
                 

 

 

 

  ؟ الترانزیستور مخترع ھو من

 

  ١٩٤٧يف سنة  Bell Labsصورة ألول ظهور لعنرص الرتانزيستور الذي تم اخرتاعه بواسطة مختربات بيل 

  point contact transistorأطلق عىل هذا الرتانزيستور اسم 

  :الرتانزستور قصة اخرتاع 

التي اخرتعها الس̺ فلمنغ الذي ساعد ماركو̹ يف ، قبل وجود الرتانزستور كانت هناك ص̲مات الراديو

  .تجاربه املبكرة

  

عندما اكتشف انه إذا كان بحوزته أنبوب مفرغ بقطب̼ ،  ١٩٠٤وقد أنتج ص̲مه األول يف العام 

يف فيينا  ١٩٠٦ويف العام . موجات السلكية أحده̲ ساخن واآلخر بارد فانه باإلمكان الكشف عن

قطبا ثالثا ووجد أن ذلك سيجعل من ، أضاف روبرت فون ليʫ املنكب عىل مسألة اإلشارات الهاتفية

  .اإلشارات الضعيفة أقوى وأعىل بكث̺

  

  .وقد قدر لألمري˕ يل دو فورست تحس̼ ذلك
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لكنه أكʳ موثوقية وامʰ ، له ص̲مات الراديوفان الرتانزستور يعمل كل ما تعم، ومن ناحية أخرى

وقد أظهرت أوىل الرتانزستورات للمرة . واصغر وال يحتاج إال لجزء م̲ تتطلبه الص̲مات من كهرباء 

وجون باردين وولرت برات̼ يف مختربات رشكة بل تلفون يف الواليات ، األوىل من قبل ويليام شوكيل

  . ١٩٤٨املتحدة األمريكية يف العام 

  

 Walter Brattain الرتانزيستور ومخرتع John Bardeen اليسار عىل،  William Shockley الجالس

  ١٩٥٦ سنة نوبل جائزة عىل الحائزين الثالثة وهم اليم̼ عىل

 كمقاومات تعمل وال الكهرباء توصل ال والجرمانيوم السليكون مثل مواد أن املخرتع̼ هؤالء اكتشف

  .لها

 مواد يف يوجد حيث،  العا̬ يف الوجود شائع عنرص هو فالسيلكون) . نواقل نصف( أنها، وبالحقيقة

  .والكوارتز والصوان الرمل مثل

 يظهر أن يستطيع السليكون إىل أخرى مادة من ضئيلة مقادير بإضافة انه شوكيل اكتشف وقد

  .عربه الكهرباء مرور عىل السليكون بها يرد التي الكيفية
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  .الحديثة الدقيقة الكهربائية الدارات كل تطور إىل االكتشاف هذا قاد وقد

  

  الرتانزيستور شكل تطور

  

  االسم  العام  االسم  العام
١٩٤٨  POINT CONTACT TRANSISTOR  ١٩٦٠  PLANAR TRANSISTOR  
١٩٥٠  SINGLE-CRYSTAL GERMANIUM  ١٩٦٠  MOS TRANSISTOR  
١٩٥١  ALLOY JUNCTION TRANSISTOR  ١٩٦٠  INTEGRATED CIRCUITS  
١٩٥٢  ZONE MELTING AND REFINING  ١٩٦١  INTEGRATED CIRCUITS  
١٩٥٢  SINGLE-CRYSTAL SILICON      
١٩٥٥  DIFFUSED -BASE TRANSISTORS      
١٩٥٧  OXIDE MASKING      
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