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 تحدد المقاومةتأثٌرات العوامل التً  ٢الشكل رقم  البٌنً SiCالعوامل التً تحدد المقاومة أسفل سطح  ١الشكل رقم 

 البٌنً SiCأسفل سطح 

 Mitsubishi Electricشركة 

 جامعة طوكٌو

 

 ٥٥٣٣ رقم

 

 

 

 

 

وجامعة طوكيو ُتجريان القياس الكّمي للعوامل المتعلقة بخفض  Mitsubishi Electricشركة 

 ( بمقدار الثلثينSiCمقاومة أشباه موصالت الطاقة المصنوعة من كربيد السيليكون )

 

( وجامعة طوكٌو الٌوم عن اعتقادهما ٦٥٥٣)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٧١٥٢ديسمبر  ٣طوكيو، 

بأنهما أول من قام بإجراء القٌاس الكّمً لتأثٌرات ثالث آلٌات لتشتت اإللكترونات من أجل تحدٌد مقاومة أجهزة أشباه موصالت الطاقة 

البٌنً  SiCلمقاومة الموجودة أسفل سطح ( الموجودة فً وحدات أشباه موصالت الطاقة. واكتشفتا أن اSiCالمصنوعة من كربٌد السٌلٌكون )

ٌمكن خفضها بمقدار الثلثٌن من خالل منع تشتت اإللكترونات بواسطة الشحنات، ومن المتوقع أن ٌساهم هذا االكتشاف فً تقلٌل استهالك 

 .SiCالطاقة فً معدات الطاقة من خالل خفض مقاومة أشباه موصالت الطاقة المصنوعة من 

 

تحسٌن التصمٌم والمواصفات لترانزستورات تأثٌر المجال المصنوعة من أشباه  Mitsubishi Electricستواصل شركة وبالُمضً قدًما،  

. SiC( من أجل زٌادة خفض المقاومة فً أجهزة أشباه موصالت الطاقة المصنوعة من SiC MOSFETالموصالت ذات األكسٌد المعدنً )

( فً مدٌنة سان فرانسٌسكو ٢٥١٢لعام  IEDMاألمر فً المؤتمر الدولً لألجهزة اإللكترونٌة ) وتم اإلعالن عن هذا اإلنجاز البحثً فً بادئ

 ((.PSTدٌسمبر )بالتوقٌت الباسٌفٌكً ) ٤بوالٌة كالٌفورنٌا فً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلنجلٌزي األصلً للحصول على ص إن هذا النص ترجمة للنص اإلنجلٌزي الرسمً لهذا اإلصدار الجدٌد، وقد تم تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى الن

 التفاصٌل و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.

http://www.mitsubishielectric.com/
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ٌّن من تحلٌالت  لألجهزة الُمصّنعة أن الشحنات واالهتزاز الذري لهما التأثٌر الغالب على تشتت اإللكترونات  Mitsubishi Electricلقد تب

البٌنً. وتم قٌاس تشتت اإللكترونات تحت تأثٌر االهتزاز الذري باستخدام تقنٌة من جامعة طوكٌو. ورغم التسلٌم بأن تشتت  SiCأسفل سطح 

ٌَّد بثالثة عوامل، وهً خشونة سطح  SiCاإللكترونات أسفل سطح  البٌنً واالهتزاز الذري،  SiCالبٌنً والشحنات أسفل سطح  SiCالبٌنً ُمق

ذي سطح مستٍو، الذي تتدفق فٌه  SiC-MOSFET، فإن مساهمة كل عامل لم تكن واضحة. لذلك، تم تصنٌع جهاز (١)انظر الشكل رقم 

البٌنً بمسافة عدة نانومترات تقرًٌبا، من أجل إثبات تأثٌر الشحنات. ونتٌجة لذلك، توصلت شركة  SiCاإللكترونات بعًٌدا عن سطح 

Mitsubishi Electric غٌر مسبوق، وهو أن خشونة سطح  وجامعة طوكٌو إلى إثباتSiC  البٌنً لها تأثٌر ضعٌف بٌنما التأثٌر الغالب كان

 (.٢البٌنً واالهتزاز الذري )انظر الشكل رقم  SiCللشحنات أسفل سطح 

تحقق سابق ذي سطح مستٍو، فإن المقاومة انخفضت بمقدار الثلثٌن بفضل منع تشتت اإللكترونات، و SiC-MOSFETبالمقارنة مع جهاز  

البٌنً. وقد كان للجهاز السابق ذي السطح المستوي الُمستخدم  SiCذلك من خالل جعل اإللكترونات تتدفق بعًٌدا عن الشحنات أسفل سطح 

 .Mitsubishi Electricالُمصنَّع بواسطة  SiC-MOSFETللمقارنة هٌكل السطح البٌنً ذاته لجهاز 

 

القٌام بالتصمٌم والتصنٌع وتحلٌل العوامل التً تحدد المقاومة بٌنما تولّت جامعة  Mitsubishi Electricوألغراض االختبار، تولّت شركة 

 طوكٌو قٌاس العوامل الخاصة بتشتت اإللكترونات.

 

 معلومات عامة 

ن زٌادة الكفاءة وتقلٌل تتطلب ُمعدات الطاقة الُمستخدمة فً األجهزة اإللكترونٌة المنزلٌة واآلالت الصناعٌة والقطارات وما إلى ذلك الجمع بٌ

على التعجٌل باستخدام أجهزة أشباه موصالت الطاقة المصنوعة  Mitsubishi Electricالحجم قدر اإلمكان. وفً هذا اإلطار، تعمل شركة 

وعة من فً وحدات أشباه موصالت الطاقة، التً ُتعد مكونات رئٌسٌة فً معدات الطاقة. إن أجهزة أشباه موصالت الطاقة المصن SiCمن 

SiC ( تمنح مقاومة أقل من أجهزة أشباه موصالت الطاقة التقلٌدٌة المصنوعة من السٌلٌكون(Si ومن أجل مواصلة خفض المقاومة بها، من ،

البٌنً فهًما صحًٌحا. ولكن كان من الصعب إلى وقتنا الحاضر قٌاس العوامل التً تحدد  SiCالُمهم أن نفهم خصائص المقاومة أسفل سطح 

 اومة وتحدد تشتت اإللكترونات على نحو منفصل.المق

 

 االستفسارات

 
 االستفسارات اإلعالمٌة

 قسم العالقات العامة
 Mitsubishi Electricشركة 

prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 
www.MitsubishiElectric.com/news/ 

 
 استفسارات العمالء

 مركز البحث والتطوٌر للتقنٌات المتقدمة
 Mitsubishi Electricشركة 

www.MitsubishiElectric.com/ssl/contact/company/rd/form 
www.MitsubishiElectric.com/company/rd/ 
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### 

  ElectricMitsubishiنبذة عن شركة 

)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٠٥مع أكثر من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات ٦٥٥٣ ًٌ ( شركة رائدة عالم

ات واالتصاالت وتنمٌة الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعد
 Mitsubishiالبناء. ومن خالل تبنً روح عبارة الشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 

Electric  ٤،٢٣٢،٦لتكون شركة صدٌقة للبٌئة إلثراء المجتمع بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة حجم مبٌعات إجمالٌة للمجموعة بمقدار 
ٌُرجى زٌارة:٢٥١٢مارس  ٣١ملٌار دوالر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً  ٣٢،٢ملٌار ٌن )  . للحصول على مزٌد من المعلومات، 

http://www.MitsubishiElectric.com 
 ٢٥١٢مارس  ٣١ًٌنا للدوالر األمرٌكً، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً  ١١٢*بسعر صرف 


