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ضيف أيضا نو .غلق بشكل دوري

ل ستقبموتوفير الطاقة لل uc الجھد

 

ولكن دون (اعتبارھا ثابتة  ، والتي يمكن

. تزداد iتيار شدة ال. المولدب الملف

  

 الصمام الثنائيعبر  i مرو ي

نحصل ، الصمام الثنائي فيالجھد 

ultrasup@gmail.com 

 : )الجھد(رافع التوتر 

 الدارة

غلق بشكل دورييفتح وي وھف .لستقبملع امبالتوازي  بكمر

الجھد تسريحمثل دوره في تالذي يت Cبالتوازي مع الحمولة ، مكثف 

 .مولدال التي � يوفرھا

 :دراسة العمل

 

 مبيان للتوتر و التيارات بد�لة الزمن

، والتي يمكنقليuc Mتغير ي يلككافية المكثف نفترض أن سعة 

  ).وتفريغ مكثف شحن

 = t  إلى Tα = tH  الملف ويربط مباشرةمغلق

   .موجب uc وذلك Sن عرقل الصمام الثنائي،يو، منعدم

Tα = t إلى T = t، H قيمة، مفتوحi  و ي، تنقص

الجھد  إذا أھملنا انخفاض .مكثفال شحنعيد ي ووتغذي المستقبل 

                                       UH =Uc=<Uc> 

 احمد زھار

الدارة .1

 

مر H قاطعال

بالتوازي مع الحمولة ، مكثف 

التي � يوفرھافي المرحلة 

دراسة العمل .2

نفترض أن سعة 

شحن يارتich إھمال 

 0من اللحظة 

منعدم uHالتوتر 

T من اللحظة

وتغذي المستقبل 

                              :على
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 تتأرجح بين حد ادنى وحد اعلى  i (t) شدة التيار

 :حساب القيم المتوسطة للتوترات و التيارات .3
 

   :على أن بيني HU (t)  منحنى . > HU <من خMل حسابتمر يجب أن  :الجھد

<uh>=(1- �). < �� > 

 :لدينا، قاطع --لفائف  --مولد  الحلقة في

Ua-L.di/dt – uh=0 

  : )ثابت الدورينظام  (يم قالومن ھنا نستنتج ، من خMل اتخاذ متوسط 

< �ℎ >= �� 

 :و بالتالي

< �� >=
��

(1 − �)
 

 .إذا حصلنا على رافع للتوتر ، فقدتغذيةال توترالمتوسط ھو أكبر من  Mحظ أن ھذاو ن

يستھلكھا لتلك التي  التي يوفرھا مولد ھي مساوية القوةإن ب نقولقوى ، العلى  نعتمد: التيار
او   جيدةأي ان المركبات ، و ذلك بعدم باعتبار جميع ضياع الطاقة في المركبات،  المستقبل

  كاملة

 :، وھذا يعني انUa.i (t) تجمولد ھو متوسط الناالالتي يوفرھا  Pg ةدرمتوسط الق إن

�� =< ��. � >= �� < � > 

 chP  او يستھلك مليتسالمستقبل 

��ℎ =< ��. ��ℎ >=< �� >. < ��ℎ >=
��

(1 − �)
< ��ℎ > 

  Uc < = Uc (t) < ان ذكرت

 :نستنتج منه      

<i>=<ich>/ (1- �) 

، ) بدون مكثف( المارة في المستقبلشدة التيار المتوسطة  أيضاھي  > chi <  : مMحظة
  .التيار المستمر مكثف ھو الصفر في حالةالفي  شدة التياروذلك Sن متوسط 
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 :Cكثف متقدير لقيمة ال .4
 

 المشكل يتمثل في تحديد قيمة دنيا للمكثف، αααα دورةالواجب  و > ich < شدة التيار نعرف

C ل للحصول على التباين النسبي Uc حيت يكون اقل من قيمة ε سبيل المثال على( معطاة ،

  ) %5 تموج في شدة التيار اقل من

∆��

��
< � 

 :يقدم شحنة كھربائية فھو. ھو الذي يغذي المستقبلمكثف ال،  Tα = t و  t = 0 بين

∆� = ��. < ��ℎ > 

 :ينقص حسب العMقة قطبيهوفرق الجھد عبر 

  ∆�� =
∆�

�
 

                                

 :ونستنتج

� >
�� < ��� >

� <  � >
=

�(! − �) < ��� >

�"#$
 

 

  :مصطلحات 

  loadالمستقبل 

ich:  شدة التيار فيload 

 �حظ الدارة جيدا:  ملحوظة


