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  انواع ديود
می توان انواع ديودها را  Nو  P   به کمک نيمه هادی نوع 

در ادامه بحث بعضی از اين . با کاربرد های ويزه ساخت 
  . ديودها را به اختصار مورد بررسی قرار می دهيم 

اين ديود برای يکسو  :ديود يکسو کننده معمولی 
سازی ی يک طرفه  کردن  ولتازهای متناوب به کار می 

حدود  )  If(رود اين ديود ها برای  جريانهای متوسط 
ma۵ديودهای يکسو کننده . ساخته می شوند  ١٠٠٠تا  ٠٠

 ۶٠تا  ۵٠معمولی   فقط می توانند در محدوده فرکانس 
ای باال       هرتز کار کنند و برای يکسو سازی در فرکانسه

بايد از ديودهای سريع گران قيمت هستند و در بازار به 
  . سادگی يافت نمی شوند استفاده کرد 

اين ديود يرای يکسو سازی   :ديود اتصال نقطه ای 
ولتاز متناوب در فرکانسهای خيلی زياد ساخته می شود 

ر سازی امواج جنس اين ديود  زرمانيم است و برای آشکا
شکل       . دريافت شده   در راديو و تلويزيون به کار ميرود 

ظاهری اين ديود با ساير ديودها فرق چندانی ندارد ولی 
اين       . بدنه انها را شيشه ای می ساختند " سابقا

  . مل کننداين ديودها جريان خيلی کمی را ميتوانند تح

در باياس ) ديود( PNوقتی يک اتصال  :ديود خازنی 
معکوس قرار می گيرد يک اليه سد يعنی اليه ای که هيچ 

بين دو . بار الکتريکی  و يا الکترون در آن وجود ندارد 
به وجود می آيد ولتاز   Nو  Pسطح نيمه هادی نوع  

معکوس بيشتر باشد عرض اليه سد نيز بيشتر ميشود  
راين با تغييرات ولتاز معکوس دو سر خازن عرض اليه بناب

اين حالت را می توان بعنوان يک . ای سد نيز تغيير  ميکند 
  Nو   Pدو نيمه هادی نوع . خازن متغيير در نظر گرفت 

به عنوان دو   جوشن خازن و اليه ی سد دی الکتريک 
بنابراين ديود خازنی يا وارکتور يک . خازن عمل می کند

با . است   که در حالت معکوس به کار می رود  PNل اتصا
تغيير ولتاز معکوس دو سر اين نوع ديود ظرفيت خازنی آن 
تغييرمی کند  ظرفيت ديود های خازنی از محدوده ی 

  . پيکوفاراد است  

نمی   PNديود های معمولی اتصال  :ديود  شاتکی 
توانند خيلی سريع قطع و وصل شوند برای باال 

عت قطع و وصل در يک ديود بردن سر
بعنوان مثال چند ميليارد بار در ثانيه از 

ديودهای . ديودهای شاتکی استفاده می کنند 
شاتکی از نيمه هادی و فلز ساخته می شوند و 
به علت قابليت هدايت االکتريکی زياد فلز 

 .زمان تاخير اين نوع ديودها بسيار کم است 
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ها ديودهای LED: ( LED(ديودهای نور دهنده 
مخصوصی هستند که اگر در باياس موافق 

تا  ٢قرار گيرند و جريان حدود ) مستقيم (
ميلی آمپر از آن عبور کند از خود نور  ٢٠

   LEDساطع می کنند ساختمان داخلی يک  
و يک انعکاس دهنده نور  PNاز يک اتصال 
  تشکيل شده است

ها به رنگ های  LEDنور ساطع شده از                
زرد شبز و آبی است شکل فيزيکی . قرمز 

قسمت نور دهنده اين ديودها را به صورت 
از . مربعی و مثلثی می سازند . نيم کروی 
به عنوان المپ سيگنال در  LEDديودهای 

مدارها و دستگاهای الکترونيکی استفاده می 
  .شود

ولتازهای  LEDهنگام عبور از جريان از                
افت می   LEDولت دو سر  3.3تا  1.7معادل
مقدار دقيق افت ولتاز بستگی به مقدار . کند 

  .جريانی دارد که از ديود عبور می کند

يکی از موارد کاربرد ديود نور دهنده نمايش               
الفبای عددی شامل اعداد از صفر تا نه است 

ين منظور  يک قطعه الکترونيکی برای ا. 
متشکل از هفت  عدد ديود نور دهنده مطابق 

با خاموش و روشن کردن . شکل می سازد 
قطعات مختلف به سادگی ميتوان اعداد صفر 

به اين . تا نه را روی نمايشگربه وجود آورد 
  .     سگمنت می گويند –قطعه الکترونيکی سون 

ا به صورت آند مشترک سگمنت ها ر –سون               
  .و کاتد مشترک می سازند

عدد ديود نور دهنده  ٣۵قطعه ديگری شامل                
. که به صفحه نمايش ماتريسی معروف است

با اين نمايشگر ماتريسی می توان اعداد و 
  . حروف الفبا را نشان داد 

های دو رنگ نيز به بازار  LEDبه تازگی                
ها در حقيقت LEDاين نوع . ه اند عرضه شد

مجزا معموال به رنگ سبز و  LEDدو عدد 
قرمز است اين ديودها دارای سه پايه هستند 
که يکی از پايه ها مشترک بوده و دو پايه 
  .ديگر هر کدام مربوط به يکی از ديودها ست

ها وجود دارند که دو LEDنوع ديگری از                
مختلف توليد می کنند  پايه هستند و سه رنگ

. 
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  ديودها ينامگذار
  :كنند يم استفاده ريز مهم روش سه از ودهايد ينامگذار يبرا

  ييكايامر روش -١
  يياروپا روش -٢
 يژاپن روش  -٣

                                        شود يم نوشته وديد شماره   1N از بعد . شوند يم مشخص  1N عالمت لهيوس به ودهايد روش نيا در : ييكايامر روش – الف

  .باشد يم  1N60 اي 1N4001  مانند         

 : مانند كردند يم مشخص شماره تعداد اي و OA حروف با را ودهايد تمام گذشته در روش نيا در  :يياروپا روش   - ب

OA34                  

   كار به  ونيزيتلو و ويراد مدارات در كه ييودهايد  . كرد رييتغ ريز صورت به ينامگذار روش بعد به 1960 سال از       

      سه و حرف سه با باشد يم مخصوص مدارات در آنها  كاربرد كه ييودهايد و شوند يم مشخص شماره سه و حرف دو با        

   :باشد يم ريز شرح به حروف يمعان يا شماره سه و يحرف دو روش  در . شوند يم مشخص شماره       

    C حرف و ميسيليس جنس از وديد يبرا A حرف . باشد يم وديد در رفته بكار يهاد مهين جنس كننده مشخص :اول حرف      

  . روديم بكار موانيانت يبرا R حرف و ميتديا يبرا D حرف و ديارسن ميگال يبرا                   

   Y حرف و يخازن وديد يبرا B حرف و قدرت كم يمعمول وديد يبرا A حرف. باشد يم وديد نوع كننده مشخص  : دوم حرف   

   وديد  شماره  حروف از بعد . رود يم بكار زنر يودهايد يبرا Z حرف و قدرت پر كننده كسوي يها وديد يبرا                 

  . شود يم آورده                 

  يوميسيليس يخازن وديد BB105 و  يوميسيليس كسوكنندهي يمعمول وديد BA148 :   مثال                

                         AEY18 يتونل وديد BXY29 فركانس كننده برابر چند وديد  

                        BY179 قدرت كننده كسوي وديد BZX29 زنر  وديد  

    آن دنبال به و شود يم استفاده ديآ يم آن دنبال به كه  S حرف  و1 عدد از ينامگذار روش نيا در  :يژاپن روش – ج

   مشخصات كتاب به مراجعه با و باشد ينم مشخص وديد نوع و جنس روش نيا در كه آمد خواهد شماره                        
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   .آورد دست به را وديد مشخصات توان يم                       

   A حرف زنر يها وديد يبرا موارد اغلب در. باشد يم زنر وديد 1S3010A واركتورو وديد 1S310 : مثال                    

  . رديگ يم قرار شماره آخر در                            

   

   يم ريز شرح به روديم كار به يطراح در شتريب كه ودهايد يكيالكتر يها مشخصه نيمهمتر : ودهايد در حد ريمقاد

   :باشد يم                                     

 وديد  سر دو در مخالف اسيبا در  كه يمعكوس ولتاژ حداكثر ) :Vr (مجاز معكوس ولتاژ مميماكز -١

 يتكرار يكلهايس دامنه مميماكز اي و ثابت اي يا لحظه يها ولتاژ جمع تواند يم ولتاژ نيا. رديگ قرار توانديم
 . روديم بكار متناوب يها ولتاژ يبرا  Vrm و ثابت يولتاژها يبرا  Vr عالمت.  باشد

  شيگرا در كه متوسط اي ميمستق انيجر مقدار  ) :If (وديد متوسط اي ميمستق انيجر  مميماكز -٢

  . ميده عبور وديد از ميهست مجاز ميمستق

 وديد در كلهايس تكرار صورت به كه است  يانيجر دامنه حداكثر ) :I frm (يتكرار  انيجر مميماكز -٣

  .گردد يم يجار

 كوتاه اريبس يا لحظه در وديد كه يانيجر حداكثر از عبارتست ) :I fsm (يا لحظه انيجر مميماكز -۴

 .كند تحمل تواند يم) هيثان يليم اي هيثان كرويم چند حدود(

 . باشد يم ونديپ محل در تحمل قابل حرارت درجه حداكثر  :حرارت درجه مميماكز -۵
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  زيستورهانامگذاري تران
  
  
  

گرجه تعدادي از كارخانه جات . براي نامگذاري ترانزيستورها ، سه روش مشهور در دنيا وجود دارد 
  :آن سه روش ، عبارتند از . در گوشه و كنار دنيا از سيستم نامگذاري خاصي استفاده مي نمايند

  
  نامگذاري روش ژاپني -
 نامگذاري روش اروپايي  -
 ذاري روش آمريكايينامگ -

  
  . اينك نامگذاري هر يك از سه روش فوق توضيح داده خواهد شد

  
 شروع  كرده و به 2  در اين سيستم ،نامگذاري ترانزيستور را با عدد :نامگذاري روش ژاپني 

  را D  و A ، B ،C ، يكي از چهار حرف S2بعد از حرف و عدد .  را مي اورندSدنبال آن حرف 
  : كه هر يك مفاهيمي به شرح زير دارندقرار مي دهند

  
 مي تواند كار ، نيز فركانسهاي باال  در  بوده وPNP  نشان دهنده ترانزيستور از نوع  A حرف - 1

  .) hf(كند 
  بوده و در فركانسهاي كم  ، نبز مي تواند كار PNP نشان دهنده  ترانزيستور از نوع  B حرف - 2

    .)lf(كند 
  بوده و در فركانسهاي باال ، نيز مي تواند كار NPN  ترانزيستور  از نوع  نشان دهندهC حرف - 3

  .كند 
  بوده و در فركانسهاي كم ، نيز  مي تواند كار NPN نشان دهنده  ترانزيستور از نوع D حرف  - 4

  .كند 
ادير  رقم عدد قرار مي گيرد كه با مراجعه به جدول ، ميتـوان مقـ               4 يا   3 ،   2بعد از اين حروف تعداد      

در اين سسيـستم حـروف روي ترانزيـستور ، مـشخص            . هاي الكتريكي ان را به دست آورد         مشخصه
و همچنين حدود قدرت آن مـي باشـد         )  ژرمانيم يا سيليسيم    ( هادي بكار رفته       كننده جنس نيمه  

 بـا محـدوده    NPNنـشان دهنـده ترانزيـستور از نـوع      2SC829شـماره  مثال المان سه پايه اي به
 را قيـد نمـي      2Sروي اكثـر ترانزيـستورها ، حـرف         . كه بـر   الزم به ذكر است   . سي باال ميباشد    فركان

  . مي باشد2SC829 همان  C829نمايند ، مثال 
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  ، ترانزيستور را با حرف1960در نامگذاري روش اروپايي ، تا سال  : نامگذاري روش اروپايي
OC   و OD   مشخص مي كردند ، كه  و با دو ، سه  يا چهار عدد به دنبال آنOC   بـراي ترانزيـستور 

در ايـن روش    . OC72ماننـد   . قدرت بكـار مـي رفـت         براي ترانزيستورهاي    ODهاي  كم قدرت و      
  و يا جنس نيمه هادي بكار رفته و يا محدوده فركانسي ) NPN-PNP(نامگذاري ، نوع ترانزيستور 

  . نبود آن مشخص 
بدين نحو كه ترانزيـستورر هـاي       . رانزيستورها  تغيير كرد     سيستم نامگذاري ت   به بعد ،     1960از سال   

كترونيكي عمومي بيشتر با دو حرف و سـه شـماره ، و   بكار رفته در راديو و تلويزيون و يا در وسايل ال     
ماننـد ترانزيـستور شـماره      . ترانزيستورهاي خاص ، با سـه حـرف و دو شـماره مـشخص مـي شـوند                 

BUX38      در . سهاي راديويي با جريان و ولتاژ زياد بكار برده مي شـود               كه اين ترانزيستور در فركان
  . اين مبحث روش نامگذاري با دو حرف و سه شماره گفته خواهد مي شود 

  
 و Aد هنده جنس نيمه هادي است كه اگر از ژرمانيم باشد با حـرف               حرف اول در اين روش ، نشان      

  .  مشخص مي نمايندB اگر سيليسيم باشد با حرف 
  

 استفاده مي نمايند كه معاني هر يك از اين حروف بـه             Uو يا   C ، D،F،L،S دوم را از حروف      حروف
  :شرح زير مي باشد 

  
C : فركانس كار كم –ترانزيستور كم قدرت . 
D :  فركانس كار كم -ترانزيستور قدرت .  
F : فركانس كار زياد –ترانزيستوركم قدرت  .  
L : فركانس كار زياد–ترانزيستورقدرت   
S : ترانزيستور كم قدرت بعنوان سوييچ بكار مي رود .  
U :رود  ترانزيستورهاي قدرت بعنوان سوييچ بكار مي .  
  

نشان دهنده سري ترانزيستور مي باشد كه با استفاده از ايـن ترانزيـستور و جـدول                 سه شماره بعد ،     
بعنـوان مثـال مشخـصات ظـا هـري ترانزيـستور             . مشخصات الكتريكـي ترانزيـستور را بدسـت آورد        

BC107 به اين شرح است   : 
B : جنس ترانزيستور از سيليكون مي باشد .  
C : ترانزيستور كم قدرت بوده و در فركانس كم مي تواند كار كند  

         
مشخصات الكتريكي را با  مراجعه به كتاب مشخصات ترانزيستور و پيدا كـردن جـدول مربوطـه بـه                    

 ، ترانزيستور كم قدرت بوده ،جنس آن از         BF480  مشخصات ظاهري ترانزيستور     او ي . دست آوريد   
در ايـن سيـستم نامگـذاري نـوع         . نيـز مـي توانـد كـار كنـد           ) 1GHz(سيليسيم و با فركانس زياد      

  .از روي حروف ترانزيستور مشخص نيست) npn-pnp(ترانزيستور 
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مانهـاي سـه قطبـي را بـا         وش  نامگذاري ، ترانزيستورو ال     در اين ر   :نامگذاري به روش امريكايي   
. با تعداد رقم بعنوان شـماره سـري بـه دونبـال آن مـي آيـد                  .  مشخص مي سازند     2Nحرف و عدد    

  . مشخص مي سازد ) مانند ديود( فقط المانهاي سه قطبي را از المانهاي دو قطبي 2 و عدد Nحرف
ن مي آورند و با توجه به جدول مشخـصات المانهـا ،نـوع              با توجه به شماره هاي بعدي كه به دنبال آ         

  :مثال . المان و همچنين مشخصات الكتريكي آن را بايد به دست آورد 
  

 2N3055= كه در فركانس هاي كم كار  مي كند  ) npn(ترانزيستور قدرت 
 UJT =                                       (2N2646(ترانزيستور تك اتصالي

 2N1842 =                                                              ر تريستو
 2N6139 =                                تراياك                                 
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با استفاده .  سبكهاي مختلف  ترانزيستورها عبارتند از كوچك ، متوسط ، بزرك و نوع تثبيت كننده 
در اين ميان مي توان . ماره ترانزيستور مي توانيد اطالعات مختلفي در مورد آن بدست اوريد از ش

 ، FET، SCRهمچنين مي توانيد . نوع مناسب  بودن براي فركانسهاي پايين يا باال را نام برد
  . ، و يا اپتو ايزوالتور ها  را تشخيص دهيد MOSFETتراياك ، 
• A :مشخص كرده و بكي كمتر از تعداد  پايه هاي فعال اين عدد نوع ترانزيستور را 

 .موجود در قطعه مي باشد
• B : ژاپني)EIAJ ( يا آمريكايي)EIA ( بودن آنرا مشخص مي كند. 
• C : كاربرد ترانزيستور وNPN يا  PNP بودن انرا مشخص  مي كند   . 
• 2N : ، نشان دهنده ترانزيستورFET،  SCRو يا تراياك  مي باشد. 
• 2SA :نزيستور تراPNP فركانس باال  
• 2CB : ترانزيستورPNP فركانس پايين  
• 2SC : ترانزيستورNPNفركانس باال . 
• 2SD : ترانزيستورNPNفركانس پايين  
•  2SJ  :FET  از نوع P-Channel 
• 2SK :FET  از نوع N-Channel 
• 3SK :MOSFET  از نوع N-Channel 
• 3N :MOSFETتراياك دوتايي ،  
• 4N  :ر يا اپتو كوپلراپتو ايزوالتو 

  
 است و براي  PNP يا  NPNبا نگاه كردن به شماره ترانزيستور متوجه مي شويد كه نوع آن 

سوندي كه بعد از آخرين عدد مي آيد نشاندهنده 1حرف پ. چه فركانسي مناسب ميباشد 
 يا  Bتوجه داشته باشيد اگر حرف .نمونه بهبود يافته در مقايسه با ساير ترانزيستورها مي باشد

C  به عنوان پسوند مورد استفاده قرار گرفته باشند ترانزيستورهاي مزبور بسيار بهتر از 
  .  مي باشند Aترانزيستورهاي مشابه با پسوند 
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