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 :Rectification Circuits دارات التقويم 
 

دارات التقويم:مقدمة عن     

يمكن استخدامه   (DC currentإلى تيار مستمر )  (AC current)تستخدم دارات التقويم لتحويل التيار المتناوب  

المختلفة،لشحن بطاريات   الكتروني إذ ال يخلو أي    أو تغذية األجهزة االلكترونية  تغذية    جهاز  من وحدة  تقريباً 

وتستخدم المقومات الخاصية الرئيسية للديود وهي إمكانية الديود بالسماح بمرور ,    التقويم   اراتتحوي إحدى د

 .  اآلخر باالتجاه التيار الكهربائي خالله باتجاه معين ومنعه من المرور 

فالراديو  ,  تلفاز والمذياع والجوال وغيرها تعمل باستخدام التيار المستمرومن المعلوم أن األجهزة اإللكترونية كال

. هذه األجهزة تحتوي في  ناوبمثال، يعمل باستخدام البطاريات، ويعمل أيضا عند توصيله بالتيار المنزلي المت

ذه الطريقة أفضل من  وتعتبر ه  ناوب .  تقويم لتغذيتها بالتيار المستمر والمستمد من التيار المت رة  داخلها على دا

تتطلب قدرة عالية    األجهزة استخدام البطاريات والتي يتطلب استبدالها باستمرار كلما فرغت. إضافة إلى أن بعض  

القدرة للتيار المستمر    اراتباستخدام البطاريات الصغيرة لذا سوف نستعرض أوال الشكل العام لد  توفيرهاال يمكن  

 .التفصيللموجة والموجة الكاملة وفائدة عمل المرشحات بشيء من تقويم نصف ا  اراتثم كيفية بناء د

 

 

التقويم ارات أنواع د    

   Half Wave Rectification دارة تقويم نصف موجة  (1

   Full Wave Rectification   دارة تقويم موجة كاملة (2

 

 

 

 : Half Wave Rectification رة تقويم نصف الموجةدا( 1    

 

إن دارة تقويم نصف الموجة تتكون من مصدر تغذية متردد وديود ومقاومة الحمل والتي تمثل عمليا الجهاز المراد  

 . تغذيته

  والمكونة من نصف موجب ونصف سالب. ففي أثناء النصف الموجب،   موجة الدخل الجيبية (1)ويوضح الشكل  

فيمر التيار في مقاومة    للديود مما يجعل الديود في حالة انحياز أمامييكون جهد المصعد أكبر من جهد المهبط  

في  وعندما يتغير اتجاه موجة الدخل    ,    ويقع باقي الجهد على مقاومة الحمل  ،  فولت  0.7  ويستهلك الديود   الحمل

عكسي وبالتالي  للديود مما يجعل الديود في حالة انحياز  يكون جهد المصعد أقل من جهد المهبط    ،    النصف السالب

  كل جهد الدخل   ديودونتيجة لذلك، يكون الجهد الواقع على مقاومة الحمل صفرا ويتحمل ال ال يمر تيار إلى الحمل ,  

فإن  وإال    ،  كد من أن هذا الجهد ال يتجاوز جهد انهيار الديودولذلك يجب التأ  للديود .  والذي يسمى الجهد العكسي

 .  الديود سوف ينهار ويمرر تيار خالل النصف السالب وتفشل عملية التقويم 
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( 1الشكل )  

  :والقيمة المتوسطة لجهد الخرج هي

 

:Full Wave Rectification الكاملة   الموجة رة تقويمدا( 2   

من نصف موجة الدخل فقط. وبالتالي فإنه يهدر نصف القدرة، وقد أمكن تفادي هذه   يستفاد الموجة في تقويم نصف  

رة تقوم بتقويم التيار في مقاومة الحمل اثناء النصف الموجب والنصف  الدا  هالكاملة. هذم تقويم الموجة  السلبية باستخدا 

تقويم  دارة  ولذلك سميت ب  جسر،شكل  بعة ديودات متصلة على  السالب من موجة الدخل. وتستخدم هذه الدائرة ار

 الشكل:كما في  Full Wave Bridge Rectifier الجسرية  الموجة الكاملة
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:  مبدأ العمل  

 و   D3في حالة انحياز أمامي، ويكون الديودان  D2و  D1في النصف الموجب من موجة الدخل يكون الديودان

D4   مقاومة الحمل من خاللفي حالة انحياز عكسي، فيمر التيار فيD1  ويعود من خاللD2   كما في الشكل

 في الحمل   المجاور . والحظ اتجاه التيار

 

 و   D2الديودان ويكون    في حالة انحياز أمامي،  D4و  D3أثناء النصف السالب من موجة الدخل يكون الديودان

 D1  خالل من  الحمل  مقاومة  في  التيار  فيمر  عكسي،  انحياز  حالة   في 

D3 ويعود من خاللD4    كما في الشكل . والحظ اتجاه التيار في الحمل أيضا حيث إنه نفس االتجاه في النصف

 .الموجب

 

 

 والقيمة المتوسطة لجهد الخرج هي: 
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 :Filtering ترشيح )تنعيم( موجة الدخل

في    كما الحظنا أن شكل موجة الخرج عبارة عن أجزاء موجبة قد تم توحيد اتجاه التيار فيها ، حيث ال يوجد تغير

مستقيمة كما هو الحال في التيار المستمر، لذلك كان البد    االتجاه )ال يوجد جزء سالب( ، ولكن هذه الموجة غير

خدم مكون من مكثف يوصل على التوازي مع مقاومة  من مرشح إلزالة التعرجات في موجة الخرج. المرشح المست

 الحمل كما في الشكل 

 

 .وكلما كانت قيمة المكثف كبيرة، كان التنعيم أفضل
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 :الكاملة قيمة الجهد الثابت من مقوم الموجة  

يكون له ضعف عدد الدورات اإليجابية مثل   الدورتين،نظًرا ألن مقوم الموجة الكاملة ينتج ناتًجا خالل كلتا 

 :يليأو القيمة المتوسطة ضعف ما   DCتكون قيمة  لذلك،نتيجةً   الموجة.إشارة نصف  

 

    :يتم حساب متوسط قيمة اإلشارة خالل دورة واحدة باستخدام الصيغة أدناه 

 
 

٪ من قيمة الذروة . على  63.6تخبرنا هذه المعادلة أن قيمة التيار المتردد إلشارة الموجة الكاملة تبلغ حوالي 

، فإن جهد التيار المستمر سيكون   10Vسبيل المثال ، إذا كان الجهد الكهربي إلشارة الموجة الكاملة هو 

6.36V   

 مالحظة :

  DC، فإن القراءة تساوي متوسط قيمة   DCبمقياس الفولتميتر عندما تقيس إشارة الموجة الكاملة 
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