ЕДНОФАЗЕН ПОЛУБРАНОВ НАСОЧУВАЧ СО ОТПОРНИК
Полубранов насочувач е наједонставен насочувач составен само од една
диода D во серија со потрошувачот R. Наизменична електромоторна сила
што се индуцира во секундарниот калем од трансформаторот T обезбедува
течење струја низ потрошувачот. Меѓутоа диодата D дозволува течење
струја само додека трае позитивната полупериода на напонот V, односно
кога горната точка А од трансформаторот е на повисок потенцијал од
долната точка B и кога диодата е директно поларизирана. За време на
негативната полупериода, кога точката А е на понизок потенцијал од
точката B, диодата D е инверзно поларизирана и низ омскиот потрошувач не
тече струја.

На сликата е прикажан обликот на струјата низ
потрошувачот. За време на позитивната полупериода
струјата има ист облик како и напонот, додека за време на
на негативната полупериода таа е еднаква на нула.
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Покрај едносмерна компонента, во насочената
струја се содржани: наизменична компонента на
фреквенцијата еднаква на мрежниот напон и виши
парни хармоници додека непарните се еднакви на
нула.

Квалитетот на насочувачот се оценува со факторот на
брановитост r, што се дефинира како ефективна вредност
на наизменичната струја на потрошувачот и еднонасочната
компонента на струјата(или напонот) низ потрошувачот.
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Кај полубрановиот насочувач ефективната вредност на
наизменичната компонента е поголема од вредноста на
еднонасочната компонента.Затоа ова коло има лоши
насочувачки својства.

ЕДНОФАЗЕН ПОЛУБРАНОВ НАСОЧУВАЧ СО ОТПОРНИК И
ИНДУКТИВИТЕТ

Се состои од еден калем кој е приклучен во
серија со потрошувачот. Во почетокот на
позитивната полупериода, кога диодата е
директно поларизирана, напонот на
потрошувачот расте побавно поради
присуството на индуктивноста.
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Факторот на брановитост е пресметан за вториот хармоник
кој има најголема амплитуда. Факторот на брановитост се
намалува со пораст на индуктивноста L и со намалување
на отпорноста на потрошувачот R.

ЕДНОФАЗЕН ДИОДЕН НАСОЧУВАЧ СО СРЕДЕН ИЗВОД

Колото е составено од две
диоди D1 и D2, а
трансформаторот има
среден извод.
Потрошувачот R е
приклучен на средниот
извод од трансформаторот
и на катодите од двете
диоди што се приклучени
на крајните изводи од
трансформаторот.
Фактор на брановитост r=0.48

Насочената струја низ потрошувачот развиена во Фуриеов
ред изнесува:
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Добри карактеристики:
Дава двојно поголема еднонасочна струја
Излезниот еднонасочен напон е двојно поголем
Факторот на брановитост е повеќе од двојно помал
Низ трансформаторот тече само наизменична компонента
и тој не се премагнетизира

ЕДНОФАЗЕН ЦЕЛОБРАНОВ НАСОЧУВАЧКИ МОСТ

Се користи трансформатор со еден
секундар и четири диоди врзани во мост.
Во едната дијагонала од мостот е
приклучен напон од секундарот на
трансформаторот T, а во другата
дијагонала на мостот е приклучен
потрошувачот R.
За време на позитивната
полупериода на секундарниот
напон директно се поларизирани
диодите D1 и D3 и тече струја i1 низ
потрошувачот, додека во исто
време диодите D2 и D4 се
инверзно поларизирани и не водат
струја.

За време на негативната полупериода се менува улогата на
диодите во колото, диодите D2 и D4 се директно
поларизирани и низ потрошувачот тече струја i2, додека
диодите D1 И D3 се инверзно поларизирани и не водат
струја.
Предноста на насочувач во мостна конфигурација е во тоа
што не се користи трансформатор без среден извод.
Мостот од четири диоди се нарекува Грецов спој и тој се
произведува во едно куќиште со четири изводи од точките
А B C и D.

Изработи:
Викторија Диневска

