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•  ترانزیستور چیست؟

تن در آزمایشگاه های بل هنگام تحقیق برای تقویت کننده های بهتر و یاف 1947ترانزیستور در سال 

لوله های خالء، صوت و موسیقی را در نیمه اول .جایگزینی بهتر برای رله های مکانیکی اختراع شد

شبکه های تلفن نیز . ی سوختند قرن بیستم تقویت کرده بودنداما توان زیادی مصرف می کردند و سریعا م

د تا شبکه بتواند سر پا بایستد و به صد ها هزار رله مکانیکی برای اتصال مدارات به همدیگر نیاز داشتن

در نتیجه نگه داری .میز باشند چون این رله های مکانیکی بودند الزم بود برای عملکرد مطلوب همیشه ت

.و سرویس آنها مشکل و پر هزینه بود  

ته شد و بهبودی زیادی در با ظهور ترانزیستور قیمت ها نسبت به زمان استفاده از المپ خالء شکس

 کیفیت شبکه های تلفن حاصل گردید



یعنی وصل 1رقم .را ایجاد کند(باینری)فقط می تواند اطالعات دودویی .ترازیستور ساختمان اساسی همه میکروچیپ ها است

کامپیوتر هر شماره ای می تواند ایجاد کند هم چنین ترانزیستور .را بیت می نامند 0و 1این ارقام .باشد صفر یعنی قطع باشد

. را نگه می دارند 0و1کافی دارند که با هم همه رقم های   

 نشانه گذاری اعداد باینری

 



ن سوییچ واستفاده در مدوالسیون است که کاربرد دومی بیشتر ترانزیستور کاربردهای زیادی دارد اما دو کاربرد پایه ای ان به عنوا

:این دو کاربرد ترانزیستور را می توان این گونه توضیح داد.به عنوان تقویت کننده مورد نظر است  

این حالت قطع یا . حالت وصل، و حالت قطع: کننددرست همانند یک کلید ساده ی چراغ ، ترانزیستورها در دوحالت کار می •

 . فراهم می سازد  وصل ، یا خاموش و روشِن ترانزیستورهاست که امکان پردازش اطالعات را

 یک کلید ساده ی برقی چطور کارمی کند ؟ ● •

برای درِک بهتر . ی است که قطع و وصل می شوند تنها چیزی که کامپیوترها از آن سردر می آورند ، سیگنال های الکتریک•

مدارات قطع و وصل . ه طور کار می کند ترانزیستورها ، الزم است بفهمید که یک مدار قطع و وصل الکترونیکی چ

آن  یکی ، مسیر جریان است که جریاِن الکتریکی عموماً از طریق یک سیم در. الکترونیکی از اجزای مختلفی تشکیل می شود

 .  گردش می کند

را شروع و متوقف می کند، آن هم یا با بازگذاشتن دیگری ، خوِد کلید یا سویچ است ؛ وسیله ای که گردش جریان الکتریکی •

.  طع و وصل می شوندترانزیستورها هیچ قطعه ی متحرکی ندارند و تنها با عالیم الکتریکی ق. مسیر جریان یا مسدود کردن آن

 .   قطع و وصل شدِن ترانزیستورها ، کار ریزپردازنده ها را میسر می سازد

 



 نیمه هادی ها و جریان الکتریسته ● •

تار بلورین آن تغییر می با اضافه کردن چند نوع ناخالصی معین به سیلیکون یک ترانزیستور، ساخ•

اگر به سیلیکون، فلز بور اضافه کنید، سیلیکوِن . کند، و خاصیت هدایت الکتریسته ی آن بهتر می شود 

اگر به سیلیکون، فلز . تولید می شود که فاقِد الکترون است (  POSITIVEمخفف  P) Pمثبت یا نوِع 

به دست می آید که شامل تعداد (  NEGATIVEمخفف  N ) Nفسفر اضافه نمایند ، سیلیکوِن منفی یا نوع 

 .  بسیار زیادی الکترون آزاد است

 



 حالت های قطع و وصل یک ترانزیستور ● •

 . منبع ، گیت ، مخرج : از سه پایانه تشکیل می شوند رانزیستورها ت( الف•

 .  توده ای از سیلیکون نوع مثبت را گرفته اند در ترانزیستور نوع منفی ، هم منبع و هم مخرج بار منفی دارند و روی ( ب•

یلیکون نوع مثبت ، جذِب منطقه ی زیریِن گیت هنگامی که ولتاژ مثبت به گیت وارد می شود ، الکترون های موجود در س( ج •

 .  می شوند ، و یک کانال الکترونیکی بین منبع و مخرج را شکل می دهند 

در این حالت ، . ا شده و به سمت مخرج می روندهنگامی که ولتاژ مثبت به مخرج وارد می شود ، الکترون ها از منبع جد( د•

 .  ترانزیستور ، وصل است

• مسیر جریان از بین . بین منبع و مخرج نمی گردند اگر ولتاژ از روی گیت برداشته شود ، الکترون ها جذِب منطقه ی واقع ( ه

. می رود ، و ترانزیستور به حالت قطع در می آید  




