
  دائرة الالزام(clamping circuit)  

 

 مع املوجتني ادلاخةل واخلارجة ( دائرة الالزام4-9شلك )

تس تعمل للزم موجة الفولتية عند مس توى معني. ويسمى ايضًا مبس تعيدة املركبة املس مترة. لتوضيح معل ادلائرة س نفرض ان 

النصف السالب هو النصف املسلط من املوجة واذلي يكون خالهل الثنايئ منحاز اماميًا مما يسمح للتيار ابملرور خالل ادلائرة 

. ان هذا اجلهد س تحتفض به املتسعة 𝑉𝑚شحن املتسعة اىل اقىص حد ممكن وهبذا يكون اجلهد عىل هذه املتسعة مساوي لـ لي 

الن اجلهد عرب املهبط )املتسعة(  (𝑉𝑚−)الن الثنايئ البلوري س يكون منحازًا عكس يًا حلظة اجتياز النصف السالب القمية 

سيبقى عىل املتسعة الن املتسعة ال تس تطيع اللحاق ابلتغري احلاصل  𝑉𝑚س يكون اكرب من هجد املصعد ومن مث ان هذا اجلهد 

الثاين  عيف املوجة ادلاخةل نظراً الن احنياز الثنايئ عكس يًا جيعل من اثبت الزمن لهذه ادلائرة طويل نسبيًا. وما حدث خالل الرب

من النصف السالب من املوجة ادلاخةل حيدث خالل النصف املوجب من هذه املوجة حيث يبقى الثنايئ منحاز عكس يًا. ذلا 

 فان هجد املوجة اخلارجة يكون:

𝑽𝒐 = 𝑽𝒎 + 𝑽𝒎  𝐬𝐢𝐧 𝒘𝒕   

وبذكل اصبحت معدل املساحة الواقعة حتت الاشارة التساوي صفرًا وابلتايل فان املوجة اخلارجة اصبحت متتكل قمية مس مترة 

𝑉𝑑.𝑐مفن املعروف ان معدل القمية املس مترة تساوي:                                   =
1

2𝜋
∫ (𝑉𝑚 + 𝑉𝑚  sin 𝑤𝑡) 𝑑𝑤𝑡

2𝜋

0
 

املساحة الواقعة حتت الاشارة. ومن اجلدير ابذلكر انه ابالماكن تغيري مس توى الالزام ابضافة بطارية حيث ميثل التاكمل اعاله 

عىل التوايل مع الثنايئ وحينئذ حيدد قمية واجتاه البطارية من مس توي الالزام. كذكل اذا ما عكست اقطاب الثنايئ يف دائرة 

  .الالزام فان اذلروة املوجبة يه اليت سيمت الزاهما

 



 ( مع املوجتني ادلاخةل واخلارجة( دائرة الالزام )السالبة4-01لك )ش

  دائرة مضاعف اجلهد(voltage doubler) 

 التالية: اذا اكن املطلوب مضاعفة اجلهد دون الاهامتم بقمية التيار فنس تخدم دائرة مضاعفة اجلهد

 
 مع املوجة اخلارجة ( دائرة مضاعف الفولتية4-00شلك )

. اما 1Cفقط ابمرار التيار ليشحن املتسعة  1Dنفرض ان اجلزء املسلط من املوجة هو اجلزء املوجب, عندئذ س يقوم الثنايئ 

. وهبذا 2Cفقط سوف يسمح مبرور التيار ليشحن املتسعة  2Dعند تسليط النصف السالب من موجة الادخال فأ ن الثنايئ 

                        وهذا حصيح اذا اكنت دائرة مضاعف اجلهد غري محمةل  m2Vهو  1C, 2Cفأ ن مجموع اجلهد اذلي يظهر عىل لك من 

ة لضعف وتكون قميته مساويمس متر.  ( يف هذه احلاةل يكون اجلهد اخلارج مس متر خايل من المتوج اي2Cحول  LR)عدم وجود 

بسبب احيازه العكيس. اما اذا ربطت  2Dان تتفرغ خالل  2Cذروة املوجة ادلاخةل. السبب يف ذكل انه الميكن للمتسعة 

ان تتفرغ خالل هذه املقاومة وابلتايل يظهر متوج يف اجلهد اخلارج.  2Cحفينئذ يصبح ابماكن املتسعة  2Cحول  LRاملقاومة 

 وميكن تقليل هذا المتوج بزايدة تردد املوجة ادلاخةل. 

  )دائرة القطع )التقلمي(clipping circuit) 

. ويبني الشلك التايل منوذجني (wave – shaping)تسمى احيااًن ابدلوائر احملددة وينترش اس تعاملها يف دوائر تشكيل املوجة 

 دلائريت تقلمي. 

 
 ( دائرة التقلمي مع املوجة ادلاخةل واخلارجة4-01شلك )

        𝑒𝑖وذلكل يكون الثنايئ يف حاةل قطع طاملا اكنت  )هجد البطارية( Eيكون الثنايئ منحاز عكس يًا ابلبطارية ذات الفولتية 

 Eعن  𝑒𝑖وذلكل ال يتغري شلك موجة الاخراج عن الادخال مضن تكل احلدود. اما اذا زادت  E)هجد الادخال( اقل من 



 هجة الاخراج يف فان الثنايئ يكون يف حاةل توصيل وبذكل تكون مقاومة الاخراج صفر تقريباً وهكذا ال تظهر فولتية الادخال

 فقط. Eولك ما يظهر هو قمية البطارية 

 
 ( دائرة التقلمي مع املوجة ادلاخةل واخلارجة4-03شلك )

  منظم اجلهد(voltage regulator) 

عىل التوايل مع ثنايئ زنر لتحديد التيار فيه  𝑅𝑠يس تعمل ثنايئ زنر يف دوائر منظم اجلهد كام يف الشلك وقد ربطت املقاومة 

 . 𝐼𝑍𝑀اىل اقىص قمية يتحملها 

 
 ( ثنايئ زنر يف دائرة منظم هجد4-04شلك )

𝑅𝐿ففي حاةل مرور التيار ابمجعه يف الثنايئ اي عندما تكون  =  تساوي: 𝑅𝑠فان  ∞

𝑅𝑠    يه هجد املصدر. 𝑉𝑠حيث ان  =
𝑉𝑠−𝑉𝑍𝑇

𝐼𝑍𝑀
                                                                                  

 هو: 𝑅𝑠يف املقاومة  𝐼𝑠ذات مقاومة حمددة وتكون ادلائرة مضن مدى التنظمي فان التيار  𝑅𝐿اما عندما تكون املقاومة 

𝐼𝑠 = 𝐼𝑍 + 𝐼𝐿  

𝐼𝑍ادلائرة مكنظم هجد )عندما يكونوتكون اصغر قمية ملقاومة امحلل اليت تعمل فهيا  = 𝑅𝐿( اي:                       0 =

𝑉𝑍𝑇

𝐼𝑍𝑀
  



 𝑉𝑠اذا اكن مصدر اجلهد  𝑅𝐿وميكن اس تعامل ادلائرة املبينة يف الشلك اعاله للحصول عىل هجد اثبت بني طريف محل اثبت  

فان ادلائرة تصمم حبيث  𝐼𝐿ويسحب امحلل تيارًا يساوي  𝑉2متغري يف حدود معينة. فاذا اكن اكرب هجد متوقع للمصدر هو 

 𝑅𝑠ومبا ان التيار يف املقاومة   𝑉𝑍𝑇ق اجلهد بني طريف امحلل هو يف هذا الوضع. ويكون فر  𝐼𝑍𝑀ميرر ثنايئ زنر اقىص تيار هل 

 هو:

 𝐼𝑠 = 𝐼𝑍𝑀 + 𝐼𝐿  

𝑉2                                                 يه:                          𝑉2ذلا تكون اكرب قمية للجهد  = 𝑉𝑍𝑇 + 𝑅𝑠𝐼𝑠 

𝑉1)حيث ال مير تيار يف الثنايئ( يه:                                            𝑉1وتكون اصغر قمية للجهد   = 𝑉𝑍𝑇 − 𝑅𝑠𝐼𝑠 

 
 ( منحىن ممزية منوذيج لثنايئ زنر4-01شلك )

 


