ﻧﻘﺶ واﻟﺘﺮ ﺑﺮاﺗﯿﻦ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮاد ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ در اﺧﺘﺮاع اوﻟﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﺟﻬﺎن

داﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﻣﺨﺘﺮع ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر – ﻗﺴﻤﺖ دوم :واﻟﺘﺮ ﺑﺮاﺗﯿﻦ

واﻟﺘﺮ ﻫﺎوﺳﺮ ﺑﺮاﺗﯿﻦ ) (Walter Houser Brattainدر ﺳﺎل  1945در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽ درآﻣﺪ ﮐﻪ
وﯾﻠﯿﺎم ﺷﺎﮐﻠﯽ آن را رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد .آنﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺳﺎل ﮐﺎر ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در  16دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ
اوﻟﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر دﻧﯿﺎ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺮاﺗﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮔﺮوه و در واﮐﺎوی ﺧﻮاص ﺳﻄﻮح ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮد؛ او
و ﺟﺎن ﺑﺎردﯾﻦ در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮاﺗﯿﻦ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺮوه را در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد
ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد )ﺷﮑﻞ  .(1ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻬﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻟﺬا اﻣﺮوزه داراﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
واﻟﺘﺮ ﻫﺎوﺳﺮ ﺑﺮاﺗﯿﻦ در ﺳﺎل  1902در ﺷﻬﺮ آﻣﻮی ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﭘﺪر وی در آنﺟﺎ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺑﻮد ،اﻣﺎ آنﻫﺎ
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل  1903ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺮاﺗﯿﻦ در ﺳﺎل  1920ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ وارد ﮐﺎﻟﺞ واﯾﺘﻤﻦ در اﯾﺎﻟﺖ
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﮐﺘﺮی ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﻨﻪﺳﻮﺗﺎ رﻓﺖ .ﺳﭙﺲ در  1928ﺑﻪ اداره ﻣﻠﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ در  1929ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻞ را ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
 AT&Tﺑﻮد ،آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﺮاﺗﯿﻦ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد را در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻞ )اﺑﺘﺪا در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﺳﭙﺲ در
ﺷﻬﺮ ﻣﻮرای ﻫﯿﻞ در اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ( ﮔﺬارﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﺟﻬﺎن
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ از »داﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﻣﺨﺘﺮع ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر« ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺗﯿﻦ در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻞ ﻋﻀﻮ آن ﺑﻮد ،وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺴﺎزد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ

ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ راه دور ﺣﻞ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺨﺘﺮﻋﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻬﺎرت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهای ﺿﺮوری ﺑﻮد :ﻧﺒﻮغ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮاﺗﯿﻦ ،دﻗﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﺎردﯾﻦ و ﺗﻬﻮ دوراﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ
ﺷﺎﮐﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه.

ﺷﮑﻞ  .1دو ﺻﻔﺤﻪ از دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮاﺗﯿﻦ ﮐﻪ در  19و  24دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،1947از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪﻫﺎی اﺧﺘﺮاع
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺎن ﺑﺎردﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ را درﯾﺎﺑﺪ .او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﭼﻮن
اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ روی ﺳﻄﺢ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ ﮔﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻞ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر را از ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ.
ﺑﺮاﺗﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و ﻗﻮه ﺗﺠﺴﻢ ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد در اﺧﺘﺮاع اوﻟﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﺗﻤﺎس ﻧﻘﻄﻪای دﻧﯿﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ
داﺷﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر درﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،دو ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ روی آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اﻣﯿﺘﺮ ) (emitterو
دﯾﮕﺮی ﮐﻠﮑﺘﻮر ) (collectorﻧﺎم داﺷﺖ .اﯾﻦ دو ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯿﺲ ) (baseﻧﺎم داﺷﺖ ،در ﺗﻤﺎس ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻨﺲ ﭘﺎﯾﻪ از ژرﻣﺎﻧﯿﻮم ﺑﻮد .ﺑﺮاﺗﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ،ﻧﻮاری از ﺟﻨﺲ ﻃﻼ را روی ﮔﻮﺷﻪ ﯾﮏ ﮔﻮه ﺳﻪﺿﻠﻌﯽ از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدهای ﻋﺎﯾﻖ اﺳﺖ .او ﻧﻮار
ﻃﻼﯾﯽ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻪﺿﻠﻌﯽ را ﺑﻪدﻗﺖ و آنﻗﺪر ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎی آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪاﻧﺪازه ﯾﮏ ﺗﺎرﻣﻮ )ﺣﺪود  50ﻣﯿﮑﺮون( از ﻫﻢ
ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺳﻪﺿﻠﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺿﻼع آن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻃﻼ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،روی ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎی
ژرﻣﺎﻧﯿﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻄﺢ ﮐﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﻨﺮ ﻓﺸﺮده ﺷﺪ .ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ،ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در
ﺳﺎﺧﺖ آن از ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﮑﻞ  2ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ
ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﺗﻤﺎس ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺎردﯾﻦ و ﺑﺮاﺗﯿﻦ ،اوﻟﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮری ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻞ آن
را ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ،ﻧﻮﻋﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯽ ﭘﯿﻔﺎن ) (1917-1982از دﯾﮕﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻞ ،آن را در ﺳﺎل  1948ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد .ﻃﺮح ﭘﯿﻔﺎن در  9دﺳﺎﻣﺒﺮ ) 1948ﺑﺎ ﮐﺪ  (US 2577803ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ و ﭼﯿﻨﺶ اﺟﺰای آن ﺑﻪ آنﭼﻪ در ﺷﮑﻞ  2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی داﺷﺖ .ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﻣﺬﮐﻮر

ﺣﺪود  10ﺳﺎل در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻞ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺖ.

ﺷﮑﻞ  .2ﻋﮑﺴﯽ از ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﺗﻤﺎس ﻧﻘﻄﻪای )ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( و ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ آن )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( .اﻣﯿﺘﺮ و
ﮐﻠﮑﺘﻮر دو رﺷﺘﻪ از ﺟﻨﺲ ﻃﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮه ﺳﻪﺿﻠﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﯾﻖ اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻓﻨﺮ روی ﺳﻪﺿﻠﻌﯽ ،ﮐﻞ اﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﺑﻪﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﻓﺸﺎرد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ژرﻣﺎﻧﯿﻮﻣﯽ ﺗﻤﺎس اﯾﺠﺎد ﺷﻮد )ﻋﮑﺲ از آرﺗﻮر  /ﻣﻮزه ﺗﺎرﯾﺦ راﯾﺎﻧﻪ(.

ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺮاﺗﯿﻦ در اﺧﺘﺮاع ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ وی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺎن ﺑﺎردﯾﻦ و وﯾﻠﯿﺎم ﺷﺎﮐﻠﯽ در ﺳﺎل 1956
ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺷﻮد .او ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت آﻏﺎز ﮐﺮد:

»ابتدا اجازه دهید بگویم در حالیکه بسیار مفتخرم که یکی از دریافتکنندگان جایزه نوبل در
)رشته( فیزیک هستم ،با این وجود ،بهخوبی آگاهم که فقط نماینده بسیاری )از دانشمندان( دیگر
هستم که بدون کار و تلاش آنان من امروز اینجا نبودم«.

ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮاﺗﯿﻦ )ﮐﻪ در  1951ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻠﯿﻨﻮﯾﺰ رﻓﺖ( و ﺷﺎﮐﻠﯽ )ﮐﻪ در  1955آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻞ را ﺗﺮک و
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد( ،ﺑﺮاﺗﯿﻦ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽاش در ﺳﺎل  1967ﺑﻪ ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻞ اداﻣﻪ
داد .ﺳﭙﺲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ از ﮐﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺞ واﯾﺘﻤﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ )ﮐﺎﻟﺠﯽ ﮐﻪ در آنﺟﺎ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد(،
و ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  1972و  1976در ﻣﻘﺎم داﻧﺶﯾﺎر در آنﺟﺎ ﮐﺎر ﮐﺮد .او ﮐﻪ اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺳﯿﺎﺗﻞ ﮔﺬراﻧﺪ و در  13اﮐﺘﺒﺮ  1987ﻫﻤﺎنﺟﺎ درﮔﺬﺷﺖ.
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