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 مقذمه

اش غبِٟب پيؽ ، ٘يبش ثٝ وٙتسَ لدزت اِىتسيىي دز غيػتٓ ٞبي ٔحسن ٔٛتٛزٞبي اِىتسيىي ٚ وٙتسَ وٙٙددٜ  

ِئٛ٘دبزد ؾدد ودٝ اش مٖ ٔدي      -ٞبي قٙؼتي احػبظ ٔي ؾد . ايٗ ٘يبش ، دز اثتدا ٔٙدس ثٝ ظٟٛز غيػتٓ ٚازد 

ثٝ دغت مٚزد . اِىتسٚ٘يه لددزت ، ا٘مبثدي دز    dcٔتغيسي ثساي وٙتسَ ٔحسوٟبي ٔٛتٛزٞبي  dcتٛاٖ ِٚتبض 

 ٔفْٟٛ وٙتسَ لدزت ، ثساي تجديُ لدزت ٚ وٙتسَ ٔحسوٟبي ٔٛتٛزٞبي اِىتسيىي ، ثٝ ٚخٛد مٚزدٜ اغت .

اِىتسٚ٘يه لدزت تّفيمي اش اِىتسٚ٘يده ، لددزت ٚ وٙتدسَ اغدت . دز وٙتدسَ ، ٔؿحكدبت حبِدت پبيدداز ٚ         

ٔي ؾٛد . دز لدزت ، تدٟيصات غبوٗ ٚ ٌسداٖ لدزت خٟت تِٛيد ديٙبٔيه غيػتٓ ٞبي حّمٝ ثػتٝ ثسزغي 

، ا٘تمبَ ٚ تٛشيغ لدزت اِىتسيىي ٔٛزد ٔطبِؼٝ لساز ٔدي ٌيدسد . اِىتسٚ٘يده دزثدبزٜ لطؼدبت حبِدت خبٔدد ٚ        

ٔدازٞبي پسداشؼ غيٍٙبَ ، خٟت دغتيبثي ثٝ اٞداف وٙتسَ ٔٛزد ٘ظس تحميك ٚ ثسزغي ٔي وٙد . ٔي تدٛاٖ  

 .زت اِىتسيىيچٙيٗ تؼسيف وسد : وبزثسد اِىتسٚ٘يه حبِت خبٔد ثساي وٙتسَ ٚ تجديُ لد اِىتسٚ٘يه لدزت زا

اِىتسٚ٘يه لدزت ٔجتٙي ثس لطغ ٚ ٚقُ افصازٞبي ٘يٕٝ ٞبدي لدزت .ثب تٛغؼٝ تىِٙٛٛضي ٘يٕٝ ٞبدي لدزت ، 

يؿدسفت  تٛا٘بيي دز وٙتسَ لدزت ٚ غسػت ٚ ٚقُ افصازٞبي لدزت ثٝ طٛز چؿٍٕيسي ثٟجدٛد يبفتدٝ اغدت . پ   

تىِٙٛٛضي ٔيىسٚپسغػٛز / ٔيىسٚوبٔپيٛتس تبثيس شيبدي زٚي وٙتسَ ٚ اثداع زٚؾٟبي وٙتسَ ثساي لطؼبت ٘يٕٝ 

( ٘يٕٝ ٞبديٟبي لدزت اغدتفبدٜ ٔدي وٙدد     1ٞبدي لدزت داؾتٝ اغت . تدٟيصات اِىتسٚ٘يه لدزت ٔدزٖ اش )

تسٚ٘يه ثٟسٜ ٔي خٛيد وٝ دازاي لدزت ٚ ( اش ٔيىسٚاِى2وٝ ٔي تٛاٖ مٟ٘ب زا ٔب٘ٙد ٔبٞيچٝ دز ٘ظس ٌسفت ، ٚ )

 ٞٛؼ ٔغص اغت .

ٖ دز مٛد ا تكدبـ دادٜ اغدت ٚ أدسٚشٜ اش    اِىتسٚ٘يه لدزت ، خبيٍدبٜ ٟٕٔدي دز تىِٙٛدٛضي ٔددزٖ ثدٝ  د      

ٔحكٛالت قٙؼتي ثب لدزت ثبال ٔب٘ٙد وٙتسَ وٙٙدٜ ٞبي حسازت ،٘ٛز ، ٔٛتٛزٞب ، ٔٙبثغ تغريٝ لدزت ، غيػتٓ 

غيػتٓ ٞبي ِٚتبض ثبال )فؿبز لٛي( ثب خسيبٖ ٔػتميٓ اغتفبدٜ ٔي وٙٙد . ٔؿدىُ   ٞبي ٔحسن ٚغبيُ ٘مّيٝ ٚ

ٗ وسد ، ثٛيطٜ ثبزٚ٘د ٔٛخٛد دز تٛغؼٝ افصازٞبي لددزت ٚ  يثتٛاٖ حد ٔسشي ثساي وبزثسد اِىتسٚ٘يه لدزت تؼي

 ٔيىسٚپسٚغػٛزٞب ، حد ٟ٘بيي اِىتسٚ٘يه لدزت ٘ب ٔؿحف اغت.
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 تاريخچه الكترونيك قذرت 

ؾسٚع ؾد . غپع ، ثٝ تددزيح   1911ِىتسٚ٘يه لدزت ثب ازائٝ يىػٛ غبش لٛظ خيٜٛ اي ، دز غبَ تبزيحچٝ ا

يىػٛ غبش تب٘ه فّصي ، يىػٛ غبش الٔپ  بء ثب ؾجىٝ لبثُ وٙتسَ ، ايٍٙٙيتسٖٚ ، فب٘ٛتسٖٚ ، ٚ تبيساتسٖٚ ازائٝ 

 ؾد٘د . تب دٞٝ پٙدبٜ ثساي وٙتسَ لدزت اش ايٗ افصازٞب اغتفبدٜ ٔي ؾد . 

تٛغط ثبزديٗ ، ثساتيٗ ، ٚ  1948ِيٗ ا٘مبة دز قٙؼت اِىتسٚ٘يه ثب ا تساع تسا٘صيػتٛز غيّيىٛ٘ي دز غبَ اٚ

ٔدسٚشي ٔدديٖٛ ايدٗ    غبش ؾد . اغّت تىِٙٛٛضي ٞدبي اِىتسٚ٘يده پؿدسفتٝ ا    ؾبوّي ، دزمشٔبيؿٍبٜ تّفٗ ثُ ، م

يىسٚاِىتسٚ٘يه خديد ثٝ ٚخٛد مٔد ٔ ا تساع اغت . دز طي غبِٟب ، ثب زؾد ٚ تىبُٔ ٘يٕٝ ٞبديٟبي غيّيىٛ٘ي ،

دز مشٔبيؿٍبٜ ثُ ثدٝ ٚلدٛع پيٛغدت ، ا تدساع تسا٘صيػدتٛز       1956. پيؿسفت غيس ٔٙتظسٜ ثؼدي ٘يص ، دز غبَ 

 (  ٔؼسٚف ؾد .SCR، وٝ ثٝ تبيسيػتٛز يب يىػٛغبش لبثُ وٙتسَ غيّيىٛ٘ي ) PNPNتسيٍسداز 

تدبزي تٛغط وٕپب٘ي خٙساَ اِىتسيده ، ؾدسٚع    ثب غب ت تبيسيػتٛز 1958ا٘مبة دْٚ اِىتسٚ٘يه دز غبَ  

ؾد . ايٗ مغبش ػكس ٘ٛيٙي دز اِىتسٚ٘يه لدزت ثٛد . اش مٖ شٔبٖ ، ا٘ٛاع ٔحتّف افصازٞبي ٘يٕٝ ٞبدي لدزت ٚ 

تىٙيىٟبي ٌٛ٘بٌٖٛ تجديُ لدزت اثداع ؾددٜ اغدت . ا٘مدبة ٔيىسٚاِىتسٚ٘يده تٛا٘دبيي پدسداشؼ ا٘جدٛٞي اش        

سد٘ي ثٝ ٔب دادٜ اغت . ا٘مبة اِىتسٚ٘يه لدزت ، أىدبٖ تغييدس ؾدىُ ٚ وٙتدسَ     اطبػبت زا ثب غسػتي ثبٚز٘ى

 ثب زا٘دٔبٖ فصايٙدٜ اي فساٞٓ غب تٝ اغت .  لدزتٟبي ثبال زا

أسٚشٜ ثب پيٛ٘د اِىتسٚ٘يده لددزت ، ٔبٞيچدٝ ، ثدب ٔيىسٚاِىتسٚ٘يده ، ٔغدص ، ثػديبزي اش وبزثسدٞدبي ثدبِمٜٛ          

اِىتسٚ٘يه لدزت ظٟٛز ٔي وٙد ٚ ايٗ زٚ٘د ثٝ طٛز ٔػتٕس ادأٝ  ٛاٞد يبفت . دز غي غبَ ميٙدٜ اِىتسٚ٘يه 

ٔي دٞد ٚ ثٝ قدٛزتي  تغييس ؾىُ  ف ،لدزت ا٘سضي اِىتسيىي زا دز ٞس ٘مطٝ اش ٔػيس ا٘تمبَ، ثيٗ تِٛيد ٚ ٔكس

ٔي وٙد . ا٘مبة اِىتسٚ٘يه لدزت اش اٚا سدٞٝ ٞؿتبد ٚ اٚايُ دٞٝ ٘ٛد تحسن تبشٜ اي يبفتدٝ   ُٔٙبغجي تجدي

 اغت .
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 الكترونيك قذرت و محركهاي الكتريكي چرخان 

خٛد داؾتٝ اغت . ثٝ ثؼد تىبپٛي ؾديدي دز تٛغؼٝ ، تِٛيد ، ٚ وبزثسد ٚغبيُ ٘يٕٝ ٞبدي ٚ 1951اش غبِٟبي 

ٔيّيٖٛ ٚغديّٝ   11ٔيّيٖٛ ٚغيّٝ دز ٞس غبَ تِٛيد ٔي ؾٛد ٚ ٔيصاٖ زؾد مٖ ثيؿتس اش  111أسٚشٜ ثيؽ اش 

 دز غبَ اغت . ايٗ تؼداد ثٝ تٟٙبيي ٔؿحف وٙٙدٜ إٞيت ٘يٕٝ ٞبديٟب دز قٙبيغ اِىتسيىي اغت .

ؾسٚع ؾد .ثّٛوٟبي ثصزي لددزت   1961وٙتسَ ثّٛوٟبي ثصزي لدزت تٛغط ٘يٕٝ ٞبديٟب اش اٚايُ غبَ ٞبي 

 وٝ لجبً ثٝ چٙديٗ ويّٛ ٚات اطبق ٔي ؾد ، أسٚشٜ ٔتضٕٗ چٙديٗ ٍٔب ٚات اغت .

ٔيّيدٖٛ   5مٔپس اش  ٛد ػجٛز دٞٙد ثبِغ ثس  5/7ايٙه تِٛيد تؼداد ٘يٕٝ ٞبديٟبيي وٝ لبدز٘د خسيب٘ي ثيؿتس اش 

اغدت . ٘دسر زؾدد    ٔيّيٖٛ دالز  21غتسِيٙه يب ٔيّيٖٛ ِيسٜ ا 5/8دز غبَ اغت وٝ ازشؼ وُ اٟ٘ب دز حدٚد 

 ٘يٕٝ ٞبديٟبي لدزت وٝ ثٝ تيسيػتٛز ٔٛغٛٔٙد ثٝ پبي ٘سر زؾد تسا٘صيػتٛز زغيدٜ اغت .

ػٕدٜ تسيٗ خصء ٔدازٞبي اِىتسٚ٘يه لدزت تسيػتٛز اغت ، ٚ مٖ يه ٘يٕٝ ٞبدي غسيؼبً زاٜ ٌصيٗ اغدت ودٝ   

بٖ ٔػتميٓ ٚ خسيبٖ ٔتٙبٚة اغدت . ػٙبقدس ديٍدس    وبزوسدؼ ٔدِٚٝ وسدٖ لدزت غيػٕتٟبي اِىتسيىي خسي

ٔٛزد اغتفبدٜ دز اِىتسٚ٘يه لدزت تٕبٔي ثٝ ٔٙظٛز فسٔبٖ ٚ ٔحبفظت تسيػتٛزٞب ثٝ وبز ٌسفتدٝ ٔدي ؾدٛ٘د .    

ٍٔب ٚات ثب زٚؾٗ ٚ  بٔٛؼ وسدٖ تسيػتٛز ثب تستيت شٔب٘ي  بـ  111ٚات تب  111ٔدِٚٝ وسدٖ لدزت ثيٗ 

 أىبٖ پريس اغت .

ػتٛز وٝ يه ٌسٚٞي اش ٚغبيُ چٟبز اليٝ غيّيىٛ٘ي اغت ، ٔسوت اش ديٛد، تسيٛد ، ٚتتسٚد اغت .  ب٘ٛادٜ تيسي

ٟٕٔتسيٗ وّيد ٘يٕٝ ٞبدي لبثُ وٙتسَ وٝ دز وٙتسَ لدزت ثٝ وبز ٔيسٚد يىػٛ وٙٙدٜ لبثُ وٙتسَ غيّيىٛ٘ي 

طسفٝ  ػُٕ ودي  اغت ، وٝ يه وّيد لدزت يه طسفٝ اغت ، ٚ ٘يص تسيبن وٝ ثٝ قٛزت يه وّيد لدزت دٚ 

 وٙد. 

وّيدٞبي فٛق ٔي تٛا٘ٙد دز ػُٕ يىػٛ غبشي ، ػُٕ تجديُ خسيبٖ ٔػتميٓ ثٝ خسيبٖ ٔتٙبٚة ٚ ػُٕ تٙظيٓ 

تٛاٖ اِىتسيىي ثٝ وبز ٌسفتٝ ؾٛ٘د. خبي تؼدت ٘يػت وٝ ٔسدْ اش ديدٖ وّيدي ثٝ ا٘دداشٜ يده ثٙدد اٍ٘ؿدت     

ٝ ؾٛ٘د تيسيػتٛز ايدٗ چٙديٗ وّيدد اغدت . ايدٗ      ِٚي ثب لبثّيت تجبدَ لدزتي ٘صديه ثٝ يه ٍٔبٚات ثساٍ٘يحت
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وّيد اقٛالً يه اثصاز دٚ حبِتي )لطغ ٚ ٚقُ( اغت ، ِىٗ اٌص اش  سٚخي ٘ػجت ثٝ شٔبٖ ٔيبٍ٘يٗ ٌسفتٝ ؾٛد 

 ٔي تٛا٘د ثٝ طٛز  طي وٙتسَ ؾٛد . ِراثساي وٙتسَ ٔحسوٟبي اِىتسيىي ٔفيد اغت .

يت يب قفس دز دٚ غس  سٚخي  دٛد يده ػٙكدس ايددٜ اَ     تيسيػتٛز ثٝ ػّت لبثّيت ازائٝ يه مٔپدا٘ع ثي ٟ٘ب

يه ٔٙجغ لدزت ٘دب ٔٙبغدت زا ثدٝ     دٔي تٛا٘ ػٛة ٔي ؾٛد . غيػتٓ تيسيػتٛزيثساي ٚاٌسداٟ٘ب )ٔجدِٟب( ٔح

يه ٔٙجغ تغريٝ ٔٙبغت تجديُ وٙد . ٔثبً ايدبد يه ٔٙجغ تغريٝ خسيبٖ ٔػتميٓ اش يه ٔٙجغ تغريٝ خسيدبٖ  

يه ٔٙجغ تغريٝ فسوب٘ع ٔتغيس اش يه ٔٙجغ فسوب٘ع ثبثت ،تٙٛع شيبد اِىتسٚ٘يه ٔتٙبٚة ٚ يب ثٝ دغت مٚزدٖ 

 لدزت زا ٘ؿبٖ ٔيدٞد .
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