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 رکتیفایر پراید و مدار داخلی آن

 ابتدا به توضیح مختصري در مورد آلترناتور پراید و نقش رکتیفایردر آن میپردازیم.

دیل انرژي الکتریکی تبهمانطور که میدانید آلترناتور یک مولد الکتریکی است که انرژي مکانیکی را به 

میکند.امروزه در اکثر ماشینها از الترناتور به جاي دینام هاي معمولی استفاده میشود. از مزایاي استفاده از 

 الترناتورها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 جریان تولیدي نسبت به دینام هاي معمولی بیشتر است.-1

 بازدهی الکتریکی باالتري دارند.-2

 ي را در دور ارام شارژ میکنند.باتر-3

 سبکتر و کوچکتر هستند.-4

 اصول تولید جریان متناوب و یکسوسازي در الترناتورها

یکی از روش هاي تولید جریان الکتریسیته تغییر میدان مغناطیسی با روش القایی است.در الترناتور،حوزه 

و در انها جریان القا میشود ثابت هستند و  مغناطیس دوار (روتور) و سیم پیچ هایی که حوزه را قطع میکنند

در بدنه الترناتور قرار میگیرند (استاتور) .از جمله عوامل تاثیر گذار در تولید جریان القایی در الترناتور میتوان 

 موارد زیر را ذکر کرد:

شدت میدان مغناطیسی:هر چه شدت میدان مغناطیسی قوي تر باشد ولتاژ وجریان القایی بیشتر  •

 شود و با ضعیف شدن شدت میدان مغناطیسی ولتاژ القایی هم کاهش می یابدمی
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طول سیم:طول سیمی که در میدان مغناطیسی قراردارد از عوامل موثر ور تاثیر گذار در ولتاژ و جریان  •

 القایی است یعنی با افزایش طول سیم ولتاژ زیاد و با کاهش طول سیم ولتاژ القایی کاهش می یابد

میدان مغناطیسی در اطراف سیم پیچ:هر چه سرعت حرکت را افزایش دهیم ولتاژ و  سرعت حرکت •

 جریان القایی افزایش می یابد.

از میان عوامل ذکر شده طول سیم که به طراحی الترناتور بستگی دارد .سرعت حرکت متناسب با دور موتور 

قایی را دت میدان مغناطیسی میتوان ولتاژ التغییر میکند .به این ترتیب در الترناتورتنها با تغییر و کنترل ش

 کنترل کرد.

این جریان باید به طریقی به جریان می باشد، (AC)با توجه به اینکه جریان تولیدي در الترناتورها متناوب  

تبدیل شود تا براي شارژ باتري مورد استفاده قرار گیرد.در الترناتور بر اثر چرخش روتور میدان  DCمستقیم یا 

در داخل سیم پیچ استاتور جا به جا  S و Nمغناطیسی دوار به وجود می آید که باعث میشود قطب هاي 

حرکت الکترون ها  اوب مسیرنشوند که در نتیجه جریان القایی در استاتور متناوب است.چون در جریان مت

دائما در حال تغییر است ،همانطور که در باال اشاره شد قطب مثبت و منفی مفهومی نخواهد داشت و با این 

جریان نمیتوان باتري را شارژ کرد زیرا الکترونهایی که به سمت باتري سرازیر میشوند با عوض شدن مسیر 

یان مستقیم یعنی جریانی که از یک طرف جاري میشود جریان دوباره از ان خارج میشوند .بنابراین تنها جر

براي شارژ باتري به کار می رود.پس به این منظور وجود یک قطعه به منظور یکسوسازي جریان در الترناتورها 

 ضروري است .به همین علت از رکتیفایرها یا یکسوسازها به این منظور استفاده می شود.

 رکتیفایر:

سوسازي جریان از دیود در مدار داخلی خود بهره میبرند به عبارت دیگر دیود ها رکتیفایرها به منظور یک

همچون یک مدار یکطرفه عمل کرده که جریان را فقط در یک سمت از خود عبور می دهند و در سمت مخالف 
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ایی هجریانی را از خود عبور نخواهند داد.در این صورت جریان متناوب به مستقیم تبدیل میشود.در رکتیفایر

دیود  4دیود مثبت و  4( .هشت دیودوجود دارد دیود 11 انژکتوربه کار برده میشوندکه براي الترناتور پراید 

 دیود میدانساز.3و  منفی) 

با توجه به اینکه قطعاتی مانند دیود،ترانزیستور و .. تولید گرما میکنند به همین منظور از هیت سیک  

 دیودها روي این هیت سینک ها قرار میگیرند. ودر رکتیفایر ها میشود  یع حرارتالومینیومی جهت انتقال سر

که به بدنه عایق نمیشوند وظیفه یکسوسازي بخشی از جریان القایی استاتور را به عهده دارند سه دیود تحریک 

 که براي مصرف روتور ضروري میباشد.در آلترناتورها جریان اولیه براي تحریک (مغناطیس شدن) روتور از

باتري تامین میشود و پس از روشن شدن موتور و شروع به کار الترناتور روتور جریان مورد نیاز خود را از 

 دیود شارژ متصل هستند.ک فاز استاتور به یک دیود تحریک و ی هرتور فراهم میکند. به این ترتیب استا

شده استفاده  پراید در رکتیفایري نیز موازخازن خروجی از یک  DCبه منظور کاهش ریپل یا نوسانات ولتاژ

 است.

 

 


