيــا مي دانيد مخترع 
المپ روشــنايي چه كسي است؟ توماس اديسون در يك 
تحقيق و تجربه ي طوالني موفق شــد المپ روشــنايي را 
اختراع كند و به جهان روشــنايي بخشد. وي دريافت كه 
در اثر عبــور جريان الكتريكي از يك ســيم مقاومت دار 
(رشته ي حرارتي) سيم گرم شده و در اثر افزايش جريان، 
سرخ مي شــود. چنان چه افزايش جريان ادامه يابد در اثر 
گرماي زياد ســيم ملتهب مي شود و از خود نور مي تاباند. 
نكته ي مهم اين است كه به علت تركيب رشته ي حرارتي 
با اكسيژن هوا، تابش نور تداوم نمي يابد و رشته ي حرارتي 

مي سوزد. اديسون براي جلوگيري از اكسيداسيون رشته ي 
حرارتي، سعي كرد آن را در محيطي قرار دهد تا اكسيژن 
نباشــد. لذا تجربه  خود را دريــك حباب خأل انجام داد و 
مشاهده كرد كه رشته ي حرارتي مي تواند از خود نور زرد 
توليد كند. به اين ترتيب اولين المپ روشنايي ساخته شد. 
بعدها با اســتفاده از فلز تنگستن در نقش رشته ي حرارتي، 
المپ روشنايي تكامل يافت و به صورت المپ روشنايي 

فعلي به جامعه عرضه شد.
2-7-2 سحر و جادو در تجربه ي اديسون: اديسون 
در ادامه ي تحقيقات خود با مســئله ي عجيبي روبه رو شد 
كه ابتدا آن را سحر و جادو ناميد. او در يكي از تجربه هاي 
خود طبق شــكل 5-2 مشــاهده كرد كه با وجود خأل در 
داخــل المپ، جريان الكتريكي در مــدار خارجي برقرار 
است. با توجه به اين كه خأل از نظر الكتريكي عايق است، 

ابتدا اين مسئله غير ممكن به نظر مي رسيد.

شكل 5-2 عبور جريان از حباب خأل
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3-7-2 علت عبور جريان از حباب خأل چيست؟ 
اديســون بعدهــا دريافت كــه علت برقــراري جريان 
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الكتريكي در مدار، انتشــار الكترون از رشــته ي حرارتي 
اســت. اين الكترون ها كه داراي بار منفي هســتند پس از 
عبــور از خأل به صفحه اي كه بــار الكتريكي مثبت دارد، 
جذب مي شــوند و جريان الكتريكي را در مدار خارجي 
برقــرار مي نماينــد. ايــن پديــده را انتشــار ترمويونيك 
(�ermoionic) يا انتشار الكترون در اثر گرما مي نامند.

4-7-2 تعويض قطب هاي باتري: تحقيقات اديسون 
ادامه يافت تــا اين كه روزي تصادفــي جهت قطب منبع 
تغذيــه ي متصل به صفحه را (طبق شــكل 6-2) تغيير داد 
و بــا كمال تعجب مشــاهده كــرد كه جريانــي در مدار 
برقرارنمي شود. مجدداً مدار را به حالت اول (شكل 2-5) 
در آورد. مشــاهده كرد جريان الكتريكي در مدار جاري 
شــد، از اين تجربيات نتيجه گيري كرد كه حباب خأل در 
يك جهت، جريان الكتريكي را عبور مي دهد و در جهت 
ديگر جريان الكتريكي را متوقف مي ســازد. دليل برقرار 
نشدن جريان الكتريكي نيروي دافعه موجود بين صفحه و 

الكترون ها است، كه هر دو داراي بار منفي هستند.

شكل 6-2 تعويض قطبين باترى منفى به آند و 
مثبت به كاتد
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از  پــس  خــأل:  حبــاب  نام گــذاري   2-7-5
تجربيــات فــوق، اديســون، حبــاب خــأل را المپ خأل 
(Vacuum Tube) ناميــد و نظر به ايــن كه دراين المپ 
از دو الكترود يا دو قطب اســتفاده شــده بــود. نام المپ 
ديود (دو قطبي diode) را براي آن انتخاب كرد. رشته ي 
 (Cathode) حرارتي را كــه الكترون پخش مي كند كاتد
 (Anode) و صفحــه اي را كه الكترون جذب مي كند آند
مي نامند. عالمت اختصاري المپ ديود و شــكل ظاهري 

آن در شكل 7-2 نشان داده شده است.

شكل 7-2 عالمت اختصارى المپ ديود و 
شكل ظاهرى المپ ديود

ب- شكل ظاهرى المپالف- عالمت اختصارى

آند

كاتد
فيالمان

6-7-2 كاربــرد المپ ديــود و تكامل المپ هاي 
خأل: در گذشــته از المپ هاي ديود به عنوان يك سوساز 
 (DC) به ولتاژ مســتقيم (AC) در تبديــل ولتــاژ متنــاوب
استفاده مي شــد. به تدريج المپ هاي خأل تكامل يافتند و 
المپ هاي تريود (سه قطبي Triode) تترود (چهار قطبي 
Tetrode)، پنتد (پنج قطبي pentode) و ... ســاخته شــد 

كــه با توجه به علم روز تحول شــگفت آوري در زمينه ي 
علم الكترونيك محسوب مي گرديد. با ساخت المپ هاي 
مزبــور مدارهاي مختلــف الكترونيكــي، از قبيل تقويت 

كننده و راديو نيز شكل گرفت.
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7-7-2 جاي گزيني نيمه هادي ها به جاي المپ هاي 
خأل: بــا توجه به كشــف نيمه هادي هــا، المپ هاي خأل 
نتوانستند به مدت طوالني دوام پيدا كنند و در دستگاه هاي 
الكترونيكي مورد استفاده قرار گيرند، زيرا به تدريج قطعات 
نيمه هادي، از قبيل ديود و ترانزيســتور جايگزين المپ ها 
شــدند. در نتيجه طولي نكشــيد كه استفاده از المپ  ها در 
دســتگاه هاي الكترونيكي معمولي كنار گذاشــته شد. در 
عين حال به دليل خاصيت هاي ويژه اي كه المپ هاي خأل 
در قدرت هاي باال و فركانس هاي باال دارند كامًال از رده 
خارج نشدند. امروزه از المپ هاي خأل در اسيلوسكوپ، 
المپ تصوير تلويزيون، رادار، صفحه ي نمايش كامپيوتر، 
دســتگاه مولد اشــعه ي x ، طبقات خروجي فرستنده هاي 
پر قدرت و سيســتم هاي مايكروويو اســتفاده مي شود. در 
شــكل 8-2 يك نمونه المپ خأل را كه در تلويزيون هاي 
قديمي به كار مي رود، مالحظه مي كنيد. يادآور مي شــود 
كــه در فناوري هاى جديد، به دليل قــدرت مصرفي باال، 
حجــم زياد و دوام كــم المپ هاي قديمــي، اين قطعات 
الكترونيكي نيز به تدريج از دور خارج مي شــوند و جاي 

خود را به قطعات جديد مي دهند.

شكل 8-2 يك نمونه المپ خأل كه در تلويزيون به 
كار مى رود

تحقيق كنيد:
بـا مراجعـه بـه منابـع مختلـف از جمله 
سـايت هاي اينترنتـي مـواردي را بيابيـد كه 
امروزه هنوز در آن ها از المپ هاي خأل استفاده 

مي شود.

توماس آلوا اديسونتوماس آلوا اديسون
Tomas Alva Edison 

از او اختراعـات زيـادي بـه جا مانده اسـت. 
المپ خأل، المپ روشـنايي، نيروگاه برق، دستگاه 
تلفن سـاده، دستگاه تلگراف سـاده و ... از جمله 
اختراعات او است. اديسون زندگي بسيار سختي 
را گذرانده و با كار و تالش توانسته است به اهداف 

خود برسد.
براى كسب اطالعات بيشتر در مورد زندگى نامه 
و فعاليت هاى ايـن دانشـمند مى توانيد از طريق 
درج نام وى در يكى از موتورهاى جسـتجو مانند 

Yahoo يا google اقدام كنيد.

تولد 1847
وفات 1931

ت اس مانده جا ه ب ادي

اولين المپ ساخته شده توسط اديسون
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8-2 الگوي پرسش
1-8-2 اتم را تعريف كنيد.

2-8-2 قسمت هاي اصلي اتم را نام ببريد.
3-8-2 تعدادالكترون هــاي اليــه ســوم و پنجم را به 

دست آوريد.
4-8-2 اليه واالنس را تعريف كنيد.

5-8-2 الكترون واالنس راتعريف كنيد.
6-8-2 اجســام از نظر هدايت به چند دســته تقســيم 

مي شوند؟ نام ببريد.
7-8-2 مفاهيم هر يك اصطالحات و لغات انگليسي 

به كار رفته در شكل 9-2 را بنويسيد.

Electron

Hydrogen Atom Helium Atom

Nucleus

Electron

Electron

Nucleus

شكل 9-2 ساختمان اتمى هيدروژن و هليم

8-8-2 الف) هر يك از لغات به كار رفته در شــكل 
10-2 را معني كنيد.

Energy Gap
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شكل 10-2 تراز انرژى هادى، نيمه هادى و عايق

ب) هــر نمودار از نظــر هدايت الكتريكــي در كدام 
گروه قرار دارد؟

9-8-2 هــادي را تعريــف كنيــد و توضيــح دهيــد 
هادي هاي خوب چه خصوصياتي دارند؟

10-8-2 اليه هاي اتم ربيديم (Rb =37) را رسم كنيد 
و تعداد الكترون هاي هر اليه را مشخص كنيد.

11-8-2 نيمه هادي راتعريف كنيد و چند نوع آن را 
نام ببريد.

12-8-2 عايق را تعريف كنيد.
13-8-2 در مــورد باندهــاي انرژي هادي هــا، نيمه 

هادي ها و عايق ها توضيح دهيد.
14-8-2 دليــل اســتفاده از حباب خــأل در تجربه ي 

اديسون را شرح دهيد.
15-8-2 پديده ي ترمويونيك را توضيح دهيد.

16-8-2 در شكل 6-2 به چه دليل جريان الكتريكي 
در مدار برقرار نمي شود؟

9-2 انواع نيمه هادي ها 
هدايت الكتريكي نيمه هادي هــا از فلّزات كم تر ولي 
از عايق ها بيش تر اســت. مدار آخــر نيمه هادي ها، داراي 
4 الكترون اســت. جدول 1-2 چند نوع نيمه هادي  را، كه 

كاربرد بيش تري دارند، نشان مي دهد.
جدول 1-2 انواع نيمه هادى ها

6
14
32
90
40
72

C
Si
Ge
Tm
Zr
Hf

نام عنصرعالمت شيميايىعدد اتمى
كربن
سيليسيم
ژرمانيوم
توريم

زيركونيم
هافنيوم
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براي مقايســه ي گــروه نيمه هادي ها با اجســام هادي 
و عايــق، كــه قبــًال نيز بــه آن اشــاره شــد، از مقاومت 
مخصــوص آن ها اســتفاده مي شــود. مقاومت مخصوص 
بــه وســيله ي قطعه اي از مــاده به طول يك ســانتي متر و 
ســطح مقطع يك ســانتي متر مربع، (مطابق شكل 2-11) 
ρ نمايش  نشــان داده مي شــود. مقاومت مخصوص را با 
مي دهند. واحدρ اهم ســانتي متر اســت كــه از رابطه ي 

RA حاصل مي شود. .cmp .cm
L cm

Ω
= = =Ω

2

1cm

شكل 11-2 نمايش يك اهم سانتى متر

اگر مقدار طول بر حســب متر و سطح مقطع بر حسب 
ميلي متر مربع باشد مقاومت مخصوص بر حسب اهم ميلي 

mm  خواهد بود.
m

 Ω
 
 

2 متر مربع بر متر 
جــدول 2-2 مقاومت مخصوص براي ســه نوع مواد 

مختلف را نشان مي دهد.
جدول 2-2 مقاومت مخصوص مواد مختلف

K°300 در دماى 

 =10¹² .cm=50 10³ .cm=1.78 10 6 .cm =50 .cm

عايق
مسژرمانيمسيليسيمميكا

هادى نيمه هادى

10-2 باندهاي انرژي نيمه هادي ها 
نيمــه هادي هاي ژرمانيم (Germanium) و ســيليكن 

(Silicon) بــا توجــه به كاربردشــان در ســاخت قطعات 
الكترونيكي، نسبت به بقيه از اهميت زيادتري برخوردارند. 
در اين جا فقط باندهاي انرژي ژرمانيم و سيليسيم را مورد 

بررسي قرار مي دهيم.
شكل 12-2 باندهاي انرژي ژرمانيم را، در دو درجه ي 

نشان مي دهد. K°300 حرارت صفر و  

شكل 12-2 باندهاى انرژى اتم ژرمانيم
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انرژي الزم براي عبور الكترون از منطقه ي ممنوعه در 
اتم ژرمانيم،حدود 0/7 الكترون ولت است.

شكل 13-2 باندهاي انرژي سيليسيم را در دو درجه ي 
نشان مي دهد. K°300 حرارت صفر و 

شكل 13-2 باندهاى انرژى اتم سيليسيم
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انرژي الزم جهت عبور الكتــرون از منطقه ي ممنوعه 
در اتم سيليسيم حدود 1/2 الكترون ولت است.

11-2 ساختمان اتمي ژرمانيم و سيليسيم 
ژرمانيــم داراي عــدد اتمــي32 اســت.الكترون هاي 
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اليه هاي آن به ترتيب عبارت اند از:
N ،كــه تصوير آن  ها را  , M , L , K= = = =4 18 8 2

در شكل 14-2 مشاهده مي كنيد.

شكل 14-2 اتم ژرمانيم

الكترون اليه ى 
واالنس

32

ايــن نيمــه هــادي، در ســال 1886 توســط وينكلــر 
(Winkler) كشــف شــد. ژرمانيم، داراي چگالي 5/32 
گرم بر سانتي متر مكعب است و در حرارت 937/4 درجه 

سانتي گراد ذوب مي شود.
سيليســيم، داراي عدد اتمي 14 اســت و الكترون هاي 
اليه هــاي آن به ترتيــب عبارت انــد از 2-8-4، كه نماي 

اتمي آن در شكل 15-2 نشان داده شده است.

شكل 15-2 اتم سيليسيم

+14

الكترون اليه ى 
واالنس

اين نيمه هادي، در ســال 1810 توســط گيلوســاك 
(Gilosake) و تنارد (Tanard) كشــف شد. سيليسيم در 

حرارت 1410 درجه ســانتي گراد ذوب مي شود و داراي 
چگالي 2/33 گرم بر سانتي متر مكعب است.

معرفى سايت
به سيليكن در فارسي سيليسيم 

مي گويند. براي كسب اطالعات بيش تر 
مي توانيد به سايت:

  hemical Elements.com- Silicons (si)hemical Elements.com- Silicons (si)

http:// wikipedia.org/ wikihttp:// wikipedia.org/ wiki

مراجعه كنيد.

12-2 ساختمان كريستالي ژرمانيم و سيليسيم 
اتم هاي نيمه هادي ژرمانيم و سيليسيم، به صورت يك 
بلور ســه بُعدي (مطابق شكل 16-2) هســتند، كه با كنار 
هم قرار گرفتن بلورها، شــبكه ي كريســتالي آن ها پديد 

مي آيد.

شكل 16-2 ساختمان تك كريستالى 
ژرمانيم

اتم ژرمانيم، 32 الكترون و اتم سيليســيم، 14 الكترون 
دارد. در هــر حال، تعداد الكترون هاي مدار آخر هر دوي 
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آن ها 4 اســت. لذا مدار آن ها كامل1 نيســت و مي توانند 
تعدادي الكتــرون بگيرند. با كنار هم قرار گرفتن اتم هاي 
ژرمانيــم يــا سيليســيم، الكترون هاي مدار آخــر خود را 
بــه اشــتراك مي گذارند تا مدار آخرشــان كامل شــود. 
شــكل هاي 17-2 و 18-2 تعدادي از اتم هاي سيليسيم را، 
كه با هم پيوند اشــتراكي تشــكيل داده اند،نشان مي دهند. 

مشابه آن ها در مورد ژرمانيم نيز صدق مي كند.

شكل 18-2 پيوند اشتراكى در سيليسيم

شكل 17-2 پيوند 5 اتم سيليسيم

همــان طوري كه در شــكل هاي 17-2 و 18-2 ديده 
مي شود، هر اتم، چهار الكترون را از اتم هاي مجاور خود، 
يا  به 8  مدار  آن  الكترون هاي  تعداد  كه  مي شود  گفته  مداري  به  كامل  مدار   -١

حد نصاب مدار برسد.

به صورت اشتراكي دريافت نموده و مدار آخر خود را با 
هشت الكترون تكميل كرده است. به اين ترتيب، اتم هاي 
سيليسيم و يا ژرمانيم شبكه ى كريستالي تشكيل مي دهند، 
(شــبكه ي كريســتالي به معني شــبكه منظم اســت). لذا 
كريستال سيليســيم يا ژرمانيم يك عايق خوب محسوب 
مي شــوند، زيرا فاقد الكتــرون آزادند. يادآور مي شــود 
در درجه ي حــرارت معمولي، به ســبب انرژي حرارتي، 
تعدادي از پيوندهاي اشتراكي شكسته مي شود و سيليسيم 
و يا ژرمانيم داراي الكترون آزاد مي گردند. شــكل 2-19 
الكترون هاي آزاد شــده توســط انــرژي حرارتي و جاي 
خالي الكترون (حفره = Hole) را در كريستال "SI" نشان 

مي دهد.

شكل 19-2 الكترون هاى آزاد شده و جاى خالى آن ها

Heat Energy

توليد زوج 
الكترون و 

حفره

تركيب 
مجدد يك 
الكترون و 

حفره

انرژى گرمايى

بــا باال رفتــن درجه ي حــرارت، انــرژي گرمايي در 
الكترون هــاي آخرين مدار جذب مي شــود و آن ها را به 
ارتعاش در مي  آورد. با ازدياد درجه ي حرارت، ارتعاشات 
زياد مي شــود تا جايي كه پيوند مي شكند و الكترون آزاد 

١- مدار كامل به مداري گفته مي شود كه تعداد الكترون هاي آن مدار به 8 يا حد نصاب مدار برسد.
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مي گــردد. هــر چه درجه ي حــرارت باالتــر رود، تعداد 
بيش تري از پيوند ها مي شــكنند و جريان در مدار افزايش 

مي يابد.
الكتروني كه از شكسـته شـدن پيوند، آزاد 
مي شـود و به هيچ اتمي وابسته نيست الكترون 

آزاد نام دارد.

13-2 هدايت الكتريكي در سيليسيم و ژرمانيم 
خالص

يك قطعه ي كريســتال نيمه هادي سيليسيم يا ژرمانيم 
تا چه حــد مي تواند جريــان الكتريكــي را از خود عبور 
دهد؟ براي پاســخ به اين ســؤال به الكترون هاي اليه هاي 

اتم سيليسيم در شكل 20-2 توجه كنيد.

شكل 20-2 الكترون هاى اتم سيليسيم
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الكترون ها در باندهاي انرژي تعريف شده قرار دارند 
و در باند هدايت هيــچ الكترون آزادي وجود ندارد. اين 
شــرايط در درجه ي حرارت صفــر مطلق (273- درجه ي 

ســانتي گراد) رخ مي دهــد. در اين دما تمــام الكترون ها 
شديداً به اتم هاي كريســتال متَصل اند و هيچ گونه انرژي 
خارجي از جمله گرما وجود ندارد تا پيوندها را بشكند و 
الكترون آزاد توليد كند. بنابراين، در صفر درجه ي مطلق، 

ژرمانيم و سيليسيم، عايق به شمار مي آيند.
اگر به كريســتال انرژي داده شــود مثًال كريســتال در 
C  قرار گيرد، انرژي گرمايي  K( )=27 300 دماي محيط 
محيط الكترون ها را (مطابق شــكل 21-2) به باند هدايت 
انتقال مي دهد و آن را به الكترون آزاد تبديل مي كند. اين 
الكترون هاي آزاد، هدايت الكتريكي را در نيمه  هادي باال 
مي برنــد. اين هدايت را هدايت ذاتي كريســتال مي نامند. 

هدايت ذاتي فقط در اثر حرارت ايجاد مي شود.

شكل 21-2 انتقال الكترون به باند هدايت
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هدايت ذاتــي الكتريكي ژرمانيم از سيليســيم بيش تر 
اســت، زيرا در يك درجه ي حرارت معيــن، پهناي باند 
ممنوع در كريســتال ژرمانيم، از سيليســيم كم تر اســت. 
لذا اگر به كريســتال حرارت دهيم در كريســتال ژرمانيم 
پيوندهاي بيش تري نســبت به سيليسيم شكسته مي شود و 
جريان بيش تــري را مي تواند درمدار جاري كند. بنابراين 
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الزم است نكته زير را دقيقاً به خاطر بسپاريد:
تعـداد  معيـن،  حـرارت  درجـه  يـك  در 
از  ژرمانيـم  كريسـتال  در  آزاد  الكترون هـاي 
تعداد الكترون هاي آزاد در كريستال سيليسيم 

بيش تر است.

14-2 تئوري حفره ها 
همان طوري كه گفته شد، در اثر انرژي خارجي (مثًال 
گرما) پيوندها شكســته مي شود و در نتيجه الكترون از اتم 
خود جدا مي شود. بدين ترتيب در اتم نيمه هادي، كمبود 
الكترون حاصل مي شــود. جاي خالــي الكترون در اتم را 

حفره مي نامند.
يك حفره به منزله ي يك بار مثبت است، زيرا مي تواند 
الكتروني را كه از دســت داده دوباره پس بگيرد. در يك 
كريســتال ژرمانيم يا سيليسيم خالص، تعداد الكترون هاي 
آزاد و حفره هــا با هم برابرنــد. الكترون هاي آزاد به طور 
نامنّظم، درون كريســتال در حال حركت اند. شكل 2-22 
يك الكترون آزاد و يك حفره را كه بر اثر شكسته شدن 
پيوند، در يك كريســتال نيمه هادي بــه وجود آمده اند، 

نشان مي دهد.

شكل 22-2 نمايش حفره و الكترون آزاد

Hole

Free
    Electro

ole

Heat
 Ene

rgy

مايى
ى گر

انرژ
حفره

الكترون آزاد

ــا داخــل  ــا و حفره ه 15-2 حركــت الكترون ه
كريستال نيمه هادي

بعد از شكســتن پيوندها و ايجاد الكترون ها و حفره ها، 
الكترون ها مرتب جذب حفره ها مي  شوند و از حالت آزاد 
بودن خــارج مي گردند. بنابراين هنگامــي كه الكترون ها 
در داخل كريســتال نيمه هادي حركــت مي كنند، وقتي 
از كنــار حفره كه بار مثبــت دارد مي گذرند جذب حفره 
مي شــوند. در شــرايط معمولي، يعنــي در صورت وجود 
انرژي گرمايي، شكســت پيوندها ادامــه مي يابد. حركت 
فرضي حفره ها عكــس جهت حركت الكترون هاســت. 
البته حفره ها حركت نمي كنند و همان طور كه گفته شد، 
حفره ها فقط جاي خالي الكترون ها هســتند. شكل 2-23 
تصويري از جهت حركت الكترون ها و حفره ها را نشــان 

مي دهد.

شكل 23-2 حركت الكترون و حركت فرضى حفره در 
جهت عكس يكديگر است

الكترون آزاد 
شده و حفره 

در اليه واالنس 
ايجاد مى شود

الكترون به 
داخل اولين 

حفره مى افتد و 
دومين حفره را 
ايجاد مى كند

الكترون به 
داخل دومين 

حفره مى افتد و 
سومين حفره به 

جا مى ماند

الكترون به 
داخل سومين 

حفره مى افتد و 
چهارمين حفره 
توليد مى شود

هنگامي كه نيروي خارجي اعمال نمي شــود حركت 
الكترون ها و جذب شــدن آن ها توّســط حفره ها، به طور 

نامنظم در كريستال ادامه دارد.
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P و N 16-2 نيمه هادي نوع
تعــداد الكترون ها و حفره هــاي ايجاد شــده در نيمه 
هادي هــا، بــر اثر انــرژي گرمايــي، آن قــدر كم اند كه 
نمي توانند جريــان زيادي را از خود عبور دهند (مقاومت 
اهمــي  آن ها زياد اســت). در ضمن يك كريســتال نيمه 
هادي خالــص، به صورت يك مقاومــت اهمي معمولي 
عمل مي كند. براي اين كــه بتوانيم از يك نيمه هادي در 
كابردهاي ويژه اي (مثًال ســاخت ديود، ترانزيستور و ...) 
اســتفاده نماييم، بايد آن را ناخالص كنيم. براي ناخالص 
كردن كريســتال نيمه هادي، عناصر با اتم هاي پنج يا ســه 
ظرفيتّي را به آن مي افزاييم. اين عناصر را عناصر ناخالصي 

(Impurity) مي نامند.
1-16-2 ناخالص كردن كريستال نيمه هادي با اتم 
پنج ظرفيتّي: اگر يك جسم پنج ظرفيتّي مانند آرسنيك يا 
آنتيموان را به سيليسيم يا ژرمانيم بيفزاييم، چهار الكترون 
مدار آخر آرسنيك با چهار اتم مجاور سيليسيم يا ژرمانيم 
تشــكيل پيوند اشــتراكي مي دهد و الكترون پنجم آن، به 

صورت الكترون آزاد باقي مي ماند. (شكل 2-24)

شكل 24-2 ناخالص كردن با اتم 5 ظرفيتى

الكترون آزاد از 
اتم ارسنيك

بنابراين، هر اتم آرسنيك، يك الكترون اضافي توليد 
مي كنــد، بــدون اين كه حفره اي ايجاد شــده باشــد. لذا 
مي توان با تنظيم مقدار ناخالصي، تعداد الكترون هاي آزاد 
را كنتــرل نمود. در اين نيمه هادي ناخالص شــده، تعداد 
الكترون هاي آزاد به مراتب از حفره ها بيش ترند و حفره ها 

فقط بر اثر شكستن پيوندها به وجود مي آيند.
نيمــه هادي هايــي كــه ناخالصــي آن از اتم هاي پنج 
N (Negative) نام  ظرفيتّي باشد، نيمه هادي نوع منفى يا 
دارد. عالمت N، به دليل وجود بار منفي ناشــي از وجود 

الكترون هاي آزاد، انتخاب شده است.
به طور خالصه و ســاده، نيمه هادي نوع N را مي توان 

مانند شكل 25-2 نشان داد.

N شكل 25-2 نيمه هادى نوع

الكترون هاى اضافى ناشى از 
الكترون پنجم اتم ارسنيك

جفت الكترون و حفره 
كه بر اثر شكستن 

پيوندها در اثر حرارت 
به وجود آمده اند

اتم ارسنيك كه يك 
الكترون از دست داده 

است و داراى بار 
الكتريكى مثبت شده 

است
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در اين نيمه هادي (نوع N)، تعداد الكترون ها از تعداد 
حفره ها بســيار بيش تر اســت؛ و الكترون ها عمل هدايت 
جريــان را نيز انجــام مي دهند. به الكترون هــا حامل هاي 
اكثريت و به حفره ها حامل هاي اقليت مي گويند. يادآوري 
مي شود كه تعداد حامل هاي اكثريت، حدود يك ميليون 

برابر تعداد حامل هاي اقليت است.
شــكل 26-2 مقايســه ي حامل هاي اكثريت در مقابل 

حامل هاي اقليت را نشان مي دهد. 

شكل 26-2 مقايسه ى حامل هاى اكثريت (الكترون ها) در 
N مقابل حامل هاى اقليت (حفره ها) در كريستال

حامل هاى اكثريت 
حامل هاى اقليت (الكترون ها)

(حفره ها)

2-16-2 ناخالــص كــردن كريســتال نيمه هادي 
با اتم ســه ظرفيتي: اگــر يك عنصر ســه ظرفيتّي، مانند 
آلومينيوم يا گاليم را به سيليســيم يا ژرمانيم خالص اضافه 
كنيم ســه الكترون مدار آخر آلومينيوم با سه الكترون سه 
اتم سيليســيم يا ژرمانيم مجاور، پيوند اشــتراكي تشكيل 
مي دهند و پيوند چهارم در شــرايط كمبود الكترون باقي 
مي ماند. به اين ترتيب مي توان گفت كه يك حفره ايجاد 

شده است. (شكل 2-27)

شكل 27-2 ناخالص كردن با اتم سه ظرفيتى

حفره از اتم 
Al

هر اتم ســه ظرفيتي، باعث ايجاد يك حفره مي شود؛ 
بدون اين كه الكترون آزاد ايجاد شــده باشد. در اين نيمه 
هادي ناخالص شده، الكترون ها فقط در اثر شكسته شدن 

پيوندها به وجود مي آيند. 
تعــداد حفره هاي ايجاد شــده توســط ناخالصي ســه 
ظرفيتي را مي توانيم بــا تغيير درصد تركيب ناخالصي، به 

هر مقدار كه بخواهيم، به وجود آوريم. 
نيمــه هادي هايي كــه ناخالصي آن ها از اتم هاي ســه 

P (Positive) نام دارد.  ظرفيتي باشد نوع مثبت يا 
عالمت P به دليل وجود بارهاي مثبت حفره ها انتخاب 

شده است. 
به طور ساده و خالصه مي توان نيمه هادي نوع P را به 

صورت شكل 28-2 نشان داد.
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P شكل 28-2 نيمه هادى نوع

حفره هاى ناشى از پيوند چهارم 
آلومينيوم و اتم هاى سيليكون

الكترون ها و حفره ها 
كه بر اثر شكستن 
پيوندها به وجود 

آمده اند

اتم هاى آلومينيوم 
كه الكترون اضافه 
دريافت كرده اند 
و داراى بار منفى 

شده اند

حفره هــا در ايــن نيمه هــادي حامل هــاي اكثريت و 
الكترون هــا حامل هــاي اقليت ناميده مي شــوند. (شــكل 

(2-29

شكل 29-2 مقايسه حامل هاى اكثريت (حفره ها) در مقابل 
 P حامل هاى اقليت (الكترون ها) در كريستال

حامل هاى اكثريت 
(حفره ها)

حامل هاى اقليت 
(الكترون ها)

اگر كريستال ها به باتري اتصال داده شوند. جريان هاي 
ناشــي از حامل هاي اقليّت (حفره ها) و حامل هاي اكثريت 
(الكترون ها) عمًال در كريستال نوع N با هم جمع مي شوند 
و جريان كل را تشكيل مي دهند. اين موضوع براي كريستال 

نوع P نيز صدق مي كند. (شكل 30-2 الف وب)

N شكل 30-2- الف جريان در كريستال نوع

I 

BATTERY

VBias

حامل هاى اكثريت

جريان حامل هاى اقليت
(جهت قراردادى)

كل
ان 

جري

حامل هاى اقليت

P شكل 30-2- ب جريان در كريستال نوع

I 

BATTERY

VBias

كلحامل هاى اكثريت
ان 

جري

حامل هاى اقليت

جريان حامل هاى اقليت
(جهت قراردادى)

نيروي تـازه: وقتـي اجازه مي دهـم فكري 
خوب در ذهن و انديشـه ام جاي بگيرد، نيروي 

تازه اي مي يابم.
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الزم اســت يادآوري شــود كه مقدار ناخالصي بسيار 
كم است (حدود تقريبي يك اتم ناخالصي در مقابل 107 
اتم ژرمانيم يا سيليســيم). باز هم بــه طور تقريب مي توان 
گفت كه اين مقــدار ناخالصي، مقاومــت نيمه هادي  را 
حــدود 16 برابر كــم مي كند. اگر به 107 اتــم ژرمانيم يا 
سيليسيم تعداد دو اتم ناخالصي اضافه شود، مقاومت نيمه 
هادي حدود 160 برابر كم تر خواهد شد به عبارت ديگر، 

هدايت آن 160 برابر افزايش مي يابد. 
ــراز نيمه هادي  ــتفاده ي بيش ت ــل اس 17-2 دالي

سيليسيم در مقايسه با ژرمانيم 
در حــال حاضــر در كليه ي موارد، به جــز چند مورد 
خاص (مثــًال در ديودهــاي آشكارســاز)، از نيمه هادي 

سيليسيم استفاده مي شود، زيرا  :
SiO)   در  )2  سيليسيم به مقدار زياد و به صورت سيليس 

طبيعت يافت مي شود.
 خالص كردن سيليســيم بــه مراتب ســاده تراز ژرمانيم 

است.
 تكنولــوژي ســاخت ديود، ترانزيســتور و مدارات 

مجتمع (IC) با سيليسيم ساده تر است.
 تحمــل درجه ي حــرارت سيليســيم از ژرمانيم بيش تر 

است.
 باند ممنوعه ي سيليسيم پهن تر است، لذا جريان ناشي از 

هدايت ذاتي سيليسيم كم تر است.
 چگالــي جريــان Si از Ge بيش تر اســت، چگالي 
جريان براي سيليسيم در حدود 200 آمپر بر ميلي متر مربع 
)A  و براي ژرمانيم در حدود 150 آمپر بر ميلي متر  )

mm2
200

)A است. )
mm2
150 مــــــربع 

از ايــن رو، امروزه تقريباً بيــش از 90 درصد قطعات 
نيمه هادي، از سيليسيم ساخته مي شود.

18-2 الگوي پرسش
1-18-2 مقاومت مخصوص را تعريف كنيد.

2-18-2 باندهاي انرژي ژرمانيم و سيليسيم را توضيح 
دهيد.

3-18-2 ساختمان اتمي ژرمانيم و سيليسيم را تشريح 
كنيد.

4-18-2 ســاختمان كريســتالي ژرمانيم و چگونگي 
اتصال اتم ها را تشريح كنيد.

5-18-2 الكترون آزاد را تعريف كنيد.
6-18-2 تئوري حفره ها را توضيح دهيد.

7-18-2 چگونگــي حركــت حفــره و الكتــرون را 
مقايسه كنيد.

8-18-2 چگونگي تشكيل نيمه هادي نوع P را شرح 
دهيد.

9-18-2 چگونگي تشكيل نيمه هادي نوع N را شرح 
دهيد.

10-18-2 مزيت استفاده ي نيمه هادي سيليسيم نسبت 
به ژرمانيم راتوضيح دهيد.



هدف هـاي رفتـاري:هدف هـاي رفتـاري: پس از پايان اين فصــل از فراگيرنده انتظار 
مي رود كه:

1- اتصال PN را توضيح دهد.
2- خصوصيات پيوند PN را توضيح دهد.
3- باياس مستقيم در ديود را توضيح دهد.

4- باياس معكوس در ديود را توضيح دهد.
5- جريان اشباع معكوس در ديود را توضيح دهد.

6- عالمت اختصاري ديود و منحني مشخصه  ي آن را توضيح دهد.
7- ديود در حالت ايده آل را تعريف كند.

8- مقاومت استاتيكي و ديناميكي ديود را توضيح دهد.
9- مدار معادل ديود معمولي را رسم كند.

10- مقادير حد در ديودها را شرح دهد.
11- نحوه ي تشخيص پايه ها و سالم بودن ديود را با اهم مترعقربه اي 

و ديجيتالي توضيح دهد.

12- انواع ديودها را نام ببرد.
13- ديود اتصال نقطه اي و كاربرد آن را شرح دهد.

14- اصول كار ديود زنر را شرح دهد.
15- كاربرد ساده اي از ديود زنر را شرح دهد.

16- ديود نوردهنده (LED) را شرح دهد.
17- كاربرد ساده اي از ديود نور دهنده را شرح دهد.

18- ديود خازنى را شرح دهد.
19- كاربرد ساده اي از ديود خازنى  را شرح دهد.

20- فتو ديود را شرح دهد.
21- كاربرد ساده اي از فتو ديود را شرح دهد.

22- نمايشگر ال سي دي (LCD) و پالسما را شرح دهد.
23- به الگوي پرسش پاسخ دهد.

24- هدف هــاي مربوط بــه حيطه ي عاطفي كــه در فصل اول آمده 
است را اجرا نمايد.

زمان اجرا: 16 ساعت آموزشيفصل سومفصل سوم ديودديود
هدف كلي هدف كلي 

بررسى ساختمان و كاربرد انواع ديود

مشترك

كتاب اطالعات فنى قطعات

برگه اطالعات فنى قطعات

ناحيه سد

نمايش، صفحه نمايش

پويا، متحرك واژه هاى بنيادى فصل سوم بسته بندى جهت نصب سطحى

موافق، پيشرو

باياس مستقيم

ديود انتشار دهنده نور

PN پيوند

ديود يكسوساز

ناحيه، منطقه

باياس معكوس

ولتاژ معكوس

هفت قطعه اى

ساكن، ايستا

E

L E C T R O N I C

رشته الكترونيك
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1-3 پيش گفتار
يكــي از قطعات پُر كاربــرد در مدارهاي الكترونيكي 
 P و N ديود اســت. ديود از پيوند دو قطعه كريســتال نوع
به وجود مي آيد و در انواع مختلف ســاخته مي شــود. در 
اين فصل به نحوه ي تشــكيل پيونــد PN به عنوان ديود و 
مــوارد كاربرد آن مي پردازيم. هم چنيــن انواع ديودها و 
نحوه ي امتحان كردن ديود با اهم متر و مقادير حد ديودها 

از مواردي است كه مورد بحث قرار مي گيرد.
(PN Junction) PN 2-3 اتصال

 N و P تاكنــون خصوصيت الكتريكي نيمه هادي نوع
را به طور جداگانه مورد بررسي قرار داده ايم. حال بررسي 
كنيــم اگر اين دو نيمه هــادي را به يكديگر پيوند دهيم1، 
چه اتفاقي مي افتد؟ براي پاسخ دادن به اين سؤال به شكل 

1-3 توجه كنيد.

NP
P N
اتصال

PN شكل 1-3 پيوند

لحظــه اي كه دو قطعه ي نيمه هــادي نوع P و N را به 
هم پيونــد مي دهيم، از آن جايي كه الكترون ها و حفره ها 
قابل انتقال انــد، الكترون هاي موجــود در نيمه هادي نوع 
N به ســبب بار الكتريكي مثبــت حفره ها، جذب حفره ها 
مي گردنــد. لذا در محل اتصال نيمه هادي نوع P و N، نه 
الكترون آزاد وجود دارد و نه حفره. به اين محل كه در آن 

 ١

الكترون هــا و حفره ها وجود ندارند، ناحيه ي تخليه يا اليه 
سد (Depletion Region) مي گويند. عرض ناحيه تخليه 
بســيار كم گاهي حدود چند دهم ميكرون است. اتم هاي 
محل پيوند PN هيچ گونــه الكترون اضافه يا كم ندارند، 
زيرا مدار آخر آن ها كامل است. لذا، مي توان اين محل را 

به عنوان يك عايق به حساب آورد (شكل 3-2).

شكل 2-3 اليه ى سد

NP }
ناحيه ى تخليه

پتانسيل سد

همان طور كه در شكل 2-3 مشاهده مي شود، ناحيه ي 
تخليه، فاقد الكترون آزاد و حفره اســت. اما دراين ناحيه، 
اتم هايي كه الكترون از دست داده اند يا دريافت كرده اند، 
بــه صورت بارهاي مثبت و منفــي در نيمه هادي نوع N و

P باقي مي مانند. بقيه ي قســمت هاي دو نيمه ي هادي نوع 
N وP (بــه جز ناحيه ي تخليه) وضــع عادي خود را حفظ 

مي كنند.
در ناحيــه ي تخليه، بارهاي مثبــت در نيمه هادي نوع 
N و بارهــاي منفــي در نيمه هادي نــوع P، در دو طرف 
اليه ي ســد يا اليــه ي عايق قــرار گرفته انــد. مجموعه ي 
ناحيه ي تخليه، مانند يك خازن شــارژ شده عمل مي كند. 
در اين شرايط سطوح دو نيمه  هادي به منزله ي دو جوشن 
و اليه ي سد به منزله ي عايق (دي الكتريك) خازن است. 
بنابراين بارهاي مثبت و منفي بين دو جوشن يك پتانسيل 

تشكيل مي دهند. 

١- منظور از پيوند دادن، اتصال مكانيكى يا چسباندن كريستال P به N نيست بلكه در هم آميختن ملكول هاى آن ها با يكديگر است كه با فن آورى خاصى انجام مى شود.
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اين پتانسيل، پتانسيل سد نام دارد؛ زيرا قادر است كه از 
عبور الكترون ها و حفره ها از اليه ي سد جلوگيري كند، به 
عبــارت ديگر ميدان الكتريكي به وجود آمده در ناحيه ي 
ســد، مانع عبور حامل هاي اقليــت و اكثريت موجود در 
كريستال هاي نوع N و نوع P به سمت يك ديگر مي شود. 
 (Diode) را اصطالحاً ديود يا دو قطبي PN اين نوع پيوند
مي نامند. مقدار پتانســيل ســد براي ديودهاي سيليســيمي 
حدود 0/7 ولت و براي ديودهــاي ژرمانيمي حدود 0/2 
ولت اســت. بديهي است كه ما نمي توانيم به طور مستقيم 
(مثًال با ولت متر) اين پتانســيل را اندازه بگيريم. زيرا اين 
پتانســيل، فقط در ناحيه ي تخليه به وجود مي آيد نه در دو 
انتهاي نيمه هاديP وN كه بتوانيم با ولت متر آن را اندازه 
بگيريم. اندازه گيري اين ولتــاژ را فقط مي توان با اتصال 
ولتــاژ خارجي، كه در قســمت 5-3 توضيح داده خواهد 

شد، به دست آورد.
پتانسيل ســد، يك ميدان الكتريكي از نيمه هادي نوع 
N به طرف نوع P به وجود مي آورد، كه در شــكل 3-3 
با حرف E نشــان داده شده است. فلش نيز جهت ميدان را 

مشخص مي كند.

شكل 3-3 پتانسيل سد

NP

ناحيه ى 
سد

ناحيه ىناحيه ى

ولتاژ سد

E

3-3 ديود در باياس مستقيم (Forward Bias) و 
(Reverse Bias) باياس معكوس

وصــل كردن ولتــاژ به ديــود را باياس كــردن ديود 
مي نامنــد. اتصال ولتاژ به ديود بــه دو صورت امكان پذير 

است.
1-3-3 باياس مســتقيم: اگر نيمــه هادي نوع P را به 
قطــب مثبت باتري و نيمه هادي نــوع N را به قطب منفي 
آن متصــل كنيم، اين حالت را باياس مســتقيم مي گويند. 

(شكل 3-4)

شكل 4-3 پيوند PN در باياس موافق

BATTERY

مقاومت محدود كننده جريان

ولتاژ باياس

اتصال فلزى 
براى پاية ديود

Pناحيه ىNناحيه ى

2-3-3 باياس معكــوس: در صورتي كه نيمه هادي 
نــوع P را به قطب منفــي باتري و نيمه  هاي نــوع N را به 
قطب مثبت آن وصل نماييم، اين حالت را باياس معكوس 

مي نامند. (شكل 3-5)



55

3

شكل 5-3 پيوند PN در باياس مخالف

BATTERY

ولتاژ باياس

Pناحيه ىNناحيه ى

3-3-3 رفتارديود در باياس مستقيم (باياس موافق- 
گرايش مســتقيم): شكل 6-3 اتصال يك ديود (PN) را 

به ولتاژ باتري در باياس مستقيم نشان مي دهد.

+

ولتاژ سد

شكل 6-3 رفتار ديود در باياس مستقيم

اگر در ايــن باياس، ولتــاژ باتري بيش تر از پتانســيل 
سد باشــد، ميدان الكتريكي ناشــي از ولتاژ باتري، ميدان 
الكتريكي پتانسيل ســد ديود را خنثا مي كند (زيرا جهت 
ميدان باتري، عكس ميدان پتانسيل سد است). لذا منطقه ي 
تخليه و پتانســيل سد از بين مي رود به عبارت ديگر اليه ي 
ســد، در اثر ميدان الكتريكي ولتاژ باتري مي شــكند. در 
 ، N نتيجــه، الكترون هــاي آزاد واقع در نيمه هــادي نوع

توســط بار الكتريكي منفي باتري، به ســمت محل پيوند 
رانــده مي شــوند و از محل پيوند عبــور مي كنند و بعد از 
عبور از نيمه هــادي نوع P، جذب پتانســيل مثبت باتري 
مي گردند. در هميــن حال، حفره ها كه در اثر ولتاژ مثبت 
باتري به ســمت محل پيوند رانده شده اند وارد نيمه هادي 
نــوع N مي گردند و جذب قطب منفي باتري مي شــوند. 
به اين ترتيب، الكترون ها از قطب منفي خارج مي شــوند 
و وارد قطــب مثبت مي گردنــد. يعني در مــدار، جريان 
برقرار مي شــود. به اين نكته توجه داشته باشيم كه، وقتي 
الكترون ها از محــل پيوند عبور مي كنند، وارد نيمه هادي 
نوع P مي شــوند و مرتباً بــا حفره ها تركيــب مي گردند. 
پيوندهاي تشــكيل شــده، به ســبب ميدان خارجي مرتباً 
شكســته مي شــود و الكترون آزاد مي كند. الكترون آزاد 
شــده با حفره مجاور تركيب مي شــود، به ايــن ترتيب با 
تركيب هاي زياد و شكســته  شــدن هاي مجــدد پيوند ها، 
الكترون هــا از نيمه هادي نوع P عبــور مي كنند و جذب 
قطب مثبت باتري مي گردند. بنابراين الكترون ها از طريق 
حفره ها به قطب مثبت مي رســند. همــان طور كه حفره ها 
نيز عكس جهت حركــت الكترون ها، حركت مي كنند و 

جذب قطب منفي مي شوند.
اگـر نيمه هادي نوع P به قطب مثبت باتري 
و نيمـه هـادي نوع N به قطـب منفي آن وصل 
شود و ولتاژ باتري از پتانسيل سد ديود بيش تر 

باشد، در مدار، جريان برقرار خواهد شد.

4-3-3 رفتار ديــود در باياس معكوس (مخالف): 
شــكل 7-3 اتّصال بايــاس معكوس يك ديود را نشــان 

مي دهد.
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+

NP

شكل 7-3 باياس معكوس (مخالف)

الكترون هاي آزاد واقع در نيمه هادي نوع N، به سبب 
پتانسيل مثبت باتري، به سمت راست و حفره ها نيز به دليل 
پتانســيل منفي باتري، به سمت چپ كشيده مي شوند. در 
ايــن حالت، عرض ناحيه ي تخليه زيادتر مي گردد و ولتاژ 
باتري، پتانسيل سد را تشديد مي كند. لذا، به دليل افزايش 
پتانسيل ســد و تهي تر شدن ناحيه ي تخليه از الكترون ها و 

حفر ه ها، جرياني در مدار برقرار نخواهد شد.

اگـر قطب مثبـت باتري به نيمـه هادي نوع 
 P و قطـب منفي باتـري به نيمه هـادي نوع N
وصل شـود، جرياني در مدار نخواهيم داشـت. 
به عبارت ديگـر، در باياس معكوس جرياني در 

مدار برقرار نمي شود.

4-3 جريان اشباع معكوس در ديود
البته بايد به خاطر داشته باشيم كه بر اثر گرما، همواره 
پيوندها در حال شكســته شــدن و تركيب مجدد هستند. 
حال اگر ديودي در باياس معكوس بســته شود و تعدادي 
از پيوندها در اليه ي سد شكسته شوند، چه اتفاقي خواهد 

افتاد؟
با توجه به شــكل 8-3، فــرض مي كنيم يك پيوند در 
محل ســد شكسته شده باشد، در نتيجه يك الكترون آزاد 

و يك حفره به وجود مي آيد.

شكل 8-3 جريان اشباع معكوس

+

N P

پيوند شكسته شده

↓

 
الكترون آزاد به ســمت پتانســيل مثبت باتري كشيده 
خواهد شــد و جذب قطب مثبت باتــري مي گردد. چون 
اليه ي ســد، يك الكترون كمبــود دارد، يك الكترون از 
قطــب منفي وارد كريســتال نوع P مي شــود و مي توانيم 
بگوييم كه حفره، جذب قطب منفي گرديده است، لذا در 
مدار، جريان بســيار ضعيفي به وجود مي آيد كه به جريان 
اشباع معكوس معروف است. مقدار اين جريان، به جنس 
نيمه هادي و گرماي محيط بستگي دارد، زيرا اين جريان 
فقط در اثر شكستن پيوندها ايجاد مي شود. در المان هايي 
كه از سيليســيم ســاخته مي شــوند، اين جريان بسيار كم 
است. گاهي مقدار آن از نانو آمپر تجاوز نمي كند. لذا در 

بيش تر موارد از آن صرف نظر مي كنند.
ــر ديود در  ــي مشــخّصه ي ولت- آمپ 5-3 منحن

باياس مستقيم:
در مدار شكل 9-3 يك ديود در باياس مستقيم قرار دارد. 
در اين مدار يك ميلى آمپر متر با ديود ســرى شــده است. 
در ولتــاژ صفر، مقدار جريان عبورى از ديود صفر اســت. 
چنان چــه ولتاژ تغذيه را تا 0/5 ولــت زياد كنيم،   ميلي آمپر 
متر تقريباً جرياني را نشان نمي دهد. زماني كه ولتاژ از 0/5 
ولت بيش تر مي شود، چون جنس ديود از سيليسيوم است، 
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جريان بسيار ضعيفي در مدار برقرار مي گردد.

0V

NP

IF

VF

VBias

شكل 9-3 اتصال ديود به ولتاژ صفر ولت

شــكل 10-3 ولتاژ باياس ديود را كم تر از 0/7 ولت و 
جريان ناچيز عبوري از ديود را نشان مي دهد.

NP

IF

VF

VBias

BATTERY

V     < 0.7VBias

0.7V

شكل 10-3 ولتاژ باياس ديود كمتر از 0/7 ولت

هنگامــي كه ولتاژ ديود به حدود 0/7 ولت مي رســد، 

جريــان به طــور ناگهانــي افزايــش مي يابد. زياد شــدن 
ناگهاني جريان، به دليل غلبه ي ولتاژ خارجي بر پتانســيل 

سد است.
هنگامــي كــه ولتاژ خارجــي، از ولتاژ ســد بيش تر 
شــد، مقاومت ديود كم و جريان زياد مي شود. اگر اين 
جريان محدود نشــود، به سوختن ديود منجر مي گردد. 
حداكثر اين جريان را كه به ازاي آن ديود نمي ســوزد، 
كارخانجات سازنده مشــخص مي نمايند. براي محدود 
كــردن جريان عبوري از ديود، الزم اســت مقاومتي را 
با ديود ســري كنيم. شكل 11-3 نشان مي دهد كه ولتاژ 
باياس از 0/7 ولت بيش تر اســت و ولتاژ دو ســر ديود 
تقريباً 0/7 ولت ثابت مانده است ولي جريان عبوري از 

ديود بسيار زياد است.

NP

IF

VF

VBias

BATTERY

0.7V

V     > 0.7VBias

شكل 11-3 هدايت ديود با ولتاژ بيش تر از
0/7 ولت



58

3

چنان چــه مراحــل فوق را بــراي ولتاژهــاي مختلف، 
تكرار كنيم و بــه ازاي ولتاژهاي مختلف مثًال در پله هاي 
0/1 ولتي (0/1، 0/2، ... ولت) جريان گذرنده از ديود را 
انــدازه بگيريم و مقادير را در جدولي ثبت كنيم، از روي 
مقادير به دســت آمده مي توانيم نمــودار ID -VD را در 

يك مختصات رسم كنيم.
نمودار به دست آمده منحني مشخصه ولت آمپر ديود 
را در باياس مستقيم نشان مي دهد. شكل 12-3 يك نمونه 

نمودار (ولت آمپر ديود) را نشان مي دهد.

شكل 12-3 منحنى مشخصه ى ديود

ID

VD
0.1mA

5 mA

0.65V0.5V

محور ولتاژ دوسر ديود

محور جريان 
گذرنده از
ديود

6-3 منحني مشخصه ي ولت آمپر ديود در باياس 
معكوس 

اگــر ديود را در باياس معكوس اتصال دهيم و ولتاژ 
خارجــي را زياد كنيــم، جريان بســيار ضعيفي از مدار 
مي گذرد. ايــن جريان همان جريان اشــباع معكوس يا 
جريان نشــتي ديود اســت. شــكل 13-3 حالت باياس 
معكوس ديود را نشــان مي دهد. در اين شــكل جريان 
عبوري از ديود و ولتاژ دو سر ديود را مي توانيد مشاهده 

كنيد.

شكل 13-3 باياس معكوس ديود

NP

IR

VR

VBias

BATTERY

ولتاژ شكست

كارخانه هاي ســازنده مقدار ولتاژ بيشــينه قابل تحمل 
توســط ديود در باياس معكوس را مشخص مي كنند. اين 
ولتاژ به عنوان يك مشــخصه ي مهــم در ديود معمولي به 
كار مي رود. شكل 14-3 ديود را در حالتي نشان مي دهد 
كه مقدار ولتاژ معكوس آن به حد شكســت رسيده است. 
در ديود معمولي اگر مقدار ولتاژ معكوس به حد شكست 

برسد ديود مي سوزد.

آيا از ديود مى توان براى حفاظت دستگاه هاى 
الكترونيكى در مقابـل اتصال ولتاژ با قطب هاى 

اشتباه استفاده كرد؟
تحقيـق خود را به صورت يك گزارش كوتاه 

به كالس ارائه نماييد.

تحقيق كنيد:
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شكل 14-3 ولتاژ دوسر ديود به حد شكست 
رسيده است

NP

IR

VR

VBias

BATTERY

ولتاژ شكست

در شــكل 15-3 منحني مشــخصه ي ولت آمپر ديود 
معمولي در گرايش معكوس نشان داده شده است.

شكل 15-3 منحنى مشخصه ى ولت آمپر ديود در باياس 
معكوس

ºV(R) V(F)

I(R)

I(F)

VBR

A

B

ولتاژ شكست

نقطه ى سوختن

نكته ي مهـم: در صورتي كـه ديودهاي 
معمولي در حالت شكست قرار گيرند آسيب 

مي بينند.

7-3 عالمت اختصاري و ساختمان ظاهري ديود 
معمولي

ديودهاي معمولي، از نظر ظاهري به شكل هاي مختلفي 
ســاخته مي شــوند ولي عالمت اختصاري همه يك ســان 
اســت. در شكل 16-3 ساختمان كريستالي و نماد مداري 

ديود نشان داده شده است.

شكل 16-3 ساختمان كريستالى و 
نماد مدارى ديود

NP

ساختمان كريستالى

نماد ديود

آند كاتد

در نماد مداري، عالمت مثلث، جهت قراردادي جريان 
را نشان مي دهد. نيمه هادي نوع P را آند و نيمه هادي نوع 

N را كاتد، نام گذاري مي نمايند.
شــكل ظاهري چند نمونــه ديود را در شــكل 3-17 
مشــاهده مي كنيــد. پايه هاي آنــد و كاتــد روي ديودها 

مشخص شده اند. 
معموالً كاتد را با يك نوار يا عالمت K يا ساير عاليم 
مشــخص مي كنند و در نمونه هايي كه پايه به بدنه اتصال 

دارد، كاتد بدنه است.

آندكاتد
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A
A

A

A

A

A

A

A

شكل 17-3 شكل ظاهرى چند ديود
8-3 ديودهاي نصب سطحي

(SMD) Surface Mount Diode Package

شكل 18-3 ديودهاي نصب سطحي را نشان مي دهد. 
ديود نصب ســطحي، روي ســطح مس فيبــر مدار چاپي 
نصب مي شــوند. اين ديودها معموالً براي عبور از سوراخ 
مدار چاپي پايه ي مســتقل ندارند و مســتقيماً روي سطح 

مس مدار چاپي لحيم مي شوند.

شكل 18-3 چند نمونه ديود نصب سطحى

9-3 بررسي ديود در حالت ايده آل
يــك ديود در حالــت ايده آل مانندي كليدي اســت 
كه در باياس مســتقيم به صورت كليد بســته و در باياس 
معكوس به صورت كليد باز عمل مي كند. شكل 19-3 و 

20-3 ديود در باياس مستقيم و معكوس و معادل كليدي 
آن را نشــان مي دهد. به عبــارت ديگر در ديود ايده آل از 

ولتاژ هدايت ديود يعني 0/7 ولت صرف نظر مي كنيم.

شكل 19-3 در ولتاژ موافق ديود ايده آل
به صورت كليد بسته عمل مى كند

R R

VV

IF IF

ديود

شكل 20-3 در ولتاژ مخالف ديود ايده آل
به صورت كليد باز عمل مى كند

R R

I=0

اگر چه ديود ايده آل در عمل وجود ندارد ولي مي توان 
براي ساده تر شدن محاسبات، حالت هاي مختلف ديود به 
صورت ايده آل را در تشريح مدارهاي الكترونيكي به كار 
بــرد. همواره در ديود واقعــي هنگامي كه ديود در باياس 
موافــق قــرار دارد، از آن جريان عبور مي كنــد و در دو 
ســر آن افت ولتاژي در حدود 0/7 تا 1/5 ولت به وجود 
مي آيد. مقدار دقيق افت ولتاژ را كارخانه هاي ســازنده ي 

ديود به ازاي يك جريان معين، مشخص مي كنند.
10-3 مقاومـت استاتيكــي  و ديناميكــي  ديود 

معمولي
1-10-3 مقاومت استاتيكي: مقاومت اهمي در يك 
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ديود از تقسيم افت ولتاژ دو سر ديود بر جريان عبوري از 
آن به دســت مي  آيد. مقاومت ديود در مقابل عبور جريان 
مســتقيم و متناوب فرق مي كنــد. مقاومت ديود در مقابل 
عبور جريان مستقيم را مقاومت استاتيكي مي نامند و مقدار 

آن را از رابطه ي زير به دست مي آورند. (شكل 3-21)

F
dc

F

Vr
I

=

شكل 21-3 نمايش مقاومت استاتيكى

I

I F

VF
V

مقدار مقاومت استاتيكي يك ديود مشخص، به ازاي 
جريان مستقيم عبوري معين از آن ثابت است.

مثال 1-3: براي مشــخصه ي شكل 22-3، مقاومت 
 A, mA, mA− µ2 2 20 استاتيكي (DC) را در جريان هاي 

به دست آوريد.

V  (V)F

I  (mA)F

0.1

5

10

15

20

25

30

0.22 A
10V

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

شكل 22-3 مربوط به مثال 3-1

حل: 

F F

F
dc

F

I mA V / V
V / Vr
I mA

= → =

= = Ω

20 0 8
0 8 4020

منحنى

= Ω40

F F

F
dc

F

I mA V / V
V / Vr
I mA

= → =

= = Ω

2 0 5
0 5 2502

منحنى

= Ω250

منحنى
F F

F
dc

F

I A V V
V Vr M
I A

= − µ → = −
−

= = Ω
− µ

2 10
10 52

M= Ω5

2-10-3 مقاومت ديناميكي: مقاومت ديود در مقابل 
جريــان متناوب را، مقاومت ديناميكي مي نامند و آن را از 

رابطه زير به دست مي آورند. (شكل 3-23)

شكل 23-3 نمايش مقاومت ديناميكى

 F F F
ac

F F F

V V Vr
I I I

− ∆
= =

− ∆
2 1

2 1

مقاومــت ديناميكــي ديود 

V  (V)F

I  (mA)F

IF2

I F1

IF1

VF1 VF2
VF
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) نشان مي دهند. )∆ تغييرات ولتاژ يا جريان را با دلتا
مقاومت ديناميكي در اثر تغيير مقاومت اليه ي ســد به 
دليل تغييرات حاصل از جريان متناوب به وجود مي آيد و 

مقدار آن در اثر افزايش ولتاژ خارجي كم مي شود.
AC 11-3 مقاومت هاي معادل ديود در شرايط

در هرديود عمًال ســه نــوع مقاومت وجود دارد. يكي 
N(r و ديگري مقاومت  ) N مقاومــت مربوط به اليــه ي
P(r و ســومي مربــوط به مقاومت  ) P مربــوط به اليه ي
AC(r است. مجموعه اين مقاومت ها  ديناميكي اليه ي سد (

Dr مي نامند. (شكل 3-24) را 

rP

r P

rA

r A

rN

rN

rD

rD 

NP

شكل 24-3 نمايش مدار معادل مقاومتى يك 
PN اتصال

 ،N مقاومت اهمي سطح نيمه هادي نوع Nr
كه مقدار آن ثابت اسـت (مقدار آن بسـيار كم 

است).
 ،P مقاومت اهمي سـطح نيمه هادي نوع Pr
كه مقدار آن ثابت اسـت. (مقدار آن بسـيار كم 

است).
مقاومـت اهمي اليه ي سـد كه مقدار آن  acr

تابع ولتاژ باياس است.

مثـال 2-3: بــراي مشــخصة شــكل 25-3 مطلوب 
است:

V  (V)F

I  (mA)F

0.1

5

10

15

20

25

30

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0. 0.

1

2

0.

شكل 25-3 شكل مربوط به مثال 3-2
الف) مقاومت AC براي ناحيه ي 1

ب) مقاومت AC براي ناحيه ي 2
ج) مقايسه مقاومت نواحي 1 و 2

حل:
الف) براي ناحيه 1

F

F

F
ac

F

V / / / V
I mA

V /r /
I

∆ = − =
∆ = − =

∆
= = = Ω
∆1

0 72 0 57 0 15
6 2 4

0 15 37 54

ب) براي ناحيه ي 2
F

F

F
ac

F

V / / / V
I mA

V /r
I

∆ = − =
∆ = − =

∆
= = = Ω
∆2

0 8 0 78 0 02
30 20 10

0 02 210
ج) مقايسه ي مقاومت ديناميكي نواحي 1 و 2

/
= ≅
37 5 192

نسبت مقاومت ها

12-3 مدار معادل ديود معمولي
همان طور كه ديديم، يك ديود داراي يك مقاومت 
D و يك پتانســيل سد حدود 0/6  N P acr r r r= + + اهمي 
ولــت براي نيمه هادي نوع سيليســيومي و 0/2 ولت براي 
نيمه هادي نوع ژرمانيمي اســت. در ضمن، ديود مي تواند 

  
F

ac d
F

Vr r
I

∆
= =

∆
rd مقاومت ديناميكى 

dynamic

rD مقاومت ديود 
Diode resistance
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فقــط در يك جهت، جريان را عبــور دهد. لذابا توجه به 
مطالب باال مي توان مدار معادل ديود را به صورت شــكل 

26-3 نشان داد.
rD

ولتاژ سدديود ايده آل

شكل 26-3 مدار معادل ديود
13-3 الگوي پرسش 

1-13-3 اتّصال PN را توضيح دهيد.
2-13-3 خصوصيات اتّصال PN را بنويسيد.

3-13-3 پتانسيل سد را تعريف كنيد. مقدار آن براي 
ژرمانيم چقدر است؟

4-13-3 شكل ظاهري و نماد ديود را رسم كنيد.
5-13-3 منحني مشــخصه ي ولت آمپر ديود معمولي 

را براي ژرمانيم و سيليسيم رسم كنيد.
6-13-3 مقاومــت اســتاتيكي وديناميكــي ديود را 

تعريف كنيدو روابط مربوط را بنويسيد.
7-13-3 مدار معادل ديود معمولي را بكشيد.

14-3 مقادير حد در ديودها
به طور كلّــي، هر ديود براي جريان عبوري مســتقيم 
و ولتاژ معكوِس مشــخّصي، ســاخته مي شود، كه با توّجه 
بــه نوع كار مــورد نظر، از نظــر جريان عبــوري و ولتاژ 
معكوس، مي توان شــماره ي ديود  دل خــواه را با توّجه به 
جداول مشــخّصات الكتريكي ديودها يــا كاتالوگ هاي 
مربوطه انتخاب كرد. كارخانه هاي ســازنده، مشــخّصات 
زيــادي از ديودها را در اختيار قرار مي دهند كه بســته به 
نــوع طّراحي، مي توان از آن ها اســتفاده نمود. در ذيل، به 
تعدادي از مشــخّصات الكتريكي ديودها، كه بيش تر در 

طّراحي يك سو كنننده ها به كار مي رود، اشاره مي شود:
الف) مشـخصه هاي جريان: مشخصه هاي جريان، 
مقاديــري از جريان هســتند كه در بايــاس موافق از ديود 
عبور مي كننــد. كارخانه ي ســازنده حداكثر مقدار مجاز 
آن هــا را در اختيار مصرف كنندگان قــرار مي دهد. اگر 
مقاديــري كه از ديود عبور مي كند از مقادير اعالم شــده 
توســط كارخانه ي ســازنده بيش تر باشــد، ديود آسيب 

مي بيند. مهم ترين مشخصه هاي جريان عبارت  اند از:
1-14-3 ماكزيمم جريان مســتقيم يا متوسط ديود
: مقــدار ماكزيمم جريان عبوري مســتقيم، عبارت  F(I )

اســت از مقدار جريان dc يا متوســط كه مُجاز هستيم از 
ديود عبور دهيم. در صورتي كــه بر اثرعبور اين جريان، 
حرارت ايجاد شده در اتّصال PN، در هواي آزاد به خوبي 
نتواند دفع شــود بايد ديود را روي گرماگير نصب نمود. 
الزم اســت يادآوري كنيم كه اگر قرار باشــد ديود روي 
گرماگير نصب شود، كارخانه ى سازنده مشخص مي كند. 
معموالً ديودهايي روي گرماگير نصب مي شــوند كه بدنه 
فلــزي دارند. بدنه ي ديود، گاهي آند ديود و گاهي كاتد 
ديود مي باشد. شــكل 27-3 نمونه هايي از ديود كه روي 

گرماگير نصب شده است را نشان مي دهد.

شكل 27-3 دو نمونه ديود نصب شده روى گرماگير

در شكل 28-3 متوســط جريان دو نوع سيگنال نشان 
داده شده است.
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2 3

I

t
º

1A

3.14A

1 3 4 52 6

I

t(ms)
º

1A

2A
جريان 
متوسط

جريان 
متوسط

(IF) شكل 28-3 نمايش جريان متوسط ديود

2-14-3 ماكزيمم جريان تكراري (IFRM): ماكزيمم 
جريان تكراري، عبارت اســت از حداكثردامنه ي جرياني 
كه به صورت تكرار ســيكل ها در ديود  جاري مي گردد. 

(شكل 3-29)

IFRM

º
t

I

شكل 29-3 دامنه ى ماكزيمم جريان تكرارى

3-14-3 ماكزيمم جريان لحظه اي (IFSM): عبارت 
اســت از حداكثر جرياني غير تكراري كه ديود مي تواند 
در لحظه اي بســيار كوتاه (حدود چند ميكرو ثانيه يا ميلي 
ثانيــه) تحّمل كند. (شــكل 30-3) اگر ايــن جريان چند 
بار پشــت ســر هم به ديود اعمال شود، ديود ممكن است 

بسوزد.

I

t

IFSM

t
شكل 30-3 دامنه ى ماكزيمم جريان لحظه اى

IF= Forward Current

IFRM= Maximum Repetitive Forward Current

IFSM = Maximum Surge Forward Current

ب) مشخصه هاي ولتاژ: مشخصه هاي ولتاژ مقاديري 
از انواع ولتاژها هستند كه در باياس معكوس ديود مطرح 
مي شوند. كارخانه هاي ســازنده حداكثر مقدار مجاز اين 
ولتاژهــا را در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهند. اگر 
مقاديري كه به ديود اعمال مي شــود از مقادير اعالم شده 
توســط كارخانه ي سازنده بيش تر باشــد، احتمال آسيب 
ديــدن ديود زيــاد اســت. مهم ترين مشــخصه هاي ولتاژ 

عبارت اند از:
 :(VR) 4-14-3 ماكزيمــم ولتــاژ معكوس مجــاز
ماكزيمــم ولتاژ معكوس مجاز، عبارت اســت از حداكثر 
ولتاژي كه در باياس معكوس، دو سر ديود قرار مي گيرد. 
اين ولتــاژ مي تواند جمــع ولتاژهاي لحظــه اي و ثابت يا 
ماكزيمــم دامنه ي ســيكل هاي تكــراري باشــد. معموالً 
كارخانجات ســازنده، حداكثر ولتــاژ معكوس مجاز كه 
در دو ســر ديود قرار مي گيرد را بــراي ولتاژهاي ثابت و 
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ولتاژهاي متناوب به طــور جداگانه در اختيار مي گذارند 
و عالمــت VR را براي ولتاژهاي ثابت و عالمت VRM را 
براي ولتاژهاي متناوب به كار مي برند. (شكل هاي 3-31 

و 3-32)

VR

º
t

V

شكل 31-3 ماكزيمم ولتاژ معكوس ديود

2 3

V

t

300V VRRM

º

شكل 32-3 نمايش ماكزيمم ولتاژ معكوس تكرارى براى 
(VRRM) ديود

5-14-3 ماكزيمــم ولتاژ معكــوس غير تكراري 
(VRSM): حداكثــر ولتاژي اســت كه ديــود مي تواند به 
صورت غير تكراري در باياس معكوس تحمل كند و در 

صورت تكرار، ديود آسيب مي بيند. 
شكل 33-3 شكل VRSMرا نشان مي دهد.

700V VRSM

V

t10 S

شكل 33-3 نمايش ولتاژ ماكزيمم معكوس غير تكرارى 
(VRSM)

VR= Reverse Voltage 
VRSM= Maximum Reverse Surge Voltage

15-3 كتاب اطالعات (Data Book) و برگه ي 
اطالعات (Data Sheet) چيست؟

همــان طور كه اشــاره شــد كليه ي قطعــات از جمله 
قطعات نيمه هادي مانند ديودهــا داراي مقادير حد مجاز 
هســتند. براي مثال، ولتاژ معكوس بيشــينه ي دو سر ديود 
از مقاديــري اســت كه بايد توســط كارخانه ي ســازنده 
مشخص شود. موارد ديگري از قبيل جريان متوسط بيشينه 
(ماكزيمم)، جريان اشــباع معكــوس و ... نيز وجود دارد 
كه بايد توســط كارخانه ي سازنده ارائه گردد. اين مقادير 
معموالً در كتاب اطالعات (Data Book) يا در برگه ي 
اطالعات (Data Sheet) درج  مي شود. كتاب و برگه ي 
اطالعات معموالً در دسترس مصرف كننده و طراح قرار 
 مي گيرد. هــم چنين افراد مي توانند از طريق ســايت هاي 
اينترنتي مانند All Data sheet.com به اين اطالعات 
دســت يابند. برگه هاي اطالعاتي به صورت هاي مختلف 

عرضه مي شوند كه تعدادي از آن به شرح زير است.
دسـته ي اول: آن بخش از برگه هاي اطالعاتي كه 
در اين گروه قرار دارند معموالً داراي مشــخصات عمده 
و كاربردي قطعات هستند. معموالً قطعات براساس شماره 
و الفبا تقسيم بندي مي شوند و در هر صفحه تعدادي قطعه 
جاي مي گيرد. اين مجموعه در كتابي به نام كتاب اطالعات 
(Data Book) ثبــت مي شــود. از نمونــه ي كتاب هاي 
  Towers International كتــاب اطالعات مي توان 
را نام برد كه در آن مشــخصات عمومي متجاوز از بيست 
هــزار قطعه ي نيمه هــادي قــرار دارد. از كتاب اطالعات 
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(Data Book) بــراي پيدا كردن قطعــات جاي گزين 
استفاده مي كنند.

 دسـته ي دوم: در ايــن دســته معمــوالً اطالعــات 
بيش تري از قطعات در يك يا دو صفحه عرضه مي شــود. 
شكل ظاهري، مشخصات مهم، مقادير مجاز ويژگي هاي 
حرارتــي، نمودارها و ... از جمله اطالعاتي اســت كه در 
برگــه ي اطالعاتــي (Data Sheet) درج مي شــود. بــا 
استفاده از اين برگه هاي اطالعات مي توان انتخاب قطعه و 

طراحي هاي اوليه را انجام داد.
دسته ي سـوم: در اين گروه اطالعات كامل تري از 
قطعه را در اختيار مي گذارند و مدارهاي كاربردي و عملي 
آن را نيز ارائه  مي نماينــد. منحني هاي تغييرات جريان در 
اثر حرارت، فركانس و... نيز از جمله مواردي است كه در 
برگه هاي اطالعات (Data Sheets) مي آيد. در شــكل 
34-3 يك صفحه از برگه ي اطالعات ديود 1N4001 تا 

1N4007 را به زبان اصلي مشاهده مي كنيد. 

نكتـه ي مهـم: معمـوالً قطعـات الكترونيكي را 
گـذاري  شـماره  خاصـي  اسـتانداردهاي  براسـاس 
مي كنند و شـماره ي اختصاص داده شـده به قطعه را 
روي آن درج مي نمايند. غالبًا در كتاب هاي اطالعات 
(Data Books) نحوه ي شماره گذاري قطعات مشخص 

مي شود.

قابل توجه  هنرآموزان محترم: 
هنرجويـان نبايـد اطالعـات مربـوط بـه برگه ي 
اطالعاتـي را به خاطر بسـپارند، بلكه با اسـتفاده از 

آن ها بايد بتوانند اطالعات الزم را استخراج نمايند.

شكل 34-3 يك نمونه از برگه ى اطالعات
(Data Sheet) به زبان اصلى

SEMICONDUCTOR

FACTORY NAME 1N4001-1N4007

Features
 r ar  age r

DO-41
CO OR BAND DENOTES CAT ODE

ig  surge urre  a a i i

e era  Pur se Re i iers

1N4
001

A s u e Ma imum Ra i gs AT   25 C u ess er ise e

T ese ra i g are imi i g a ue a e i  ser i ea i i   a  semi u r ma  e im aire .

S m Parame er

VRRM Pea  Re e i i e Re erse V age

IF(AV)
A erage Re i ie  F r ar  Curre
3 5  ea  e g         5 CT A

I FSM

TS ge

Tj

N -re e i i e Pea  F r ar  Surge Curre
3 ms Si g e a  Si e- a e

S rage Tem era ure Ra ge

O era i g u i  Tem era ure

Va ue U i s
4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007

50 100 200 400 1000600 800

1.0

30

-55  175

-55  175

A

V

A

C

C

E e ri a  C ara eris i s
S m Parame er

VF F r ar  V age  1.0 A

I FF
Ma imum Fu  a  Re erse Curre  Fu  C e 

I R

CT

Re erse Curre   ra e  

T a  Ca a i a e

VR

T =75 CA

T =100 CA

T =25 CA

V =4.0 V  F=1.0 MR

De i e
U i s

4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007

30

1.1

5.0
500

15

A

F

A
A

V

T erma  C ara eris i s
S m Parame er Va ue U i s

PD P er Dissi a i

R A T erma  Resis a e  u i   Am ie 50

3.0

C

نمونه ي ارائه شــده در اين كتاب در دسته ي دوم قرار 
دارد. در اين برگه ي اطالعات موارد ارائه شــده به شــرح 

زير است.
1-15-3 مشخصات عمده و مهم (Feature): اين 
قســمت تقريباً جنبه ي تبليغاتي دارد و كارخانه ي سازنده 
در آن شــماره ي قطعه، شــكل ظاهــري، توانايي تحمل 
در مقابــل جريان هــاي ناگهانــي و ضربه اي و ... توســط 
كارخانه ي ســازنده را ارائه مي دهد. در شــكل 35-3 اين 
قســمت به زبان اصلي و ترجمه ي آن را مالحظه مي كنيد. 
توجه داشــته باشــيد كليه ي واژه هاي انگليســي و مفهوم 
ترجمه ي اين نمونه برگه ي اطالعات را بايد به طور كامل 
يــاد بگيريد تا با مراجعه به برگــه اطالعات به زبان اصلي 

بتوانيد اطالعات مورد نياز خود را به دست آوريد.
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شكل 35-3 بخشى از برگه ى اطالعات

SEMICONDUCTOR

1N4001-1N4007

Features

Low forward voltage drop

DO-41
COLOR BAND DENOTES CATHODE

High surge current capability

General Purpose Rectifiers

1N4
001

شماره ى ديود
نيمه هادى

مشخصات مهم

* افت ولتاژ موافق كم

* توانايى تحمل جريان هاى
 ضربه اى و ناگهانى زياد

 ديود
اهرى

كل ظ
ش

نوع بدنه DO41 نوار 
رنگى كاتد را نشان 

مى دهد

ديودهاى كاربرد عمومى

2-15-3 مقادير بيشــينه ي (ماكزيمم) مجاز مطلق 
(Absolute Maximum Rating): در ايــن قســمت 
مقاديري داده مي  شود كه هرگز نبايد قطعه ي الكترونيكي 
بــا بيش تر از اين مقاديــر كار كند. در بســياري از موارد 
توصيه مي شود مقادير در نظر گرفته شده براي كار مداوم 
را كم تر از مقدار ماكزيمم مطلق مجاز در نظر بگيرند. در 
شــكل 36-3 اين قســمت از برگه ى اطالعات را به زبان 

اصلى و با ترجمه ى فارسى آن مالحظه مى كنيد.

تحقيق كنيد:

ويژه ى دانش آموزان عالقه مند:
تفاوت مقادير ماكزيمم مطلق

Absolute maximum Rating
را با مشخصه هاى كار ديود

Operating Characteristics
مقايسه كنيد و نتايج را به صورت يك گزارش 

در قالب پاورپوينت به كالس ارائه دهيد.

3-15-3 مشخصه هاى حرارتى:
(�ermal Characteristics)

در اين قسمت مشخصه هايى از قبيل توان تلف شده، 
مقاومــت تبادل حرارتــى قطعه ى نيمه هــادى با محيط 
داده مى شــود. مقاومــت تبــادل حرارتى را بر حســب 
درجة ســانتى گراد بر وات مشــخص مى كنند. در شكل 
 (Data Sheet) 37-3 اين قسمت از برگه ى اطالعات
مربوط به ديودهــاى 1N4001 تا 1N4007 را مالحظه 

مى كنيد.

شكل 36-3 مقادير ماكزيمم مطلق

Absolute Maximum Ratings* AT   =25 C unless ot er ise note

*T ese rating are limiting alue abo e i  ser i eabilit  o  an  semi on u tor ma  be im aire .

S mbol Parameter

VRRM Pea  Re etati e Re erse Voltage

IF(AV)
A erage Re ti ie  For ar  Current
375  lea  leng t        =75 CT A

I FSM

TStge

Tj

Non-Re etati e Pea  For ar  Surge Current
83 ms Single al  Sine- a e

Storage Tem erature Range

O erating un tion Tem erature

Value Units
4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007

50 100 200 400 1000600 800

1.0

30

-55 to +175

-55 to +175

A

V

A

C

C

VRRM

IF(AV)

I FSM

TStg

Tj

4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007

50 100 200 400 1000600 800

1

30

-55      +175

-55      +175

A

V

A

مقادير ماكزيمم مطلق مجاز*

نماد

مقدار واحد

مشخصه (پارامتر)
مقدار ولتاژ پيك ماكزيمم تكرارى

جريان غير تكرارى ناگهانى ماكزيمم 
در جهت موافق

ماكزيمم درجه حرارت نگهدارى 
در انبار

ماكزيمم درجه حرارت محل پيوند 
(اتصال)

ولت

آمپر

آمپر

درجه ى 
سانتى گراد

درجه ى 
سانتى گراد

مقدار جريان متوسط موافق. طول 
پايه 0/375 اينچ در درجه حرارت 

TA C= °75

ta درجه حرارت محيط (ambient) 25 درجه ى سانتى گراد 
در نظر گرفته شده مگر در مواردى كه مشخص شده است.

* مقادير داده شده در جدول، مقادير حد ماكزيمم است كه اگر در شرايط كار از اين حد تجاوز كند، 
ممكن است قطعه ى نيمه هادى آسيب ببيند.
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شكل 37-3 مشخصه هاى حرارتى

Thermal Characteristics

Symbol Parameter

Value Units

PD Power Dissipation

R JA Thermal Resistance, Junction to Ambient

50

3.0

C

PD

R JA

50

3

مشخصه هاى حرارتى

مقدار واحدها

نمادمشخصه (پارامتر)
تلفات توان

وات
درجه ى سانتى گراد 

بر وات

مقاومت حرارتى محل اتصال با محيط

4-15-3 مشــخصه هاى الكتريكى: در اين قسمت، 
مشخصه هاى الكتريكى از قبيل افت ولتاژ موافق در جريان 
مشــخص، حداكثر جريان معكوس در شرايط مشخص، 
ظرفيــت خازنى محل پيوند (اتصال ســد) ديود و... تعيين 
مى شود. شكل 38-3 مشــخصه هاى الكتريكى مربوط به 

ديودهاى 1N4001 تا 1N4007 را نشان مى دهد.

شكل 38-3 مشخصه هاى الكتريكى ديودهاى
1N4007 1 تاN4001 

Electrical Characteristics

Symbol Parameter

VF Forward Voltage @ 1.0 A

I FF
Maximum Full Load Reverse Current Full Cycle 

I R

CT

Reverse Current @ rated 

Total Capacitance

VR

T =75 CA

T =100 CA

T =25 CA

V =4.0 V, F=1.0 MHzR

VF

I FF

I R

CT

Device
Units

4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007

30

1.1

5.0
500

15

A

pF

A
A

V
4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007

30

1.1

5
500

15

A

pF

A
A

V

مشخصه

مقدار واحدها

ولتاژ موافق در جريان يك آمپر

حداكثر جريان بار كامل در جهت مخالف دريك سيكل كامل

ظرفيت خازنى پيوند در ولتاژ مخالف و فركانس مشخص

مقدار جريان معكوس در مقدار ولتاژ ماكزيمم 
معكوس VR در درجه حرارت محيط مشخص

 25 B(T C)= °25 مشخصه هاى الكتريكى درجه حرارت محيط 
درجه سانتى گراد، مگر مشخص شده باشد

نماد

تمرين
1- با مراجعه بــه يكى از كتاب هــاى اطالعات ديود 
 1N4001 كه در اختيار داريد مشــخصات فنى ديودهاى
تا 1N4007 را اســتخراج كنيد و آن ها با مشخصات داده 

شده در اين كتاب مقايسه كنيد.

2- با مراجعه به ســايت "Data Sheet" در اينترنت 
مشــخصات فنى ديودهاى فوق را به دست آوريد و آن ها 

را با مشخصات داده شده در اين كتاب مقايسه كنيد.
ــودن ديود با  ــالم ب 16-3 تشــخيص پايه ها و س

مولتي متر 
1-16-3 اســتفاده از اهــم متــر عقربــه اي: ســالم 
بــودن يك ديــود را به راحتــي مي توان با يــك اهم متر 
قطبي مشــّخص كرد. اهم متر قطبي، اهم متري اســت كه 
ترمينال هــاي + و – آن از داخــل به ترتيــب به قطب هاي 
مثبت و منفــي باتري داخلي اهم متر متصل اســت. يعني 
ترمينال هاي مشخص شــده روي اهم متر همان قطب هاي 
باتري داخلي است. ديود را به ترمينال هاي اهم متر قطبي، 
وصل مي كنيم (سلكتور اهم متر روي R×100 باشد) اگر 
عقربه حركت كرد و اهم كمي را نشان داد، اتّصال ديود را 
معكوس مي كنيم. اين بار، عقربه نبايد حركت كند. يعني 
بايد مقاومت بي نهايت را نشــان دهد. پس هدايت ديود از 
يــك جهت و هدايت نكردن آن در جهت ديگر، دليل بر 
سالم بودن آن اســت. اكنون براي شناسايي پايه هاي آن، 
حالتــي را كه اهم متر اهم كمي را نشــان مي دهد، در نظر 
مي گيريم. پايه اي كه به قطــب مثبت اهم متر قطبي وصل 
شــده است آند و پايه ديگر كاتد خواهد بود. در صورتي 
كه مقاومت ديود از هر دو طرف كم باشد، مفهوم آن اين 
است كه دو سر ديود از داخل به هم وصل شده است و بر 
عكس، اگر مقاومت ديود از هر دو طرف بي نهايت باشد 
ديود از داخل قطع شده است. شكل 39-3 طرز آزمايش 

ديود را نشان مي دهد.
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شكل 39-3 نحوه ى آزمايش سالم بودن ديود

2-16-3 اســتفاده از مولتي متــر ديجيتالي: اغلب 
مولتي مترهاي ديجيتالي داراي وضعيت تست ديود هستند. 
هرگاه كليد ســلكتور مولتي متــر ديجيتالي را در وضعيت 
تســت ديود قرار دهيم و ديود را بــه گونه اي به مولتي متر 
وصــل كنيم كه مولتــي متر ديجيتالي ديــود را در باياس 
موافق قــرار دهد، مولتي متر ولتاژ باياس دو ســر ديود را 
نشان مي دهد. اين ولتاژ براي ديودهاي سيليسيومي حدود 
0/7 ولت و براي ديودهــاي از جنس ژرمانيم حدود 0/2 

ولت است. شكل 40-3 اين حالت را نشان مي دهد.

شكل 40-3 آزمايش ديود در ولتاژ موافق

VDC

O f f

كاتدآند

اگر ديــود در بايــاس مخالف قرار گيــرد، مولتي متر 
ولتاژ باياس مخالف دو سر ديود را كه همان ولتاژ داخلي 
دستگاه است، نشان مي دهد. اين ولتاژ ممكن است با توجه 
به نوع مولتي متر بين 1/5 تا 3 ولت باشد. در برخي مولتي 
مترها عالمتي مطابق شــكل 41-3 روي صفحه نمايشــگر 

مولتي متر ظاهر مي شود. 

شكل 41-3 آزمايش ديود در ولتاژ مخالف

O f f

آندكاتد

 (Com ســيم مشترك يا) در صورتي كه ســيم منفي
مولتي متر به كاتد و ســيم مثبت آن بــه آند ديود معيوب 
وصل شــود اگر ديود قطع باشد عالمت OL و اگر ديود 
0 يا عالمت ديگري را نشــان  اتصــال كوتاه باشــد عدد 

مي دهد. (شكل هاي 42- 3 و 3-43)

آرامـش، رعايـت نـكات ايمنـى، توجـه به 
اهداف تعيين شـده و اجراى دقيق مراحل كار، 
ار مواردى اسـت كه منجر به موفقيت شـما در 

رسيدن به شغل ايده آل مى شود.
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شكل 42-3 ديود معيوب اتصال كوتاه شده است

اگر ديود اتصال كوتاه باشد 
ــا مخالف  ــاژ موافق ي در ولت

صفر را نشان مى دهد.
O f f

آند

آند كاتد

كاتد

شكل 43-3 ديود قطع

ــود قطع باشــد در  ــر دي اگ
 OL ــت عالمت ــر دو حال ه
 Open Loop ــى  معن ــه  ب
يا Open Load را نشــان 

مى دهد.

O f f

آند

آند كاتد

كاتد

17-3 الگوي پرسش
1-17-3 مقادير حد در ديودها را نام ببريد.
2-17-3 شكل جريان IFSM را رسم كنيد.

3-17-3 در هر يك از شــكل هاي 44-3 الف تا ت 
با توجه به مقدار ولتاژ دو ســر ولت متر شرح دهيد كه آيا 
ديودها سالم هســتند يا معيوب؟ در صورت معيوب بودن 

باز هستند يا اتصال كوتاه؟

شكل 44-3 مربوط به تست سالم يا معيوب بودن ديود

5V

47

47

V

470

12V

V

تپ

50V

10 10

10

V

15V

10

68

V

بالف

4-17-3 در دســته ي اول برگــه ي اطالعــات چــه 
مشخصاتي ارائه مي شود؟

5-17-3 بــا توجــه به برگــه ي اطالعات مربــوط به ديود 
1N4001 تا 1N4007 (IF(AV) و IFSM) آن ها چند آمپر است؟

اجراى كار نرم افزارى
با اسـتفاده از نرم افزار مولتي سـيم نحوه ي 
آزمايـش ديـود را روي انـواع ديودهـا تجربه 

كنيد.
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ويژه ى دانش آموزان عالقه مند:
با اسـتفاده از باترى، المپ يـا LED و كليد 
دستگاهى را بسازيد كه توسط آن بتوانيد سالم 

بودن ديود را آزمايش كنيد.

18-3 انواع ديودهاي نيمه هادي و نمايشگرها
انــواع متعــددي از ديودهــاي بــا پيونــد PN وجود 
دارنــد كه از لحاظ نوع كار، مشــخّصه و زمينه ي كاربرد 
با هــم متفاوت  اند. از انــواع اين ديودهــا، مي توان ديود 
اتصال نقطه اي، ديود زنــر، ديود نور دهنده LED، ديود 
واراكتور، فتو ديود، ديود شــاتكي، ديود منتشر كننده ى 
اشــعه  ي مادون قرمز، ديــود ليزري و ديــود جريان ثابت 
را نــام بــرد. از LCD ، LED و پالســما در صفحه هاي 

نمايشگر استفاده مي كنند.
ــــو كننــده ي معمـولــي  19-3 ديــود يك س

 :(Recti�ers Diods)
اين نوع ديود براي يك سوسازي يا يك طرفه كردن 
ولتاژهــاي متناوب (معموالً سينوســي) به كار مي رود و با 
جريان متوســط (IF) حدود 50mA تا 1000 آمپر ساخته 
مي شود. ديودهاي يك ســوكننده ي معمولي در محدوده 
فركانس 50 يا 60 هرتز كار مي كنند. لذا براي يك سو سازي 
 فركانس هاي باالتر بايد از ديود هاي ســريع استفاده شود. 
شكل 45-3 چند نمونه از ديود يكسو كننده ي معمولي را 

نشان مي دهد.

شكل 45-3 چند نمونه ديود يك سو كننده ى معمولى

20-3 ديود اتصال نقطه اي:
(Point Contact Diode)

ديودهــاي معمولي در باياس معكــوس، يك ظرفيت 
خازنــي در حدود PF را ايجاد مي نماينــد. اگر بخواهيم 
اين ديودهــا را در فركانس هاي باال به كار ببريم، به دليل 
ظرفيت خازني در باياس معكــوس، جريان از مدار عبور 
مي كند. زيــرا در فركانس باال مقاومــت معكوس ديود، 
كم مي شــود. از اين رو، بايد ظرفيــت خازني ديودهايي 
را كــه در فركانــس باال به كار مي روند كــم نمود. براي 
كم كردن ظرفيت خازن، ساده ترين راه، كم كردن سطح 
اتّصال هادي هاســت. لذا ديودهاي اتّصال نقطه اي را براي 
فركانس هاي باال و جريان هاي كم مي سازند. شكل 3-46 
ساختمان ساده ى يك ديود اتّصال نقطه اي را نشان مي دهد.

براي ســاختن اين ديود، كريستال نيمه هادي نوع N را 
معموالً از جنس ژرمانيم انتخاب مي كنند و يك سيم نازك 
مخصوص كه خاصيت فنري داشته باشد به آن مي چسبانند، 
ســپس يك جريان ضربه اي قوي از آن عبور مي دهند. در 
اثر اين عمل اوالً كريســتال نوع N ذوب مي شــود و نُك 
ســيم در داخل آن قرار مي گيــرد. ثانياً در اطراف آن يك 

ناحيه ي بسيار كوچك P ايجاد مي گردد.

شكل 46-3 نمايش ساخت ديود اتصال نقطه اى 

N
P

ميله ى ُتك تيز 
آند نيمه ى هادى 

نوع N كاتد
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علت تبديل نيمه هادي نوع N به P آن اســت كه در 
اثــر عبور اين جريان از نُك ســيم، اتم هاي خارجي وارد 
كريســتال مي شــوند و آن را به P تبديل مي نمايند. شكل 

47-3 ساختمان داخلي اين ديود رانشان مي دهد.

شكل 47-3 نمايش داخلى ديود اتصال نقطه اى

پايه ى 
نگهدارنده

محفظه ى 
سراميكى و 
شيشه اى

اتصال نقطه اى

از ايــن ديود براي فركانس هاي زياد، در آشكارســازي و 
مخلوط كنندگي  استفاده مي شود. شماره گذاري ديود اتصال 

نقطه اي را معموالً توسط نوارهاي رنگي انجام مي دهند.
:(Zener Diode) 21-3 ديود زنر

1-21-3 ســاختمان ديود زنر: ديود زنر، مانند ديود 
معمولي از دو نيمه هادي نوع P و N ساخته مي شود. اگر 
يــك ديود معمولي را در بايــاس معكوس اتّصال دهيم و 
ولتاژ معكوس را اضافه نماييم، در يك ولتاژ خاص، ديود 
در باياس معكوس نيز شــروع به هدايت مي كند، ولتاژى 
كــه ديود در باياس مخالف، شــروع به هدايت مى كند به 
ولتاژ زنر معروف اســت. اين ولتــاژ در ديودهاي معمولي 
نســبتاً زياد است. زنر نام شخصي اســت كه اّولين بار در 

سال 1933 اين پديده را كشف كرد.
پديده ي زنــر در جهت معكوس، و با ولتاژ زيادي كه 
عمــًال در ناحيــه ي تخليه قرار مي گيــرد رخ مي دهد زيرا 
ميــدان الكتريكيE→ بســيار قوي در اين ناحيــه به وجود 
مي آيــد. اين ميدان قوي، قادر خواهــد بود كه پيوندهاي 

سد را بشكند. در نتيجه ي شكسته شدن سد، الكترون آزاد 
و حفره ايجاد مي شود. الكترون هاي آزاد بر اثر اين ميدان 
قوي، ســرعت مي گيرند و مي توانند با برخورد به اتم هاي 
ديگر، الكترون هاي ديگري را نيز آزاد كند. به اين طريق، 
در اثــر اين پديده ي زنجيــري، تعداد زيــادي از پيوندها 
شكســته مي شــود و در ديود جريان جاري مي گردد. اين 
پديده شبيه جريان اشباع معكوس است، با اين تفاوت كه 
تعداد پيوندهاي شكسته شــده، بر اثر گرما نبوده، بلكه به 
سبب ميدان قوي اي است كه در دو سر آن قرار مي گيرد.

اين پديده را شكست بهمني مي نامند.
در ديودهاي زنر، با تنظيم ناخالصي، مي توان شكســته 
شدن پيوندها را با ميدان هاي مختلف (در نتيجه ولتاژهاي 
مختلــف) كنترل كــرد. بنابرايــن با ايــن روش مي توان 
ديودهايي ســاخت كه به ازاي يك ولتاژ معين در باياس 

معكوس، جريان در مدار بر قرار كنند. 
ولتـاژي كه ديود زنر، بـه ازاي آن در باياس 
معكـوس، هادي مي شـود به ولتـاژ زنر معروف 

است.

جنــس نيمه هــادي به كار برده شــده در ديــود زنر، 
سيليسيم است. اين ديود در باياس مستقيم مانند يك ديود 
معمولي عمل مي كند. شــكل 48-3 منحني مشــخّصه ي 

ولت – آمپر يك ديود زنر را نشان مي دهد.
I F

VF
VZ

I   =R I Z

شكل 48-3 منحنى مشخصه ى ولت آمپر ديود زنر
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ديــود زنر، در باياس معكوس اســتفاده مي شــود و با 
توجــه به اين كه ولتاژ زنر تقريبــاً در جريان هاي مختلف 
معكــوس ثابت اســت. از اين خاصيت جالــب زنر، براي 
تثبيت ولتاژ مي توان اســتفاده نمود. نمادهاي مداري ديود 
زنر را در مدارهاى الكترونيكي مطابق شكل 49-3- الف 
نشان مي دهند. در شكل 49-3- ب شكل چند نمونه ديود 

زنر را مشاهده مي كنيد.

شكل 49-3 نماد مدارى و شكل چند نمونه ديود زنر

K

A

K

A

K

A
بالف

2-21-3 اســتاندارد ولتاژهاي زنر: ولتاژ ديودهاي 
زنــر را معموالً در دو اســتاندارد E12 و E24 مي ســازند 
با ايــن توضيح كــه ســري E24 رايج تر اســت. معموالً 
ســاخت ولتاژ زنر از 2/4 ولت شروع مي شــود و تا ولتاژ 
200 ولت ادامه مي يابد. مقدار ولتاژ زنر ســري هاي فوق، 
مانند استاندارد مقاومت هاست. ســري E12 را با تلرانس 
10 درصد و ســري E24 را با تلرانس 5 درصد مي سازند. 
معموالً مقدار تلرانس را روي بدنه ي ديود زنر مي نويسند. 
بــراي تلرانــس 5 درصد از حرف C و بــراي تلرانس 10 
درصد از حرف D اســتفاده مي كنند. مثًال ولتاژ ديودزنر
 5(C) 3/9  ولــت و تلرانــس آن ،"BZX 32/C3 V9"

درصد است. در نام گذاري ديود، عالمت V به جاي مميز 
به كار مي رود.

آقاى دكتركالرنس ملوين ِزنِرآقاى دكتركالرنس ملوين ِزنِر
Clarence Melvin Zener

دكتـراي فيزيـك، اسـتاد دانشـگاه متولد 
1905، مخترع خاصيت شكسـت زنر و ديود ِزنر 
است. او در سن87 سالگي در سال 1993 رخت 

از دنيا بر بست.
بـراى كسـب اطالعـات بيشـتر در مـورد 
زندگى نامه و فعاليت هاى اين دانشمند مى توانيد 
از طريـق درج نـام وى در يكـى از موتورهـاى 
جستجو مانند Yahoo يا google اقدام كنيد.

د تاد ا ك ز ف

3-21-3 ضريب حرارتي ديود زنر: مقدار ولتاژ ديود 
زنر در اثر گرما تغيير مي كند. كارخانه هاي ســازنده براي 
هر ديود زنر ضريبي مي دهنــد كه آن را ضريب حرارتى 
ديود مى نامند و با TC نشــان مى دهند. اين ضريب مقدار 
تغييــر ولتاژ زنــر را به ازاى تغيير يك درجه ســانتى گراد 

تعيين مى كند.
4-21-3 توان زنر: جرياني كه در باياس معكوس، از 
ديود زنر عبور مي كند اگر زياد شود به سوختن ديود منجر 
مي شــود. زيرا اين جريان باعث مي شــود در محل اتصال 
PN حرارت بــه وجود آيد. مقدار جريان ماكزيممي كه 

ديــود به ازاي آن معيوب نمي شــود، به تــوان ديود زنر و 
ولتاژ شكســت زنر بستگي دارد. توان زنر طبق قانون اهم، 
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از رابطه ي زير به دست مي آيد:

z z zP V .I=

هــر ديود زنــر، براي تــوان ماكزيمم خاصي ســاخته 
- 0/15 W ًمي شــود كــه اين تــوان ماكزيمــم معمــوال
 - 0/75 W - 0/5 W - 0/4 W - 0/3 W - 0/25 W
 ... ،10 W - 5 W - 3 W - 2 W - 1/3 W - 1 W
و W  50  است. بنابراين، با مشخص بودن توان ماكزيمم 
زنر و ولتاژ زنر، مي توان حداكثر جريان مجاز را از رابطه ي 

زير به دست آورد.

ZMax
ZMax

z

PI
V

=

5-21-3 مدار معادل ديود زنر: همان طور كه گفته 
شد، ديود زنر در باياس معكوس به كار مي رود، لذا مدار 
معادل كامل آن، شــامل يك مقاومت كوچك ديناميكي 
(rZ) و يــك ولتاژ dc مســاوي با ولتاژ زنر (VZ) اســت. 

مقدار   rZ از رابطه ي زير به دست مي آيد:

z
z

z

Vr
I

∆
=
∆

در صورتي كه كليه ي مقاومت هاي خارجي متصل به 
ديود، نســبت به rZ بزرگ باشــد، از مقاومت معادل زنر 
(rZ) صرف نظر مي شــود. شكل 50-3 مدار معادل كامل 

ديود زنر و بدون rZ را نشان مي دهد.

rZ

VZ

VZ

شكل 50-3 مدار معادل كامل و تقريبى ديود زنر

6-21-3 كاربردهــاي ديود زنر: عادي ترين كاربرد 
ديود زنر، اســتفاده از آن در توليد يك ولتاژ مبناي ثابت 
براي مقايسه و تغذيه است. ساده ترين مداري كه مي تواند 
يك ولتاژ نسبتاً ثابتي بدهد، در شكل 51-3 نشان داده شده 
اســت. در اين مدار به ازاي تغييرات بار (RL) يا تغييرات 
ولتــاژ ورودي (Vi) مي توان در محــدوده ي معيّني، ولتاژ 

خروجي ثابت دريافت كرد.

1K

RLVzVi

-

-

RS I S I L

I Z

شكل 51-3 تثبيت كننده زنرى

22-3 ديود جريان ثابت
(Constant Current Diode)

اين ديود كــه به آن رگوالتور جريان گفته مي شــود 
برعكــس ديود زنر كه ولتاژ دو ســر آن ثابــت و جريان 
عبــوري از آن تغيير مي كند، جريان را ثابت نگه مي دارد. 
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به عبارت ديگر از ايــن ديود مي توان به عنوان رگوالتور 
جريان استفاده كرد. نماد مداري اين ديود در شكل 3-52 

رسم شده است.

A K

شكل 52-3 نماد مدارى ديود جريان ثابت

ديــود جريان ثابت هميشــه در باياس مســتقيم به كار 
مي رود و جريــان ثابت آن معمــوالً از ولتاژي در حدود 
1/5 تا 6 ولت شروع مي شود. مقدار جريان ثابت اين نوع 
ديود را با IP مشــخص مي كنند. مقدار IP بســتگي به نوع 

ديود دارد.
 1N5283 و   1N5314 ديودهــاي  ثابــت  جريــان 
است. ديود 1N5305 داراي جريان  / mA4 7 تا   Aµ220

ثابت 2mA اســت. با تغيير ولتاژ بيــن 2 تا 100 ولت اين 
جريــان همــواره ثابت مي مانــد. چون جريــان ثابت اين 
ديودهــا كم اســت، در مدارهايي بــه كار مي روند كه به 
جريــان ثابت كمي نياز دارند، نظر به اين كه ديود جريان 
ثابت در جهت معكوس داراي ولتاژ شكســت بســيار كم 
و در حدود 1 ولت اســت هيــچ گاه نبايد از آن در باياس 

معكوس استفاده شود.
(LED) 23-3 ديود نور دهنده

Light Emitting Diode

همان طور كه از نامش پيداســت، اين ديود مولد نور 
اســت. ديود نور دهنده، از دو قطعه ي نيمه هادي نوع P و
N تشكيل شده است. هرگاه اين ديود، در باياس مستقيم 

قرار گيرد و شدت جريان به اندازه ي كافي باشد، ديود، از 
 PN خــود نور توليد مي كند. نور توليدي در محل اتصال

به وجود مي آيد. (شكل 3-53)

+
+

N

P

Light

LED شكل 53-3 توليد نور توسط
نــور توليدي به جنس به كار برده شــده ي نيمه هادي 
بســتگي دارد و معمــوالً به رنگ مادون قرمــز (نامرئي)، 
قرمز، نارنجي، سبز و زرد (مرئي) ساخته مي شود. نوعي از 
اين ديودها نســبت به بقيه ي ديودها نور بيش تري را توليد 
مي كند.1 نور توليده شــده به صــورت پالس هاي نوراني، 
كــه از تركيــب الكترون و حفــره به وجــود مي آيد، در 
محل پيوند ظاهر مي شــود. الزم اســت يادآوري شود كه 
اين عمل براي ديودهــاي معمولي نيز اتفاق مي افتد، ولي 
فركانس نور يا پالس هاي توليد شــده در حدي نيست كه 
قابل رؤيت باشد. در شكل هاي 54-3 و 55-3 چند نمونه 
LED و ســاختمان داخلي و نماد مداري آن ها نشان داده 

شده است.

گاليم  يا   (Ga  As) ارسنيد  گاليم  از  نور  پر  LEDهاي  جنس   -1
1- جنس LEDهاي پر نور از گاليم ارسنيد (Ga As) يا گاليم فسفات (Ga P) و گاليم ارسنيد فسفات (Ga As P) هستند.فسفات (Gap) و گاليم ارسنيد فسفات (Ga Asp) هستند.
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LED شكل 54-3 نمونه هايى از انواع

LED شكل 55-3 نماد مدارى و ساختمان داخلى

A

K

آند

كاتد

پايه ها
نماد مدارى

1-23-3 باياس LED: چنانچه مطابق شكل 3-56، 
LED را در باياس مستقيم قرار دهيم و جرياني در حدود 

2 تــا 20 ميلي آمپــر را از آن بگذرانيــم، LED از خود 
نور پخش مي كنــد. همواره براي محدود كردن جريان و 
ممانعت از ســوختن ديود بايد مقاومتي را با LED سري 

كنيم.

R

E

LED شكل 56-3 نحوه ى باياس نمودن

هنگام عبور جريان از LED ولتاژي معادل 1/7 تا 3/3 
ولــت در دو ســر آن افت مي كند. مقــدار دقيق اين افت 

ولتاژ به نوع LED و جريان عبوري از آن بستگي دارد.
بيش ترين نــور در محل پيوند PN بــه وجود مي آيد 
زيرا تركيب بين الكترون و حفره در محل پيوند به مراتب 
از نقاط ديگر ديود بيش تر است. منحني تغييرات نور ديود 
نور دهنده، نسبت به جريان عبوري از آن در شكل 3-57 

نشان داده شده است.

شكل 57-3 منحنى ديود نور دهنده
I F

Light(نور)

همان طوري كه منحني نشــان مي دهد، منحني كامًال 
خطي اســت. بنابراين با ديود LED مي توان سيگنال هاي 
الكتريكــي را به نور تبديل نمــود، بدون آن كه در نور به 

دست آمده تغيير حالت به وجود آيد.
2-23-3 ساختار ظاهري LED: مقدار نوري كه از 
ديود خارج مي شــود به وسيله ي شكل فيزيكي آن كنترل 
مي گردد. ســاختار نيم كره اي، قادر اســت نور بيش تري 
پخش كند. از اين رو LED با ساختار نيم كره اي بيش تر 
مورد اســتفاده قرار مي گيرد. در شــكل 58-3 چند نمونه 

ساختار ظاهري LED نشان داده شده است.

LED شكل 58-3 ساختار چند نمونه
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LED 3-23-3هــاي دورنــگ: ســاختار اين نوع 
LEDهــا معموالً تركيبي از دو LED مجزا به رنگ هاي 

ســبز و قرمز اســت كه در داخل قطعه معمولي جاســازي 
شده است. LEDهاي دو رنگ داراي سه پايه هستند كه 
يكي از پايه ها مشترك و دو پايه ديگر هر كدام مربوط به 

LEDهاي قرمز و سبز است. (شكل 3-59)

شكل LED 3-59 دو رنگ

در شــكل 60-3 نحوه ي روشــن كردن LED سبز و 
قرمز را مشاهده مي كنيد.

R1 680

E

6V

R1 680

E

6V

شكل 60-3 نحوه ى اتصال ولتاژ به LEDها

نوع ديگري از LED نيز وجود دارد كه دو پايه هستند 
و سه رنگ مختلف را توليد مي كنند. (3-61)

شكل 61-3 ساختمان داخلىLED دو پايه سه رنگ
در شــكل 62-3 نحوه ي توليد رنگ هاي قرمز، سبز و 

زرد را مشاهده مي كنيد.

شكل 62-3 نحوه ى روشن شدن LED به رنگ هاى قرمز، 
سبز و زرد

تحقيق كنيد:

نحوه ي روشن شـدن LED شكل 62-3 را 
بررسي كنيد و براي آن گزارش بنويسيد.

LED 3-23-4هــاي با نور فوق العــاده زياد: نوع 
ديگــري از LED به نام Ultra Bright LED ســاخته 
شــده اســت كه ميزان نوردهي آن فوق العاده زياد اســت 
و ده هــا برابر يك LED معمولي نــور توليد مي كند. اين 
LEDها در رنگ هاي آبي، ســبز، قرمز و ســفيد در بازار 

يافت مي شود. (شكل 3-63)
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شكل 63-3 يك نمونه LED با نور فوق العاده 
زياد

5-23-3 ساير كاربردها: اســتفاده از LEDهاي پر 
نور امروزه در ســطح بسيار گسترده  اي توسعه يافته است. 
استفاده از ريسه هاي LED، ترمز اتومبيل، تابلوي روان و 
نــور تزييني، تعدادي از مــوارد كاربرد LEDهاي پر نور 
است. آرايه هاي LED پر نور سفيد به تدريج جاي گزين 
المپ هاي فلورســنت مي شــوند، زيرا ايــن نوعLEDها 
به راحتي در هواي بد نورافشــاني مي كننــد و عمر آن ها 
100 برابر بيش تر اســت. LEDهاي پر نور سفيد و رنگي 
به خانه هــا، مغازه ها و  مراكز تجاري نيز وارد شــده اند و 
در آينــده ي نــه چنــدان دور جاي المپ هــاي كنوني را 
خواهند گرفت. هم چنين ايــن نوع LEDها وارد صنايع 
اتومبيل ســازي نيز شــده اند. به زودي شــاهد اين مســئله 
خواهيم بود كه در چراغ هاي جلوي خودروهاLEDهاي 
پر نور اســتفاده شــود. توجه داشته باشــيد كه از تركيب 
مقادير مشخصي نور قرمز، سبز و آبي، به آساني مي توانيد 

نور سفيد توليد كنيد.
LED 3-24هاي ارگانيك

 Organic LED (OLED)
كلمه ي ارگانيك به معني سازگار بودن با محيط و بدن 

انســان اســت. LEDهاي ارگانيك از دو يا سه اليه مواد 
ارگانيك پلي مري ساخته شــده اند كه در اثر اعمال ولتاژ 
مي توانند نور توليد كنند. LEDهاي ارگـانيك نـور را به 
صورت الكترو فسفرســانس (مشابه المپ هاي فلورسنت) 
توليد مي كنند. رنگ نور بستگي به جنس اليه اي دارد كه 
از آن نور منتشر مي شود. در شكل 64-3 ساختمان داخلى 

يك نمونه OLED را مشاهده مى كنيد. 

OLED شكل 64-3 ساختمان داخلى يك نمونه
دو اليه

Light

+

كاتد نور
اليه منتشر 
كننده ى نور

اليه هدايت 
كننده

آند
پايه اصلى

هنگامي كه جرياني بين آند و كاتد برقرار مي شود، در 
اليه ي منتشر كننده، الكترون، و در اليه ي هدايت كننده، 
حفره به وجود مي آيد. الكترون هاي پخش شده از اليه ي 
منتشــر كننده ي الكترون در نزد يكــي محل پيوند بين دو 
اليه مجدداً بــا هم تركيب مي شــوند. در اثر اين تركيب 
انــرژي به صورت نور آزاد مي گردد و از اليه ي شــفاف 
ســطحي عبور مي كند. در صورتي كه آند و پايه ي اصلي 
نيز از مواد شفاف ساخته شوند، نور از هر دو طرف پخش 
مي شــود. در اين حالــت مي توانيــم از OLED ها براي 
صفحات نوردهنده ي دو طرفه استفاده كنيم. براي ساختن 
OLED هــا امروزه به راحتي مي توان مانند پخش جوهر 

روي يــك صفحه، OLED هــا را روي پايه  اصلي قرار 
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داد. اين تكنولوژي باعث شــده است كه بتوانند صفحات 
بزرگ نمايشگر را با اليه هاي بسيار نازك طراحي و توليد 

كنند.
25-3 برتري هاي LED بر المپ معمولي

بــا ورود LED بــه دنيــاي الكترونيك، ابتــدا تصور 
مي شــد كه اين قطعات صرفاً مي توانند به جاي المپ هاي 
كوچك جايگزين شــوند ولي به مرور زمان دريافتند كه 
اين قطعه مي تواند كارآيي هاي بســيار زيادتري را داشــته 
باشد. پاره اي از مزاياي LED نسبت به المپ هاي معمولي 

به شرح زير است.
1- كوچك بودن و نياز به فضاي كم داشتن 

2- محكم بودن و داشــتن عمــر طوالني (حدود صد 
هزار ساعت كار).

3- قطع و وصل سريع نور.
4- تلفات حرارتي كم.

5- ولتاژ كار كم، بين 1/7 تا 3/3 ولت.
6- جريان كم، حدود چند ميلي آمپر با نور قابل رؤيت.

7- توان كم، حدود 10 تا 150 ميلي وات.
26-3 نمايشگرها 

( −7  Segment) 1-26-3 نمايشگر هفت قطعه اي
اگــر هفت قطعــه LED را بــه فرم خــاص كنار هم 
قرار دهند، به شــكل عدد   انگليســي در مي آيد كه به 
وســيله ي آن مي توان اعداد از 0 تا 9 انگليسي و نيز برخي 
حروف نظير E ،d ،C ،B ،A و F را نمايش داد. شــكل 
ظاهري نمايشــگر 7 قطعه اي با نقطه ى اعشــار را در شكل 

65-3 مشاهده مي كنيد.

شكل 65-3 نمايشگر هفت قطعه اى

A

B

C
D

E

F
G

نقطه ى
اعشار

نمايشــگر 7 قطعــه اي بــه دو صورت آند مشــترك 
 Common) و كاتد مشترك (Common Anode)

Cathode) ساخته مي شوند.

اجراى كار نرم افزارى
را  نرم افـزار  در  موجـود  ديودهـاي  انـواع 
شناسـايي و آن ها را براي هنرجويان به نمايش 

در آوريد.

شــكل هاي 66-3 و 67-3 نمايشــگر 7 قطعــه اي آند 
مشترك و كاتد مشترك را نشان مي دهد.

شكل Seg 3-66-7 آند مشترك

1

2

3

4

5

E

D

C

Dot

10

9

8

7

6

G

F

A

B

آند مشترك
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7− كاتد مشترك  Seg 3-67 شكل

1

2

3

4

5

E

D

C

Dot

10

9

8

7

6

G

F

A

B

كاتد مشترك

تحقيق كنيد:
مدار اتصال نمايشـگر هفت قطعه اي را براي 
سـاختن اعداد 1 تا 10 ترسـيم كنيد و در مورد 

نحوه ي عملكرد مدار گزارش بنويسيد.

2-26-3 نمايشــگرهاي تركيبــي LED: امــروزه 
LED ها به طور گسترده براي نمايش پيام ها، عالئم بزرگ 

و كوچك در فضاهاي داخلــي و خارجي حتي به عنوان 
تلويزيون صفحه بزرگ به كار مي رود. نمايش سيگنال ها 
مي توانــد به صــورت چند رنگ يا تمام رنگي باشــد. در 

نمايشــگرهاي تمام رنگي از گروه هاي LED فشــرده با 
نور زياد كه تشــكيل نقطــه ي نوراني رنگــي را مي دهند 
 (Pixel) اســتفاده مي شــود. اين نقاط رنگي را پيكســل
مي گويند. پيكســل ها از ســه رنگ قرمز (R ـ Red) سبز

(G ـ Green) و آبي (B ـ Blue) شــكل مي گيرند كه 
 RGB مي نامند. به عبارت ديگر RGB اصطالحــاً آن را
مي توانــد ســه رنگ قرمز، ســبز و آبي را توليــد كند. از 
تركيب اين ســه رنــگ طيف رنگي نورهــاي مختلف به 
وجود مي آيد. نمونه اي از LEDهاي ســه گانه RGB را 
 ،RGB هايLED در شــكل 68-3 مشاهده مي كنيد. در
ميزان شــدت نــور، رنگ نور و طيف نــور به جريان هاي 
موافقي بســتگي دارد كه از هر يــك از LEDهاي قرمز 
(R)، سبز (G) و آبي (B) مي گذرد. از تركيب پيكسل هاي 
(ســلول هاى تصوير) LED ســه رنگ (RGB)، صفحه 
نمايش هاي بزرگ شكل مي گيرد. پيكسل هاي LED را 
كــه در صفحه ي نمايش هاي بزرگ بــه كار مي رود، در 

شكل 68-3 مالحظه مي كنيد.

شكل 68-3 مثال هايى در تركيب مساوى رنگ هاى اصلى براى توليد ساير رنگ ها

اساس كار پيكسل
(Pixel) مدار پيكسل

آبى ـ سبز ـ  قرمز

سفيد قرمز ـ آبى زرد سبز ـ آبى سياه

آبى ـ قرمز سبز ـ قرمز آبى ـ سبز هر سه خاموش

VR VG VB
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 :LCD (Liquid Crystal Display) 3-26-3
LCD بــه معنــاي صفحه نمايش كريســتال مايع اســت. 

كريســتال مايع موادي هستند كه در ظاهر به صورت مايع 
بــه نظر مي آيند ولي ملكول هاي آن ها نســبت به يكديگر 
آرايش خاصي دارند. كريســتال مايع در بين مايع و جامد 
قــرار دارد. با اندكي حرارت به صــورت مايع در مي آيد 
و بــا اندكي ســرما به حالــت معمول خود بــر مي گردد. 
برخي از اين مواد به جريان الكتريســته حســاس هستند و 
مولكول هاي آن ها متناســب با ولتاژ اعمالــي تغيير زاويه 
مي دهند. چون طبق شــكل 69-3 هــر مولكول مانند ميله 
اســت. لذا اگر ولتاژي حدود 6 تــا 12 ولت به الكترودها 
داده شــود، تركيب موجود مولكول ها و ضريب انكســار 
ناحيه به هــم مي ريزد و تغيير مي كند. بــه اين ترتيب نور 
را در جهــات مختلف منعكــس مي نمايد و در اين حالت 
ناحيــه اي كه مولكول هاي آن به هم ريخته اســت كدرتر 

به نظر مي رسد. 
شكل 70-3 تغيير جهت مولكول ها را نشان مي دهد.

شكل 69-3 ملكول هاى در جهت طبيعى قرار دارند

شكل 70-3 ملكول هاى تغيير جهت داده اند

شكل 68-3 پيكسل هاى LED ى به كار رفته در صفحه ى نمايش هاى بزرگ

پيكسل
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بحث روي كريستال مايع بسيار مفصل و متنوع است. 
در اين مبحث هدف فقط آشنايي با كريستال مايع است.

براي دسترسي به اطالعات بيش تر در مورد 
LCD ها مي توانيد به سايت هاي مرتبط مراجعه 

نماييد

4-26-3 صفحــه ي نمايش پالســما: بنابر تعريف، 
براي ماده سه حالت جامد، مايع  و گاز وجود دارد. عالوه 
بر ســه حالت، حالت چهارمي نيز فرض مي شــود كه آن 
را پالســما مي نامند. اگر تا به حال يــك المپ مهتابي را 
شكسته باشيد حتماً جز مقداري گرد سفيد رنگ خطرناك 
چيز ديگري مشاهده نكرده ايد. وقتي مهتابي روشن است 
چنين به نظر مي رســد كه ماده اي نوراني درون المپ قرار 
دارد. حالتي كه مواد داخل المپ مهتابي، پس از روشــن 
شدن، به خود مي گيرند حالت پالسما ناميده مي شود. واژه 
پالسما به گاز يونيزه شده گفته مي شود. مي دانيم در عمل 
يونيزاسيون، همه يا بخش قابل توجهي از ماده يك يا چند 
الكترون از دســت مي دهد و به يون مثبت تبديل مي شود. 
به عبارت ديگر، اتم ها به يون هــاي مثبت و الكترون هاي 

منفي تجزيه شده اند.
:(PDP) 5-26-3 صفحه ي نمايش پالسما

(Plasma Display Panel) 
 صفحه ي نمايش پالســما از دو صفحه ي شيشه اي كه 
در مقابل هوا نفوذ ناپذير هستند، تشكيل مي شود. فاصله ي 
بين اين دو صفحه توســط اليه هايي از هم مجزا شده اند و 
بين آن ها گازهايي مانند هليوم، نئون يا گزنون تزريق شده 
است. با اعمال ولتاژ به هر سلول، گاز بين دو صفحه دشارژ 

UV  (Ultra Violet) يا همان ماوراء  مي شــود و نور
بنفش توليد مي كند. از آن جا كه بين دو اليه ســلول هايي 
از مواد فسفرسانس در ســه رنگ قرمز، سبز و آبي يعني:

 «(R=Red – G=Green – B= Blue) RGB»
وجود دارد. بــا برخورد نور ماوراء بنفش به اين مواد، 
نور مرئي رنگي و قابل رؤيت از ســلول خارج مي گردد. 
شــكل 71-3 تصويري از المپ تصوير پالسما را نمايش 

مي دهد.

شكل 71-3 تصويرى از داخل صفحه ى نمايش 
پالسما

اليه شيشه 
جلو

نگهدارنده 
الكترود

اليه عايق

اليه 
اليه زيرين

زيرين
الكترود 
آدرس دهى

فسفر
(قرمزـ سبزـ آبى)

27-3 تفاوت هاي LCD و پالسما
1-27-3 كنتراســت تصوير و سطح رنگ مشكي: 
در LCD بــه دليــل وجود نــور پس زمينــه ايجاد رنگ 
مشكي به طور كامل و صددرصد امكان پذير نيست، البته 
با پيشرفت فناوري اين مورد در حال بهبود يافتن است. در 
پالسما پس زمينه وجود ندارد و هر سلول نور مورد نياز را 
توليد مي كند. لذا كنتراســت تصوير (درجه اختالف ميان 
تاريك ترين و روشن ترين رنگ- تمايز نور) در پالسما از 

LCD بسيار بيش تر است.
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2-27-3 وضــوح تصوير: هــر دو محصول فناوري 
وضــوح بااليــي را ايجــاد مي كنند، ولــي در LCD در 
اندازه هــاي كوچــك امــكان ايجاد وضوح بــاال بيش تر 

است.
 LCD 3-27-3 زاويــه ي ديد: يكي از مشــكالت
زاويه ي ديد آن اســت. وقتــي از كناره ها يا باال و پائين به 
تصوير نگاه مي كنيد ســطوح روشــنايي و رنگ متفاوت 
اســت. در پالسما اين مســئله كم تر رخ مي دهد و ساختن 
تلويزيــون و نمايشــگر با زاويــه ي ديد باالتــر، راحت تر 

است.
4-27-3 عمق تصوير: سبب فناوري خاص پالسما، 
تصاوير در پالســما ســه بعدي و عميق تر به نظر مي رسند. 

تصاوير در LCD اندكي تخت تر هستند.
5-27-3 روشــنايي تصويــر: در LCD براي ايجاد 
نور از يك منبع نور جداگانه استفاده مي شود. لذا مي توان 
ميزان نور آن را به ســادگي و بــا توجه به نور محيطي كه 
تلويزيون در آن قرار دارد كم يا زياد كرد. در پالسما هر 
ســلول منحصراً نور مورد نياز خــود را توليد مي كند لذا 
مشــاهده ي تصاوير در محيط هاي پر نور و در فضاي آزاد 
 LCD اندكي ســخت تر مي شــود. به همين دليل غالباً از
به صــورت تلويزيون هاي تبليغاتــي در محيط هاي پر نور 

استفاده مي كنند.
6-27-3 پخــش تصاويــر بــا حركت ســريع: در 
تصاويري كه داراي صحنه هايي با حركت ســريع هستند 
ســايه اي از فريم قبلــي رو صفحه LCD باقــي مي ماند. 

پالسما اساساً اين مشكل را ندارد. 

7-27-3 طول عمر: طول عمر LCD حدود 60000 
ســاعت كار است در صورتي كه طول عمر پالسما كم تر 
اســت. يادآوري مي شــود كارخانه هاي ســازنده مدعي 
هستند كه در مدل هاي جديد پالسما طول عمر به 60000 

ساعت نيز رسيده است.
8-27-3 ابعاد: ســاختن پالســما در ابعــاد كوچك 
چنــدان به صرفه نيســت. بــر عكس ســاختن LCD در 
اندازه  هاي بزرگ پُر هزينه است. لذا، براي تصاوير با ابعاد 

بزرگ، پالسما ارجحيت دارد.
9-27-3 مصرف توان: LCD به دليل اين  كه داراي 
منبع نور جداگانه اســت بــراي توليد نور انــرژي زيادي 
صرف نمي كند، در صورتي كه پالســما تلفات بيش تري 
دارد. لــذا در مواردي كه مصرف انــرژي اهميت زيادي 

دارد، LCD به صرفه تر است.
10-27-3 وزن: تلويزيون هــاي LCD نســبت بــه 
تلويزيون هاي پالســما سبك تر اســت لذا حمل و نقل و 

نصب آن ها روي ديوار آسان تر است.
(Photo Diode) 28-3 فتو ديود

ســاختمان فتو ديود، مانند يك ديود معمولي با اتّصال 
PN اســت، با اين تفاوت كه محل پيوند PN را، جهت 

تابانيدن نور به آن از مواد پالســتيكي سياه، نمي پوشانند. 
اين ناحيه توّسط شيشه يا پالستيك شفاف پوشيده مي شود 
تا نور بتواند به آســاني به آن بتابد. روي اكثر فتو ديودها، 
يك لنز بســيار كوچك نصب مي شود تا نور تابانيده شده 
بــه آن را متمركز كند و به محل پيوند برســاند. (شــكل 

(3-72
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شكل 72-3 فتو ديود همراه با لنز

NP

لنز

فتو ديود هميشه در باياس معكوس به كار مي رود و با 
تابش نــور به محل پيوند آن، جريان معكوس آن افزايش 
مي يابد. افزايش جريان به علت شكســتن پيوندها با انرژي 
نور اســت. شــكل 73-3 نماد و باياس اين ديود را نشــان 

مي دهد.

شكل 73-3 نماد و باياس فتو ديود

R

V

I

NP

K

K

A

A

لنز

در شــكل 74-3 شــكل ظاهري چند نمونــه فتو ديود 
نشان داده شده است.

شكل 74-3 شكل ظاهرى چند نمونه فتو ديود

 PNدر فتو ديود هر چه نور تابانيده شده به محل پيوند
بيش تر باشد مقدار جريان معكوس آن نيز بيش تر مي شود. 
برعكس، هر قدر نور تابانيده شده به آن كم تر باشد مقدار 

جريان معكوس آن كم تر مي شود. (شكل 3-75)

شكل 75-3 تأثير نور در عبور جريان از فتو ديود

VBiasVBias

I I

نور قطع است نور تابيده مى شود

هنگامى كه نور وجود ندارد 
كم  بسيار  معكوس  جريان 

است.

هنگامى كه نور توليد مى شود 
و  مى يابد  كاهش  مقاومت 

جريان زياد مى شود.

اجراى كار نرم افزارى
انواع ديودهاي نوردهنـده، فتو ديود، هفت 
قطعه اي را در نرم افزار شناسـايي كنيد و آن ها 

را براي هنرجويان به نمايش در آوريد.

در شكل 76-3 منحني مشخّصه يك فتو ديود به ازاي 
طول موج ثابت و شدت روشنايي هاي مختلف رسم شده 
اســت. همان طوري كه از منحني پيداست در يك نور با 
طول موج مشخص، با افزايش شدت نور، جريان Iλ زياد 
مى شــود. اين جريان به ازاى ولتاژهاى مختلف معكوسى 
كه در دو سر ديود قرار دارد تقريباً ثابت مى ماند. بنابراين 
 PN آن فقط به نور تابانيده شــده به محل پيوند  Iλ مقدار
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بســتگي دارد. در ضمن، هميشــه حدود چنــد دهم ولت 
ولتاژ دو ســر اتّصال PN، در حالت بدون باياس به وجود 

مي آيد.

شكل 76-3 منحنى مشخصه ى فتو ديود به ازاى تغييرات 
شدت روشنايى

V

I (µA)

نور
ش 

فزاي
ا

از اين ديود براي تشخيص نور و هم چنين سنجش نور 
در دستگاه هاي نورسنج، شــمارش سريع يا سويچ كردن 
و موارد مشابه ديگر اســتفاده مي شود. ولتاژ معكوس اين 
ديودها، حدود 50-20 ولت و توان آن ها حدود چند صد 
ميلي وات و جريان معكوس آن ها در تاريكي حدود چند 
نانو آمپر اســت. براي مثال المان شماره ي TIL 413 يك 
فتو ديود اســت كه ولتاژ معكوس آن 30 ولت و توان آن 
150 ميلي وات و جريــان معكوس آن در تاريكي حدود 
5 نانــو آمپر اســت (اين همان جريان اشــباع معكوس در 

ديودهاي معمولي است).
يادآوري مي شود كه فتو رزيســتانس نيز مي تواند در 
بعضــي موارد جايگزين فتو ديود شــود، زيرا مقاومت هر 
دو تابع نور مي باشد. تفاوت اين دو المان، در سرعت كار 
آن ها اســت. فتو ديود سرعت عمل بسيار بيش تري نسبت 
بــه فتو رزيســتانس دارد. البته ناگفته نمانــد كه فتو ديود 
مي تواند در محدوده ي فركانس وســيع تري، نيز نسبت به 

فتو رزيستانس كار كند.
 (Laser Diode) 29-3 ديود ليزري

ديود ليزري ديودي است كه مي تواند نور تك رنگ 
توليد كند. نور ليزر را نور ذاتي يا نور خالص نيز مي نامند. 
زيرا نور پخش شده يك نور با طول موج مشخص است. 
ســاختمان داخلي و نماد ديود ليزري را در شــكل 3-77 

مشاهده مي كنيد.

شكل 77-3 ساختمان داخلى و نماد ديود ليزرى

P

+

N

آند

كاتد

قسمت انتهايى 
با انعكاس زياد

قسمت انتهايى 
با انعكاس كم

PN پيوند

ناحيه سد

(Varactor) (واراكتور) 30-3 ديود خازني
ديــود خازني، مانند يك ديود معمولي اســت و از دو 
قطعه نيمه هادي نوع P وN، كه معموالً از جنس سيليسيم 
است، ساخته مي شود. همان طور كه قبًال ياد گرفتيم، يك 
ديود معمولي، بدون باياس در محل پيوند يك اليه ســد 
دارد.  اين اليه بــه صورت يك عايق بين نيمه هادي P و
N قرار مي گيرد. اگر دو نيمه هادي P وN را به عنوان دو 
هادي و اليه ي ســد را به عنوان عايق به حســاب بياوريم، 
اين مجموعه عمًال يك خازن است كه در منطقه ي تخليه 
بــه وجود مي آيــد. ظرفيت خازن منطقــه ي تخليه حدود 

پيكوفاراد (PF) است (شكل 3-78).
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شكل 78-3 ايجاد ظرفيت خازنى در ديود واراكتور

NP

BATTERY

آند كاتد

ولتاژ باياس

جوشنجوشن عايق دى 
الكتريك

اگــر ديود را در باياس معكــوس به كار ببريم، عرض 
ناحيه ي تخليه بيش تر مي شــود و عايق بين دو نيمه هادي 
نيــز افزايش مي يابــد، در نتيجه ظرفيت خــازن آن كم تر 
مي گــردد. بنابراين، مي توان با تغيير مقدار ولتاژ معكوس، 
ظرفيّت خازن را تغيير داد. شكل هاي 79-3- الف و شكل 
79-3-ب تغييــر عرض ناحيه ي تخليه را، با توجه به ولتاژ 

باياس معكوس، نشان مي دهد.

شكل 79-3 تغيير عرض ناحيه ى تخليه با توجه به ولتاژ 
باياس معكوس

اليه ى دى الكتريك ضخيم استاليه ى دى الكتريك نازك است

NP

VR

BATTERY

VBias

NP

VR

BATTERY

VBias

الف ـ ولتاژ معكوس كم تر 
خاصيت خازنى بيش تر

ب ـ ولتاژ معكوس بيش تر 
خاصيت خازنى كم تر

پــس ديــود خازني هميشــه در باياس معكــوس قرار 
مي  گيرد. ديود خازني، اندكي با ديودهاي معمولي تفاوت 
دارد. اّوالً جريان اشباع معكوس آن فوق العاده كم است، 
در ثاني، ســطح دو نيمه هادي را طوري انتخاب مي كنند 
كه حداكثر بتواند خازني بــا ظرفيّت 2/5 نانوفاراد، ايجاد 
كنــد. ديودهاي خازني با ظرفيــتPF 300، از رايج ترين 
انواع اين ديودها هســتند. شــكل 80-3 مدار معادل ديود 

واراكتور را با تغذيه معكوس نشان مي دهد.

A K

شكل 80-3 رفتار ديود واراكتور به صورت خازن متغير 
در باياس معكوس

از ايــن ديودهــا، در مــدارات راديــو و تلويزيون به 
صورت يك خازن متغير اســتفاده مي شــود، زيرا حجمي 
بســيار كم، ظريف و محكم دارند. شــكل 81-3 منحني 
تقريبي ظرفيّت خازن نسبت به ولتاژ معكوس و نماد ديود 

خازني را نشان مى دهد.

شكل 81-3 منحنى ظرفيت ـ ولتاژ معكوس و نماد مدارى 
ديود خازنى

50

100

150

200

250

-2-4-6-8-10
V  (V)R

C(pF)

نماد مدارى
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(Schottky) 31-3 ديود شاتكي
ديودهاي معمولي اتصال PN، نمي توانند خيلي سريع 
قطع و وصل شــوند. براي باال بردن ســرعت قطع و وصل 
در يــك ديود براي مثال چند ميليارد بار در ثانيه، از ديود 

شاتكي استفاده مي كنند.
ديــود شــاتكي از نيمه هادي و فلز ســاخته مي شــود. 
نظــر به اين كه قابليت هدايت الكتريكي فلز زياد اســت، 
زمان تأخير اين نوع ديود بســيار كم است. ساختمان ديود 
شاتكي و عالمت قراردادي آن در شكل 82-3 نشان داده 

شده است.

شكل 82-3 ساختمان و نماد ديود شاتكى

N

K

A

آند

نماد مدارى

كاتد

ناحيه ى 
پيوند فلزى فلزى

نيمه هادى
ناحيه ى 

N

هميشـه بـه اين موضـوع فكـر مي كنم كه 
انعطـاف پذير بودن مـن، رمز موفقيـت من در 

ايجاد صميمت بيش تر با ديگران است.

32-3 الگوي پرسش
1-32-3 خصوصيــات و اصــول كار ديــود زنــر را 

توضيح دهيد.
2-32-3 برتري هــاي LED بــر المــپ معمولي را 

بنويسيد.

3-32-3 ديود واراكتور در چه باياسي كار مي كند؟ 
عامل متغير در ديود واراكتور را نام ببريد؟

4-32-3 فتــو ديــود در چــه باياســي كار مي كند؟ 
چگونگــي تغيير جريان معكوس با تابــش نور را توضيح 

دهيد.
5-32-3 چــه الماني مي تواند جاي گزيــن فتو ديود 

شود؟ نام ببريد.
6-32-3 بــراي نوشــتن هر يك از اعــداد و حروف 
7− بايد   Segment هــا درLED شــكل 83-3 كدام

روشن شود؟

−7  segment شكل 83-3 روشن كردن

A

B

C
D

E

F
G

نقطه اعشار

7-32-3 در شــكل 84-3 در صورتي كه ولتاژ تغذيه 
E=12 ولت باشــد، مقدار R را طوري محاســبه كنيد كه 

LED نور مناسب داشته باشد.

VF V , I mA= =3 10

R

+

-
VF

I

V
Voltage (V)

Coarse Fine

LED شكل 84-3 محاسبه ى مقاومت سرى با
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8-32-3 در شكل 85-3، در صورتي كه فيوز بسوزد 
يا سالم باشد، در نور LED چه تغييري به وجود مي آيد؟ 

شرح دهيد.

LED شكل 85-3 فيوز موازى با

1K

+E=10V

فيوز

9-32-3 در مدار شــكل 86-3 اگر فيوز ســوخته يا 
ســالم باشــد، در نور LED چه تغييري ايجاد مي شــود؟ 
شــرح دهيد. دو LED كه به طور معكوس بســته شده اند 

چه نقشي در مدار دارند؟

R=1K

+12V

LED شكل 86-3 تست فيوز توسط

10-32-3 در صورتي كه مقاومت معكوس يك فتو 
ديود 200 كيلو اهم باشــد و ولتاژ معكوس متصل شده به 

دو ســر آن V 10 در نظر گرفته شــود، چه جرياني از فتو 
ديود مي گذرد؟

11-32-3 مقــدار مقاومت معكوس هــر يك از فتو 
ديودهاي شكل 87-3 را محاسبه كنيد.

شكل 87-3 محاسبه ى مقاومت فتود ديود

AA

3V 3V

VSVS

بالف

12-32-3 در شكل 88-3 چنان چه كليدSW1 بسته 
شــود ،در صورتي كه ديودهاي D1 و D2 از نظر نوري به 
هم كوپل شده باشــند ،چه تغييري در جريان ميكرو آمپر 

متر رخ مي دهد؟

D1

SW

D2

R
µA–

شكل 88-3 كوپل نورى توسط ديود

13-32-3 هر يك از ديودهاي شــكل 89-3 در چه 
باياسي مي توانند عمل كنند (موافق يا مخالف)؟

14-32-3 در شكل 90-3 پالريته يVR  مثبت است 
يا منفي؟ افزايش VR بــر ظرفيت خازن ديودهاي خازني 

 D1و D2 چه تأثيري دارد؟
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VR

D1

D2

L

شكل 90-3 تغيير ظرفيت ديود خازنى توسط ولتاژ باياس

شكل 89-3 تعيين نوع باياس در ديودها

Zener

Light -Emitting

Laser Schottky PIN

Photo

VaractorCurrent
Regulator

Point Contact

فكر كنيد:
آيا يك خيابان يك طرفه، شير يك طرفه ى 
آب گرمكن مى توانند مثال هايـى از رفتار ديود 
باشـند؟ دربـاره ى آن توضيح دهيـد. در ضمن 
مثال هـاى ديگـرى را بيابيـد كه با ديـود قابل 

مقايسه باشد.

ويژه ى هنرجويان عالقه مند:
15-32-3 در شــكل 91-3 تغيير پتانســيومتر  
R2چــه تأثيري بــر ظرفيت ديود خازنــيD دارد؟ 

شرح دهيد. كاربرد اين مدار را توضيح دهيد.

VBias

R1Vin Vout

R2

R3
C1 C2

DL

شكل 91-3 نحوه ى تغيير ظرفيت ديود 
خازنى در يك مدار كاربردى

تحقيق كنيد:

 با مراجعه بـه منابع مختلف موارد كاربرد 
انـواع ديودهاى انتشـار نـورى، نـورى، اتصال 
نقطه اى، شـاتكى، ليزر، زنـر، وركتور، رگوالتور 
جريـان، قـدرت و سـيگنال تحقيـق كنيـد و 
گزارشـى به صورت پاورپوينت تهيـه نماييد و 

آن را به كالس ارائه دهيد.
 نوع ديگرى از ديود اتصال نقطه اى وجود 
دارد كـه آن را PIN Switching Diode مى نامند. 
در مـورد ايـن نوع ديـود و كاربـرد آن تحقيق 

كنيد.



هدف هـاي رفتـاري:هدف هـاي رفتـاري:  پس از پايان اين فصــل از فراگيرنده انتظار 
مي رود كه:

1- يك سو سازي را تعريف كند.
2- يك سوكننده هاي نيم موج، تمام موج و پل را توضيح دهد.

3- فرق بين يك سوكننده هاي نيم موج و تمام موج را بيان كند.
4- يك سوكننده ي تمام موج و پل را با هم مقايسه كند.

5- صافي (فيلتر) را تعريف كند.
6- اثــرات صافي ها را در يك ســو كننده هاي نيم موج، تمام موج و 

پل توضيح دهد.
7- اصول كار مدارات چند برابر كننده ي ولتاژ را شرح دهد.

8- مدار چند برابر كننده ي ولتاژ را ترسيم كند.

9- كاربرد مدار چند برابر كننده ي ولتاژ را بنويسد.
10- اصول كار مدارهاى محدود كننده را توضيح دهد.

11- مدارهاى محدود كننده را رسم كند.
12- مدارهــاى قيچى كننــده (Clipper) و مدارهــاى مهار كننده 

(Clamper) را توضيح دهد.
13- با استفاده از كتاب راهنماي ديودها، نوع ديود دلخواه را انتخاب 

و پايه هاي آن را مشخص كند.
14- كاربرد انواع ديودها و روش هاي نام گذاري  آن ها را نام ببرد.

15- هدف هاي مربوط به حيطه عاطفي كه در فصل اول آمده اســت 
را اجراء نمايد.

زمان اجرا: 10 ساعت آموزشيفصل چهارمفصل چهارم

كاربرد ديودهاكاربرد ديودها
(يك سو ساز، چند برابر كننده و تغيير دهنده ى شكل موج)(يك سو ساز، چند برابر كننده و تغيير دهنده ى شكل موج)

هدف كلي هدف كلي 
كاربرد ديودها در مدارهاى پايه اى الكترونيك

ميانگين، معدل

پُل

مهار كننده

برش دهنده

سيكل، دوره

واژه هاى بنيادى فصل چهارم

صافى

تمام موج

يكسوساز تمام موج

نيم موج

يكسوساز نيم موج

حداكثر ولتاژ معكوس

يكسوساز

ضربان، ريپل
كتاب جامع كاربردى

نيمه هادى

E

L E C T R O N I C

رشته الكترونيك
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11--44 پيش گفتار پيش گفتار
در فصول گذشــته به شــرح ســاختمان، مشخّصات و 
معّرفي انواع ديودهاي نيمه هادي پرداختيم. در اين فصل 
بــا كاربرد ديود در مدارهاى مختلف، از جمله يك ســو 
كننده هاي ديودي، چنــد برابركننده ها و تغييردهنده هاي 
شــكل موج آشنا خواهيد شد. هر چند محدوده ي كاربرد 
ديود زياد است ولي اصول كار آن در زمينه هاي مختلف 

يكسان است.
22--44 مدارهاي يك سوكننده ي ديودي مدارهاي يك سوكننده ي ديودي

مدارهاى يك ســوكننده ي ديودي، مداراتي هســتند 
كه ولتــاژ متناوب را به ولتاژ مســتقيم (يك طرفه) تبديل 
مي نمايند. عنصر اصلي اين مدارها ديود است. زيرا همان 
طور كــه ديديم، ديود در يك جهــت جريان را هدايت 
مي كند، در حالي كه در جهت ديگر قطع اســت.مدارات 
يك ســو كننده، عالوه بر ولتاژ يك فازه، ولتاژهاي چند 
فازه (ســه يا شــش فازه) را نيــز، به ولتاژ مســتقيم تبديل 

مي نمايند.
به طور كلي ســه نوع مدار يك سوكننده ي يك فازه 

وجود دارد.
1- مدار يك سوكننده ي نيم موج

2- مدار يك سوكننده ي تمام موج با ترانس سر وسط 
(Bridge) 3- مدار يك سوكننده ي تمام موج پل

اينك به توضيح هر يك مي پردازيم.
11--22--44 مدار يك سوكننده ي نيم موج: مدار يك سوكننده ي نيم موج: شكل 4-1 
مدار يك ســو كننــده  نيم موج را نشــان مي دهد. در اين 
مدار يك ســو كننده  و مدارات ديگر، فرض مي شود كه 
ديودهاي به كار برده شده ايده آل هستند؛ يعني، هيچ گونه 

افت ولتاژي در دو ســر آن ها به وجود نخواهد آمد، ولي 
در عمل حدود 0/7 تا 1/5 ولت (بسته به جريان عبوري از 

ديود) دو سر ديود افت مي كند.

RL

D

220V AC

F

شكل 1-4 يك سو ساز نيم موج (ديود ايده آل)

طرز كار مدار فوق، به اين صورت است كه، در مدت 
نيم ســيكل مثبت، ديود در باياس مستقيم قرار مي گيرد و 
هادي است. لذا، جريان در نيم سيكل مثبت از ديود و بار 
عبور مي كند و مســير خود را مي بندد. بنابراين، تمام ولتاژ 
ثانويه ي ترانســفورماتور در نيم ســيكل مثبت دو سر بار، 

ظاهر خواهد شد.(شكل 4-2)

RL

+
+

–

–
t

VRL

t0 t1 t2

VP

tA
B

VS

tA
B

I

F

شكل 2-4 در نيم سيكل مثبت ديود وصل است
در مدت نيم ســكيل منفي، ديــود در باياس معكوس 
قرار دارد و قطع اســت. لذا از مدار جريان عبور نمي كند. 
بنابراين، ولتاژ دو سر بار در نيم سيكل منفي، صفر است.

شــكل 3-4 ديود را در نيم سيكل منفي كه مانند كليد 
باز اســت نشان مي دهد. در شكل 4-4، مدار يك سو ساز 
نيم موج را كه توسط نرم افزار مولتي سيم بسته شده است 
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و هم چنين شكل موج دو سر بار را مشاهده مي كنيد.

I = 0

RL

+

–

t

VRL

t0 t1 t2

VP

tA
B

VS

tA
B

F +–

شكل 3-4 در اين حالت ديود قطع است

شكل 4-4 يك سو ساز نيم موج و شكل موج دو سر بار كه 
توسط نرم افزار مولتى سيم بسته شده است

اگر ديود به طور معكوس بســته شود (نسبت به شكل 
2-4) در مدت نيم ســيكل مثبت قطع بوده، ولي در مّدت 
نيم سيكل منفي هادي است. لذا فقط در مدت نيم سيكل 
منفي دو ســر بار ولتاژ خواهيم داشــت. شــكل 5-4 اين 

مطلب را نشان مي دهد.

شكل 5-4 يك سو ساز نيم موج و شكل موج ورودى و 
خروجى آن

I = 0

RL

+

–
t

VRL

t0 t1 t2

VP

tA
B

VS

tA
B

F + –

در اين حالت ديود قطع است

RL

+

+

–
–

t

VRL

t0

t1 t2

VP

tA
B

VS

tA
B

I

F

در اين حالت ديود هادى است

t

VRL

t0 t1 t2 t3 t4

شكل ولتاژ خروجى

22--22--44 متوسط ولتاژ دو سر بار: متوسط ولتاژ دو سر بار: اگر ولت متر جريان 
مســتقيم (dc) را در دو ســر بار قرار دهيــم، ولت متر چه 
ولتاژي را نشان مي دهد؟ همان طور كه مي دانيم، ولت متر 
جريان مســتقيم، مقدار ولتاژ متوّســط را و ولت متر جرياِن 
متناوب، مقدار ولتاژ مؤثر را نشان مي دهد. چون در اين مدار 
نوع ولتاژ مستقيم (يك طرفه) است. در اين حالت ولت متر 
مقدار ولتاژ متوسط ســيكل هاي يكسو شده را نشان خواهد 

داد. مقدار متوّسط اين ولتاژ يك طرفه، برابر است با:

M
dc M

VV / V= =
π

0 318

مقدار ولتاژ متوســط (dc) بر روي شــكل 6-4 نشان 
داده شده است.

t

VRL

VM

VDC
0.318VM

VVVV CDCDCDCVVVDCDCVDCV

شكل 6-4 ولتاژ متوسط يك سو ساز نيم موج

مثال 1-4 مقدار ولتاژ dc شكل 7-4 چه قدر است؟ 
ولتاژ مؤثر ثانويه ترانســفورماتور16 ولت مي باشد و ديود 

نيز ايده آل فرض مي شود.

dc M

M e

dc M

V / V

V V / /
V / V / / /

=

= × = × =
= = × =

0 318
2 1 41 16 22 56

0 318 0 318 22 5 7 ولت17

RL

D

220V AC 16V AC

F

شكل 7-4 مربوط به محاسبه ى ولتاژ DC در يك سو ساز 
نيم موج
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33--22--44 حداكثر ولتاژ معكوس دو سر ديود:  حداكثر ولتاژ معكوس دو سر ديود: همان 
طور كه مي دانيــم، يكي از پارامترهاي مهم مشــخصات 
الكتريكــي ديود، تحّمــل حّداكثر ولتاژي اســت كه در 
باياس معكوس دو ســر ديود قرار مي گيــرد. بايد ديد در 
يك ســوكننده ي نيــم موج، حداكثر ولتاژي كه دو ســر 
ديود در باياس معكوس قرار مي گيرد تا ديود نسوزد، چه 

قدر است؟
بــا توجه به شــكل 8-4، هنگامي كه ديــود در باياس 
معكوس قــرار دارد (در مدت نيم ســيكل منفي) جريان 
در مدار صفر و افت ولتاژ دو ســر بار نيز صفر است. لذا، 
تمام ولتاژ نيم ســيكل منفي در دو سر ديود قرار مي گيرد. 
حداكثر اين ولتاژ برابر حداكثر دامنه(Vm) اســت. ولتاژ 
 PIV معكوسي كه دو ســر ديود قرار مي گيرد با حروف
و به صورت رابطه ي زير براي يك سوساز نيم موج نشان 

داده شده است.

+

–
+–

شكل 8-4 ولتاژ ديود در باياس معكوس

44--22--44 مدار يك ســوكننده ي تمام موج با ترانس  مدار يك ســوكننده ي تمام موج با ترانس 
سر وســط: سر وســط: عيب يك سوكننده ي نيم موج، در كم بودن 
/MV بيش تر  3180 مقدار ولتاژ متوّسط است و مقدار آن از

نمي شود. ضمناً، در اين يك سوكننده از ولتاژ نيم سيكل 
منفــي نيز اســتفاده اي نمي شــود. گر چه در تعــدادي از 
كاربردها از يك سوكننده ي نيم موج استفاده مي شود. در 
يك ســوكننده ي تمام موج، از دو ديود استفاده مي شود 
و در ضمن در اين مدار به يك ترانســفورماتور با دو سيم 
پيچ ثانويه با ولتاژهاي مســاوي نياز است. شكل 9-4 يك 

سوكننده ي تمام موج را نشان مي دهد.
1

+–

+–

شكل 9-4 يك سو ساز تمام موج

براي اين كه دريابيــم چگونه ولتاژ خروجي اين مدار 
مانند شــكل 9-4 مي شــود، بايد ببينيم ولتاژهاي ثانويه ي 
ترانســفورماتور، به چه صورت اســت؟ همان طوري كه 
در شــكل 9-4 پيداســت، در اين نوع يك سوكننده، از 
يك ترانســفورماتور بــا دو ولتاژ ثانويه ي كامًال مســاوي 
اســتفاده شده است. ترانسفورماتور شكل 10-4 را در نظر 

مي گيريم.

1

1

+

–
+

–

شكل 10-4 ترانسفورماتور با ثانويه ى  سر وسط

PIV=Vmax                                  
PIV=Peak Inverse Voltage
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ولتــاژ دو نقطه ي A و C دو برابــر ولتاژ نقاط AB و 
يا BC اســت، زيرا دو ولتاژ با هم ســري شــده اند، يعني 
 A در نيــم ســيكل مثبــت، نقطه ي .

AC AB BCV V B= +

مثبت تــر از نقطــه B و C و نقطــه ي B مثبت تر از نقطه ي 
C اســت. اگر نقطه ي B (سر وسط ترانسفورماتور) را مبنا 
بگيريم، نقطه ي A نســبت به مبنا (نقطــه ي B) مثبت تر و 
نقطه يC نســبت به مبنــا (نقطه ي B) منفي  تر اســت. اين 

مطلب در شكل 11-4 نشان داده شده است.
+

–
+

–

شكل 11-4 ولتاژهاى ثانويه ترانس با سر وسط

اينك كه با طرز كار ترانســفورماتور با ســر وسط آشنا 
شديم، به بيان طرز كار يك سوكننده ي تمام موج مي پردازيم. 
در مدت نيم ســيكل مثبت، ديود D1 در باياس مستقيم است 
و ديود D2 در باياس معكوس قرار دارد. بنابراين، فقط ديود 
D1 هدايت مي كند. لذا، تمام ولتاژ نيم سيكل مثبت VAB در 

دو سربار، ظاهر مي گردد. (شكل 4-12)

A

B

C

VAB

t VRL

t
VCB

t

VAB

VCB

+
+

–

–

+–

+

–

RL

D1

D2

+–

شكل 12-4 نمايش عملكرد D1 و D2 در مقابل 
سيگنال هاى ورودى و ولتاژ دو سر بار

در مدت نيم ســيكل منفي، همان طوري كه از شكل 
13-4 مشــاهده مي شــود، ديود D2 در باياس مســتقيم و 
هادي و ديود D1 در باياس معكوس قرار گرفته است. در 

اين حالت تمام ولتاژ VCB دو سربار، ظاهر مي گردد.

+ –

+–A

B

C

VAB

t VRL

t
VCB

t

VAB

VCB

+

–

+

–

RL

D1

D2

+–

شكل 13-4 عملكرد D1 و D2 در مقابل سيگنال ورودى 
و ولتاژ دو سر بار

55--22--44 معدل ولتاژ دو ســر بار: معدل ولتاژ دو ســر بار: مقدار ولتاژ متوسط 
خروجي، در يك ســوكننده ي تمام مــوج، دو برابر ولتاژ 

يك سو شده ي نيم موج است، يعني:

m
dc m m

VV ( / V ) / V= = =
π

2 2 0 318 0 636

شــكل 14-4 معدل ولتاژ دو سر بار را در يك سو ساز 
تمام موج نشان مي دهد.

t

VRL

VM

VDC

0.636VM

VVDCDCDCVVDCDCVDCV

شكل 14-4 معدل ولتاژ دو سر بار

66--22--44 حداكثــر ولتــاژ معكــوس دو ســر ديود:  حداكثــر ولتــاژ معكــوس دو ســر ديود: 
حداكثر ولتاژي كه در باياس معكوس، در دو سر هر يك 
MV2 است. با توجه به شكل  از ديودها قرار مي گيرد، برابر
 ترانسفورماتور 

ABV 15-4، فرض مي  كنيم ولتاژ ماكزيمم 
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برابر50 ولت باشد، زماني كه ديود D2 در باياس معكوس 
قــرار دارد، به اندازه 50- ولت ولتاژ در آنِد آن 50+ ولت 
ولتــاژ در كاتِد آن قرار مي گيرد و اختالف ولتاژ دو ســر 
) اســت. رابطه ي ماكزيمم  ) V+ − − =50 50 100 آن برابر 
ولتاژ معكوس در يك ســوكننده ي تمام موج به صورت 

زير نوشته مي شود:

 PIV=2VM  يك سو كننده تمام موج

A

B

C

V    = 50VM

2V   = 100VM

V   = 50VM+50V

+50V

+50V50V

V    = 50VM

VRL

t

VD2

t

VAB

VCB

+

–
–+ +

–

RL

D1

D2

+ –

+–

شكل 15-4 ولتاژ معكوس دوسر ديود در يك سو ساز
تمام موج

مثال 2-4: در يك سوكننده ي تمام موج، اگر ولتاژ 
ثانويه ي يك ترانسفورماتور (سر وسط و يكي از سرهاي 
ديگر) برابر 30 ولت باشد، مقدار ولتاژ متوسط و حّداكثر 
ولتاژي را، كه دو ســر هر يــك از ديودها قرار مي گيرد، 

حساب كنيد.
حل:

dc M

M e

dc

M

V / V

V V / /
V / / /
PIV V / /

=

= × = × =
= × =
= = × =

0 636
2 30 1 41 42 3

0 636 42 3 26 9
2 2 42 3 84 6

ولت
ولت
ولت

77--22--44 مدار يك ســوكننده ي تمام موج پل:  مدار يك ســوكننده ي تمام موج پل: نوع 
ديگري از يك ســوكننده ي تمام موج، يك ســوكننده ي 
پل است. شكل 16-4- الف يك مدار يكسوكننده ي پل 
را، همراه با شكل موج يكسو شده، نشان مي دهد. تصوير 
نرم افزاري اين مدار را، كه توســط مولتي ســيم بسته شده 

است در شكل 16-4- ب مشاهده مي كنيد.

شكل 16-4 يك سو ساز پل و شكل ولتاژ دو سر بار همراه 
با مدار نرم افزارى

t1t0
t2

VP

t
t1t0 t2

VRL

t

T
F

RL

D3D2

D1D4

الف

ب

همان طوري كه از شكل 16-4 پيداست، در اين مدار 
يكســو كننده، از چهار ديود و يك ســيم پيچ براي ولتاژ 
ثانويه ي ترانسفورماتور استفاده شده است. طرز كار مدار 
با توجه به شــكل 17-4 به اين صورت است كه در مدت 
نيم ســيكل مثبت، ديودهاي D1 و D2 در باياس مســتقيم 
و ديودهــاي D3 و D4 در بايــاس معكوس قــرار دارند. 
بنابرايــن ،جريان از ديود D1 و بار RL  و ديود D2 مســير 
خــود را مي بندد. با توجه به اين كه ديودها ايده آل فرض 
شــده اند، لذا تمام ولتاژ ثانويه ي ترانسفورماتور دو سر بار 

ظاهر مي گردد. 
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t1t0
t2

VP

t
t1t0 t2

VRL

t

T
F

RL

D3D2

D1D4+ +
+

شكل 17-4 نحوه ى عملكرد يك سو ساز پُل ديود در نيم 
سيكل مثبت

در مدت نيم ســيكل منفي، با توجه به شــكل 4-18، 
ديودهــاي D3 و D4 در باياس موافــق و ديودهاي D1 و 
D2 در بايــاس معكوس قرار دارند. لــذا، جريان از طريق 

ديودهاي D3 و D4 و بار RL مسير خود را مي بندد. در اين 
حالت نيز تمام ولتاژ در دو سر بار ظاهر مي گردد.

t1t0
t2

VP

t
t1t0 t2

VRL

t

T
F

RL

D3D2

D1D4

+ +

+

شكل 18-4 نحوه ى عملكرد يك سو ساز پل ديود در نيم 
سيكل منفى

مقدار ولتاژ متوســط يك سوســاز پل نيز برابر با يك 
سوكننده ي تمام موج با ترانس سر وسط است. يعني: 

dc MV / V=0 636

در مــدار يك ســوكننده ي پل، حّداكثــر ولتاژي كه 
در بايــاس معكوس دو ســر هر ديود قــرار مي گيرد برابر 
با VM اســت، زيرا با توجه به شــكل 18-4 در مدت نيم 
ســيكل منفي، ديــود D3 و D4 هــادي و ديودهاي D1 و  
D2 در بايــاس معكــوس قرار دارند. پــس ولتاژي كه در 

  VM باياس معكوس دو ســر هر ديود اعمال مي شود برابر

اســت. معموالً چهار عدد ديودي كه به صورت پل بســته 
مي شــوند، به صورت قطعه ى يك پارچه ساخته مي شوند. 
شكل 19-4 نمونه اي از اين نوع پل ديود را نشان مي دهد. 
اين قطعه داراي چهار پايه است، دو پايه ي آن را با عالمت 
(≅) مشخص مي كنند (ولتاژ متناوب به اين دو پايه وصل 
مي شود). دو پايه ي ديگر پل، ولتاژ خروجي و يكسو شده 
را بــه ما مى دهد كــه با عالمت (+) (قطــب مثبت) و (-) 

(قطب منفي) مشخص مي شود.

شكل 19-4 نمونه هاى پُل ديود

33--44 مقايسه ي مدار يكسو كننده ي تمام موج با  مقايسه ي مدار يكسو كننده ي تمام موج با 
ترانس سر وسط و پلترانس سر وسط و پل  

همان طور كه ديديم شكل موج و مقدار ولتاژ متوسط 
خروجي (دو سربار) در هر دو مدار يك سو كننده، كامًال 
يك ســان است ولي هر يك از مدارهاى تمام موج و پل، 
از نظــر المان هاي بــه كار برده شــده خصوصياتي دارند. 

تفاوت آن ها در جدول 1-4 آمده است.
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يك سو كننده ى تمام موج با ترانس 
سر وسط

1- نياز داشتن به يك ترانسفورماتور 
با دو سيم پيچ ثانويه ى مساوى

2- احتياج داشتن به دو ديود

3- برابر بودن حداكثر ولتاژ معكوس 
2VM هر ديود با

4- عدم امكان وصل كردن به شبكه، 
بدون ترانسفورماتور

پيچ  سيم  يك  به  فقط  داشتن  نياز 
ثانويه

احتياج داشتن به چهار ديود

برابر بودن حداكثر ولتاژ معكوس هر 
VM ديود با

بدون  شبكه،  به  كردن  وصل  امكان 
ترانسفورماتور

يك سو كننده ى تمام موج پل

جدول 1-4 تفاوت هاى يك سوكننده ى تمام موج با ترانس 
سر وسط و تمام موج پل

عالوه بر مــوارد فوق، اگر در يك ســوكننده ي تمام 
موج، دو ولتاژ ثانويه ي ترانســفورماتور با هم برابر نباشند، 

شكل موج خروجي به صورت شكل 20-4 خواهد شد.
VRL

t

شكل 20-4 شكل موج خروجى در صورتى كه ولتاژهاى 
ثانويه هاى ترانسفورماتور با هم برابر نيستند

ولــي در جريان هــاي زيــاد، از آن جايــي كه قيمت 
ديودهاي با آمپر زياد، گران است، يك سوكننده ي تمام 
موج با ترانس سر وسط ترجيح داده مي شود، زيرا فقط دو 

ديود در مدار آن به كار رفته است.
((FiltersFilters) صافي ها ) 44--44 صافي ها

همان طور كه ديديم، توســط ديودهــا مي توان ولتاژ 
متنــاوب را به ولتاژ يك طرفــه (dc) تبديل نمود، امّا اين 
ولتاژ يك سو شــده داراي نوسان هايى است (با فركانس 

100 هرتز در يك سوكننده ي تمام موج و 50 هرتز در يك 
سوكننده ي نيم موج). در الكترونيك بيش تر به يك ولتاژ 
ثابت نياز داريم. براي اين كه بتوانيم اين ولتاژ نوسان دار را 
به يك ولتاژ ثابت تبديل كنيم، بايد از المان هايي استفاده 
كنيــم كه بتوانند انرژي الكتريكي را در خود ذخيره كنند 
و موقعي كه ولتاژ يك ســو شــده از مقدار VM به مقدار 
صفــر ميل مي كند، ايــن المان، انرژي ذخيره شــده را به 
مصــرف كننده بدهد. المان هايي كــه مي توانند انرژي را 
در خود ذخيره كنند ســلف و خازن هستند. در توان هاي 
كم از خازن و در توان هاي زياد از سلف استفاده مي شود. 
ضمن اين كه در توان هاي باال از يك سوكننده هاي چند 

فازه استفاده مي شود.
در مدارهاى الكترونيكي، براي ثابت كردن ولتاژ يكسو 
شــده از ســلف، كم تر استفاده مي شــود، زيرا سلف داراي 
حجم، وزن و قيمت زياد است لذا از خازن كه داراي حجم 
كم هم چنين ارزان تر است استفاده مي شود. بنابراين در اين 

جا فقط صافي خازني مورد بحث قرار مي گيرد.
11--44--44 صافــي خازني: صافــي خازني: زماني كــه خازن به صورت 
صافــي به كار مي رود، به طور موازي با بار قرار مي گيرد. 

(شكل 4-21)

RLC

D1

D2

D3

D4

شكل 21-4 مدار يك سو ساز پل با صافى خازنى

چگونگي صاف شــدن ولتاژ، به اين صورت است كه 
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ابتــدا از مقدار صفــر تا ماكزيمم ولتاژ نيم ســيكل مثبت، 
(مطابق شكل 22-4) در خازن ولتاژ ذخيره مي گردد.

شكل 22-4 نحوه ى شارژ خازن در صافى خازنى

V

t

V

VM

t

شكل ولتاژ يك سو شده تمام موج

تا اين نقطه 
خازن شارژ 

مى شود

زماني كه ولتاژ خروجي از مقدار VM كم تر مي شود، 
ديودهاي يكسو كننده در باياس معكوس قرار مي گيرند. 
بنابراين ولتاژ دو سر بار از خازن تأمين مي گردد. به عبارت 
ديگر، خازن از طريق بار دشــارژ مي گردد. همان طور كه 
مي دانيم، منحني دشــارژ خازن (مطابق شــكل 23-4) به 

صورت تابع نمايي نزولي است.

º
t

V

شكل 23-4 منحنى دشارژ خازن

شــيب منحني، بــه مقدار بار و ظرفيت خازن بســتگي 
دارد. در شــكل 24-4، منحني دشــارژ خازن براي چهار 

نوع ظرفيت خازن با بار مساوي رسم شده است.
VC

t1

C   =10µF1

C   =25µF2

C   =47µF3

C   =100µF 4

C1> > >C2C3C4

t
شكل 24-4 اثر ظرفيت خازن روى منحنى دشارژ 

خازن
همان طور كه ديده مي شــود، هر چــه ظرفيت خازن 
بزرگ تر باشد، زمان دشــارژ آن نيز در يك بار مساوي، 

بيش تر است. 
شــكل 25-4، منحني دشــارژ خازن در دو سر بار را 

نشان مي دهد.

شكل 25-4 منحنى شارژ و دشارژ خازن در بار

t

VRL

در اين قسمت 
دوباره خازن 
شارژ مى شود

منحنى دشارژ 
خازن

شــكل 26-4 الف و ب منحنى دشــارژ خازن را براى 
دو نوع خــازن با ظرفيت كم و زياد در يك باِر مســاوى 

نشان مى دهد.

t

VRL

شكل ولتاژ 
خروجى

26-4 الف- ظرفيت خازن كم
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شكل 26-4 اثر ظرفيت خازن روى شكل موج خروجى

t

VRL

شكل ولتاژ 
خروجى

26-4 ب- ظرفيت خازن زياد

شــكل 27-4 الف و ب، منحنــى ولتاژ خروجى را، به 
ازاى جريان خروجى كم تــر و بيش تر براى يك ظرفيّت 

خازن، نشان مى دهد.

شكل 27-4 شكل ولتاژ دو سر بار

V

VDC

t

t

V

VDC

الف- به ازاى جريان كم تر

ب- به ازاى جريان بيش تر

به ازاى بارهاى مختلف اگر به خروجى يكســو كننده 
همــراه با صافــى خازنى هيچ بــارى وصل نشــود، ولتاژ 

خروجى به صورت شكل 28-4 خواهد شد.
V

t

شكل 28-4 ولتاژ خروجى يك سو ساز با صافى خازنى در 
حالت بدون بار

به قسمت هايى كه در شكل 29-4 نشان داده شده است 
ولتاژ ضربان يا ريپــل (Ripple) گويند. دامنه ى پيك تا 
پيك ريپل بايد براى تمامى مدارهايى كه با ولتاژ dc كار 

مى كنند، قابل قبول باشد.

t

VRL

Vrpp

شكل 29-4 ولتاژ ضربان
22--44--44 محاســبه ى ظرفيت خــازن صافى: محاســبه ى ظرفيت خــازن صافى: ظرفيت 
تقريبــى خازن را  با توّجه به ميــزان ولتاژ ريپل قابل قبول  

مى توان از رابطه ى زير به دست آورد.

(فاراد)

C (فاراد)

r.pp

C
V

=
×

جريان خروجى
فركانس موج يك سو شده

out

r.pp

I
V

=
×50

براى يك سو كننده ى نيم موج

(فاراد) out

r.pp

IC
V

=
×100

براى يك سو كننده ى تمام موج و پل

55--44 چند برابر كننده هاى ولتاژ چند برابر كننده هاى ولتاژ
بــا اســتفاده از ديــود و خــازن مى تــوان، ضمن يك 
سوكردن ولتاژ متناوب، آن را چند برابر نيز نمود. كاربرد 
چنــد برابر كننده  ها، در مواردى اســت كــه جريان زياد 
مورد نياز نباشــد (حدود چند صد ميكروآمپر). چند برابر 
كننده ها معموالً در ولتاژهاى بسيار باال (حدود كيلو ولت) 
به كار مى روند. مانند قســمت ولتاژ زياد تلويزيون،كه در 
آنجــا ولتاژى حدود 25 كيلو ولت مورد نياز اســت. ابتدا 
ولتاژى حدود 5 كيلو ولت را توسط ترانسفورماتور ايجاد 
مى كنند، سپس آن را توسط يك مدار پنج برابر كننده به 
مقدار حدود 25 كيلو ولت مى رســانند. مزاياى اين عمل، 
صرفه جويى در حجم و قيمت ترانســفورماتور افزاينده ى 

ريپل
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ولتاژ است. زيرا عايق كارى ترانسفورماتور 25 كيلو ولت 
مشكل اســت، ضمن اين كه ميدان هاى مغناطيسى زيادى 
را در اطراف خود توليد مى نمايد. هم چنين ولتاژ معكوس 
ديودهاى يك ســو كننده در چند برابر كننده ها، نســبت 
به يك ســو كننده ى ولتاژ زياد ترانســفورماتور، كاهش 
مى يابد. اينك مدارات دو، سه و چهار برابر كننده، مورد 

بررسى قرار مى گيرند.
11--55--44 دو برابر كننده هاى ولتاژ:  دو برابر كننده هاى ولتاژ: شكل 30-4 يك 

مدار دو برابر كننده ى ولتاژ نيم موج را نشان مى دهد.

D1

D2C1

C2

V

t

V

t

شكل 30-4 دو برابر كننده ى ولتاژ

در اين مدار، بعد از چند سيكل خازن C1  تا ماكزيمم 
 2Vm تا C2 و خــازن (Vm) ولتاژ ثانويه ترانســفورماتور
شارژ مى شــود. از توضيح نحوه ى شــارژ خازن ها صرف 

نظر شده است.
نوع ديگر مدار دو برابر كننده ى ولتاژ، در شكل 4-31 
رسم شــده اســت. اين مدار، دو برابر كننده ى ولتاژ تمام 

موج نام دارد.
D1

D2

C1

C2

VM

2VM

+

VM

شكل 31-4 نوع ديگرى از مدار دو برابر كننده ى
 ولتاژ

طرز كار مدار، به اين صورت اســت كه در مدت نيم 
ســيكل مثبت ولتاژ ثانويه ى ترانسفورماتور، ديود D1 در 
باياس مســتقيم قرار گرفته و هادى است. لذا خازن C1 تا 
مقدار حّداكثر (VM) شــارژ مى شود. در اين حالت، ديود 
D2 در باياس معكوس قرار گرفته و قطع اســت. (شــكل 

(4-32
D1

D2

C1

C2

+
+

+

V

t

شكل 32-4 عملكرد مدار در نيم سيكل مثبت

در مدت نيم سيكل منفى ولتاژ ثانويه ى ترانسفورماتور، 
ديود D2 در باياس مســتقيم اســت. خــازن C2 تا مقدار 
حداكثر ولتاژ (VM) شــارژ مى شود. در اين حالت، ديود 
D1 در باياس معكوس بوده، قطع اســت. (شــكل 4-33) 

اگر بارى به مدار وصل نشــود، مقدار ولتاژ خروجى برابر 
2VM ثابــت مى ماند در حالى كه ولتاژ دو ســر هر خازن 

VM اســت و هر يك، فقط در مدت نيم ســيكل شــارژ 

مى شوند.
+

+++

D1

D2

C1

C2

+

V

t

شكل 33-4 عملكرد مدار در نيم سيكل منفى

بنابراين، شــكل موجى كه خازن ها را شــارژ مى كند 
بــه صورت تمام موج خواهد بود (بــه عبارت ديگر مدار 
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توسط ولتاژ يك سو  شــده ى تمام موج تغذيه مى گردد). 
عيب عمده ى اين مدار اين است كه دو خازن سرى شده و 
مقدار ظرفيت كل، نصف مى شود. مقدار حداكثر ولتاژى 
كه دو سر هر ديود در باياس معكوس قرار مى گيرد، برابر 

2VM است.

22--55--44 سه و چهار برابر كننده هاى ولتاژ: سه و چهار برابر كننده هاى ولتاژ: يك مدار 
ســه و چهار برابر كننده ى ولتاژ، در شــكل 34-4- الف 
نشــان داده شــده اســت. در حقيقت اين مدار، يك مدار 
دو برابر كننده ى ولتاژ اســت كه در صفحات پيش مورد 
بررسى قرار گرفت. با اين تفاوت كه به ازاى هر يك برابر 
افزايش ولتاژ، يك خازن و يك ديود به آن اضافه شــده 
اســت. اين مدار مى تواند با اضافه شــدن متوالى ديودها و 
خازن ها به عنوان يك مدار پنج و شــش و ... برابر كننده، 
به كار آيد. در شــكل 34-4- ب، اين مدار را كه توسط 

نرم افزار مولتى سيم بسته شده است، مشاهده مى كنيد.

شكل 34-4 مدار سه و چهار برابر كننده ى ولتاژ
ب

D1

C1

C2

D3D2 D4

C3

C4

VM

2VM

2VM

2VM

3VM

4VM

الف

طــرز كار مــدار به طور ســاده و خالصه بــا توجه به 
شــكل 33-4 به اين صورت است كه در مدت نيم سيكل 

مثبــت ولتاژ ثانويه ى ترانســفورماتور، خازن C1 از طريق 
ديودD1  به اندازه ى ولتاژ ماكزيمم (VM) شارژ مى شود. 
  D2در مدت نيم ســيكل منفى و از طريق ديود C2 خازن
به اندازه ى 2VM شارژ مى گردد (بعد از چند سيكل). در 
مدت نيم ســيكل مثبت بعدى، خــازن C3 از طريق ديود 
D3 به اندازه 2VM شــارژ مى شود (بعد از چند سيكل) و 

در مدت نيم ســيكل منفى خازن C4 از طريق ديود D4 به 
اندازه 2VM  شارژ مى  گردد (در اين حالت ولتاژ ثانويه ى 
ترانســفورماتور و ولتاژ خــازن C1 و C3 با هم جمع و به 
اندازه ى 4VM مى شوند كه بين دو خازن C2 و C4 تقسيم 
مى گردد.) بنابراين، در اين مدار ولتاژ هر خازن به اندازه ى 
2VM و ولتاژ معكوس هر ديود به اندازه ى 2VM اســت. 

شــكل 35-4، يك مدار n برابركننده را نشــان مى دهد. 
خازن هاى رديف باال، نمايشــگر اعداد فرد مقدار شــارژ، 
نسبت به ابتداى مدار و خازن هاى رديف پايين، نمايشگر 

اعداد زوج مقدار شارژ، نسبت به ابتداى مدار است.

C1

D1

C3 Cn–1

C2 C4 Cn
VO2

VO1

VM

+

+ + + +

+++

D2 D3 D4 Dn-1 Dn

شكل 35-4 مدار n برابر كننده ى ولتاژ

((ClippersClippers) برش دهنده ها ) 66--44 برش دهنده ها
در بســيارى از موارد، از جمله در ديجيتال و كامپيوتر 
الزم مى شــود كه دامنه ى ســيگنال ها از قســمت مثبت يا 
منفى يا هر دو به انــدازه ى معينى محدود گردد. مدارات 

برش دهنده ها چنين عملى را انجام مى دهند.
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11--66--44 برش دهنده ى موازى: برش دهنده ى موازى:
  الف) مـدار برش دهنده ى مثبـت: مدار برش 
دهنده ى مثبت، قادر اســت قســمت مثبت سيكل ها را، به 
هر مقدار كه الزم باشد، محدود كند. شكل 36-4 الف و 
ب يك مدار برش دهنده ى مثبت را نشــان مى دهد. براى 

سادگى كار، ديود را ايده آل در نظر مى گيريم.

شكل 36-4 مدار برش دهنده ى مثبت
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الف- مدار برش دهنده ى نيم سيكل مثبت

ب- مدار برش دهنده ى قسمتى از نيم سيكل مثبت

اگر سيگنال ورودى، از VB كوچك تر باشد ديود در 
باياس معكوس قرار گرفته و قطع است. لذا ولتاژ خروجى 
با ولتاژ ورودى برابر است. اگر ولتاژ ورودى از VB بيش تر 
شــد ديود هادى مى شــود و ولتاژ خروجى، بــه اندازه ى 
ولتاژ باترى ثابت مى مانــد (هدايت ديود، به منزله ى يك 
كليد بســته است، زمانى كه كليد بسته شــود ولتاژ باترى 
بــا خروجى موازى مى گردد). در مدت نيم ســيكل منفى 

ديود قطع و ولتاژ خروجى همان ولتاژ ورودى است.

ب) برش دهنده ى منفى: شــكل 37-4 اين مدار 
را همراه با شكل موج ورودى و خروجى نشان مى دهد.

در نيم ســيكل مثبت ديود قطع اســت. بنابراين، ولتاژ 
خروجى از نظر مقدار و جهت، با ولتاژ ورودى برابر است. 
در نيم ســيكل منفى، زمانى كه ولتاژ منفى از VB بيش تر 
مى شــود ولتاژ آند ديود، از كاتد آن مثبت تر مى شود، هم 
چنين ديود هادى مي شــود (كليد بســته مي شود) و ولتاژ 
باتري با خروجي موازي مي گــردد. لذا ولتاژ خروجي به 
انــدازه ي VB ثابت مي ماند تا اين كه ولتاژ منفي از مقدار 
 VB كم تــر گردد. به محــض اين كه ولتــاژ منفي از VB

كم تر شــد، ديود، قطع و ولتاژ خروجي مجّدداً عين ولتاژ 
ورودي مي شود.
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شكل 37-4 مدار برش دهنده ى قسمتى از نيم سيكل
 منفى

22--66--44 برش دهنده ي دو طرفه:  برش دهنده ي دو طرفه: اگر يك مدار برش 
دهنده ي مثبت و يك برش دهنده ي منفي را به طور موازي 
با يكديگر ببنديم، مي توانيم ســيگنال را از دو طرف برش 
دهيم. شــكل 38-4، يك مدار برش دهنده ي دو طرفه را 

همراه با ولتاژ ورودي و خروجي نشان مي دهد.
مدار بــرش دهنده ي دو طرفه را مي توانيم با اســتفاده 
از دو ديــود زنر نيز انجام دهيم. شــكل 39-4 يك برش 

دهنده ي دو طرفه با استفاده از ديود زنر را نشان مي دهد.
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D1 D 2

شكل 38-4 مدار برش دهنده ى دو طرفه

تمرين: طرز كار مدار شكل 39-4 را توضيح دهيد.
چنانچــه در هر يك از مــدارات برش دهنده  (مثبت و 
منفــي) جهت باتري يــا ديود را عوض كنيــم، يا اين كه 
خروجي را از مقاومت ســري شــده بگيريم، شكل موج 

تمامي حاالت با يكديگر، متفاوت است.
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شكل 39-4 برش دهنده ى مثبت و منفى با استفاده از 
ديود زنر

33--66--44 برش دهنده هاي سري:  برش دهنده هاي سري: در صورتي كه عنصر 
برش دهنده (ديود) با خروجي به صورت سري بسته شود 
مدار را برش دهنده ي سري مي نامند. مدارهاي يك سوساز 
نيم موج از نوع برش دهنده هاي سري هستند كه مي توانند 
نيم سيكل مثبت يا نيم سيكل منفي را برش دهند. در شكل 

40-4 و 41-4 اين مدارها را مالحظه مي كنيد.
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شكل 40-4 برش دهنده ى سرى براى نيم سيكل
منفى
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شكل 41-4 برش دهنده ى سرى براى نيم سيكل 
مثبت

چنان چه طبق شكل 42-4 و 43-4 يك منبع AC را با 
يك باتري سري كنيم ولتاژ خروجي از مجموع دو ولتاژ 
به دســت مي آيد. به عبارت ديگر، موج AC روي موج 

DC سوار مي شود. 
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Vo
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Vm
V   > Em

E
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DC سرى با AC شكل 42-4 منبع ولتاژ

Vi

t

Vo
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t

Vm
V   > Em

+ER

DC سرى با AC شكل 43-4 منبع ولتاژ

حال چنان چه بخواهيم قســمتي از نيم سيكل مثبت يا 
منفي را برش دهيم، الزم اســت در مدار، ديودي را سري 
كنيم، در اين حالت با توجه به اين كه ديود مي تواند فقط 
نيم سيكل مثبت يا منفي را عبور دهد قسمتي از نيم سيكل 
بريده خواهد شد. در شكل 44-4، برش دهنده ي قسمتي 
از نيم سيكل مثبت و در شكل 45-4 برش دهنده ي قسمتي 

از نيم سيكل منفي را مالحظه مي كنيد.
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شكل 44-4 برش دهنده ى قسمتى از نيم سيكل مثبت
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شكل 45-4 برش دهنده ى قسمتى از نيم سيكل منفى

اجراى كار نرم افزارى
با اسـتفاده از نرم افـزار مولتي سـيم انواع 
مدارهاي برش دهنده را شبيه سازي كنيد و آن 

را براي دانش آموزان به نمايش در آوريد.

((ClampersClampers) مدارهاي مهار كننده ) 77--44 مدارهاي مهار كننده
در مدار مهــار كننده، تنها كاري كــه انجام مي گيرد 
اضافــه شــدن مؤلفه ي dc به ســيگنال اســت. عمل مهار 
كنندگي در شــكل 46-4 نشــان داده شــده است. توجه 
داشــته باشيد كه در مهار كننده ها بايد ولتاژ DC باتري با 

Vm (مقدار ماكزيمم دامنه ى موج AC) برابر باشد.

شكل 46-4 عمل مهار كنندگى
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t

Vo

t

مدار كلمپر يا 
مهار كننده

در حقيقت مهار كننده، فقط روي سيگنال، يك تغيير 
مكان عمودي مي دهد. اين تغيير مكان مي تواند به ســمت 
باالي خط صفر (مثبت) و يا زير خط صفر (منفي) باشــد، 
كه به ترتيب مهار كننده ي مثبت و منفي نام دارند. شــكل 
47-4، مهاركننــده ي مثبت و شــكل 48-4 مهار كننده ي 

منفي را نشان مي دهد.
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شكل 47-4 مدار مهار كننده ى مثبت
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شكل 48-4 مدار مهار كننده ى منفى
امــا در عمــل، در مهــار كننده هــا از باتري اســتفاده 
نمي شــود، بلكه به جاي آن خازن و ديود مورد اســتفاده 
قرار مي گيرد. شكل 49-4، يك مهار كننده ي مثبت را با 

استفاد از خازن نشان مي دهد.
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شكل 49-4 مهار كننده ى مثبت با استفاده از خازن
طرز كار مدار، به طور ايده آل و ساده، به اين صورت 
اســت كه در مدت نيم ســيكل منفي، خــازن C از طريق 
ديود D تا مقدار Vm شــارژ مي شــود (ديود D در اين 

مدت اتصال كوتاه است). 
قطب هاي ولتاژ شــارژ شده در شــكل نشان داده شده 
است. در مّدت نيم سيكل مثبت، ديود D قطع است. ولتاژ 
ســيگنال با ولتاژ خازن جمع مي شود (ولتاژ شارژ شده در 
خازن در اينجا به منزله ي يك باتري اســت) و شكل موج 
. شكل 50-4 يك  dc ac(V V )+ به صورت باال در مي آيد 

مدار مهار كننده منفي  را نشان مي دهد.
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شكل 50-4 مهار كننده ى منفى با استفاده از خازن
در مدار مهار كننده ى منفي، خازن در نيم سيكل مثبت، 
شارژ مي شود و در نيم سيكل منفي به منزله ي يك باتري 
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محسوب مي شــود. در صورتي كه بخواهيم سيگنال ها به 
انــدازه ي V ولت باالتــر يا پايين تر از مبــدأ (صفر ولت) 
باشــند، كافي اســت منبع ثابتي با مقــدار V ولت با ديود 

سري كنيم. 
تمرين: طرز كار مدارهاي فوق را بنويسيد.

اجراى كار نرم افزارى
با اسـتفاده از نرم افـزار مولتي سـيم انواع 
مدارهاي مهار كننده را شبيه سازي كنيد و براي 

دانش آموزان به نمايش در آوريد.

88--44 نام گذاري ديودها نام گذاري ديودها
بــراي نام گذاري ديودهــا، معموالً ســه روش وجود 
دارد. هر چند، برخي از كارخانجات ســازنده در گوشــه 
و كنار دنيا از روش هاي ديگري براي نام گذاري اســتفاده 

مي نمايند. اين سه روش مطابق شكل 51-4 عبارتند از:
1- روش ژاپني 2- روش اروپايي 3- روش آمريكايي

شكل 51-4 روش هاى نام گذارى ديود

آمريكايى

اروپايى
ژاپنى

نام گذارى ديودها

اينك چگونگي نام گذاري هر يك از ســه روش فوق 
را توضيح مي دهيم:

11--88--44 روش ژاپني:  روش ژاپني: در اين روش نام گذاري از عدد 
1 و حرف S، كه به دنبال آن مى آيد اســتفاده مى شــود و 

به دنبال آن تعدادي شــماره خواهــد آمد كه با مراجعه به 
جدول مي توان مشــّخصات الكتريكي آن ها را به دســت 
آورد. در اين روش، جنس و نوع ديود مشــخص نيست. 
براي مثــال، ديود 1S3010A ديود زنر اســت (در موارد 
زيادي براي ديودهاي زنر حرف A را در انتهاي شماره ها 
مي آورنــد) و ديــود 1S310 يك ديــود معمولي و ديود 

1S2049 ديود واراكتور است.
22--88--44 روش اروپايــي: روش اروپايــي:  در روش اروپايي، تا ســال 
1960 تمامي ديودها را با حروف OA با تعدادي شــماره 
به دنبال آن مشــخص مي كردند، كــه با مراجعه به جدول 
مي توانســتيم مشــّخصات الكتريكــي آن ها را به دســت 
آوريم. مانند ديود OA34. امّا از ســال 1960 به بعد اين 
روش نام گــذاري تغيير كرد. نحوه ي تغيير به اين صورت 
بود: ديودهايي كه بيش تر در مدارات راديو و تلويزيون به 
كار مي روند، با دو حرف و سه شماره مشخص مي شوند و 
ديودهايي كه كاربرد آن ها در مدارات مخصوصي است 

با سه حرف و دو شماره معيّن مي گردند.
در ذيل روش نامگذاري دو حرفي و ســه شــماره اي 

خواهد آمد.
حـرف اّول، جنس نيمه هــادي به كار رفته در ديود 
را مشــّخص مي كند، اگر ديود از جنس ژرمانيم باشد آن 
 B و اگر از جنس سيليســيم باشــد با حرف A را با حرف
مشــخص مي نمايند. حرف دوم نوع ديود را مشــخص 

مي كند. 
ديــود معمولــي يكســو كننــده Y- ديود يك   -A

ســوكننده ي قــدرت  B- ديود واراكتــور Z- ديود زنر. 
(شكل 4-52)
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شكل 52-4 نام گذارى ديودها به روش اروپايى جديد

روش اروپايى جديد

حرف دوم معرف نوع 
ديود

حرف اول معرف 
جنس

Z
زنر

Y
يك سو 

كننده قدرت
B

واراكتور
A

يك سو 
كننده 
معمولى

B
SI

A
Ge

بعد از حروف، شماره هايي آورده مي شود كه مي توان 
با مراجعه به جدول، مشخّصات الكتريكي آن را به دست 
آورد. در ذيــل تعــدادي از ديودهــا، كــه بــه اين روش 

نام گذاري شده اند، آمده است.

AA116 ديود معمولي يك سوكننده ي ژرمانيمي
BA316 ديود معمولي يك سوكننده ي سيليسيومي
BY127 ديود يك سوكننده ي قدرت
BZ100 ديود زنر

يادآوري مي شــود در اكثر مواقع در مورد نام گذاري 
ديود زنر، ولتاژ زنر را نيز روي آن قيد مي نمايند.

33--88--44 روش آمريكايــي: روش آمريكايــي:  در اين روش از عدد1 و 
حرف N و تعدادي شماره، كه به دنبال آن مي آيد، استفاده 
مي شــود. در اين روش جنس و نوع ديود مشخص نيست. 

مانند 1N4006 كه يك ديود يك سوكننده است.
با توجه به شــماره اي كه بعــد از 1N مي آيد، مي توان 
با مراجعه به جدول مربوطه، مشــخّصات الكتريكي و نوع 
ديود را تعيين كــرد. بعضي مواقع نيز به جاي ارقام بعد از 

1N، از كدهاي رنگي اســتفاده مي شود. زماني كه از كد 

رنگي اســتفاده مي شود از چاپ حرف و عدد 1N صرف 
نظر مي گردد. كدهاي رنگي مانند مقاومت ها هستند، با اين 
تفاوت كه شــماره ي رنگ ها به دنبال هم قرار مي گيرند، 

مثًال شكل 53-4 ديود 1N4148 را مشخص مي كند.
A

1N  4   1   4    8

K

شكل 53-4 ديود 1N4148 با كد رنگى

99--44 به دست آوردن مقادير حد از روي جدول به دست آوردن مقادير حد از روي جدول
براي به دست آوردن مشــخّصه هاي الكتريكي ديود، 
بايــد با توجــه به شــماره ي ديود، به جدول هــاي مربوط 
مراجعه نمود. يكي از اين جدول ها كه حاوي مشخّصات 
ديودهاســت و در بازار به فراواني يافت مي شــود، كتاب 
ايــن  در  اســت.   Semiconductor Hand book

كتاب، جنس ديود، نام شــركت سازنده، كاربرد و شكل 
ظاهري ديود آمده است. در ضمن انواع ديودهاي معمولي 
با نام گذاري هــاي مختلف و ديودهاي زنر و واراكتور نيز 

آمده است.
در جــدول2-4، چگونگــي اســتخراج اطالّعــات و 
مشخّصات الكتريكي آمده اســت. تعدادي از اطالّعات، 
كه در اين جدول آمده است، در كارهاي معمولي كاربرد 
ندارنــد. در جدول 3-4 كاربرد انــواع ديودها، با توّجه به 

شماره ي كاربرد در جدول 2-4 آمده است.
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جدول 3-4 كاربرد انواع ديودها

1

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

كاربرد ستون use شرح
در جدول 4-2

(FM) آشكار كننده ى نسبى

كاربرد در مدارات الجيك

آشكار كننده ى ويدئو

تثبيت كننده

كاربرد در سوئيچ (كليد)

كاربرد در سيگنال هاى ضعيف

كاربرد در سوئيچ با سرعت زياد

يك سو كننده ى معمولى
ولتاژ زياد

كاربرد در تلويزيون

كاربرد در فركانس هاى زياد

1010--44 الگوي پرسش الگوي پرسش
11--1010--44  يك سوســازي را تعريف كنيد و انواع آن 

را نام ببريد.

22--1010--44  يك سوســازي نيم موج را با رسم شكل و 
شكل موج هاي ورودي و خروجي، توضيح دهيد.

33--1010--44  حداكثــر ولتاژ معكوس دو ســر ديود يك 
سوساز نيم موج، چه قدر است؟

44--1010--44 يــك سوســاز تمام مــوج را توضيح دهيد. 
شــكل مدار و شــكل موج هاي ورودي و خروجي آن را 

رسم كنيد.
55--1010--44 رابطــه ي حداكثر ولتاژ معكــوس ديود در 

يك سوكننده ي تمام موج را بنويسيد.
66--1010--44 يك سوســاز پل را توضيح دهيد و آن را با 

يك سوكننده هاي تمام موج مقايسه كنيد.
77--1010--44  صافي (فيلتــر) را تعريف كنيد و اثرات آن 

TYPE CASEUSE

Ma
nuf

act
ure

r

Ge
rma

niu
m S

ilic
on VR I F I FRM T j Rthj-a I F

at at from to at
VF CD VR t rr I F VR RL

V mA mA C C mA V pF V sec mA V

75 150 4501N4148 Ph S 200 10 1 2 0 4n 10 6 100 7 27

ابعاد  و  شكل ظاهرى 
ذيل  در  كه  ديود 
با  صفحات،  همين 
توجه به شماره اى كه 
رسم  است،  شده  قيد 

شده اند.

ماكزيمم ولتاژ معكوس مجازكاربرد مراجعه به جدول 4-2

نام كارخانه سازنده
شماره ديود

جنس ديود
S  سيليسيم
G  ژرمانيم

↑ مقدار متوسط جريان مجازمقاومت بار 

 ↑ مقدار ماكزيمم جريان مجاز تكرارىولتاژ معكوس 

  ↑ ماكزيمم درجه حرارت قابل تحمل محل پيوند PNجريان عبورى از مدار به ازاى 
↑ مقاومت حرارتى ديود از محل پيوند PN به محيطزمان بازيابى ديود 

به ازاى عبور اين جريان از ديوداين مقدار ولتاژ معكوس

افت ولتاژ دو سر ديود به وجود مى آيدظرفيت خازن محل اتصال PN به ازاى

جدول 2-4 مشخصات ديود
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را در يك ســوكننده هاي نيم موج، تمام موج و پل با هم 
مقايسه كنيد.

88--1010--44  اصــول كار چنــد برابركننده هــاي ولتاژ را 
توضيح دهيد.

99--1010--44  يك مدار 7 برابركننده ي ولتاژ رسم كنيد و 
درباره ي آن توضيح دهيد.

1010--1010--44  كاربرد چندبرابركننده هاي ولتاژ را نام ببريد.
1111--1010--44  اصــول كار مدارهــاى محــدود كننده را 

توضيح دهيد.
1212--1010--44  كاربرد مدارهاى قيچي كننده را بنويسيد.

1313--1010--44  برش دهنده هاي مثبت و منفي و دو طرفه را 
با رسم شكل توضيح دهيد.

1414--1010--44  روش هاي نام گذاري ديود را نام ببريد.
1515--1010--44  طرز اســتفاده از كاتالــوگ و جدول هاي 

مربوط به ديودها را با ذكر مثال توضيح دهيد.
1616--1010--44  اگر نســبت دور ترانسفورماتور 22:1 باشد 
ميانگين ولتاژ دو ســر بار وPIV هر ديود چه قدر است؟ 

ديودها ايده آل هستند. (شكل 4-54)

+

VO

V2

22:1

220V

F

شكل 54-4 مدار يك سو ساز تمام موج پُل با بار
1717--1010--44  با توجه به مدار شــكل 55-4 كه مربوط به 
منبع تغذيه ي 9 ولت است. در صورت ايده آل بودن ديود، 

ولتاژ كار خازن چند ولت بايد باشد؟

شكل 55-4 منبع تغذيه 9 ولت

VO

D1D2

D4

D5
9.1V

D3

D  :      :      :      =1N40011 D2 D4D3

TF

220V AC 14V AC
R

330

C
1000µF

1818--1010--44  با توجه به شــكل موج نشان داده شده در 
شــكل 56-4 وضعيت ديود را از نظــر اتصال كوتاه يا باز 

بودن توضيح دهيد.

شكل 56-4 يك سو ساز نيم موج با صافى خازنى

RL

RSurgeT

220Vac C

D

0V

F

مقاومت حفاظت 
در مقابل جريان 

ناگهانى

فيلتر
ترانسفورماتور

ديود 
يك سو 
ساز

ى ى وج م و ل

معرفى سايت
بـراي دسترسـي بـه سـئواالت امتحانـي 
مي توانيد به سـايت httphttp://://allall..medumedu..iirr مراجعه 

كنيد.

1111--44 براي هنرجويان عالقه مند  براي هنرجويان عالقه مند 
11--1111--44  با توجه به شكل موج هاي نشان داده شده در 
شــكل هاي 57-4، 58-4 و 59-4، در هر حالت بيان كنيد 
آيا مدار يك سوســاز و صافي سالم هستند يا معيوب؟ در 
صورت معيوب بودن آيا ديود قطع يا اتصال كوتاه است؟ 

آيا خازن صافي قطع است يا نشتي دارد؟

شكل 57-4 بلوك دياگرام در يك سوساز تمام موج با 
صافى

220V
50Hz

V/DIV V/DIV mV/DIV

RL

RSurge

C

0V

يك سوساز 
تمام موج

ترانسفورماتور 
با فيوز

خازن فيلتر
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TF

V/DIV

mV/DIV

RL

RSurge

D2

D1

C

220V
50Hz

شكل 58-4 مدار يك سوساز تمام موج با ترانس سر وسط 
و صافى خازنى

T
F

V/DIV

mV/DIV

RL

RSurge

C

220V
50Hz D1D2

D4D3

شكل 59-4 يك سوساز تمام موج پل با صافى خازنى 
و بار

22--1111--44  در مــدار شــكل 60-4 اگر ولتــاژ ورودي 
زياد شــود، ولتاژ خروجي منبع تغذيه از ولتاژ شكست زنر 
بيش تــر مي شــود، در اين حالت در مدار چــه اتفاقي رخ 

مي دهد؟ كاربرد مدار چيست؟

شكل 60-4 نقش ديود زنر به عنوان محافظ در منابع 
تغذيه

AC
input

C

F

بار

فيوز

ترانسفورماتور 
و يك سوساز

33--1111--44  در مدار شــكل 61-4، در كدام حالت دور 
موتور كم ترين مقدار را داراست؟ PIV ديود را محاسبه 

كنيد.

شكل 61-4 نقش ديود در كنترل دور موتور

M

1234
5

Off50-60Hz
240V

موتور چرخ 
خياطى يا 
جارو برقى

كليد

1212--44 كار با نرم افزار مولتي سيم كار با نرم افزار مولتي سيم
در شــكل 62-4 مــدار برش دهنده با ديــود زنر و در 
شــكل 63-4 مدار مهــار كننده را مشــاهده مي كنيد. اين 
مدارها و ســاير مدارها را مي توانيد با اســتفاده از نرم افزار 

تجربه كنيد.

شكل 62-4 مدار برش دهنده، كه توسط نرم افزار 
مولتى سيم رسم شده است

شكل 63-4 مهار كننده

موج 
خروجى به 
 Vm اندازه ى
جهش كرده 

است 



هدف هـاي رفتـاري:هدف هـاي رفتـاري:  پس از پايان اين فصــل از فراگيرنده انتظار 

مي رود كه:
1- تاريخچه ي اختراع ترانزيستور را شرح دهد.

2- ترانزيستور را تعريف كند.
3- برتري هاي ترانزيستور برالمپ هاي الكتروني  رانام ببرد.

4- ساختمان ترانزيستور را شرح دهد.
5- معادل ديودي ترانزيستور را شرح دهد.

6- ساختمان ترانزيستور PNP و NPN را شرح دهد.
7- باياس ترانزيستور را تشريح كند.

8- نماد مداري (عالمت اختصاري) ترانزيستوررا توضيح دهد.
9- جهت جريان در ترانزيستور را توضيح دهد.

10- ولتاژهاي روي پايه هاي ترانزيستور را نام گذاري كند.
11- انواع آرايش هاي ترانزيستور را با شكل ساده شرح دهد.

12- منحني هاي مشــخصه ي ترانزيستور را در آرايش اميتر مشترك 
شرح دهد.

13- نواحي كار ترانزيستور (قطع، فعال واشباع) راشرح دهد.
14- نواحي كار ترانزيســتور را روي مشخصه ي خروجي ترانزيستور 

نشان دهد.
15- نقطه ي كار DC را شرح دهد.

16- مختصات نقطه ي كار DC را بنويسد.
17- خط بار DC را شرح دهد.

18- معادله ي خط بار DC را در يك تقويت كننده بنويسد.

19- خط بار DC راروي منحني مشخصه ي خروجي رسم كند.
20- نقطــه ي كار را روي خــط بار انتخاب كنــد و مختصات آن را 

بنويسد.
21- انواع روش هاي باياس ترانزيستور را شرح دهد.

22- مقاومت هاي باياس را بــا معلوم بودن مختصات نقطه ي كار در 
باياس مستقيم و اتوماتيك محاسبه كند.

23- ولتاژها و جريان هاي پايه هاي ترانزيســتور را در باياس سرخود 
محاسبه كند.

24- نحــوه ي تقويت يك ســيگنال متناوب را توســط ترانزيســتور 
تشريح كند.

25- از روي سه منحني مشخصه ي ترانزيستور (كه در يك مختصات 
رســم شــده اند) نقطه كار DC و نحوه ي تقويت سيگنال AC را تشريح 

كند.
26- بــا انتخاب يك نوع باياس (باياس ســرخود) ســه نوع آرايش 

ترانزيستور را با اعمال سيگنال متناوب ترسيم كند.
27- روابط بين جريان هاو ولتاژها را در ترانزيستور شرح دهد.

28- برخي مشــخصات ســه نوع آرايش ترانزيستور را در جدولي با 
هم مقايسه كند.

29- كالس هاي مختلف تقويت كنندگي را به صورت بلوكي و فقط 
با رسم شكل موج ورودي و خروجي توضيح دهيد.

30- مقادير حد در ترانزيستور را شرح دهد.
31- نحوه ي استفاده از Data book را شرح دهد.

32- به الگوي پرسش پاسخ دهد.
33- هدف هــاي مربوط بــه حيطه ي عاطفي كــه در فصل اول آمده 

است را اجراء نمايد.

زمان اجرا: 18 ساعت آموزشيفصل پنجمفصل پنجم

ترانزيستورترانزيستور

هدف كلي هدف كلي 
آموزش ساختمان ترانزيستور و كاربرد آن در مدارهاى تقويت كننده
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1-5 پيش گفتار 
يكــي ديگــر از قطعــات اساســي و پُــر كاربــرد در 
الكترونيك، ترانزيســتور اســت. ترانزيســتور بــه عنوان 
ســوئيچ، تقويــت كننده، تثبيــت كننده ي ولتــاژ و ... در 
مدارهــاي الكترونيكي مورد اســتفاده قــرار مي گيرد. در 
اين فصل به ســاختمان ترانزيســتور، باياسينگ، خط بار، 
محاســبات مربوط به باياســينگ و مــوارد كاربرد آن در 

تقويت كننده هاي ساده مي پردازيم.
(Transistor) 2-5 تاريخچه ي اختراع ترانزيستور

وســايل  تنهــا  المپ هــا   1947 تــا   1904 ســال  در 
الكترونيكــي اي بودنــد كه بــراي تقويت مورد اســتفاده 
قرار مي گرفتند. در ســال 1906، المپ ســه قطبي توسط 
لي دي فورســت ساخته شد و در ســال 1930 المپ هاي 
چهار قطبي (تترود) و پنج قطبي (پنتود) نيز ســاخته شدند. 
در ســال هاي بعد، صنعــت الكترونيك بــه منزله ي يك 

صنعت اصلي و مهم با قابليّت توسعه ي بسيار، مورد توجه 
قــرار گرفت. در 23 دســامبر 1947 صنعــت الكترونيك 
به موفقيّت جديدي دســت يافــت. در بعدازظهر اين روز 
والتربراتين و جان باردين عمل تقويت ســيگنال را توسط 
اولين ترانزيســتوري، كه در البراتوار كمپاني بل، طراحي 
و ساخته شــده بود، انجام دادند. اين ترانزيستور در شكل 

1-5 نشان داده شده است.

شكل 1-5 اولين ترانزيستور ساخته شده در سال 
1947

فعال

پايه

ترانزيستور دوقطبى پيوندى

مسير عبور

جمع كننده

بيس مشترك واژه هاى بنيادى فصل پنجم باياس سرخود

كلكتور مشترك

اميتر مشترك

قطع

كتاب داده

انتشار دهنده

اميتر دنباله رو

ورودى

خط بار

نقطه كار

نقطه اشباع

E

L E C T R O N I C

رشته الكترونيك



112

5

3-5 برتري هاي ترانزيستوربرالمپ هاي الكتروني 
بعــد از اختــراع ترانزيســتور، برتري هاي ايــن المان 
نســبت به المپ هاي الكتروني، به زودي آشــكار گشت. 
بــه طوري كــه راديو و تلويزيــون و هم چنيــن مدارهاى 
الكترونيكي ترانزيســتوري، بالفاصله ســاخته شــدند. در 
زيــر به برخي از برتري هاي ترانزيســتور نســبت به المپ 

الكتروني اشاره شده است.
الف) كوچك تر و سبك تر بودن.

ب) احتيــاج نداشــتن به فيالمان و در نتيجه، نداشــتن 
تلفات حرارتي ناشي ازگرم كردن فيالمان.

ج) احتياج نداشتن به مدت زمان جهت گرم شدن فيالمان.
د) كار كردن در ولتاژهاي بسيار كم.

هـ) داشتن تحمل جريان زياد.
و) استحكام زياد و داشتن عمر طوالني.

ز) ساده بودن سيم كشي طرح هاي ترانزيستوري.
بايد توجه داشت كه المپ ها نيز نسبت به ترانزيستورها 
از برتري هايــي برخوردارند، از جمله قدرت بســيار باال، 
تغيير نكردن نقطه ي كار بر اثر گرما و ... ولي ترانزيســتور 
با داشــتن برتري هاي فوق در قدرت هاي كم و متوســط 
جانشين المپ ها شده اســت. در شكل 2-5 ابعاد و شكل 
ظاهري يك المپ و يك ترانزيســتور نشــان داده شــده 

است.

شكل 2-5 مقايسه ى شكل ظاهرى ترانزيستور 
و المپ

آقـــاى دكتــر جــان باردين
John Bardeen درسـال 1908 در 

آمريكا متولد شد. او دوبار توانست 
جايـزه ي نوبل را دريافت كند. بار 
اول در سال 1956 به اتفاق آقايان 
 William Shochly شاكلي  ويليام 
و والتربراتين Walter Brattain به 
خاطر اختراع ترانزيستور موفق به 
دريافت جايزه ي نوبل شـد. براي 
بـار دوم در سـال 1972 مجـدداً 
به اتفـاق آقايان لئـون نيل كوپر
 Leon Neil Kooper و جان روبرت 
شريفر John Robert Shriffer به 
جايزه ي  رسـانا  ابر  اختراع  خاطر 
نوبل را اخذ نمود. آقاي باردين در 
سال 1991 دارفاني را وداع گفت.

جان باردين

ويليام شاكلى

والتر برايتن

نفر نشسته شاكلى و دونفر 
ايستاده باردين و برايتن در 

آزمايشگاه

4-5 ساختمان ترانزيستور
ترانزيســتور معمولي، يك المان ســه پايه است كه از 
سه كريستال نيمه هادي نوعN و P، كه در كنار يكديگر 
قرار مي گيرند، تشكيل شده است. ترتيب قرار گرفتن نيمه 

هادي ها در كنار هم، به دو صورت انجام پذير است:
الـف) دو قطعه نيمه هادي نوع N در دو طرف و نيمه 
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هادي نوع P در وسط.
ب) دو قطعــه نيمه هادي نــوع P در دو طرف و نيمه 

هادي نوع N در وسط.
در حالــت (الف)، ترانزيســتور را NPN و در حالت 
(ب)، ترانزيســتور را PNP مى نامند. شــكل 3-5 ترتيب 

قرار گرفتن نيمه هادى ها را كنار هم نشان مى دهد.

شكل 3-5 ساختمان ترانزيستور

C

E

B
P

P
N

C

E

B
N

N
P

بالف

در شكل 4-5، اليه هاي ترانزيستور را مشاهده مي كنيد. 
پايه هــاي خروجي ترانزيســتور را به ترتيب اميتر (منتشــر 
كننده= Emitter)، بيس (پايه =Base) و كلكتور (جمع 
كننده=collector) نام گذاري كرده اند. اميتر را با حرف 
E، بيــس را با حــرف B و كلكتور را با حرف C نشــان 

مي دهند.

شكل 4-5 اليه هاى ترانزيستور

B E
C

اميتر
بيس

كلكتور

نيمه هادي نوع P يا N كه به عنوان اميتر به كار مي رود، 
نسبت به اليه ي بيس و كلكتور، ناخالصي بيش تري دارد. 
ضخامت اين اليــه حدود چند ده ميكرون اســت (عمًال 
) و ســطح تماس آن نيــز به ميزان  m− µ20 2000 حدود 

فركانس و قدرت ترانزيستور بستگي دارد. 
اليه ي بيس، نسبت به كلكتور و اميتر، ناخالصي كم تري 
دارد و ضخامت آن نيز به مراتب از اميتر و كلكتور كم تر 

است و عمًال از چند ميكرون تجاوز نمي كند.
ناخالصي اليه ي كلكتور از اميتر كمتر و از بيس بيش تر 
است. ضخامت اين اليه به مراتب از اميتر بزرگ تر است، 
زيرا تقريباً تمامي تلفات حرارتي ترانزيســتور در كلكتور 
ايجاد مي شود. شكل 5-5 تصويري از نسبت تقريبي اليه ها 
را نشان مي دهد. ســطح تماس كلكتور با بيس، حدوداً نه 

برابر سطح تماس اميتر با بيس است.

شكل 5-5 نمايش نسبت تقريبى اليه هاى ترانزيستور

C

E

B

سطح تماس 
كلكتور با بيس از 
سطح تماس اميتر 

با بيس بيش تر 
است

كلكتور با 
ناخالصى 
معمولى

بيس با 
ناخالصى كم اميتر با 

ناخالصى 
زياد

اليه ى بيس 
فوق العاده 
باريك است

BJT ايـــن نــوع ترانزيســتورهـــا را بــه اختصــــار
(Bipolar Junction Transistor) مي نامند. عبارت 
Bipolar يا دو قطبــي، از عملكرد الكترون ها و حفره ها 

كه حامل هاي جريان هستند، ناشي مي شود.
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5-5 معادل ديودي ترانزيستور
هر ترانزيســتور، داراي ســه پايه و دو پيوند است. هر 
پيوند را مي توان به صورت يك ديود نشان داد. در نتيجه، 
معادل ديودي يك ترانزيستور به صورت دو ديود (مطابق 

شكل 6-5) نشان داده مى شود.

شكل 6-5 معادل ديودى ترانزيستور

CE

B

CE

B

CE

B

CE

B

P PN N NP

D1

D1

D2

D2

D1

D2

D1 D2

NPNPNP

6-5 عملكرد ترانزيستور
1-6-5 بايــاس ترانزيســتور: براي اين كــه بتوان از 
ترانزيســتور به عنوان تقويت كننده، ســوييچ و ... استفاده 
نمود، ابتدا بايد ترانزيستور را از نظر ولتاژ dc تغذيه كرد، 
عمل تغذيه ولتاژ پايه هاي ترانزيستور را باياس ترانزيستور 

مي نامند.
با توجه به اين كه ترانزيستور داراي سه پايه ي مجّزاست، 
مي توانيــم يكــي از پايه ها را پايه ي مشــترك و دو پايه ي 
ديگــر را ورودي و خروجي آن در نظــر بگيريم. اتّصال 
ولتاژ dc به پايه هاي مختلف ترانزيستور، نحوه ي كار آن 
را بيــان مي نمايد. نظر به اينكه تعداد پايه هاي ترانزيســتور 
سه عدد اســت، مي توانيم ولتاژ dc را به فرم هاي مختلف 
به ترانزيســتور متّصل كنيم. در اين قســمت به شرح انواع 
اتّصال ولتاژ dc به ترانزيســتور مي پردازيم. با اين توضيح 
كه در اين جا بيس بين ورودي و خروجي مشترك گرفته 

شده است.
الـف) اتّصال بيس- اميتر در باياس مســتقيم و اتّصال 
بيس- كلكتور نيز در باياس مستقيم است. شكل 7-5-الف 
اين نوع باياس را نشــان مي دهد. مقاومت R در اين شكل 

براي كنترل جريان به كار رفته است.
شكل 7-5-ب مدار معادل شكل 7-5- الف است. 

شكل 7-5 باياس موافق در مدار معادل ديودى

IBIE IC

R RCE

B

R RCE

B

N NP

IBIE IC

الف

ب

همان طوري كه از شــكل مدار معادل پيداســت، در 
اين حالِت باياس، دو جريان IE (جرياني كه از اميتر عبور 
مي كند) و IC (جرياني كــه از كلكتور عبور مي كند) هر 
كدام مســير جداگانه اي در دو حلقه طي مي كنند و فقط 
در پايه ي بيس با يكديگر جمع مي شــوند و دوباره تقسيم 

مي گردند.
ب) اتّصــال بيس- اميتر در بايــاس معكوس و اتّصال 
بيس- كلكتور نيز در باياس معكوس است. اين نوع اتّصال 
در شكل 8-5- الف نشان داده شده است. شكل 8-5- ب 
مدار معادل شــكل 8-5-الف اســت. همان طوري كه از 
مدار معادل پيداســت، هر دو ديــود در باياس معكوس و 
قطع اند. لذا جريان IE و IC برابر صفر اســت (البته جريان 
بسيار ضعيفي در اثر شكستن پيوندها در دماي معمولي از 
مدار عبور مي كند [جريان اشــباع معكــوس]، كه ما فعًال 
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آن را در نظر نمي گيريم). ترانزيســتور در اين حالت هيچ 
عملي را انجام نمي دهد.

IB

IE ICR RCE

B

R RCE

B

N NP

IE IC

IB

الف

ب
شكل 8-5 باياس مخالف

ج: اتّصــال بيس- اميتــر در باياس مســتقيم و اتّصال 
بيس- كلكتور نيز در باياس معكوس اســت. شكل 5-9- 

الف و ب اين حالت باياس را نشان مي دهد.

شكل 9-5 باياس موافق و مخالف

R RCE

B

R RCE

B

N NP

IB

IE IC

IE IC

IB

الف

ب

همان طوري كه از شكل 9-5 پيداست، اتصال بيس – 
اميتر در باياس مستقيم است. لذا بايد يك جريان در مدار 
بيس- اميتر داشــته باشيم. (در اين قســمت استثنائاً جهت 
جريــان را در جهت واقعي الكترون ها در نظر مي گيريم).

(شكل 5-10)

شكل 10-5 حركت الكترون ها

R RCE

B

N NP

دفع الكترون ها 
به سمت بيس

همان طوري كه از شكل 10-5 پيداست، الكترون هاي 
نيمه هادي نوع N، توسط ولتاژ منفي باتري به سمت بيس 
رانده مي شــوند. از قبل دانســتيم كه اليه ي بيس نسبت به 
اميتر و كلكتور ناخالصي كم تري دارد و ضخامت آن نيز، 
نســبت به دو اليه ي ديگر فوق العاده كم است. در اين جا 
ســؤالي پيش مي آيد كه آيا اين جريان الكترون ها مســير 
خــود را از طريق اميتــر- بيس مي بندد يــا اتّفاق ديگري 

مي افتد؟
در وهلــه اي اّول به نظر مي آيــد كه جريان الكترون ها 
مســير خود را بايد از طريق بيــس- اميتر ببندد، ولي عمًال 
اين طور نيســت و قســمت اعظــم اين جريــان از طريق 
كلكتور بســته مي شــود. دليل اين عمل آن است كه اّوالً، 
به كلكتور ولتاژ مثبت وصل شــده است و اين ولتاژ قادر 
است الكترون ها را به طرف خود جذب كند. ثانياً، اليه ي 
بيس بسيار نازك است و الكترون ها به محض وارد شدن 
بــه اليه ي بيس به دليل كم بــودن اين فاصله با كلكتور به 
آن جذب مي شــوند. ثالثاً، ســطح كلكتور حدود 9 برابر 
بزرگ تر از سطح اميتر است، لذا نسبت به ورود الكترون ها 
به اليه ي بيــس احاطه كامل دارد و تقريبــاً تمام آن ها را 
جذب مي كند. رابعاً، ناخالصي بيس كم است و الكترون ها 
 %95 با حفره ها كم تر تركيب مي شوند. لذا تقريباً بيش از 
الكترون هايى كه به اليه ى بيس وارد مى شوند، مدار خود 
را از طريق كلكتور مى بندند. شــكل 11-5، نسبت تقسيم 

تقريبى الكترون ها بين كلكتور و بيس را نشان مى دهد.
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2-6-5 نماد فني ترانزيستور: براي ساده تر نشان دادن 
ترانزيســتورها در نقشــه ها از عالمت اختصاري اســتفاده 
مي شود. شــكل 12-5، نماد فني ترانزيستورهاي PNP و 

NPN را نشان مي دهد.

شكل 12-5 عالمت قراردادى ترانزيستورهاى
NPN و PNP 

جهت فلش در نماد فني ترانزيســتور، نشــان دهنده ي 
جهت ديود اميتر – بيس است.

3-6-5 جهــت جريان ها در ترانزيســتور: جرياني 
كــه از كلكتور عبور مي كند با حــرف IC، جرياني كه از 
بيس عبور مي كند با حرف IB و جرياني كه از اميتر عبور 

مي كند با حرف IE نشــان داده مي شود. همان طوري كه 
در شكل 13-5 نشان داده شده است، جرياني كه از اميتر 
عبور مي كند، به دو انشعاب تقسيم مي شود. قسمت بسيار 
كمــي از جريان از بيس و قســمت اعظــم آن از كلكتور 
عبور مي كند. لذا جريان اميتر برابر است با جريان بيس به 

عالوه ي جريان كلكتور، يعني:

E B CI I I= +

براي ســادگي و درك جهت جريــان، معموالً جهت 
قــراردادي را در نظــر مي گيرنــد. در جهت قــراردادي، 
جريــان از قطب مثبت باتري يا منبــع تغذيه خارج و پس 
از عبور از مدار خارجي، به قطب منفي آن وارد مي شود. 
در شــكل هاي 14-5 و 15-5، جهت قراردادي جريان در 
ترانزيســتورهاي NPN و PNP نشــان داده شده است. 
جهت جريان قراردادي، هميشه با جهت ديود بيس- اميتر 

مطابقت دارد.

شكل 11-5 الكترون هاى عبورى از بيس و كلكتور

N NP

ناحيه تهى از 
بار

ناحيه تهى از 
بار

جريان 
الكترون اميتر

پيوند بيس 
اميتر

پيوند بيس 
كلكتور

جريان 
الكترون بيس

جريان 
الكترون 
كلكتور
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همان طوري كه در شــكل ها ديده مي شــود، رابطه ي
E براي هر دو نوع ترانزيستور صادق است. C BI I I= +

شكل 13-5 جهت جريان ها

I

IE

IC

N

N
P

الكترون ها كه 
در پايه ى بيس با 
حفره ها تركيب 

مى شوند

جريان 
حامل هاى 

اقليت 
(حفره)

ناحيه ى پيوند 
بيس كلكتور

ناحيه ى تخليه 
(پيوند بيس 

اميتر)

پايه ى اميتر 
(فلزى)

بيس
(P نوع)

كلكتور
(N نوع)

پايه ى كلكتور
(فلزى)

اميتر 
(N نوع)

پايه ى 
بيس فلزى

NPN

I

IE ICCE N NP

I

IE ICCE

شكل 14-5 جهت قراردادى جريان در ترانزيستور
NPN

PNP

I

IE ICCE P PN

I

IE ICCE

شكل 15-5 جهت قراردادى جريان در ترانزيستور
PNP

4-6-5 نام گــذاري ولتاژهــاي ترانزيســتور: براي 
اين كه بتــوان از ترانزيســتور به عنــوان تقويت كننده ي 
سيگنال هاي الكتريكي يا ... استفاده نمود، بايد ترانزيستور 
را با ولتــاژ dc تغذيه كرد. در هر حالــت، ولتاژهايي كه 
به قســمت هاي مختلف ترانزيستور اعمال مي شوند، با هم 
فرق مي كنند در اين قسمت به نام گذاري ولتاژ قسمت هاي 

مختلف مي پردازيم.
ولتــاژي كه بين پايه هاي بيــس و اميتر قرار مي گيرد با 
VBE، ولتاژي كه در قسمت كلكتور- بيس قرار مي گيرد 

بــا VCB، ولتاژي كه بين كلكتور- اميتر وصل مي شــود با 
VCE، ولتاژ منبع تغذيه ي كلكتور را با VCC و ولتاژي كه 

انرژي بيس را تأمين مي كند با VBB نشــان داده مي شوند. 
شــكل 16-5، ولتاژهاي قســمت هاي مختلف ترانزيستور 
را نشــان مي دهد. بيــن ولتاژهــاي ترانزيســتور، رابطه ي 

CE برقرار است. CB BEV V V= +

شكل 16-5 نام گذارى ولتاژ بين پايه ها

C

E

B VCE

VCB

VBE

VVBEBE يعني ولتاژ بيس، نسبت به اميتر يعني ولتاژ بيس، نسبت به اميتر
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ولتاژ هر پايه، را نســبت به زمين يا نســبت به هر مرجع 
ديگــري، با حرف V و نام پايه مورد نظر نشــان مي دهند. 
مثًال VC پتانســيل (ولتاژ) پايه ي كلكتور نســبت به زمين 
است. در شكل 17-5، ولتاژ نقاط مختلف يك ترانزيستور 

نسبت به زمين، نشان داده شده است.

7-5 آرايش هاي ترانزيستور
آرايــش ترانزيســتور در مدار، به ســه صــورت اميتر 
مشــترك، بيس مشــترك و كلكتور مشــترك است. در 
اين جا به بررســي مختصر هر آرايش و ســبب نام گذاري 

آن ها مي پردازيم.
در  ترانزيســتور:  در  مشــترك  پايــه ي   5-7-1
ترانزيستور، هميشه سيگنال ورودي به دو پايه  از سه پايه ي 
ترانزيستور داده مي شــود و سيگنال خروجي از دو پايه ي 
آن گرفته مي شود؛ به طوري كه يكي از پايه ها بين ورودي 
و خروجي، مشترك است. لذا، با توجه به پايه ي مشترك، 

نام آرايش انتخاب مي شود.
 :(Common Emitter) 2-7-5 آرايش اميترمشترك
در اين آرايــش پايه ي اميتر، بين ورودي و خروجي مدار 
مشــترك است. و سبب نام گذاري اين آرايش نيز به دليل 
مشــترك بودن پايه ي اميتر اســت. در هر آرايشي پايه ي 
مشــترك را مبنا قرار مي دهنــد و ولتاژهاي نقاط مختلف 

مدار را نسبت به آن اندازه مي گيرند. شكل 18-5 آرايش 
اميتر مشــترك را بدون رسم ســاير المان هاي مورد نياز، 
نشــان مي دهد. آرايش اميتر مشترك، در مدارات كاربرد 

بيش تري دارد.

(CE) شكل 18-5 آرايش اميتر مشترك

B

EE

C
ورودىخروجى

 :(Common Base) 3-7-5 آرايش بيس مشترك
در ايــن آرايش، چون پايه ي بيس بين ورودي و خروجي 
مشــترك است. آرايش آن را نيز بيس مشترك ناميده اند. 

شكل 19-5، اين آرايش را به طور ساده نشان مي دهد.

ورودىخروجى
E

BB

C

(CB) شكل 19-5 آرايش بيس مشترك

4-7-5 آرايش كلكتور مشترك:
(Common Collector)

پايه ي مشترك بين ورودي و خروجي، در اين آرايش، 
كلكتور اســت و به دليل مشترك بودن پايه ي كلكتور نيز 
به آن كلكتور مشــترك مي گويند. شكل 20-5، آرايش 
كلكتور مشــترك را نشــان مي دهد. اين آرايش را اميتر 

فالوور (Emitter Follower) نيز مي گويند.

ورودىخروجى
B

CC

E

(CC) شكل 20-5 آرايش كلكتور مشترك

VC

VE

VB

VC

VE

VB

VVBB يعني ولتاژ بيس نسبت به زمين يعني ولتاژ بيس نسبت به زمين

شكل 17-5 ولتاژ هر پايه ى ترانزيستور نسبت به
زمين
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8-5 الگوي پرسش:
1-8-5 انواع ترانزيستورها را از نظر ساختار كريستالي 

نام ببريد.
2-8-5 برتري هــاي اســتفاده از ترانزيســتور به جاي 

المپ را نام ببريد.
3-8-5 ساختمان ترانزيستور را توضيح دهيد.

4-8-5 باياس ترانزيستور را شرح دهيد.
5-8-5 شــماي مداري و معادل ديودي ترانزيســتور 

NPN و PNP را رسم كنيد.

6-8-5 پايه هــا و جهت قراردادي جريان و ولتاژهاي 
ترانزيستورهاي شكل 21-5 را تعيين كنيد.

NPNPNP

+

+

+

+ +

+

شكل 21-5 شكل مربوط به سئوال 6

7-8-5 با شــكل ســاده ســه نوع آرايش ترانزيستور 
را رســم كنيــد و روي شــكل ورودي و خروجي آن را 

مشخص كنيد.
IB و VCE را محاسبه  8-8-5 با توجه به شكل 5-22 

كنيد.

CB

BE

V / V
V / V

=
=
6 3
0 7

NPN

IB

IE

10.2mA
0.7V 6.3V

10mA

IC
+

+

شكل 22-5 شكل مربوط به سئوال 8

اجراى كار نرم افزارى
بـا اسـتفاده از نرم افزار مولتي سـيم چند 
نمونه ترانزيسـتور را روي ميز كار شـبيه ساز 

بياوريد و براي هنرجويان نمايش دهيد.

9-5 منحني هاي مشخّصه ي ترانزيستور
روابــط بين جريان هــا و ولتاژها و تغييــرات آن ها در 
ترانزيستور و هم چنين ضريب تقويت به عامل هايي چون 
درجــه ي حرارت، فركانــس و غير خّطي بــودن المان ها 
بســتگي دارد (منظــور از غير خّطي بودن، اين اســت كه 
نسبت تغييرات جريان ها و ولتاژها تابع يك معادله ي خطي 
رياضي نيســت.) لذا، معموالً از طريــق رياضي نمي توان 
مقاديــر را به درســتي تعيين كرد. براي به دســت آوردن 
اين رابطه ها از منحني هايي، كــه بيان كننده ي روابط بين 
جريان ها و ولتاژها (با توجه به آرايش ترانزيســتور) است 

استفاده مي شود. اين منحني ها عبارت اند از:
الف) منحني مشخّصه ي ورودي
ب) منحني مشخّصه ي انتقالي

ج) منحني مشخّصه ي خروجي 
در يك ترانزيســتور، منحني هاي مشخّصه ي ديگري 
نيز وجــود دارند كه بعداً مورد بحث قــرار مي گيرند. در 
ادامه ي بحث، راجع به هر يك از سه منحني ذكر شده در 
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آرايش اميتر مشترك توضيحاتي داده خواهد شد.
منحنــي  ورودي:  مشــخّصه ي  منحنــي   5-9-1
مشخّصه ي ورودي ترانزيستور، بيان كننده ي مقدار جريان 
ورودي، برحســب ولتاژ ورودي اســت. همان طوري كه 
مدار ورودي شــبيه يك ديود اســت منحني مشــخصه ي 
آن نيز شــبيه منحني مشخّصه ي ولت- آمپر ديود معمولي 
است. شكل 23-5، منحني مشــخّصه ورودي ترانزيستور 

AC 127 را نشان مي دهد.

10

(mA)
AC 12V

8

6

4

2

0 0.2 0.4 0.6 0.7
VBE

IB

(V)

IB

VBE

شكل 23-5 منحنى مشخصه ى ورودى ترانزيستور

اين ترانزيستور از جنس ژرمانيم است، به همين دليل، 
جريان بيس آن نيز نسبتاً زياد است.

بايد توجه داشت كه منحني مشخصه ي ورودي به ازاي 
يك ولتاژ معين VCE رســم مي شود. اگر VCE تغيير كند، 
منحني نيز كمي تغيير مي كند. البته اين تغييرات بسيار جزئي 
است و در اكثر موارد مي توان از آن صرف نظر كرد. مقدار 
ولتاژ VCE را، كه به ازاي آن منحني مشــخصه ي ورودي 
رسم شده است، كارخانه ســازنده مشخص مي نمايد. در 
شــكل 24-5، منحني مشــخصه ي ورودي ترانزيستور به 

CEV نشان داده شده است. V= 20 CEV و  V=1 ازاي 

I   (mA)B

V    (V)BE

V    =20VCEV    =1VCE

شكل 24-5 منحنى مشخصه ى ورودى ترانزيستور به ازاى 
VCE مقادير مختلف

ورودي  مشــخصه ي  منحنــي   ،5-25 شــكل  در 
ترانزيستوري از جنس سيليسيم رسم شده است.

I   (mA)B

V    (V)BE
0V

0A

1.0mA

2.0mA

3.0mA

4.0mA

5.0mA

100mV 200mV 300mV 400mV 500mV 600mV 700mV 800mV

شكل 25-5 منحنى مشخصه ى ورودى ترانزيستور از 
جنس سيليسيم

2-9-5 منحني مشخصه ي انتقالي: منحني مشخصه ي 
انتقالي، رابطه ي بين جريان ورودي و خروجي ترانزيستور 
را به ازاي مقادير ثابت VCE نشــان مي دهد، شكل 5-26، 
منحني مشــخصه ي انتقالي ترانزيستور BC107 را به ازاي 

نشان مي دهد. CEV V= 5
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25

0 0.2

IC

IB

50

75

mA

0.4 0.6 0.8

BC107
BC108
BC237
BC237

V    =5VCE
=25 C

I   (mA)C

I   (mA)B

شكل 26-5 منحنى مشخصه ى انتقالى 
ترانزيستور

چــون ضريب تقويــت جريــان، برابر نســبت جريان 
خروجــي به جريــان ورودي اســت، لذا از ايــن منحني 
مي توان ضريب تقويت جريان را به دســت آورد. ضريب 
β بستگي به  β نشــان مي دهند. مقدار  تقويت جريان را با 

مشخصات فيزيكي و ساخت ترانزيستور دارد.

جريان خروجى
جريان ورودى

بهره جريان C
DC

B

I
I

β = =

منحنــي  خروجــي:  مشــخصه ي  منحنــي   5-9-3
مشخّصه ي خروجي ترانزيستور، رابطه ي بين جريان و ولتاژ 
خروجي به ازاي جريان ورودي معيّن را نشان مي دهد. اگر 
تقويت كننده  اميتر مشــترك باشــد(تقويت كننده ي اميتر 
 ، BI مشــترك بعداً توضيح داده خواهد شد)جريان ورودي
جريــان خروجي Ic و ولتاژ خروجــي VCE خواهد بود. 

(تقريباً تمام كارخانه هاي ســازنده ي ترانزيســتور، منحني 
مشــخصه ي ترانزيســتور را در حالت اميتر مشترك ارائه 
مي دهند.) شــكل 27-5، منحني مشــخصه هاي خروجي 
BI ثابت، نشان مي دهد. ترانزيستور را به ازاي جريان هاي

I   (mA)C

I   = 0B V    (V)CE

I     = 10µAB1

I     = 20µAB2

I     = 30µAB3

I     = 40µAB4

I     = 50µAB5

I     = 60µAB6

شكل 27-5 منحنى مشخصه ى خروجى 
ترانزيستور

تابع دو عامل IB و VCE است.  CI مقدار جريان خروجي
جريان خروجي IC نيز كم يا  BI يعني با كم و زياد شــدن
زياد مي شــود. اين مطلب در مورد VCE نيز صادق است، 
ليكــن تأثير تغييرات VCE بــر IC ناچير و در مواردي غير 
قابل توّجه اســت. از طرفي جريان IB هم به VBE بستگي 
دارد. منحني مشــخصه ي خروجي ترانزيستور، شامل سه 

ناحيه ي قطع، فعال و اشباع است.
الف)ناحيه ي قطع (�Cut o): ناحيه اي است كه 
جريان بيس، صفر و ترانزيســتور هنوز به آستانه ي هدايت 

نرسيده است. لذا داراي مشخّصات زير است:

B

C

CE CC

I
I
V V

=
=
≈

0
ناحيه ى قطع0
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شــكل 28-5 ناحيه ي قطع را روي منحني مشخصه ي 
خروجي نشان مي دهد.

I   (mA)C

I   = 0B0.01mA V    (V)CE

شكل 28-5 ناحيه ى قطع ترانزيستور

ب) ناحيـه ي فّعـال (Active): در ايــن ناحيــه، 

 VCE ترانزيســتور در حال هدايت است و با تغييرات زياد
). لذا اين  BI تغييرات جريان كلكتور كم اســت. (ثابت =

ناحيه داراي مشّخصات زير است:

 ناحيه ي فّعال
B

C

CE

I
I
V

≠
≠
≠

0
0
0

شكل 29-5، ناحيه ي فعال را در روي منحني مشخصه 
نشان مي دهد.

شكل 29-5 ناحيه ى فعال روى منحنى مشخصه ى 
خروجى

I   (mA)C

I   = 0B

I   = 20 AB

V    (V)CE

ناحيه ى فعال

ج) ناحيـه ي اشـباع (Saturation): ناحيــه اي 
اســت كه ترانزيســتور در حال هدايت است، ولي با تغيير 
جزئي VCE (كســري از ولت) تغييرات بســيار زيادي در 
جريان كلكتور مشاهده مي شود. لذا داراي مشخصات زير 

است.

 ناحيه ي اشباع
B

C

CE

CE

I
I
V
V /

≠
≠
≠
≅

0
0
0
0 27

تقريبًا حداكثر
تقريبًا حداكثر
تقريبًا حداقل

در شــكل 30-5 ناحيه ي اشباع روي منحني مشخصه، 
خروجي نشان داده شده است.

شكل 30-5 ناحيه ى اشباع در منحنى مشخصه ى خروجى 
ترانزيستور

I   = 0B

I   = 20 AB

V    (V)CE

CI   (mA)

ناحيه ى اشباع

خروجــي  مشــخصه ي  منحنــي   (5-31) شــكل  در 
ترانزيســتور را، كه ســه ناحيه ي كار ترانزيستور روي آن 

مشخص شده است مشاهده مي كنيد.
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شكل 31-5 منحنى مشخصه ى خروجى 
و سه ناحيه ى كار

I   (mA)C

I   = 0B V    (V)CE

I     =10µAB1

I     =20µAB2

I     =30µAB3

I     =40µAB4

I     =50µAB5

I     =60µAB6

ناحيه ى فعال
ناحيه ى اشباع

ناحيه ى قطع

كارخانه هــاي ســازنده قطعات الكترونيكــي، معموالً 
BI منحني مشــخصه ي خروجي را به ازاي چندين مقدار

در اختيــار مصرف كنندگان قرار مي دهند. شــكل 5-32 
منحني مشخّصه ي خروجي ترانزيستور BC 107 را به ازاي 
 BC 107 مختلف نشــان مي دهد. ترانزيســتور BI چندين
يك ترانزيستور معمولي و براي كاربرد عمومي است كه 
به سادگي مي توان ساير ترانزيســتورها را جاي گزين آن 

كرد.

80

60

40

20

0 10 20 30

mA

VCE

T     =25 Camb

71793TFK

BC107
BC237

I   =500 AB

450 A

400 A

350 A

300 A

250 A

200 A

150 A

100 A

50 A

25 A

IC

I   (mA)C

V    (V)CE

شكل 32-5 منحنى مشخصه ى خروجى ترانزيستور
BC 107

آيا مى دانيد كه:
خوش بيني و مثبت انديشي باعث سهولت و 
تسريع در انجام كارها مي شود. پس سعي كنيم 

كه هميشه مثبت انديش و خوش فكر باشيم.

10-5 الگوي پرسش
1-10-5 روابط بين جريان ها و ولتاژها و تغييرات آنها 

در ترانزيستور به چه عواملي بستگي دارد؟ نام ببريد.
2-10-5 منحني هاي مشــخصه ي ترانزيســتور را نام 
ببريد. اين منحني هاي مشــخصه  معموالً در چه آرايشــي 

توسط كارخانه ي سازنده رسم مي شوند؟
3-10-5 با توجه به منحني مشخصه ي ورودي شكل 
VBE 5-33 و IB را در ســه نقطــه B، A و C محاســبه 

كنيد.

A

B

C

I   ( A)B

V    (V)BE

V B
E

V       =0.7VBE Q

IB Q IB

0.50 0.6 0.8

10

20

30

40

شكل 33-5  منحنى مشخصه ى ورودى ترانزيستور

4-10-5  ناحيــه فعــال و قطــع را تعريــف كنيــد و 
مشخصات نقطه ي كار را در اين ناحيه ها بنويسيد.

BEV /=0 4 ولــت و  BEV /=0 2 5-10-5 بــه ازاي 
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DCβ را در هر حالت  ولــت و با توجه بــه شــكل 5-34، 
محاسبه كنيد.

25

0 0.2

IC

IB

50

75

mA

0.4 0.6 0.8 mA

BC107
BC108
BC237
BC237

V    =5VCE
T     =25 Camb

I   (mA)C

I   (mA)B

شكل 34-5 منحنى مشخصه ى انتقالى ترانزيستور

6-10-5 با توجه به مقادير نشــان داده شده در شكل 
VBE ،5-35 و VCE را محاســبه كنيد. سپس ناحيه ي كار 

ترانزيستور را مشخص كنيد.

R1

R2 RE

RC

=300

+VCC
10V

V

V

V

شكل 35-5 ولتاژ پايه هاى يك نمونه تقويت كننده باياس 
سرخود

7-10-5 با توجه به مقادير نشــان داده شده در شكل 
VBE ،5-36 و VCE و VCB را محاسبه كنيد. ناحيه ي كار 

ترانزيستور را مشخص كنيد.

R1

R2 RE

RC

=300

+VCC
10V

V

V

V

شكل 36-5 ولتاژ پايه هاى يك نمونه تقويت كننده باياس 
سرخود

8-10-5 با توجه به مقدار ولتاژ نشــان داده شــده در 
شكل 37-5 ناحيه ي كار ترانزيستور را مشخص كنيد.

V

RB RE

RC

+VCC
10V

شكل 37-5 تعيين ناحيه ى كار ترانزيستور
11-5 نقطه ي كار و خط بار

1-11-5 نقطه ي كار
الف) تعريف نقطه ي كار: به مقاديرdc كميّت هاي 
در شــرايطي كه هيچ منبع سيگنال BE CE B CV V I I− − −

 DCبــه ورودي آن متصــل نباشــد، نقطــه ي كار AC

ترانزيســتور گوينــد. شــكل 38-5 نقطــه ي كار را روي 
منحني مشخصه ي ورودي نشان مي دهد.
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شكل 38-5 نقطه ى كار ورودى روى منحنى مشخصه ى 
ورودى

Q

I   (µA)B

I BQ

V    (V)BE
VBEQ

نقطه ى كار ورودى

در شــكل 39-5 نقطه ي كار روي منحني مشخصه ي 
خروجي نشان داده شده است.

شكل 39-5 نقطه ى كار خروجى روى منحنى مشخصه ى 
خروجى

I   (mA)C

I CQ

V    (V)CE

VCEQ

Q نقطه ى كار خروجى

نقطه ي كار را با حرف Q نشان مي دهند. Q حرف اول 
كلمه ي Quicent Point به مفهوم نقطه كار است.

ب) انتخاب نقطه ي كار: براي انتخاب نقطه  ي كار، 
ابتدا بايد محدوديت هاي ترانزيستور را در نظر گرفت. از 
جمله محدوديت ها، تحّمل توان تلف شده در ترانزيستور، 
حداكثــر جريان كلكتور و حداكثر ولتــاژ بين كلكتور و 
اميتر است. كه در آخر اين فصل راجع به مقادير ماكزيمم 
توضيحاتي داده خواهد شــد. نظر بــه اين كه تلفات توان 
است،  T CE C BE BP V .I V .I= + توســط ترانزيســتور برابر 
كم است و معموالً از  BE BV .I يادآور مى شــود كه مقدار 

آن صرف نظر مي كنند.
نقطه ي كار بايد در محلي قرار گيرد كه حاصل ضرب 
با ماكزيمم توان قابل تحّمل ترانزيســتور مساوي  CE CV .I

در شكل 5-40 
CE CV .I يا كم تر باشد. رسم مشــخّصه ي 

آمده اســت. هم چنين، محل نقطــه ي كار نبايد در محل 
BI (منطقه ي قطع) باشد (منطقه ي قطع منطقه اي است  =0
كه جريان ورودي ترانزيستور برابر صفر است). در ضمن 
نقطــه ي كار بايد در محلي قرار گيرد كه بتواند ســيگنال 
را از دو طــرف به يك اندازه تقويت كند. شــكل 5-40، 
منطقه ي قطع، اشــباع و منحنــي توان ماكزيمم را نشــان 

مي دهد.

شكل 40-5 منحنى توان ماكزيمم روى منحنى مشخصه ى 
خروجى

IC max

VCE max

V     (V)CE

I   (mA)C منحنى توان 
ماكزيمم

ناحيه ى 
اشباع

ناحيه ى 
قطع

اجراى كار نرم افزارى
منحني خروجـي را با اسـتفاده از نرم افزار 
مولتي سـيم براي هنرجويان شبيه سازى كنيد 

و به نمايش در آوريد.
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2-11-5 خط بار: بر روي منحني مشخّصه ي خروجي 
ترانزيســتور، مي توان نقاط زيادي را به عنوان نقطه ي كار 
انتخــاب نمود. شــكل 41-5 نقــاط كار مختلفي را روي 

منحني مشخصه ي خروجي ترانزيستور نشان مي دهد.
I   (mA)C

V    (V)CE

Q4

Q3

Q1

Q2

شكل 41-5 بر روى منحنى مشخصه ى خروجى 
ترانزيستور، نقاط زيادى را مى توان به عنوان نقطه ى كار 

انتخاب كرد

اين نقاط كار روي خط راســت قرار ندارند و با تغيير 
ولتــاژ منبــع يا RB و يا RC به دســت آمده انــد. اگر چند 
نقطه ي كار را به صورتي پيدا كنيم كه در آن ها ولتاژ منبع 
تغذيه و مقاومت RC ثابت مانده باشــد، مالحظه خواهيم 
كرد كه نقاط مذكور روي يك خط مستقيم قرار خواهند 
گرفت، كه به آن خط بار ترانزيســتور مي گويند. به تعبير 
ديگر خط بار مكان هندســي نقاط كار مختلف است كه 

در آن نقاط، مقادير VCC و RC ثابت بماند.
 3-11-5 معادلــه ى خط بار و نحوه ى رســم آن: 
براى رســم خط بار ابتدا بايد معادله آن را نوشــت. براى 
اين منظور، با توجه بــه جهت جريان و جهت گردش در 
حلقه ى خروجى از يك نقطه (مثًال قطب منفى منبع تغذيه) 
در مدار شكل 42-5 معادله ى KVL را مى نويسيم. به اين 

طريق:

CC C C CEV R I V− + + =0
معادله ى خط بار

RB RC

IC

I
VCC

VCE

+

–
شكل 42-5 تقويت كننده ترانزيستورى

 VCE و IC ثابــت ولى VCC و RC در معادلــه ى فوق
متغير هســتند. لذا براى به دســت آوردن حداقل دو نقطه 
از خــط بار، يك بــار IC را برابر صفر فــرض مى كنيم و 
در معادلــه ى خروجى قرار مى دهيم و VCE را به دســت 
مى آوريــم (نقطه A) و بار ديگر VCE را برابر صفر فرض 
مى كنيم و در معادلــه ى خروجى قرار مى دهيم و IC را به 
دســت مى آوريم (نقطه B)، سپس نقاط A و B را به هم 
وصل مى كنيم تا خط بار به دســت آيد. در شكل 5-43، 
خط بار را كه روى منحنى مشخصه ى خروجى رسم شده 

است، مشاهده مى كنيد.

C

CC C CE

CE CC

I
V R V

V V

=
− + × + =

=

0
0 0A نقطه ى

CE

CC C C

CC
C

C

V
V I R

VI
R

=
− + + =

=

0
0 0B نقطه ى
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I   (mA)C

VCC
RC

V    (V)CE

V    =CE VCC

B

A

شكل 43-5 نحوه ى ترسيم خط بار

مثـال 1-5، در صورتى كه در مدار شــكل 5-42، 
C باشد، خط بار آن را روى  CCR K V V= Ω =1 6

منحنى مشخصه ى شكل 44-5 رسم كنيد.
حـل: ابتــدا معادلــه ى KVL حلقــه ى خروجى را 
 VCE مقدار ،IC = 0 با فــرض A مى نويســيم. بــراى نقطه
را به دست مى آوريم. براى نقطه ى B با توجه به معادله ى 
KVL حلقه ى خروجى و فرض VCE = 0 مقدار IC را به 

دست مى آوريم.
اكنون مقادير محاسبه شده براى A و B را روى منحنى 
مشخصه ى خروجى شــكل 44-5 جدا مى كنيم. با اتصال 

A و B خط بار خواسته شده به دست مى آيد.

A نقطه ى
CC C C CE

C

CE

CE

V I R V
I

K V
V V

− + + =
=

− + Ω× + =
=

0
0

6 1 0 0
6

B نقطه ى

CC C C CE

CE

C

C

V I R V
V

K I
VI mA

K

− + + =
=

− + Ω× + =

= =
Ω

0
0

6 1 0 0
6 61

I   (mA)C

V    (V)CE

B

3V

3mA

6V

6mA

A

شكل 44-5 رسم خط بار روى منحنى مشخصه ى 
خروجى

2-5 الگوى پرسش
1-12-5 نقطه ى كار DC را تعريف كنيد.

2-12-5 براى انتخاب نقطه ى كار چه محدوديت هايى 
را در ترانزيستور بايد در نظر گرفت؟

3-12-5 محل مناســب نقطــه ى كار در روى منحنى 
مشخصه ى خروجى كجا است؟ شرح دهيد.
4-12-5 خط بار DC را تعريف كنيد.

5-12-5 با توجه به شكل 5-45

RB

TR 1

RC

+VCC
20V

2

شكل 45-5 تقويت كننده ى ترانزيستورى

الف) معادله خط بار را بنويسيد.
ب) خط بار را در محورهاى مختصات رسم كنيد.

6-12-5 بــا توجه به تقويت كننده ى شــكل 5-46، 



128

5

معادلــه ى خط بار را بنويســيد و خط بــار را روى منحنى 
مشــخصه ى خروجى شكل 47-5 رسم كنيد. نقطه ى كار 
را در وسط خط بار مشخص كنيد و مختصات نقطه ى كار 

را بنويسيد. VBE = 0/7 ولت است.

VBB

RB

RC
220

10
10V

0V-5V

VCC

DC     =300

VCE

+

–

IB

IC

IE

شكل 46-5 تقويت كننده ى ترانزيستورى
I   (mA)C

V    (V)CE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

600 A

500 A

400 A
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شكل 47-5 منحنى مشخصه ى خروجى ترانزيستور

ــاى مورد نياز  ــا و جريان ه ــن ولتاژه 13-5 تأمي
ترانزيستور

مقدار ولتاژى كه بايد به قسمت هاى مختلف ترانزيستور 
يا مدارات ترانزيســتورى اعمال شــود يك اندازه نيست. 
مثــًال ولتاژى كه بايد بين بيس و اميتــر قرار گيرد، حدود

V 0/65 و مقدار ولتاژى كه بين كلكتور و اميتر بايد قرار 
گيرد حــدود نصف ولتاژ منبع تغذيه اســت و... بنابراين، 
مشــاهده مى شــود كه در يك مــدار ترانزيســتورى، به 
تعــداد زيادى منبع تغذيه با ولتاژهاى مختلف نياز اســت. 
تأميــن اين همــه ولتاژهاى مختلف از طريــق منابع تغذيه 

متعدد امكان پذير نيســت. بــراى تأميــن ولتاژهاى مورد 
نيــاز قســمت هاى مختلف يك تقويت كننــده به كمك 
فقط يك منبع تغذيه، بايد از تقســيم كننده هاى مقاومتى 
اهمى اســتفاده كرد. براى اين منظور مقاومت هاى اهمى 
را با قسمت هاى مختلف تقويت كننده سرى مى كنند و با 
ايجاد افت ولتاژ كافى، ولتاژ و جريان هاى DC مورد نياز 

را به دست مى آورند.
الزم است يادآورى شــود كه در انتخاب مقاومت ها، 
هدف هــاى ديگرى نيــز از جملــه تعيين ضريــب بهره، 
امپدانــس ورودى، امپدانس خروجــى و... در نظر گرفته 

مى شود.
براى ايــن كه دريابيم، چگونه مى توان با مقاومت هاى 
اهمــى، افت ولتاژهاى الزم را ايجاد نمود، به مثال ســاده 

زير توجه كنيد:
مثـال 2-5: اگــر بخواهيم مقــدار ولتــاژ VCE در 
يك ترانزيســتور، 6 ولت و مقدار VBE برابر 0/7 ولت و 
BI باشــد، مقدار  / mA=0 1 CI و مقدار  mA=10 مقدار
مقاومت هايى را كه بايد با ترانزيســتور ســرى شــوند، به 
دســت آوريد. (مدار شــكل 48-5) ولتاژ منبع تغذيه 12 

ولت است.

RB RC I
II

V    =0.7VBE

V    =12VCC

V    =6VCE

+

+

شكل 48-5 مدار تقويت كننده ى ترانزيستورى

 CEV V= 6 حل: در مدار شكل 48-5 اگر بخواهيم 
بشود، بايد مقدار 6 ولت ولتاژ دو سر مقاومت RC افت كند 
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تا جمع دو ولتاژ برابر ولتاژ منبع تغذيه بشود. بنابراين:

RCU V= 6

CI بشود، و اين  mA=10 از آن جايى كه مى خواهيم 
جريان از RC  نيز عبــور مى كند لذا مقدار RC با توجه به 

جريان عبورى از آن برابر:

RC C C

RC
C

C

U R .I
UR
I mA

=

= = = Ω
6 60010

طبــق قانــون ولتــاژ كيرشــهوف (KVL) مى تــوان 
محاسبات باال را در حلقه ى I شكل 48-5 به صورت زير 

نوشت:

CC C C CE

C

C

V R I V
R mA

R
mA

− + + =
− + × + =

−
= = Ω

0
12 10 6 0

12 6 60010

معادله ى KVL در 
حلقه ى خروجى

RC محاسبه ى

  (KVL) هم چنيــن، طبــق قانون ولتــاژ كيرشــهوف
مى توانيم معادله ى حلقه ى II شــكل 48-5 را بنويســيم و 

مقدار RB را نيز محاسبه نماييم.

CC B B BE

B

B

V R I V
R / mA /

/R K
/ mA

− + + =
− + × + =

−
= = Ω

0
12 0 1 0 7 0

12 0 7 1130 1 RB محاسبه ى

معادله ى KVL در 
حلقه ى ورودى

بنابراين، با قرار دادن مقاومت هاى با مقادير به دســت 
آمــده، مقــدار VCE و VBE و IB و IC طبــق خواســته ى 

صورت مسئله به دست مى آيد.

14-5 تأثير درجه ى حرارت در ترانزيستور:
افزايــش درجه ى حــرارت، بيش تر بــر روى جريان 
معكوس كلكتور بيس، نســبت به جريان هــاى ديگر، اثر 
مى گذارد. مطابق شــكل 49-5، با توجــه به اين كه بيس 
ـ كلكتــور در بايــاس مخالف قــرار دارد، جريان بســيار 
ضعيفى، كه عامل آن حامل هاى اقليت (حفره ها) هستند، 
از كلكتــور به طرف بيس جارى مى شــود. اين جريان را 

جريان قطع كلكتور مى نامند و با ICO نمايش مى دهند.

ICO شكل 49-5 نمايش جريان

B

E

C

N

N

P

I CO

باياس معكوس پيوند 
كلكتور بيس

15-5 تغذيه ى ترانزيستور
از ترانزيســتور، در صورتى مى تــوان به صورت يك 
تقويت كننده اســتفاده كرد كه ولتاژهاى الزم به پايه هاى 
آن برسد و ترانزيستور را در حالت هدايت قرار دهد. انواع 
باياسينگى (تغذيه) كه ترانزيستور را در ناحيه هدايت قرار 

مى دهد پنج نوع است كه به شرح هر يك مى پردازيم.
 :VBB  و VCC 1-15-5 بايــاس با دو منبع مســتقل
اگر بخواهيم ترانزيستور در نقطه ى كار Q كار كند، بايد، 
مطابق شــكل 50-5 يك منبع ولتــاژ بين بيس اميتر و منبع 
ديگــرى بين كلكتور و اميتر قرار دهيــم. منبع VBB ديود 
بيس اميتر را در بايــاس موافق و منبع VCC ديود كلكتور 

بيس را در باياس معكوس قرار مى دهد.
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VBB

VCC

RB

II

I

RC

IB

IC

شكل 50-5 تغذيه ى ترانزيستور  با دو منبع مستقل

بــه منظور كنترل جريان بيــس از مقاومت RB و براى 
كنترل جريان كلكتور از مقاومت RC استفاده شده است.

با نوشــتن KVL در حلقه ى I و حلقــه ى II مى توان 
مقدار مقاومت هاى باياس را محاسبه نمود.

CC C C CE

C C CC CE

CC CE
C

C

KVL V R I V
R I V V

V VR
I

⇒ − + + =
= −

−
=

0

با نوشــتن معادله ى KVL در حلقه ى ورودى مى توان 
RB را محاسبه كرد.

BB B B BE

BB BE
B B BB BE B

B

KVL V R I V
V VR I V V R

R

⇒ − + + =
−

= − ⇒ =

0

مثـال 3-5 بــراى تقويــت كننــده ى شــكل 5-50 
مقاومت هاى باياس RB و RC را طورى محاســبه كنيد كه 

نقطه ى كار ترانزيستور برابر مختصات Q شود.

B

C

CE

BE

I / mA
I mA
V V
V / V

=
=
=
=

0 1
5
6
0 7

Q نقطه ى كار

مقادير باترى ها برابر است با:

معلومات CC

BB

V V
V V

=


=

12

2

حل: بــا اســتفاده از باترى ها و ولتاژهــاى موجود و 
نقطه ى كار Q، در حلقه هاى شماره ى I و II با استفاده از 

KVL مى توان نوشت:

(I) CC C C CE

C

C C

KVL V I R V

R
R R / K

− + + =

− + + =
= = Ω

0
12 5 6 0

5 6 1 2

با نوشــتن معادله ى KVL در حلقه ى ورودى مى توان 
RB را محاسبه نمود.

(II) BB B B BE

B

B B

KVL V I R V

/ R /
/ R / R K

− + + =

− + + =
+ = = Ω

0
2 0 1 0 7 0

0 1 1 3 13

توجه داشــته باشــيد، اگر جريان بر حســب ميلى آمپر 
و ولتاژ بر حســب ولت باشــد، مقدار مقاومت، بر حسب 

كيلواهم به دست مى آيد.
2-15-5 باياس با يك منبع ولتاژ

  :(Base Bias) بايــاس بيس با يك منبع ولتــاژ 
براى صرفه جويــى به جاى دو باترى تنهــا از يك باترى 
VCC اســتفاده مى كنيم. اين نوع بايــاس را باياس بيس با 

يك باترى مى نامند. (شكل 51-5-الف)

RB

TR 1

RC

VCC

IC

I
VCE

+

–

شكل 51-5- الف باياس بيس با يك باترى
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براى محاسبه RC ، معادله ى KVL در حلقه خروجى 
نوشته مى شود.

CC C C CE

CC CE
C

C

KVL(I) V R I V
V VR

I

⇒ − + + =
−

=

0

 II را در حلقه ى KVL معادله ى RB براى محاســبه ى
مى نويسيم. (شكل 51-5-ب)

RB RC
III

VCC

IB

شكل 51-5- ب تغذيه ى بيس با استفاده از يك
باترى

CC B B BE

B B CC BE

CC BE
B

B

KVL(II) V R I V
R I V V

V VR
I

⇒ − + + =
= −

−
=

0

مثال 4-5: براى نقطه ى كار Q با مختصات:

B

C

CE

BE

I / mA
I mA
V V
V /

=
 =
 =
 =

0 1
5
6
0 7

Q

و با معلوم بودن مقدار VCC برابر 12 ولت، مقاومت هاى 
بايــاس RC و RB را در تقويــت كننــده ى شــكل 5-51 

محاسبه كنيد.

حل:

CC C C CE

C

C

KVL (I) V R I V
R

R / K

⇒ − + + =
− + + =

−
= = = Ω

0
12 5 6 0

12 6 6 1 25 5

معادله ى KVL در حلقه ى خروجى

RC محاسبه ى

مشاهده مى شــود محاسبه RC با مدار با دو باترى هيچ 
تفاوتى ندارد.

CC B B BE

B

B

B

KVL (II) V R I V
R / /

/ R / /
/R K
/

⇒ − + + =
− + × + =

= − =

= = Ω

0
12 0 1 0 7 0

0 1 12 0 7 11 3
11 3 1130 1

معادله ى KVL در حلقه ى ورودى

RB محاسبه ى

RC = 1/2 KΩ و با استفاده از يك باترى، مقــــــدار 
RB = 113 KΩ به دست آمد كه ظاهراً خواسته ى ما را از 

لحاظ باياس تأمين مى كند، ولى بايد توجه داشــت كه در 
اين مدار در اثر حرارت، جريان ناخواسته ى ICO (جريان 
نشــتى) در ترانزيســتور به وجود مى آيد. جريان نشتى در 
حرارت هاى كم ناچيز است و از آن صرف نظر مى شود، 
ولى در حرارت هاى باال ICO به شدت افزايش مى يابد و به 
ناچار از بيس ترانزيستور عبور مى كند. از طرفى، مى دانيم 
كه هر جريانى كه وارد بيس شــود β برابر آن از كلكتور 
مى گذرد، لذا جريان نشتى كه از كلكتور عبور مى كند با 
جريان نشــتى اوليه به عالوه ى جريان نشتى تقويت شده، 

برابر است يعنى:
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CO CO COI I ( )I+β = +β1

در نتيجه، اگر جريان IC واقعى را بخواهيم، بايد جريان 
نشتى را نيز به آن بيفزاييم.

C B COI I ( )I= β + +β1

چنان چــه براى پيش گيــرى از افزايــش ICO، اقدامى 
نشــود، ترانزيســتور از نقطه ى كار Q خارج مى گردد و 
ثبات حرارتى نخواهد داشــت، زيرا بــا افزايش درجه ى 
حرارت، ICO زياد مى شــود. زياد شــدن ICO نيز حرارت 
اوليــه را زيادتر مى كند. حرارت بيش تــر، مجدداً ICO را 
افزايــش مى دهد و همين طور اين ســيكل افزايش ICO و 
افزايش حرارت، ادامه پيدا مى كند تا اين كه ترانزيســتور 

كامًال از نقطه ى كار خارج شده يا مى سوزد.

ICO ICحرارت

بنابراين، از اين نوع باياس بايد در جاهايى كه حرارت 
پايين و ثابت است، استفاده كرد كه چون كامًال امكان پذير 

نيست بايد چاره ى ديگرى انديشيد.
 Emitter Feedback باياس بافيدبك در اميتر  
Bias: به دليل تأثير حرارت در نقطه ى كار ترانزيســتور، 

مقاومت RE را در اميتر ترانزيستور قرار مى دهند.
ايــن نوع باياس را باياس با فيدبك در اميتر مى گويند. 

(شكل 5-52)

شكل 52-5 باياس بافيدبك در اميتر

1

1

+VCC

 Collector كلكتــور  از  بافيدبــك  بايــاس   
Feedback Bias: يكى از راه  حل هاى مشــكل فوق، 
قــرار دادن RB بيــن بيس كلكتور اســت كه بــه اين نوع 
تغذيه،، باياس بافيدبك ولتاژ هم مى گويند. شــكل 5-53 

اين نوع باياس را نشان مى دهد.

RB

RC

VCC

IB

I   +IB C

III IC

شكل 53-5 ترانزيستور با باياس بافيدبك از كلكتور
ايــن مــدار، جريــان كلكتور را بــه طــور اتوماتيك 
كنتــرل مى كند و از افزايــش ICO  جلوگيــرى مى كند. 
 CC E C CEV I R V− + + رابطه ى0= از  كه  همان گونه  زيرا 
پيداســت چون VCC و RC ثابت هســتند، لذا اگر در اثر 
حــرارت IC افزايش يابد، به ناچــار  VCEكاهش مى يابد. 
 CE B B BEV I R V− + + =0 با كاهــش VCE طبق رابطه ى 
چون VBE و RB ثابت هســتند IB كاهش مى يابد. بديهى 
است كه كاهش IB كاهش IC را نيز به دنبال دارد. بنابراين 
مــدار به طور اتوماتيك، جريــان IC را در مقابل حرارت 
ثابت نگه مى دارد. مطالب فوق را مى توان به صورت زير 

خالصه نمود:



133

5

VCEIC IB IC
حرارت

محاســبه ى مقاومت هاى بايــاس RC و RB : براى 
محاســبه ى مقاومت بايــاس RC معادلــه ى KVL را در 

حلقه ى I مى نويسيم.

CC C B C CE

C E CC CE

CC CE
C

E

KVL I V (I I )R V
R I V V

V VR
I

⇒ − + + + =
= −

−
=

0

با نوشــتن معادله ى KVL در حلقه ى RB ،II محاسبه 
مى شود.

CC C E B B BE

B B CC BE C E

CC BE C E
B

B

KVL(II) V R I R I V
R I V V R I

V V R IR
R

⇒ − + + + =
= − −

− −
=

0

مى تــوان با معلوم بودن VCE افت پتانســيل VCB را به 
دست آورد، سپس RB را ساده تر محاسبه نمود.

CB CE BE B B CB

CB
B

B

V V V ,R I V
VR
I

= − =

=

مثال 5-5: براى نقطه ى كار

B

C

CE BE

I / mA
Q I mA

V V,V / V

=
 =
 = =

0 1
5
6 0 7

و بــا معلوم بودن مقــدار VCC=12 ولت مقادير RC و 
RB را براى مدار شكل 53-5 محاسبه كنيد.

حل:

E C B

E

I I I
I / / mA
= +
= + =5 0 1 5 1

محاسبه ى جريان اميتر

CC C E CE

C

V R I V
R ( / )
− + + =

= −
0

5 1 12 6

معادله ى KVL در حلقه ى خروجى

CR / K
/

= = Ω
6 1 1765 1

RC محاسبه ى

CB CE BE

CB

V V V
V / / V

= −
= − =6 0 7 5 3

VCB محاسبه ى

B B CB

B

R I V
/R K
/

=

= = Ω
5 3 530 1

RB محاسبه ى

3-15-5 باياس با مدار تقسيم كننده ولتاژ مقاومتى: 
Voltage divider Bias

روش بهتــر بايــاس و ثبــات حرارتى، بايــاس با مدار 
تقسيم كننده ولتاژ مقاومتى است كه به آن باياس سرخود 
نيز مى گوينــد. در اين روش (مطابق شــكل 54-5) يك 
مقاومت (RE) ســر راه اميتر قرار مى گيرد و بيس، توسط 
دو مقاومــت (R1 و R2 ) به صورت مقســم ولتاژ ، تغذيه 

مى شود.
مقاومت هــاى R1 ،RC ،RE و R2 را بــا اســتفاده از 
KVL و مفروضاتــى كه از تجربه به دســت آمده  اســت 

و بــا معلومات داده شــده محاســبه مى نماينــد. در اين جا 
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 R2 و R1 ،RC ،RE از محاســبات مقاومت هــاى بايــاس
صرف نظر مى شــود، در مورد محاســبه اين مقاومت ها در 

آينده به تفصيل بحث خواهد شد.
R1

R2 RE

RC

VCC

I1

IB

I2

IC

IE

شكل 54-5 ترانزيستور با باياس تقسيم كننده ولتاژ 
مقاومتى يا سرخود

در اين مــدار نيز جريــان كلكتور به طــور خودكار، 
كنترل مى شود، زيرا داريم:

R BE E EV V I R= ↓ +
2

ثابتثابت

 ،IE مقادير ثابتى هســتند بــا افزايش VR2 و RE چون
 ،VBE كاهش مى يابد. كاهش VBE بــه ناچــار ،(IB + IC)
 IB را نيز به دنبــال دارد، در نتيجــه با كاهش IB كاهــش
جريــان كلكتور (IC) كاســته مى شــود. ســيكل خالصه 

شده ى مطالب فوق، به صورت زير است:

VBEIC IE IB ICحرارت

اجراى كار نرم افزارى
يـك نمونه مدار باياس را با نرم افزار شـبيه 

سازى كنيد و براى هنرجويان نمايش دهيد.

4-15-5 نحوه ى محاســبه جريان هــا و ولتاژها در 
ترانزيستور: در شكل 55-5 جريان پايه ها و ولتاژ پايه هاى 

ترانزيســتور در باياس ســرخود نشان داده شــده است. با 
معلــوم بودن مقادير مقاومت ها مى توان به طريق زير ولتاژ 

پايه ها و جريان پايه ها را محاسبه نمود.

R1

R2 RE

RC

I1

IB

I2

IC

IE

+VCC

VRC

+

VCE
+

VRE

+

VC

VB

VE

شكل 55-5 مدار باياس تقسيم كننده ولتاژ مقاومتى

چنان چه از IB در مقابل I2 صرف نظر شود مقاومت هاى 
R1 و R2 را بــه صــورت ســرى در نظــر مى گيريــم، لذا 

مى توانيم بنويسيم:

CC
B R

E B BE

V RV V
R R

V V V

= =
+

= −

2
2

1 2

جريانى كه از پايه ى اميتر ترانزيســتور خارج مى شود 
برابر است با:

E
E

E

VI
R

=

با كمى تقريب مى توان نوشت
C EI I≅

 VC ولتاژ كلكتور ترانزيســتور يعنى IC با معلوم بودن
از رابطه ى

C CC C CV V R I= −

 محاسبه مى شود.
 ،VE ،VB مثـال 6-5: در مدار شــكل 56-5 مقادير

BEV ولت است. /=0 7 VC و IC را محاسبه كنيد. 
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RB1

RB2
RE

RC10 1

5.1 510

IC

IE

+10V
VC

VB

VE

شكل 56-5 تقويت كننده به صورت باياس تقسيم كننده 
ولتاژ مقاومتى

حل:

CC
B

B

V RV
R R

/V / V
/

=
+
×

= =
+

2

1 2

10 5 1 3 375 1 10

VB محاسبه ى

E
E

E

E

C E

V /I
R

I / mA
I I / mA

= =
Ω

=
= =

2 67
510

5 23
5 23

IE محاسبه ى

C CC C C

C

V V R I
V ( / ) / V

= −
= − × =10 5 23 1 4 77

VC محاسبه ى

E B BE

E

V V V
V / / / V

= −
= =3 37 0 7 2 67

VE محاسبه ى

ـ

16-5 الگوى پرسش
1-16-5 مــدار باياس با اســتفاده از دو باترى و يك 

باترى را رسم كنيد.

2-16-5 عيب باياس با دو منبع مستقل راتوضيح دهيد.
3-16-5 چگونــه بايــاس بافيدبــك از كلكتور، اثر 
جريان ICO را روى جريان كلكتور كنترل مى كند؟ شرح 

دهيد.
4-16-5 چگونه جريان كلكتور در باياس با تقســيم 
كننــده ولتاژ مقاومتــى به طور خودكار كنترل مى شــود. 

توضيح دهيد.
DCβ را محاســبه  5-16-5 بــا توجه به شــكل 5-57 

كنيد.

VBB

RB

RC

VCC
24V

4.5V

27

470

V

V

شكل 57-5 تقويت كننده ترانزيستورى و ولتاژ 
پايه هاى آن

 DCβ 6-16-5 بــا توجه به شــكل IB ،5-58 و IC و 
ترانزيستور را محاسبه كنيد.

شكل 58-5 تقويت كننده ترانزيستورى و ولتاژ 
پايه هاى آن
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7-16-5 با توجه به شكل 5-59:

µ

1
1

شكل 59-5 تقويت كننده ى ترانزيستورى

DCβ چه قدر است؟ الف) مقدار 
ب) VCE را محاسبه كنيد.

 VBE چه قدر اســت؟ مقدار VBB ج) مقدار منبع ولتاژ
برابر 0/7 ولت است.

8-16-5 اگــر VBB = 4/7 ولــت و VBE = 0/7 ولت 
باشد IB و IC و VCEرا محاسبه كنيد. (شكل 5-60)

9-16-5 آيا مقاديرى را كه ولت مترهاى شكل 5-61 
نشان مى دهند صحيح است؟ VBE برابر 0/7 ولت است.

ولتاژ نقاط مشخص شده را محاسبه كنيد.

1

1

1 1

شكل 61-5 تقويت كننده به صورت باياس تقسيم كننده ى 
ولتاژ مقاومتى و ولتاژ پايه هاى آن 

ــى در  ــت كنندگ ــل تقوي 17-5 چگونگــى عم
ترانزيستور

براى تقويت يك سيگنال الكتريكى توسط ترانزيستور، 
بايد سيگنال را به ورودى ترانزيستور داد و از خروجى آن، 
ســيگنال تقويت شــده را دريافت نمود، در شكل 5-62، 
پايه ى بيس پايه ى مشترك بين ورودى و خروجى واميترـ  
بيس ورودى ترانزيستور و كلكتور ـ بيس خروجى آن در 
نظر گرفته شده است. اتصال بيس ـ اميتر در باياس مستقيم 

و اتصال بيس ـ كلكتور در باياس معكوس است.
R1 R2CE

B

N NP

شكل 62-5 ترانزيستور باياس شده

نظــر به اين كه اتصــال بيس ـ اميتر در باياس مســتقيم 
اســت، مقاومت آن كم است و اتصال بيس ـ كلكتور در 
باياس معكوس و در نتيجه مقاومت آن زياد اســت. حال 
يك مقاومت، مثــًال 100 اهم، را جهت كنترل جريان در 
ورودى ترانزيســتور با اتصال بيس ـ اميتر سرى مى نماييم. 
از آن جايى كــه اتصال كلكتور ـ بيس در باياس معكوس 
است، ســرى كردن يك مقاومت زياد، مثًال 1 كيلو اهم، 
اثر چندانى روى ترانزيســتور ندارد. شــكل 63-5 معادل 
ديودى ترانزيســتور را كــه در حالت DC باياس شــده 

است، نشان مى دهد.

R1 R2CE

B
100 1

10V0.75V

شكل 63-5 باياس DC ترانزيستور

1
1

β 1

شكل 60-5 تقويت كننده ى ترانزيستورى
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ولتــاژ باياس اميتر ـ بيس را حدود 0/7 ولت (زيرا 0/7 
ولت، ديود اميتر ـ  بيس را كامًال هادى مى ســازد.) و ولتاژ 
كلكتور ـ بيس را حدود 10 ولت انتخاب مى نماييم. چون 
ديود كلكتور ـ بيس در باياس معكوس اســت، هيچ گونه 
اشــكالى در مدار بــه وجود نمــى آورد. (مطابق شــكل 

(5-64
R1 R2CE

B

N NP
100 1

10V

0.7V

0.1V

شكل 64-5 اتصال سيگنال متناوب به مدار

يك ســيگنال متناوب با دامنه ى مثــًال 0/1 ولت را به 
ورودى ترانزيســتور اعمال مى كنيم. مى خواهيم ببينيم آيا 

اين سيگنال تقويت خواهد شد يا نه؟
اگر مقاومت ديناميكى ديــود اميتر ـ بيس را به هنگام 
اعمال ســيگنال، معــادل Ω 20 فرض كنيــم در حلقه ى 

ورودى، جريان ناشى از سيگنال متناوب برابر است با:

/ VI / A / mA= = =
+

0 1 0 00083 0 83100 20

همان گونه كه بيان شد، قســمت اعظم جريان اميتر از 
طريق كلكتور مسير خود را مى بندد. از اين رو، اين جريان 
تقريباً از مقاومت R2=1KΩ، كه با كلكتور ســرى شده 
است، عبور مى كند و در دو سر مقاومت 1K Ω  افت ولتاژ 
 RU / mA K / V= × Ω =0 83 1 0 83 دامنه ى  بــا  متناوبى 
ايجاد مى كند. افت ولتاژ متناوب دو ســرR2  به مراتب  از 
ولتاژ متناوب ورودى بيش تر است. در نتيجه ولتاژ ورودى 
تقويت مى شــود. اگر ضريب تقويت ولتاژ را با AV نشان 

دهيم، رابطه و مقدار AV برابر است با:

V
/A /
/

= = =
0 83 8 30 1

دامنه ى سيگنال خروجى
دامنه ى سيگنال ورودى

پس ســيگنال متناوب ورودى 8/3 مرتبه تقويت 
شده است. با طراحى مدارات ترانزيستورى و با تغيير 
مقدار مقاومت ها مى توان دامنه ى ســيگنال خروجى 
را روى مقــدار مورد نظر تنظيم نمود. همان گونه كه 
مشاهده شــد، جريانى كه از مقاومت R1 مى گذرد 
تقريبــاً همه ى اين مقدار جريــان از مقاومت R2 هم 
عبور مى كند. اين عمل تنها به وســيله ى ترانزيستور 
صورت گرفته اســت. به اين ترتيب، مى توان گفت 
ترانزيســتور عمــل انتقــال مقاومت را انجــام داده 
اســت. نام ترانزيســتور هم از همين عمــل انتخاب 
شــده اســت. Transistor از تركيب دو كلمه ى

Transfer of Resistor انتخاب شده است.
1-17-5 بررســى مدار عملى يــك تقويت كننده 
و نحــوه ى تقويــت ســيگنال متناوب: بــراى اين كه 
بتوانيــم يك ســيگنال الكتريكــى را از لحاظ دامنه 
يا جريــان، تقويت نماييم، بايد ابتــدا تقويت كننده 
(AMP=Ampli�er) را از نظر ولتاژ DC (يكى 
از انواع باياس) تغذيه نماييم، ســپس ســيگنال را به 
ورودى وصــل كنيم و از خروجــى تقويت كننده، 
سيگنال تقويت شده را دريافت نماييم. شكل 5-65 
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مدار يك تقويت كننده ى ساده را نشان مى دهد.

RB

TR 1

RC

Ci

Co

Vi

Vi
Vo

+VCC

t

Vo

t

شكل 65-5 مدار عملى يك تقويت كننده

مختصــات نقطه ى DC تقويت كننــده را به صورت
CE

BE

C

B

V
V

Q
I
I








در نظر مى گيريم.
در مــدار Ci كه خــازن كوپالژ نــام دارد، مانع عبور 
سيگنال DC است و فقط سيگنال AC ورودى را به بيس 

ترانزيستور اعمال مى كند.
 DC نيز خازن كوپالژ است و مانع عبور سيگنال Co

به بار مى شــود و فقط سيگنال AC از آن عبور مى نمايد. 
نحوه ى تقويت ســيگنال متناوب ورودى در شكل 5-66 

الف تا چ تشريح شده است.

IB ICRB

VBE

C1

C2

TR 1

RC

RL
Vi

+VCC

VCE VO

الف. يك تقويت كننده ى ترانزيستورى نمونه

ب. شكل موج سيگنال ورودى، اين سيگنال به ورودى تقويت كننده، 
نقطه   DC سوار  ورودى   ac سيگنال مى شود.  اعمال  اميتر  بيس  يعنى 

كار VBEQ مى شود.

اميتر  بيس ـ  پيوند  ولتاژ دو سر  افزايش  بيس،  جريان  موج  ت. شكل 
موجب افزايش جريان بيس مى شود و كاهش اين ولتاژ، كاهش جريان 
اتفاق   IBQ DC كار  نقطه ى  حول   IB تغييرات  دارد.  دنبال  به  را  بيس 

مى افتد.

ث. با افزايش IB جريان IC زياد مى شود و با كاهش IC، IB نيز كاهش 
مى يابد. تغييرات IC حول نقطه ى كار ICQ DC اتفاق مى افتد.

ج. با افزايش IC، افت پتانسيل RCIC زياد و VCE كم مى شود. با كاهش 
حول   ،ACتغيير مى شود.  زياد   VCE و  كم   ICRC پتانسيل  افت   ،IC.اتفاق مى افتد VCEQ نقطه ى كار

فقط  و  مى كند  حذف  را  كلكتور  سيگنال   DC مؤلفه ى   C2 خازن  چ. 
سيگنال ac به بار مى رسد. مشاهده مى شود تغييرات سيگنال AC در 
دو سر بار نسبت به سيگنال ورودى بسيار بيش تر است و سيگنال در 

خروجى تقويت شده است.

پ. در نيم سيكل مثبت، سيگنال ورودى باعث افزايش Vbe و در نيم 
سيكل منفى موجب كاهش آن مى شود.

Vi

V  =V    i ti m

Vip

Vbe1

Vbe2

VBEQ

t

Vbe

t
VBEQ

ib
ib1

ib2

IBQ

t
I BQ

ic
ic1

ic2

ICQ

t
I CQ

vce
vce2

vce1 t
VCEQ

VCEQ

V  = Vo ce
vom

t

شكل 66-5 نحوه ى تقويت سيگنال متناوب ورودى
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2-17-5 بررســى تقويت يك سيگنال الكتريكى 
از روى منحنى هاى مشــخصه: بــراى درك چگونگى 
تقويت ســيگنال، از روى منحنى هاى مشخصه ى ورودى، 
انتقالــى و خروجى بــا توجه به نقطــه ى كار و خط بار به 

مطالب زير توجه كنيد.
همان طورى كه قبًال گفته شد، سيگنال ورودى به بيس 
ـ اميتــر داده مى شــود. بنابراين، ولتــاژ VBE حول نقطه ى 
كار ورودى متغيــر مى شــود. بــا تغييــرات IB ، VBE نيز 
تغيير مى كند. تغييرات IB نيز ســبب تغييرات IC مى شود، 
هم چنين تغييــرات IC ، تغييرات VCE را به دنبال دارد كه 
خروجى تقويت كننده است. شكل 67-5 مراحل تقويت 

را نشان مى دهد.

همان طور كه مى بينيد، در نيم سيكل مثبت، زمانى كه 
 (VCE) ولتاژ اضافه مى شود (1) دامنه ى سيگنال خروجى
كاهش مى يابد. لذا، بين سيگنال ورودى و خروجى يك 

اختالف فاز 180 درجه به وجود مى آيد.

18-5 بررســى روابط بين جريان ها و ولتاژها در 
ترانزيستور

همان گونه كه قبًال نيز گفته شد، بين جريان ها و ولتاژها 
در ترانزيستور روابط زير برقرار است:

CE CB BE

E C B

V V V
I I I

= +
= +

اكنــون با ضرايــب ديگرى چــون α و β و γ، كه در 
محاســبات مدارهاى ترانزيستورى استفاده مى شوند، آشنا 

مى شويم. ضرايب فوق به صورت زير تعريف مى شوند.
α 5-18-1: آلفا بهره ى جريان در بيس مشــترك نام 
دارد. بهره ى جريان يعنى نسبت جريان خروجى به جريان 

ورودى.

IA= بهره ى جريان= جريان خروجى
جريان ورودى

شــكل 68-5 آرايش ســاده ى بيس مشترك و جريان 
ورودى و خروجى آن را نشان مى دهد.

شكل 68-5 آرايش ساده اى از بيس مشترك

ICIE

E

BB

C
سيگنال ورودى سيگنال خروجى

C

E

I
I

α = نسبت جريان كلكتور
به جريان اميتر

α همــواره كوچك تر از 1 اســت. يعنى آرايش بيس 
مشترك جريان سيگنال ورودى را تقويت نمى كند.

β 5-18-2: بتــا بهره ى جريان در اميتر مشــترك نام 
دارد.

IC

VCE

VBE

A

B

A

B

A

B

Q

IB

Vi

t

Vo

t

A

B

A

B

شكل 67-5 نمايش مراحل تقويت

مشخصه ى خروجى

مشخصه ى انتقالى

مشخصه ى ورودى

سيگنال خروجى

سيگنال ورودى

1
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C

B

I
I

β = نسبت جريان كلكتور به جريان بيس

در شــكل 69-5 آرايش ســاده اى از اميتر مشترك و 
جريان ورودى و خروجى آن مشخص شده است.

شكل 69-5 آرايش ساده اميتر مشترك

ICIB

B

EE

C
سيگنال ورودى سيگنال خروجى

عدد β نسبتاً بزرگ است.
γ 5-18-3: گاما بهره ى جريان در كلكتور مشترك 
نام دارد. اين آرايش در شــكل 70-5 نشــان داده شــده 

است.
E

B

I
I

γ = نسبت جريان اميتر به جريان بيس

γ نيز عدد نسبتاً بزرگى است.

شكل 70-5 آرايش كلكتور مشترك

IEIB

B

CC

E
سيگنال ورودى سيگنال خروجى

ــط α و β و γ بر حســب  ــبه ى رواب 19-5 محاس
يك ديگر

1-19-5 محاسبه  α بر حسب β و بر عكس:
C

E

I
I

α =

بــه جــاى IE مســاوى آن، يعنــى : IB+IC را قــرار 
مى دهيم.

C

C B

I
I I

α =
+

صــورت و مخــرج كســر حاصــل را بــر IB تقســيم 
مى كنيم.

C

B

C B

B B

I
I

I I
I I

α =
+

C به صورت β تعريف شــده اســت، بنابراين

B

I
I

قبــًال 

( )β
α =

β+
11

رابطه ى β بر حسب α نيز چنين است. چرا؟

( )α
β =

−α
21

:β بر حسب γ 2-19-5 محاسبه ى
C B CE B

B B B B

I I II I
I I I I

( )

+
γ = = = +

γ = β+1 3

:γ و β بر حسب α 3-19-5 محاسبه ى
با استفاده از رابطه ى (1) و (3) مى توان نوشت:

( )

β β
α = =

β+ γ
β

α =
γ

1

4

ــيگنال متناوب به تقويت كننده  20-5 اتصال س
ترانزيستورى با باياس سرخود

بــراى اتصال ســيگنال متنــاوب به تقويــت كننده ى 
ترانزيســتورى، ابتدا بايد تقويــت كننده را از نظر DC در 

منطقه ى فعال باياس كنيم.
شــكل 71-5، باياس DC ترانزيســتور را به صورت 

سرخود نشان مى دهد.
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اتصال ســيگنال متنــاوب به اين تقويت كننده به ســه 
صورت امكان پذير است.

R1

R2 RE

RC

+VCC

شكل 71-5 تقويت كننده به صورت باياس سرخود

1-20-5 آرايــش اميتــر مشــترك: در اين آرايش 
ســيگنال متنــاوب ورودى را به بيس ترانزيســتور اتصال 
مى دهنــد و ســيگنال تقويت شــده از كلكتــور دريافت 

مى گردد.
پايه ى بيس بين ورودى و خروجى مشــترك اســت. 

شكل 72-5، اين آرايش را نشان مى دهد.

R1

R2

RC

TR

RE CE

Ci

Co

Vi

Vo

+VCC
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Vo
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شكل 72-5 يك نمونه تقويت كننده اميتر مشترك

خازن هــاى Ci و CO خازن هاى كوپــالژ نام دارند و 
مانع عبور ســيگنال DC مى شوند ولى سيگنال متناوب را 

از خود عبور مى دهند.
 RE خازن بــاى پاس نام دارد. ايــن خازن CE خــازن
را، از نظــر ســيگنال متناوب، اتصال كوتــاه مى كند. اين 

آرايش، ســيگنال ورودى را از نظر ولتاژ و جريان تقويت 
مى نمايد.

2-20-5 آرايــش بيــس مشــترك: در اين آرايش 
ســيگنال متناوب ورودى به اميتر اتصال داده مى شــود و 
سيگنال خروجى از كلكتور دريافت مى شود. پايه ى بيس 
بين ورودى و خروجى مشــترك اســت شكل 73-5 اين 

آرايش را نشان مى دهد.
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شكل 73-5 يك نمونه تقويت كننده ى بيس مشترك. پايه ى 
ــل و بين ورودى و  ــيگنال AC به زمين وص بيس از نظر س

خروجى مشترك است. 

Ci و CO خازن هــاى كوپالژ و CB خــازن باى پاس 

اســت. اين آرايش سيگنال ورودى را فقط از نظر دامنه ى 
ولتاژ تقويت مى كند.

3-20-5 آرايش كلكتور مشترك: در اين آرايش 
ســيگنال متناوب ورودى به بيس اتصال داده مى شــود و 

سيگنال خروجى از اميتر دريافت مى شود.
چون منبع تغذيه به طور ايده آل مقاومت داخلى ندارد 
لذا كلكتور از نظر سيگنال AC از طريق خازن منبع تغذيه 
به زمين وصل اســت. به اين ترتيب پايه ى كلكتور پايه ى 
مشــترك بين ورودى و خروجى است. شكل 74-5 اين 

آرايش را نشان مى دهد.
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R1

R2

TR
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Vi

Vo

+VCC

Vi

t

t

Vo

ــترك.  ــكل 74-5 يك نمونه تقويت كننده ى كلكتور مش ش
 AC پايه ى كلكتور بين ورودى و خروجى مشترك و از نظر

از طريق خازن منبع تغذيه به زمين وصل است.

اين آرايش، ســيگنال ورودى را فقــط از نظر جريان 
تقويت مى كند. 

ساير مشــخصات اين سه نوع آرايش از قبيل مقاومت 
ورودى، مقاومت خروجى و اختالف فاز بين ولتاژ ورودى 
و خروجى، بهر ه ى توان و پاســخ فركانسى با هم متفاوت 

هستند كه در آينده راجع به آن ها بحث خواهد شد.
در جدول 1-5 بهره ى ولتاژ و بهره ى جريان اين ســه 
نوع آرايش با ترانزيستورهاى مشابه و در شرايط يك سان 

باياس با هم مقايسه شده اند.

جدول 5-1
مقايسه ى برخى از مشخصات آرايش هاى ترانزيستور

AV

CE

CC

CB

AI
نوع آرايش

اميتر مشترك

بيس مشترك

كلكتور مشترك

متوسط

زياد

كم و كوچك تر 
از 1

متوسط

كم و كوچك تر 
از 1

زياد

بهره ى جريانبهره ى ولتاژ

توجه:
در صورتى كه بخواهيم به جاى ترانزيستور 
NPN، ترانزيسـتور PNP را جايگزيـن كنيم، 
كافى اسـت جهت فلـش ترانزيسـتور را تغيير 
دهيـم و قطب هـاى منبـع تغذيـه و خازن ها را 

عوض نماييم.

21-5 الگوى پرسش
1-21-5 اگــر مقاومت ديناميكى ديــود بيس ـ اميتر 
Ω20 فرض  بــه هنگام اعمــال ســيگنال متناوب معــادل 
شــود ضريب تقويت ولتاژ مدار را محاســبه كنيد. (شكل 

(5-75

2-21-5 در شــكل 76-5 اگر نقطــه ى كار DC در 
نقطه ى Q روى منحنى مشــخصه ى ورودى تعيين شــده 
باشد، سپس نقطه ى كار از نقطه ى (1) تا (2) تغيير كند، به 
روش ترسيم ابتدا نقطه ى كار Q DC  را روى مشخصه ى 
انتقالى و خروجى و روى محور VCE مشخص كنيد. سپس 
تغييرات نقطه ى كار را از نقطه ى (1) تا (2) روى منحنى ها 
و محور VCE نمايش دهيد. در اين شرايط ترانزيستور در 

چه ناحيه اى كار مى كند؟

R1 R2CE

B

N NP
8 2

10V

0.75V

0.2V

شكل 75-5 اعمال سيگنال متناوب به ورودى يك 
ترانزيستور NPN در منطقه ى فعال باياس شده
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E برابر 100 

B

I
I

3-21-5 در يك ترانزيســتور نســبت 
C را محاسبه كنيد.

E

I
I

است، نسبت 
4-21-5 در يك ترانزيســتور α = 0/99 است. مقدار 

β و γ را محاسبه كنيد.
 CI mA=10 γ و  = 9 5-21-5 در يك ترانزيســتور 

است، مقدار IE  چند ميلى آمپر است؟
6-21-5 يــك تقويــت كننــده بــه صــورت باياس 
سرخود را رســم كنيد. براى آرايش هاى اميتر مشترك و 
بيس مشترك سيگنال متناوب ورودى را به تقويت كننده 
اتصال دهيــد و خروجى تقويت كننــده را براى دريافت 

سيگنال متناوب مشخص كنيد.
7-21-5  در جدولى مشــخصات سه نوع آرايش را، 

از نظر بهره ى ولتاژ و بهره جريان، تعيين كنيد.

اجراى كار نرم افزارى
انواع آرايش هاى ترانزيسـتور را با نرم افزار 
مولتى سيم شبيه سازى كنيد و آن را براى دانش 

آموزان به نمايش در آوريد.

22-5 كالس هاس تقويت كننده
وقتى يك ســيگنال الكتريكى به يــك تقويت كننده 
اعمال مى شود، متناسب با اين كه چه مقدار از يك سيكل 
كامــل ســيگنال متنــاوب ورودى تقويت شــود. تقويت 
كننده ها را دسته بندى مى كنند و بر اساس آن كالس هاى 

مختلف AB ،B ،A و C شكل مى گيرد.
1-22-5 تقويــت كننــده ى كالس A: در تقويت 
كننده كالس A، دامنه ى ســيگنال در تمام سيكل به يك 
اندازه تقويت مى شود و هيچ قسمتى از يك سيكل كامل 
حذف نمى شــود. بلوك دياگرام تقويت كننده ى كالس 

A در شكل (77-5) نشان داده شده است.

ــكل 77-5 درتقويت كننده ى كالس A تمام قسمت هاى  ش
يك سيكل كامل ولتاژ ورودى تقويت مى شود.

A

Vi Vo
Vi

t t

Vo تقويت كننده
كالس

 A در شكل 78-5، يك نمونه تقويت كننده ى كالس
نشان داده شده است. در اين گونه تقويت كننده ها معموالً 

CE انتخاب مى شود. CCV V=
1
2

شكل 78-5 يك نمونه تقويت كننده، كه در كالس A كار 
مى كند

R1

R2

RC

TR

RE CE

Ci

Co

Vi

Vo

+VCC

مدار به گونه اى باياس 
CE CCV V=

1
2

شده كه 
است

شكل 76-5 تعيين نقطه ى كار روى منحنى هاى مشخصه 
ترانزيستور كه در يك مختصات رسم

شده اند

IC

VCE

VBE

A

B

IB

Vi

t Q

مشخصه ى خروجى

مشخصه ى انتقالى

مشخصه ى ورودى 1

2
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در ايــن كالس تقويــت كننده گى اعوجاج ســيگنال 
تقويت شده خروجى بسيار كم است.

اكثــر طبقات تقويت كننده هاى صوتى (به جز طبقه ى 
آخر) در كالس A كار مى كنند.

2-22-5 تقويت كننده ى كالس B: در اين كالس 
كمى كم تر از نيم ســيكل از ســيگنال متنــاوب ورودى 
تقويت مى شــود. زيرا ديود بيس اميتر را باياس نمى كنند، 
C اســت. بــه علت باياس نشــدن ديود  BI , I= =0 يعنى 0
بيس اميتر قســمت كمى (حدود 0/6 ولت در ترانزيستور 
سيليسيم) از ســيگنال تقويت نخواهد شد. در اين كالس 

اعوجاج سيگنال تقويت شده خروجى زياد است. 
در شكل 79-5، بلوك دياگرام اين نوع تقويت كننده 
نشان داده شده است. در شكل 80-5، يك نمونه تقويت 

كننده ى كالس B را مشاهده مى كنيد.

B شكل 79-5 بلوك دياگرام تقويت كننده ى كالس

B

Vi Vo
Vi

t t

Vo

B

Vi Vo
Vi

t t

Vo

تقويت كننده 
كالس

تقويت كننده 
كالس

B شكل 80-5 يك نمونه تقويت كننده كالس

RC

TR
Ci

Co

Vi

Vo

+VCC

به بيس هيچ گونه ولتاژ 
DC داده نمى شود

در اثـر عوامل مختلف ممكن اسـت شـكل موج 
تغييـر حالت دهـد. بروز ايـن شـرايط را اصطالحًا 
تغيير شـكل يا Distortion يا اعوجـاج مى نامند. به 
عنوان مثال برش قسمتى از موج سينوسى يا تبديل 
موج سينوسـى به مربعى نوعى تغيير شكل در موج 

سينوسى است.

3-22-5 تقويت كننده ى كالس AB: اين تقويت 
كننده از نظر DC ، طورى باياس مى شود كه شكل موج 
ورودى را بيش تــر از 180 درجه و كم تــر از 360 درجه 
تقويــت مى كند. در شــكل 81-5 عملكــرد اين تقويت 
كننده را مشــاهده مى كنيد. باياســينگ اين تقويت كننده 
مشــابه كالس A اســت با اين تفاوت كه مقادير آن فرق 

مى كند.

AB

Vi Vo
Vi

t t

Vo تقويت كننده
كالس

شكل 81-5 تقويت كننده ى كالس AB، سيگنال را از 180 
درجه بيش تر و از 360 درجه كم تر تقويت مى كند.

نقطــه ى كار تقويــت كننــده در ايــن كالس بيــن 
كالس هاى A و B قرار مى گيرد. معموالً ديود بيس اميتر 
تقويت كننده را در آســتانه هدايت (براى سيليسيم حدود 
0/6 ولت) بايــاس مى كنند. در اين صــورت اين تقويت 
كننده فقط نيم سيكل هاى مثبت يا منفى را تقويت مى كند 
 NPN تقويت نيم سيكل مثبت يا منفى، به نوع ترانزيستور)
يا PNP بستگى دارد). اعوجاج سيگنال خروجى در اين 
كالس اندكى كم تر از كالس B است. شكل 82-5 مدار 

تقويت كننده كالس AB، را نشان مى دهد.



145

5

AB شكل 82-5 مدار تقويت كننده ى كالس

RB RC

TR

+VCC

D 0.6V

ديود بيس اميتر به 
اندازه Vγ (آستانه ى 
هدايت) باياس شده 

است

4-22-5 تقويــت كننــده ى كالس C: در اين نوع 
تقويت كننده، فقط قســمت كمى از نيم ســيكل مثبت يا 
نيم ســيكل منفى تقويت مى شود. در شكل 83-5، بلوك 
دياگرام تقويت كننده ى كالس C نشان داده شده است.

شكل 83-5 در تقويت كننده كالس C قسمت كمى از نيم 
سيكل مثبت يا منفى تقويت مى شود

C

Vi Vo
Vi

t t

Vo تقويت كننده
كالس

در شــكل 84-5، يــك نمونه تقويت كننده ى بســيار 
ساده و ابتدايى كالس C  نشان داده شده است. همان طور 
كه در شــكل مى بينيد، بيس ـ اميتر ترانزيستور به صورت 

معكوس باياس شده است.

C شكل 84-5 يك نمونه ساده تقويت كننده ى كالس

RB

RC

TR
Ci

Co

Vi

Vo

+VCC

VBB

ديود بيس اميتر در باياس 
معكوس قرار دارد

5-22-5 انــواع ديگر كالس هــاى تقويت كننده: 
 ،F ،E ،D عالوه بــر كالس هاى ذكر شــده، كالس هاى
G و H نيــز وجود دارد كه اســاس كار آن هــا بر مبناى 
افزايش راندمان و بهبود كيفى عملكرد مدار است و غالباً 
براى قدرت هاى باال مورد اســتفاده قرار مى گيرد. تشريح 
عملكرد اين كالس ها پيچيده و از بحث ما خارج است و 
تنها اشــاره مى شود كه مثًال در كالس D مدار به صورت 
كليد زنى (ســوئيچينگ) در دو حالت قطع و اشباع عمل 
مى كند. در اين كالس راندمان باالتر از 0/90 و افت توان 

ناچيز است.
23-5 الگوى پرسش

1-23-5 كالس تقويت كننده گى را تعريف كنيد.
2-23-5 كالس A را تعريف كنيد و با رســم بلوك 
دياگرام تقويت كننده ى در كالس A، شكل موج ورودى 

و خروجى آن را رسم كنيد.
3-23-5 در تقويــت كننده ى كالس B ترانزيســتور 
در چه ناحيه اى باياس مى شــود؟ مختصــات اين ناحيه را 

بنويسيد.
 C 4-23-5 ديود بيــس اميتر تقويت كننده ى كالس
چگونه باياس مى شــود؟ با رســم بلوك دياگرام تقويت 
كننده ي كالس C شــكل موج ورودى و خروجى آن را 

مشخص كنيد.
24-5 نام گذارى ترانزيستورها

براى نام گذارى ترانزيســتورها، ســه روش مشهور در 
دنيا وجود دارد. گرچه تعدادى از كارخانجات در گوشه 
و كنار دنيا از سيستم نام گذارى خاصى استفاده مى نمايند. 

آن سه روش، عبارتند از:
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 نام گذارى به روش ژاپنى
 نام گذارى به روش اروپايى

 نام گذارى به روش آمريكايى
نشــان  را  نام گذارى هــا  از  نمــودارى  شــكل 5-85 

مى دهد.

شكل 85-5 روش هاى نام گذارى ترانزيستورها

ى ترانزيستورها
نام گذار

روش ژاپنى

روش اروپايى
روش آمريكايى

اينــك نام گذارى هر يك از ســه روش فوق توضيح 
داده خواهد شد.

1-24-5 نام گذارى به روش ژاپنى: در اين سيستم، 
نام گــذارى ترانزيســتور را با عدد 2 شــروع مى كنند و به 
 ،2 S را مى آورند. بعد از حرف و عدد S دنبال آن حرف
يكى از چهــار حرف C ،B ،A و D را قرار مى دهند كه 

هر يك مفاهيمى به شرح زير دارند:
  PNP نشــان دهنده ى ترانزيستور از نوع A 1ـ حرف

است و در فركانس هاى باال، نيز مى تواند كار كند.
 (High Frequency HF)=

 PNP نشــان دهنده ى ترانزيستور از نوع B 2ـ حرف
است در فركانس هاى كم مى تواند كار كند.

(Low Frequency LF)=

 NPN نشــان دهنده ى ترانزيستور از نوع C 3ـ حرف
است. در فركانس هاى باال، نيز مى تواند كار كند.

 NPN نشان دهنده ى  ترانزيستور از نوع D 4ـ حرف

است و در فركانس هاى كم مى تواند كار كند.
بعــد از اين حــروف تعداد 2 يا 3 يــا 4 رقم عدد قرار 
مى گيــرد كه بــا مراجعه ى به جــدول، مى تــوان مقادير 
مشــخصه هاى الكتريكــى آن را به دســت آورد. در اين 
سيستم، حروف روى ترانزيستور، مشخص كننده ى جنس 
نيمــه هادى به كار رفته (ژرمانيم يا سيليســيم) و هم چنين 
حدود قدرت آن نيســت. مثًال المان ســه پايه به شماره ى 
SC2 نشــان دهنده ى ترانزيســتور از نــوع NPN با  829
محدوده ى فركانسى باالست. بر روى اكثر ترانزيستورها، 
 SC2 829 حرف 2S را قيد نمى نمايند، مثًال  C829 همان 

است. (شكل 5-86)

شكل 86-5 نام گذارى ترانزيستورها به روش ژاپنى

روش ژاپنى

2-24-5 نام گذارى به روش اروپايى: در نام گذارى 
 OC روش اروپايى، تا سال 1960، ترانزيستور را با حرف
و OD و بــا دو، ســه يا چهار عدد به دنبال آن مشــخص 
مى كردنــد، كه OC براى ترانزيســتورهاى كم قدرت و 
OD براى ترانزيستورهاى قدرت به كار مى رفت. (مانند 

OC72)، در ايــن روش نام گــذارى، نــوع ترانزيســتور 
(PNP – NPN) يــا جنــس نيمه هادى بــه كار رفته يا 

محدوده ى فركانسى آن مشخص نبود.
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از ســال 1960 به بعد، سيستم نام گذارى ترانزيستورها 
تغييــر كرد. به اين طريق كه ترانزيســتورهاى به كار رفته 
در راديو و تلويزيون و يا در وســايل الكترونيكى عمومى 
بيش تــر بــا دو حرف و ســه شــماره، و ترانزيســتورهاى 
خاص، با ســه حرف و دو شماره مشخص مى شوند. مانند 
ترانزيســتور شــماره ى BUX38، كه اين ترانزيستور در 
فركانس هاى راديويى با جريــان و ولتاژ زياد به كار برده 
مى شود. در اين مبحث روش نام گذارى با دو حرف و سه 

شماره گفته خواهد شد. (شكل 5-87)

شكل 87-5 نام گذارى ترانزيستورها به روش اروپايى

روش اروپايى

جديد از 1960 به بعدقديم تا 1960

حــرف اول در اين روش، نشــان دهنده ى جنس نيمه 
هادى اســت كه اگر از ژرمانيم باشــد آن را با حرف A و 

اگر سيليسيم باشد با حرف B مشخص مى نمايند.
 U يــا S ،L ،F ،D ،C حــروف دوم را از حــروف
اســتفاده مى نمايند كــه معانى هر يــك از اين حروف به 

شرح زير است.
C : ترانزيستور كم قدرت ـ فركانس كار كم.

D : ترانزيستور قدرت ـ فركانس كار كم.
F : ترانزيستور كم قدرت ـ فركانس كار زياد.

L : ترانزيستور قدرت  ـ فركانس كار زياد.
S : ترانزيســتور كم قدرت كه به صورت ســوييچ به 

كار مى رود.
U : ترانزيســتور قــدرت، به صورت ســوييچ به كار 

مى رود.
سه شماره بعد، نشان دهنده ى سرى ترانزيستور است، 
كه با اســتفاده از اين ســه شــماره و جدول مشــخصات، 
مى توان مشــخصات الكتريكى ترانزيســتور را به دســت 
 BC107 آورد. براى مثال مشخصات ظاهرى ترانزيستور

به اين شرح است:

B C 107

سرى 
جنس سيليكونترانزيستور

قدرت كم
فركانس كم

مشخصات الكتريكى را، با مراجعه به كتاب مشخصات 
ترانزيســتور و پيــدا كــردن جــدول مربــوط، به دســت 
 ،BF480 مى آورند. مثًال مشــخصات ظاهرى ترانزيستور
ترانزيستور كم قدرت بوده، و جنس آن از سيليسيم است 
و با فركانس زيــاد (1GHZ) نيز مى توانــد كار كند. در 
 (NPN-PNP) اين سيســتم نام گذارى نوع ترانزيستور

از روى حروف ترانزيستور مشخص نيست.
3-24-5 نام گــذارى بــه روش آمريكايى: در اين 
روش نام گذارى، ترانزيســتور و المان هاى سه قطبى را با 
حرف و عدد 2N مشخص مى كنند و تعدادى رقم را براى 
شــماره ى سرى به دنبال آن مى آورند. حرف N و عدد 2 
فقط المان هاى ســه قطبى را از المان هاى دو قطبى (مانند 
ديود) مشــخص مى سازد. با توجه به شماره هاى بعدى كه 
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بــه دنبال آن مى آورنــد و با توجه به جدول مشــخصات 
المان ها، نوع المان و هم چنين مشخصات الكتريكى آن ها 

را بايد به دست آورد. براى مثال:

2N 2219

عنصر سه پايهسرى ترانزيستور

22NN30553055 =          ( =          (NPNNPN) ترانزيستور قدرت) ترانزيستور قدرت
كه در فركانس هاى كم كار مى كند.            كه در فركانس هاى كم كار مى كند.            

22NN26462646 =            ( =            (UJTUJT) ترانزيستور تك اتصالى) ترانزيستور تك اتصالى
22NN18421842 =                                               تريستور                                               = تريستور
22NN61396139 =                                                تراياك                                                = تراياك

25-5 مقادير حد در ترانزيستورها
هر المان نيمه هادى، از جمله ترانزيســتور براى مقادير 
الكتريكى مشخصى ساخته مى شــود. مثًال هر ترانزيستور 
را بــراى تحمل توان مشــخصى مى ســازند. اگــر مقادير 
الكتريكى را بيش از آن چه كه كارخانه ى سازنده مشخص 
كرده است، به ترانزيستور اعمال كنيم، ترانزيستور معيوب 
مى شــود. اين مقادير الكتريكى به مقادير حد معروف اند. 
كارخانجــات ســازنده، مقــدار حداكثــر مجــاز مقادير 

الكتريكى را مشخص مى كنند. اين مقادير عبارت اند از:
 ،(VCEmax) 1-25-5 حداكثر ولتاژ كلكتور ـ اميتر
ايــن پارامتر، حداكثر ولتاژ مجاز بيــن پايه هاى كلكتور و 

اميتر را مشخص مى كند.

2-25-5 حداكثر جريان كلكتور (ICmax)، حداكثر 
جريانى است كه ترانزيســتور مى تواند در دماى مشخص 

شده از طرف كارخانه ى سازنده، تحمل كند.
3-25-5 حداكثر توان (Pmax)، مقدار توانى اســت 

كه در ترانزيستور به صورت حرارت تلف مى شود.
4-25-5 حداكثــر درجه حــرارت در محل پيوند 
(Tj)، حداكثر درجه ى حرارتى است كه در محل اتصال 

كلكتور ـ بيس، ترانزيستور مى تواند تحمل كند.
5-25-5 فركانس حــد و فركانس قطع ـ فركانس 
حد (fg)، مقدار فركانسى است كه β به ازاى آن به اندازه 
dB3 از فركانــس ( º ) هرتــز كم تر مى شــود و  1 يــا 

2
فركانس قطع (fT) مقدار فركانســى است كه به ازاى آن 
β = 1 مى شــود. در شــكل 88-5 براى منحنى مشخصه ى 
خروجى مقادير حد توان، جريان كلكتور و ولتاژ كلكتور 

ـ اميتر مشخص شده است.

شكل 88-5 مقادير حد براى منحنى مشخصه خروجى

IC

VCE

IC max

VCE max

ناحيه ى 
اشباع منحنى توان 

ماكزيمم

ناحيه ى 
قطع

در شــكل 89-5 مقادير حد ترانزيســتور را مشــاهده 
مى كنيد.
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26-5 به دست آوردن مقادير حد از جدول
همان طورى كه در قســمت قبل توضيح داده شد، در 
سيستم نام گذارى ژاپنى و اروپايى، تعدادى از مشخصات 
ترانزيســتور به صورت حروف بــر روى بدنه ى آن درج 
مى شوند. مثًال در ترانزيســتور BC107 مى توانيم بفهميم 
كه توان اين ترانزيستور كم است و در فركانس كم، كار 
مى كند، اما نمى توان فهميد كه مثًال قدرت يا فركانس حد 
آن چه قدر اســت. براى يافتن مشخصات كامل و شرايط 
كار نامى بايد به منحنى ها و جدول هايى كه كارخانجات 
ســازنده براى هر يك از ترانزيســتورها مى دهند مراجعه 

نمود.
در اين جــا يك نمونه از جدولى كه مشــخصات حد 
ترانزيستورها در آن درج است و به سادگى در بازار يافت 
مى شود، معرفى مى شود و طرز استفاده از آن گفته خواهد 

شد.
در اين كتـاب، مشــخصـات ترانزيســتورها از كتاب 
 Towers International Transistor Selector

انتخاب شــده اســت و در آن  حدود 20000 ترانزيستور 
آمريكايى، اروپايى و ژاپنى آمده اســت. هم چنين ضمن 
ارائــه مشــخصات الكتريكــى، ابعاد و شــكل ظاهرى و 
پايه هاى ترانزيستور را نيز مشخص كرده اند. در ضمن، نام 
كارخانه ى سازنده ى تمام ترانزيستورها در آن ها قيد شده 
و در موارد زيادى، مشــابه ترانزيستور آمريكايى و ژاپنى 

نيز داده شده است.

شكل 89-5 مقادير حد در ترانزيستور

مقادير حد در ترانزيستور
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چگونگى اســتفاده از كتــاب در جــدول 2-5 آمده 
است.

جدول 2-5 جدول مشخصات مربوط به يك صفحه ى كتاب اطالعات
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شماره 
ترانزيستور

شكل ظاهرى و ابعاد 
مراجعه شود به ضميمه 

C

حداكثر ولتاژ كلكتور ـ بيس

حداكثر ولتاژ كلكتور ـ اميتر

حداكثر ولتاژ معكوس اميتر ـ بيس

حداكثر جريان كلكتور

حداكثر درجه حرارت مجاز محل پيوند بر حسب درجه ى 
سانتى گراد

حداكثر توان مجاز ترانزيستور C: با گرماگير در هواى آزاد
C°25 در 

C°25 MW = ميلى وات            F = در هواى آزاد در 
W = وات            H = در هواى آزاد با گرماگير فلزى

اطالعات مربوط به پايه هاى 
ترانزيستور ـ به ضميمهB مراجعه 

شود

نوع
و

جنس
ترانزيستور

N=NPN
P=PNP
S= سيليسيم
G= ژرمانيم

معادل اروپايى

نام كارخانه ى سازنده به 
ضميمه ى F مراجعه شود
 A كاربرد ـ به ضميمه ى

مراجعه شود

به ازاى اين جريان باياس

حداكثر ظرفيت خازن بين اليه ى بيس و كلكتور
N = نانو فاراد P = پيكو فاراد   

فركانس قطع ترانزيستور
M =مگاهرتز

G =گيگا هرتز    K =كيلوهرتز       

ضريب تقويت جريان
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27-5 الگوى پرسش
1-27-5 سه نمونه از مقادير حد در ترانزيستور را نام 

ببريد.
ترانزيستور  نام گذارى  شــيوه ى  چه   C829 5-27-2

است؟
3-27-5 با توجه به حروف و اعداد نام گذارى شــده 

 ،BF139 ،BU112 ،BC109 براى ترانزيســتورهاى
AF139 ،BD136 و AC178 چه مشخصاتى را مى توانيد 

استخراج كنيد؟ شرح دهيد.
4-27-5 كدام مشــخصه ى الكتريكــى را مى توان از 

روى يك قطعه به شماره ى 2N3055 استخراج كرد؟

همواره سعى مى كنمهمواره سعى مى كنم
هر كارى را كه در پيش دارم با نهايت دقت و حوصله انجام دهم و فكر كنم كه اين 

آخرين كارى است كه در زندگى خود بايد به انتها برسانم.
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واژه نامه

Alternating  Current=AC  جريان متناوب

Audio Frequency (AF)  فركانس صوتى

Ampere  آمپر

Ampermeter  آمپرمتر

Battery  باترى

Cell  پيل

Capacitor  خازن

Capacitance  خاصيت خازنى - ظرفيت خازنى

Coe�cient  ضريب

Direct Current  جريان مستقيم

Edison  نام دانشمند اديسون

Electron  الكترون

Frequency  فركانس - بسامد

Hertz  هرتز - واحد فركانس

Heater  گرم كننده

LDR=Ligh Dependent Resistor  مقاومت تابع نور

Lamp  المپ

Loud Speaker  بلندگو

Microphone  ميكروفون مبدل صوت به الكتريسيته

Multimeter  مولتى متر

Neutron  نوترون

NTC=Negative Temperature Coe�cient ضريب حرارتى منفى

Oscillator  نوسان ساز - اسيالتور

Ohm نام دانشمند - واحد مقاومت

Primary  اوليه

Period  پريود - زمان تناوب

Parallel Circuit  مدار موازى

Potentiometer  پتانسيومتر - مقاومت متغير

PTC=Positive Temperatur Coe�cient     ضريب حرارتى مثبت

Relay  رله

Radio Frequency  فركانس راديويى

Resistance  مقاومت

Switch  كليد

Series Circuit  مدار سرى

Solenoid  بوبين ـ سولونوئيد

Secondary  ثانويه

Step Up Transformer  ترانسفورماتور افزاينده

Step Down Transformer  ترانسفورماتور كاهنده

Transformer  ترانسفورماتور ـ وسيله اى براى كاهش يا افزايش ولتاژ

!ermistor  مقاومت حرارتى

Transducer  مبدل

Working Voltage (WV)  ولتاژ كار

فصل اولفصل اول

فصل دوم فصل دوم 

Anode   آند ـ قطب مثبت
Copper Atom  اتم مس
Conductor  هادى
Conduction Band  باند هدايت
Cathode  كاتد ـ قطب منفى
Diode  دو قطبى ـ ديود
Energy  انرژى
Energy Level  سطح انرژى
Energy Gap  شكاف انرژى ـ باند ممنوع
Electron Hole Pair  زوج الكترون حفره

واژه نامه ى الفبايى بر اساس فصل هاى كتابواژه نامه ى الفبايى بر اساس فصل هاى كتاب
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واژه نامه

Forbiden Band  باند ممنوعه
Free Electron  الكترون آزاد
Gilo Sake  نام دانشمند گيلوساك
Germanium  ژرمانيوم ـ ژرمانيم ـ نوعى نيمه هادى
Heliom  عنصر هليوم
Hydrogen  عنصر هيدروژن
Hole  حفره ـ جاى خالى الكترون كه به اندازه ى الكترون بار مثبت دارد
Insulator  عايق
Impurity  ناخالصى
Nucleus  هسته
N=Negative  منفى
Orbit  مدار
Overlap  هم پوشى
pentode  پنج قطبى
P=Positive  مثبت
Shell  پوسته
Silicon  سيليكون ـ نوعى نيمه هادى
Semiconductor  نيمه هادى
Thermoionic  فشار در اثر حرارت ـ فشار ترمويونيك
Triode  سه قطبى
Tetrode  چهارقطبى
Tenard  نام دانشمند ـ تنارد
Valence Electron  الكترون ظرفيت
Valence Band  باند ظرفيت
Vacuum Tube  المپ خالِء
Winkler  نام دانشمند ـ وينكلر

فصل سوم  فصل سوم  

Bias  باياس ـ دادن ولتاژ به مدار ـ ولتاژبندى
B=Blue  آبى
Constant Current diode  ديود جريان ثابت
Common Anode  آند مشترك
Common  مشترك
Common Cathode  كاتد مشترك
Dynamic  پويا ـ متحرك

Depltion Region  ناحيه سد
Data Sheet  برگه ى اطالعات فنى قطعات
Data Book  كتاب اطالعات ـ كتاب داده
Dot Point  نقطه
Display  نمايش ـ صفحه ى نمايش
Forward Bias    گرايش مستقيم ـ باياس مستقيم ـ ولتاژبندى مستقيم
Green=G  سبز
IFRM=Maximum Repetitive Forward Current  

ماكزيمم جريان تكرار موافق
IFSM=Maximum Surge Forward Current  

ماكزيمم جريان لحظه اى موافق
LED=Light Emitting Diode  ديود انتشار دهنده ى نور
LCD=Liquid Crystal Display         صفحه ى نمايش كريستال مايع
Laser Diode  ديود ليزرى ـ ديود مولد نور تك رنگ
Metal Semiconductor Junction  پيوند فلزى نيمه هادى
Organic LED  ارگانيك سازگار با محيط و انسان LED

Point Contact diode  ديود اتصال نقطه اى
PN Junction   PNپيوند 
Pixel  سلول تصوير ـ رنگ دانه
Photo diode  ديود نورى
PDP=Plasma Display Panel  صفحه نمايش پالسما
Reverse Bias       باياس معكوس ـ گرايش معكوس ـ ولتاژبندى معكوس
Region  ناحيه ـ منطقه
Recti�er Diode  ديود يك سوساز
R=Red  قرمز
SMP= Surface Mount Package    بسته بندى جهت نصب سطحى
Seven Segment  هفت قطعه اى
Ultra Bright LED    با نور فوق العاده LED

Varactor=Variable Capacitor  خازن متغير
VR=Revers Voltage  ولتاژ معكوس
VRMS=Maximum Reverse Surge Voltage 

 ماكزيمم ولتاژ معكوس لحظه اى (غير تكرارى)
Zener Diode  ديود زنر
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واژه نامه

AAverage  ميانگين ـ معدل

BBridge  پُل ـ اتصال چهار قطعه به صورت پُل

CClipper  برش دهنده

Clamper  مهار كننده

Cycle  سيكل ـ دوره

FFilter  صافى

Full Wave Recti�er  يك سو ساز تمام موج

HHalf Wave Recti�er  يك سو ساز نيم موج

PPIV=Peak Inverse Voltage  حداكثر ولتاژ معكوس

RRecti�er  يك سو ساز

Ripple  ضربان ـ ريپل

SSemiconductor Hand Book     كتاب جامع كاربردى نيمه هادى

فصل پنجمفصل پنجم

Active  فعال

Base پايه

BJT=Bipolar Junction Transistor      ترانزيستور دوقطبى پيوندى

Bypass مسير عبور  

Collector جمع كننده

Common Emitter اميتر مشترك

Common Base بيس مشترك

Common Collector كلكتور مشترك

Cut O" قطع

Data book كتاب اطالعات - كتاب داده

Emitter منتشر كننده - انتشار دهنده

Emitter Follower اميتر دنباله رو

I=Input ورودى 

Load Line خط بار

Quicent Point نقطه كار

فصل چهارمفصل چهارم Saturation Point نقطه اشباع

Self  Bias باياس سرخود

1ـ الكترونيك I                 تأليــف دكتر محمد ربيعى
2ـ الكترونيك كاربردى                تأليــف مهنــدس علــوى
3ـ اصول ديود و ترانزيستور                ترجمــه پرويــز شــهبازى
4ـ الكترونيك عمومى                تأليــف مهنــدس خلــج
                                 مهنــدس نظريــان

5ـ سايت هاى اينترنتى مرتبط
6ـ تجارب شخصى مؤلفان

7 - Electronic devices and circuit !eory by 

 Robert Boylestad Louis Nashilsky.
8 -Transistor Fundamentals by Rober J.Brite.
9 - Transistor circuit action by Henry C.Vealch.
10 - http:\\www.Alldatasheet.com

11 - Electronic Devices Electron $ow Version - 
Floyd.
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