
  املرحشات(Filters)  

ان معل جمهز القدرة هو جتهزي قدرة مس مترة خالية لكياً من المتوجات من مصدر قدرة متناوب. الا ان اجلهد اخلارج من املعدالت 

ل لتنق ة محلحيتوي عىل نبضات مرافقة للجهد املس متر اخلارج بعد تعديهل. ذلا من الرضوري وضع مرحش بني املعدل ومقاومة ا

اجلهد اخلارج من مركبة اجلهد املتناوب. واملرحش هو دائرة ختفف او تقلص الرتددات اليت متر خالل مقاومة امحلل ليك يكون 

                اثبتًا القمية مع الزمن. واملرحشات نوعني فهي  اما مترر الرتددات الواطئة ومتنع الرتددات العالية (steady)اجلهد اخلارج مس تقر 

(low- pass filter)   او مترر الرتددات العالية ومتنع الرتددات الواطئة(high- pass filter)  واملرحشات اليت تس تخدم .

تتكون بصورة عامة من متسعات او ملفات حث او تركيبة خمتلفة من لكهيام مربوطة يف دائرة معدل نصف موجة او موجة 

       اكمةل.

  (capacitor filter)مرحش املتسعة  -1

 ذه املقاومة. ويبنيي مع هان ابسط مرحش مينع املركبات املتناوبة من املرور يف مقاومة امحلل هو املتسعة املربوطة عىل التواز 

𝑋𝐶مرحش املتسعة يف دائرة مقوم نصف موجة. فاذا اكن للمتسعة سعة كبرية فأ ن ممانعهتا )  (4-4الشلك ) =
1

2𝜋𝑓𝐶
            عند  

𝑓 = 50𝐻𝑧 س تكون صغرية ابملقارنة مع )𝑅𝐿 وبذكل س تكون ممرًا الغلب التيار املتناوب. وال مير يف مقاومة امحلل الا ,

هجداً مس مترًا. وتعمتد كفاءة هذا املرحش عىل صغر قمية املامنعة  𝑅𝐿جزءأ  قلياًل من هذا التيار املتناوب وابلتايل يصبح اجلهد عرب 

CX  ابلنس بة اىل مقاومة امحللLRن . كام ميكن اعتبار املتسعة كخزا(tank)  يعمل عىل خزن الشحنات خالل فرتة توصيل

 خالل فرتة انقطاع الثنايئ. 𝑅𝐿الثنايئ, وتفريغها اىل 

 
 ( مرحش املتسعة يف دائرة مقوم نصف موجة.4-4شلك )  

 



 
 مع مرحش متسعة يف دائرة مقوم نصف موجة املوجة املثلثية اخلارجة عىل طريف مقاومة امحلل( 4-5شلك )

اي عندما يكون هجد  𝑡1نالحظ من الشلك اعاله ان املتسعة تبدأ  ابلشحن حاملا يبدأ  التيار ابلرساين يف الثنايئ عند الزمن 

مساوية  𝑉𝐶. وعندما تصبح 𝑅𝐿بعد التفريغ خالل  Cالربع الاول من موجة الادخال اكرب من اجلهد اذلي تصل اليه املتسعة 

يتوقف رساين التيار وذكل الن املوجة ادلاخةل تبدأ  بعدها ابلهبوط بيامن  𝑡2اي عند الزمن  𝑉𝑚لقمية اذلروة لفولتية الادخال 

وهكذا ساعدت املتسعة عىل تقليل املركبة املتناوبة  𝑅𝐿𝐶حتتفظ املتسعة جبهدها ولفرتة تطول او تقرص تبعًا لقمية اثبت الزمن 

 من هجد الاخراج.    

𝑡∆)قلت فرتة التوصيل  تقل لكام 𝑉𝑟كام يالحظ ان   = 𝑡2 − 𝑡1)  اليت ميكن تقليلها بزايدة اثبت الزمن𝑅𝐿𝐶  ح ث يقل

 هبوط اجلهد اثناء التفريغ. 

𝑉𝑎.𝑐متثل موجة مثلثية فأ ن:                                                                 𝑉𝑟الان اذا افرتضنا ان  =
𝑉𝑟

2√3
 

𝑟 =
𝑉𝐴.𝐶

𝑉𝐷.𝐶
≈

𝑉𝑟

2√3 𝑉𝑑.𝑐
      ………. (4-18) 

𝑇)اقل بكثري من فرتة تردد موجة الادخال  t∆ميكن اعتبار فرتة التوصيل وكتقريب اويل  =
2𝜋

𝑤
ذلا ميكن اعتبار فرتة  (

𝑉𝑟  من الزمن فان:              Tتس تغرق  𝑉𝑟ابملقدار  𝑉𝑚هبوط اجلهد عرب املتسعة عن  = 𝑉𝑚(1 − 𝑒−𝑇 𝑅𝐿𝐶⁄ )  

𝑉𝑟    ذلا:                                                            Tيكون اكرب من  𝑅𝐿𝐶ومبا ان اثبت الزمن  = 𝑉𝑚
𝑇

𝑅𝐿𝐶
  

𝑉𝑑.𝑐 وكذكل ميكن كتابة:                                                                            ≈ 𝑉𝑑.𝑐 +
𝑉𝑟

2
= 𝑉𝑚 



𝒓( يكون:                     4-11املذكورين اعاله يف معادةل ) 𝑉𝑑.𝑐و  𝑉𝑟وعند التعويض عن  =
𝑻

𝟐√𝟑 𝑹𝑳𝑪
=

𝟏

𝟐√𝟑 𝑹𝑳𝒇𝑪
    

هذه املعادةل تصلح للتعبري عن سلوك املرحش السعوي املربوط اىل دائرة مقوم نصف موجة وميكن الوصول تقريبًا اىل نفس 

𝒓كام ييل:                                                2𝑓بـ  𝑓العالقة ابلنس بة ملقوم موجة اكمةل وذكل ابستبدال  =

𝟏

𝟒√𝟑 𝑹𝑳𝒇𝑪
 

 .  𝑟لكام قلت قمية C,  𝒇, 𝑅𝐿 قمية وعليه لكام زادت 

 
 ( املوجة اخلارجة عىل طريف مقاومة امحلل يف دائرة مقوم موجة اكمةل مع مرحش متسعة4-6شلك )

ان من امه مشالك املرحش السعوي هو مرور تيار عايل حلظة التشغيل وهذا التيار مير عرب الثنايئ لشحن املتسعة الهنا فارغة 

من الشحنات يف اول الامر وهذا قد يسبب رضرًا ابلثنايئ, ذلا يس تخدم هذا الثنايئ يف ادلوائر الالكرتونية اليت يكون فهيا 

ويسمى  (safety resistor)هذا التيار يضاف مقاومة عىل التوايل مع الثنايئ وتدعى مقاومة الامان  التيار ضعيفًا. ولتاليف تأ ثري

. ان ربط املقاومة عىل التوايل مع املتسعة يؤدي اىل احداث (RC-filter)متسعة  -هذا النوع من املرحشات مبرحش مقاومة

هبوط يف اجلهد عرب هذه املقاومة عند مرور تيار امحلل فهيا ومن مث اىل انقاص هجد امحلل. وان التغلب عىل هذه املشلكة ميكن 

 𝑅𝐿كذكل فان اس تعامل , و 𝑅𝐿ح ث ان معظم اجلهد سوف يظهر عىل  Rاكرب بكثري من  𝑅𝐿من خالل جعل مقاومة امحلل 

 𝑅𝐿𝐶كبرية وذكل بسبب زايدة زمن التفريغ  𝑅𝐿الا انه الينصح ان تكون  rكبرية يزيد من معلية الرتش يح ويقلل عامل المتوج 

 وان ملس املتسعة خالل الاطفاء سوف يشلك خطر الصدمة الكهرابئية.

  (inductor filter)مرحش ملف حيث  -2

𝑋𝐿)للملف  (inductive reactance)ان الرادة احلثية  = 2𝜋𝑓𝐿)  تزداد مع زايدة الرتدد𝑓  ومع معامل حثه اذلايت𝐿. 

النه خينق الرتددات العالية بسبب ممانعته العالية ملرورها. ان ربط  (choke)ويدعى امللف ذو الرادة احلثية الكبرية ابخلانق 



يعط  ممانعة كبرية للمركبات املتناوبة يف دائرة املعدل. يعمتد معل مرحش امللف عىل  𝑅𝐿امللف احليث عىل التوايل مع مقاومة امحلل 

خاصيته يف مقاومة التغري يف التيار اذلي مير خالهل. الن امللف خيزن طاقة مغناطيس ية عندما يكون التيار املار ف ه اعىل من 

رة سينقى ملعدل. وابلتايل فأ ن اي تغري مفايجء يف تيار ادلائاملعدل. ويطلق هذه الطاقة عند اخنفاض التيار اىل قمية اقل من ا

 بواسطة امللف احليث او اخلانق.

  (LC filters)متسعة(  -مرحشات )ملف حيث -3

ان من صفات امللف احليث املربوط عىل التوايل مع مقاومة امحلل يه تقليص القمة والقمية الفعاةل للتيار املار ابملعدل. وهذه 

ا تقوم به املتسعة. لهذا فأ ن دائرة املعدل احملتوية عىل ملف حيث مربوط عىل التوايل مع مقاومة امحلل ومتسعة الصفة يه عكس م

مربوطة عىل التوازي مع مقاومة امحلل ميكن ان تس تف د من هاتني الصفتني ليك تعط  تنق ة ج دة لقمي عالية للجهد والتيار 

 عىل هجد خال من المتوجات فأ ن من الرضوري توفر رشطني هام:اخلارج مما حيسن من انتظام اجلهد. وللحصول 

 كبرية لرتددات المتوجات. 𝑋𝐿ممانعة امللف  -1

 ممانعة املتسعة صغرية لرتددات المتوجات ليك مير هبا التيار بداًل من مقاومة امحلل.جيب ان تكون  -2

 وهناك نوعان من هذا املرحش:

a-  مرحش مقطع– L (L – section filter)  

 .(4-7) موضع امللف احليث مبارشة بعد املعدل مث تتبعه املتسعة املربوطة عىل التوازي مع مقاومة امحلل كام يف الشلك يكون

 
 مع شلك املوجة املعدةل واملرحشة اخلارجة يف دائرة معدل موجة اكمةل L -( مرحش مقطع4-7شلك )



 قليةل عندما تكون مقاومة امحلل صغرية اما عند وجود مرحشعند وجود ملف حيث فقط يف دائرة املعدل فأ ن المتوجات تكون 

متسعة فقط فان المتوجات تكون قليةل عندما تكون مقاومة امحلل كبرية. ذلا فان مجع امللف واملتسعة يف دائرة واحدة لها مزية 

تقريبًا يف مجيع قمي  اً ار س يكون اثبتيف اجلهد او التي اعطاء متوجات قليةل عند قمي عالية للتيار يف مقاومة امحلل. اي ان المتوج

𝑅𝐿)مقاومة امحلل. ولكن عندما تكون مقاومة امحلل كبرية جداً  = فأ ن تأ ثري امللف يصبح همماًل وذكل لصغر التيار املار  (∞

ابدلائرة حبيث ان الطاقة املغناطيس ية اخملزونة يف امللف تصبح هممةل. ويف هذه احلاةل يعمل املرحش كعمل مرحش متسعة. ونت جة 

ني مةل فقط كام هو مبال يس تعمل يف دائرة معدل نصف موجة بل يف دائرة معدل موجة اك L –لوجود امللف احليث فأ ن مقطع 

 ابلشلك.

rابلعالقة التاالية:                                                               (𝑟)ويعطى عامل المتوج  =
√2

3

𝑋𝐶

𝑋𝐿
 

𝑋𝐶ومبا ان  =
1

2𝑤𝐶
  ,𝑋𝐿 = 2𝑤𝐿  2ح ث اس تخدم الرتددw  وذكل لكون تردد الاموجة املارة خالل مقاومة امحلل     

𝑤)تردد الاخراج( يساوي ضعف تردد املوجة ادلاخةل.                       = 2𝜋𝑓          𝐫 =
𝟏

𝟔 √𝟐  𝒘𝟐 𝑳 𝑪
   ,   

 ان املعادةل اعاله تبني ما ييل:

  ال يعمتد عامل المتوج(r) ما عدا  لعىل قمية مقاومة امحلل او التيار املار هبا. اي ان اجلهد اخلارج ال يعمتد عىل مقاومة امحل

يف لك من الثنايئ واحملوةل ولهذا يس تخدم هذا النوع من املرحشات يف التطبيقات اليت تتغري فهيا مقاومة امحلل  iRالنقصان 

 بشلك كبري. ان هذه املزية غري متوفرة عند وجود ملف حيث او متسعة لوحدهام.

  .عامل المتوج يف هذا املرحش اقل منه يف حاةل مرحش ملف حيث لوحده او متسعة لوحدها يف دائرة معدل موجة اكمةل

𝑓)وعندما يكون الرتدد املس تعمل  = 50 𝐻𝑧)         :فأ ن عامل المتوج𝑟 =
1.2×10−6

𝐿 𝐶
 

b-  مرحش مقطع– 𝝅  (𝝅 – section filter)  

 . (4-1) كام يف الشلك L –ويف هذا النوع  يكون موضع املتسعة مبارشة بعد املعدل مث يتبعها مرحش مقطع 



 
 مع شلك املوجة املعدةل واملرحشة اخلارجة يف دائرة معدل موجة اكمةل 𝝅 -( مرحش مقطع4-1شلك )

 ولهذا املرحش صفات مماثةل ملرحش املتسعة ويس تعمل عند احلاجة اىل:

 واذلي قد يصل اىل القمية العظمى للجهد املتناوب ادلاخل. L -خارج اكرب من ذكل يف حاةل مقطع هجد -أ  

 .L -عامل المتوج اقل من ذكل يف مرحش متسعة او مقطع -ب

 . اذ تعمل املتسعة الاوىل عىل𝐶1عىل املوجة املثلثة اخلارجة من املتسعة   L –وميكن تفسري معل هذا املرحش ابنه معل مرحش مقطع 

 L -بنفس الطريقة اليت مت توضيحها يف مرحش املتسعة يف دائريت معدل نصف موجة او موجة اكمةل. اما املرحش مقطع الرتش يح

تشحن ابلتيار املعدل والتيار ال مير يف الثنايئ الا  𝐶1. ان املتسعة 𝐶1فانه يعمل عىل تقليص المتوجات يف اجلهد اخلارج من 

صفرًا, مث تزداد  𝐶1تكون الشحنة عىل  . فف  البداية𝐶1عندما يكون اجلهد عىل امللف الثانوي اعىل من اجلهد عىل املتسعة 

قمية اجلهد املتناوب  اىل مقاومة امحلل. وعندما تكون Lالشحنة عليه بزايدة فرق اجلهد بني طرف ه ومير تيار خالل امللف 

ادلاخل صفرًا فان الثنايئ ال ميرر تيارًا. عندئذ ينخفض اجلهد عىل املتسعة بسبب التفريغ يف مقاومة امحلل. فاذا اكنت مقاومة 

 هد علهيا سيبقى اثبتًا تقريبًا. امحلل كبرية وسعة املتسعة كبرية فان اجل 

𝑟                                                            وميكن عامل المتوج يف اجلهد:                     = √2 
𝑋𝐶1 𝑋𝐶2

𝑅𝐿 𝑋𝐿
 

عهنا يف املعادةل اعاله حنصل عىل التناظر وابلتعويض   𝐿وامللف 𝐶1 ,𝐶2يه ممانعات املتسعات  𝑋𝐶1 ,𝑋𝐶2 ,𝑋𝐿ح ث ان

 :عىل

𝒓 =
√𝟐

𝑹𝑳
 

𝟏

𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑳 (𝟐𝒘)𝟑
 )عامل المتوج يف دائرة معدل موجة اكمةل(      



𝒓 =
√𝟐

𝑹𝑳
 

𝟏

𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑳 𝒘𝟑
 )عامل المتوج يف دائرة معدل نصف موجة(          

𝑓)وعندما يكون الرتدد يساوي = 50 𝐻𝑧) :يف دائرة معدل موجة اكمةل فان عامل المتوج يساوي         𝑟 =

5.7×10−9

𝐶1 𝐶2 𝐿 𝑅𝐿
  

 ابلفاراد واحلث ابلهرني واملقاومة ابالوم. وجيب الانتباه هنا اىل مقدار الرتدد اذلي يظهر ابلنس بة للمتسعاتح ث تقاس السعات 

 وامللف, فاذا اكنت ادلائرة املس تخدمة يه معدل موجة اكمةل فان الرتدد هو ضعف تردد املوجة ادلاخةل.

 


