
  دیذ کلی

ّش دٍ اص یک جٌغ ،ػیلیؼین ) n ٍ p اص تِ ّن چؼثاًذى دٍ ًَع هادُ الکتشًٍیکی اػت کِ  دیَد یک لطؼِ

ّایؾ ػِ حالت  اػت، اػوال ٍلتاطدس دٍ ػش پایاًِ ؿَد. چَى دیَد یک لطؼِ دٍ پایاًِ  یا طسهاًین( ػاختِ هی

 .آٍسد سا پیؾ هی

ػش دیَد تشاتش صفش اػت ٍ جشیاى خالص تاس دس ّش جْت تشاتش  دیَد تی تایاع یا تذٍى تغزیِ کَْلتاط دٍ

 .صفشاػت

ٍ  n الکتشًٍْا سا دس هادُ تایاع هؼتمین یا تغزیِ هؼتمین کِ ٍلتاط دٍ ػش دیَد تضسگتش اص صفش اػت کِ

دّذ تا یًَْایوشصی تا یکذیگش تشکیة ؿذُ ٍ ػشض ًاحیِ تْی  تحت فـاس لشاس هی p ّا سا دس هادُ حفشُ

 (یاتذ. )گشایؾ هؼتمین دیَدکاّؾ 

تغزیْیا تایاع هؼکَع کِ ٍلتاط دٍ ػش دیَد کَچکتش اص صفش اػت، یؼٌی ٍلتاط تِ دٍ ػش دیَدطَسی ٍصل 

ٍصل گشدد ٍ تْؼلت کـیذُ ؿذى یًَْا  p ٍ لطة هٌفی آى تِ هادُ n ؿَد کِ لطة هثثت آى تِ هادُ هی

 .دیَد عیاتذ )گشایؾ هؼکَ تِ کٌاسُ ػشض ًاحیِ تْی افضایؾ هی

  هـخصِ دیَد دس گشایؾ هؼتمین

فشض کٌیذ تَػط هذاسی تتَاًین ٍلتاط دٍ ػشیک دیَد سا تغییش دّین ٍ تَػط ٍلتوتش ٍ آهپشهتش ٍلتاط ٍ 

دس جْتی  I جشیاى دیَد سا دس ّش لحظْاًذاصُ گیشی کشدُ ،تش سٍی هحَسّای هختصات سػن ًوایین.جشیاى

ویي ػلت اصطالحاَ گفتِ هی ؿَد دیَد دس گشایؾ هؼتمین یاتایاع اػت کِ دیَدلادس تِ ػثَس آى اػت .تِ ّ

هؼتمین اػت . دس ّش حال اگش تَػط پتاًؼیَهتش ٍلتاط دٍ ػش دیَد سا اص صفشافضایؾ دّین ،هـاّذُ هی ؿَد 

تا ٍلتاط تِ خصَصی ، جشیاى لاتل هالحظِ ای اص دیَد ػثَسًوی کٌذ.تِ ایي ٍلتاط صاًَ هی گَیٌذ ،ایي 

ٍلت اػت .تا ٍلتاط صاًَ اگشچِ  7/0ٍلتَ تشای دیَدّای ػیلیؼین  2/0دیَدّای اص جٌغ طسهاًین  ٍلتاطتشای

دیَد دس جْت هؼتمین اػت ،اها ٌَّص دیَد سٍؿي ًـذُ اػت .اص ایي ٍلتاط تِ تؼذ ، تِ طَس ًاگْاى جشیاى دس 

  . ی یاتذهذاسافضایؾ یافتِ ٍ ّشچِ ٍلتاط دیَد سا افضایؾ دّین ، جشیاى دیَد افضایؾ ه

  هـخصِ دیَد دس گشایؾ هؼکَع

ّشگاُ جْت دیَد سا تغییش دادُ یؼٌی تشػکغ حالتگشایؾ هؼتمین ، دس جْت تایاع هؼکَع جشیاى هذاس 

خیلی کن تَدُ ٍ ّوچٌیي تا افضایـَلتاط هؼکَع دٍ ػش دیَد جشیاى چٌذاى تغییش ًوی کٌذ تِ ّویي ػلت 

اى حاصل حاهلْای اللیت هی تاؿذ . حذٍد همذاس ایي جشیاى تِ آى جشیاى اؿثاػذیَد گَیٌذ کِ ایي جشی

تشایذیَدّای ػیلیؼین ،ًاًَ آهپش ٍ تشای دیَدّای طسهاًین حذٍد هیکشٍ آهپش اػت. اسگ ٍلتاطهؼکَع دیَد سا 

ّوچٌاى افضایؾ دّین تِ اصاء ٍلتاطی ، جشیاى دیَد تِ ؿذت افضایؾ هییاتذ . ٍلتاط هضتَس سا ٍلتاط ؿکؼت 

دیَدّای هؼوَلی ،اگش دس ًاحیِ ؿکؼت ٍاسد ؿًَذ اص تیي هی  . ًـاى هی دٌّذ VB اهٌذ ٍ آًشا تادیَد هی ً

  .(سًٍذ .)اصطالحاَ هی ػَصًذ

تٌاتش ایي ٍلتاط ؿکؼت دیَد یکی اص همادیش هجاص دیَد اػت کِ تَػط ػاصًذُ هؼیي هیگشدد ٍ اػتفادُ کٌٌذُ 

  .ِ ایي همذاسًشػذاص دیَد تایذ دلت ًوایذ تا ٍلتاط هؼکَع دیَد ت

الثتِ دس حالت هؼتمین ًیض جشیاى دیَد اگش اص حذی تجاٍص ًوایذ تِ ػلتوحذٍدیت تَاى دیَدتاػث اص تیي 

سفتي دیَد هی گشدد.ایي همذاس ًیض یکی اص همادیش هجاصدیَد اػت ٍ تِ آى جشیاى هجاص دیَد گفتِ هی ؿَد ٍ 



  .تَػط ػاصًذُ دیَد هؼیي هی گشدد

 
 
 

 
  دیَد هتغییش

  دیذکلی

گیشد، تا افضایؾ ٍلتاط هؼکَع الیِ تْیتمشیثا فالذ حاهلْای تاس  ٍلتی کِ دیَدی دس تایاع هؼکَع لشاس هی

ؿثیِ تِ سػاًای n ٍ p اص ػَی دیگش ًَاحی .کٌذ الکتشیک ػول هی الکتشیکی اػت، ؿثیِ تِ یک ػایك یا دی

دس دٍ طشف الیِ تْی هاًٌذ یک خاصى تخت سا  p ٍ n تَاًٌَاحی کٌٌذ. تا یک تجؼن ػادُ هی خَب ػول هی

هَاصی دس ًظش گشفت. اص ایٌجْت ظشفیت ایي خاصى تخت هَاصی سا ظشفیت خاصى اًتمال یا ظشفیت الیِ تْی 

یاتذ. دیَدّای ػیلؼیَم  ّش دیَد تا افضایؾ ٍلتاط هؼکَع کاّؾ هی (Ct) گَیٌذ. ظشفیتخاصى اًتمال

  .اًذ، دیَد تا ظشفیت هتغیش یا ٍسکتَس ًاهذاسًذ ذُکْثشای ایي اثش ظشفیتی طشاحی ٍ تْیٌِ ؿ

 
  ػاخت دیَد هتغیش

دس دیَد هتغیش ، ساتطِ ظشفیت دیَد تا پتاًؼیلگشایؾ هؼکَع تِ صَست اػت، کِ اگش پیًَذ خطی تاؿذ، 

اػت. ٍلی اگش پیًَذ تیض تاؿذ،اػت. پغ حؼاػیت ٍلتاط تشای یک پیًَذ تیض تیـتش اص پیًَذ ؿیثذاس خطی 

 .ؿًَذ تِ ایٌذلیل ٍسکتَس غالثا تا سٍؿْای آلیاطی یا سؿذ سًٍـؼتی ٍ یا کاؿت یًَی ػاختْویاػت. 

 
تضسگتش اص  n تَاى طَسی اًتخاب کشد کْپیًَذّای تا ًوای هـخصات الیِ سًٍـؼتی ٍ ًاخالصی تؼتش سا هی

کیل یک هذاس تـذیذ ٍسکتَس هَاصی تا یک الماگش تـ .ؿًَذ تذػت آیذ. چٌیي پیًَذّایی فَق تیض ًاهیذُ هی

تَاًین فشکاًغ تـذیذ سا تغییش تذّین. ایي کٌتشل الکتشًٍیکی  دّذ. تا تغییش ٍلتاط هؼکَػَسکتَس هی هی

  .فشکاًغ تـذیذدس هَاسد هختلف هذاسّای الکتشًٍیکی کاستشد فشاٍاى داسد

 
  کاستشد دیَد هتغیش

سٍد. هثال  ّای ٍلتاط هتغیشظشفیت تکاس هی گیگیشی ٍیظ دیَد هتغیش یا ٍسکتَس تِ ؿکل هتذاٍلتشی تشای تْشُ

تَاى دس طثمْتٌظین ، کِ گیشًذُ سادیَیی تِ جای خاصى حجین  ای اص ٍسکتَسّا سا هی یک ٍسکتَس تا هجوَػِ

تَاًذ تؼیاس کَچک ؿذُ لاتلیت  صفحِ هتغیش ظشفیت هَسد اػتفادُ لشاسداد. دس ایي صَست اًذاصُ هذاس هی

ّای هایکشٍیَ  ّا ، ضشب فشکاًغ تَاى تِ تَلیذ سهًَی دیگش کاستشدّای ٍسکتَسّا هیاص  .اطویٌاى آى تْتش ؿَد

  .ّای فؼال اؿاسُ کشد ،فیلتش

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 دیَدصًش

 :دیَد صًش

ّؼتٌذکِ دس ًاحیِ تایاع هؼکَع کاس کشدُ  p-n دیَد ّای صًش یا ؿکؼت ، دیَد ّای ًیوِ ّادی تا پیًَذ

 .شًٍیک ، هخصَصأتِ ػٌَاى ٍلتاط هثٌا ٍ یا تثثیت کٌٌذُ ی ٍلتاط داسًذٍ داسای کاستشدّای صیادی دس الکت

 
ٌّگاهیکِ پتاًؼیاللکتشیکی دٍ ػش دیَد سا دس جْت هؼکَع افضایؾ دّین دس ٍلتاط خاصی پذیذُ ؿکؼت 

هی افتذ، تذ یي هؼٌی کِ تا افضایؾ تیـتش ٍلتاط ، جشیاى تطَس ػشیغ ٍ ًاگْاًی افضایـخَاّذ داؿت.  اتفاق

د ّای صًش یا ؿکؼت دیَد ّایی ّؼتٌذ کِ دس ایي ًاحیِ یؼٌی ًاحیِ ؿکؼتکاس هیکٌٌذ ٍ ظشفیت دیَ

حشاستی آًْا طَسی اػت کِ لادس تِ تحول هحذٍد جشیاًوؼیٌی دس حالتـکؼت هی تاؿٌذ، تشای تَجیِ 

 .فیضیکی پذیذُ ؿکؼت دٍ ًَع هکاًیؼن ٍجَد داسد

دیَدّایی کِ غلظت حاهل ّا دس آى صیاد اػت اتفالوی افتذ ٍ  ٍلت تشای 6هکاًیؼواٍل دس ٍلتاطّای کوتش اص 

تِ پذیذُ ؿکؼت صًش هـَْس اػت. دس ایي ًَع دیَد ّا تِ ػلت صیاد تَدى غلظتٌاخالصی ّا دس دٍ 

، ػشض هٌطمِ ی تاس فضای پیًَذ تاسیک تَدُ ٍ دس ًتیجْثا لشاس دادى یک اختالف  p ٍ n لؼوت

 .هؼکَع( ، هیذاى الکتشیکیضیادی دس هٌطمِ ی پیًَذ ایجاد هی ؿَد تش سٍی دیَد )پتاًؼیل v پتاًؼیل

تِ حذی هی سػیوکٌْیشٍی حاصل اص هیذاى الکتشیکی ، یکی اص پیًَذ ّای کٍَاالًؼی  v تا افضایؾ پتاًؼیل

سا هی ؿکٌذ. تا افضایـثیـتش پتاًؼیل دٍ ػش دیَد اص اًجایی کِ اًشطی یا ًیشٍّای پیًَذ کٍَاالًؼی 

دس کشیؼتال ًیوِ ّادی تمشیثأ هؼاٍی صفش اػت ، پتاًؼیل تغییش چٌذاًی ًکشدُ ،تلکِ تؼذاد  تاًذظشفیت

 .تیـتشی اص پیًَذّای ظشفیتی ؿکؼتِ ؿذُ ٍ جشیاى دیَد افضایؾ هییاتذ

آصهایؾ ًـاى هیذّذ کِ ضشیة حشاستی ٍلتاط ؿکؼت تشای ایي ًَع دیَد هٌفی اػت، یؼٌی تا افضایؾ دسجِ 

کاّؾ هی یا تذ. تٌاتش ایي دیَد تا ٍلتاطکوتشی تِ حالت ؿکؼت هی سٍد )اًشطی تاًذ  حشاست ٍلتاط ؿکؼت

ٍلت اػت، ٍ دس _الکتشٍى 0.780ٍ 1.21غذغي تشای ػیلیکي ٍ طسهاًین دس دسجِ حشاستصفش هطلك تتشتیة 

خَاّذ تَد(.  ev0.72 ٍ تشای طسهاًینev 1.1 دسجِ کلَیي ایٌاًشطی تشای ػیلیکي 300دسجِ حشاست 

 .اػت10*2تت هی ؿَد کِ هی داًالکتشیکی الصم تشای ایجاد پذیذُ صًش دس حذٍد ثا

ٍلت ایجاد هی  6ایي همذاس تشای دیَد ّاییکِ دس آًْا غلظت حاهل ّا خیلی صیاد اػت دس ٍلتاطّای کوتش اص 

ی تشای دیَدّایی کِ داسای غلظت حاهلْای کوتشی ّؼتٌذ ٍلتاط ؿکؼت صًش تاالتش تَدُ ٍپذیذُ  . ؿَد

  .دیگشی تٌام ؿکؼت تْوٌی دس آًْا اتفاق هی افتذ )لثل اص ؿکؼت صًش( کِ ریأل تْثشسػی آى هی پشداصین

هکاًیؼن دیگشی کِ تشای پذیذُ ؿکؼت رکش هی ؿَد ، هکاًیؼوـکؼت تْوٌی اػت. ایي هکاًیؼن دس هَسد 

د ّا تِ ػلت کن تَدى ٍلتاػت صادق هی تاؿذ . دس ایي دیَ 6دیَدّایی کِ ٍلتاط ؿکؼت آًْا تیـتش اص 



غلظت ًاخالصی ، ػشض هٌطمِ ی تاسفضا صیاد تَدُ ٍ هیذاى الکتشیکی کافی تشای ؿکؼتي پیًَذّای 

کٍَاالًؼی تَجَد ًوی آیذ، تلکِ حاهلْای اللیتی کِ تَاػطِ اًشطی حشاستی آصاد هی ؿَد ، دس اثش هیذاى 

اس فضا تا یَى ّای کشیؼتال تشخَسدکشدُ ٍ الکتشیکیـتاب گشفتِ ٍ اًشطی جٌثـی کافی تذػت آٍسدُ ٍ دس ت

دس ًتیجِ پیًَذّای کٍَاالًؼی سا هی ؿکٌٌذ . تا ؿکؼتي ّش پیًَذ حاهلْای ایجادؿذُ کِ خَد تاػث 

  . ؿکؼتي پیًَذ ّای تیـتش هی ؿًَذ

تذیي تشتیة پیًَذّا تطَستصاػذی یا صًجیشی ٍ یا تصَست پذیذُ ی تْوٌی ؿکؼتِ هی ؿًَذ ٍ ایي تاػث هی 

د کَْلتاط دٍ ػش دیَد تمشیثأ ثاتت هاًذُ ٍ جشیاى آى افضایؾ یافتِ ٍ تَاػطِ ی هذاس خاسجیوحذٍد هی ؿَ

ؿَد . چٌیي دیَد ّایی داسای ضشیة دسجِ ی حشاستی هثثت ّؼتٌذ . صیشا تاافضایؾ دسجِ ی حشاست اتوْای 

ت تا یًَْا ، تٌْگام ػثَس اص هتـکلِ کشیؼتال تِ استؼاؽ دس آٍسدُ ، دس ًتیجِ احتوالثشخَسد حاهلْای اللی

هٌطمِ تاس فضا صیادتش هی گشدد . تْؼلت صیاد ؿذى تشخَسدّا احتوال ایٌکِ اًشطی جٌثـی حفشُ یا الکتشٍى 

 تیي دٍ تشخَسدهتَالی تومذاس الصم تشای ؿکؼت پیًَذ تشػذ کوتش ؿذُ ٍ دس ًتیجِ ٍلتاط ؿکؼت

 


