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ديودها
معرفي ديود:
لؽؼ ٝای است و ٝاس یه ؼزف خزیاٖ را ػثٛر ٔی دٞذ  ٚاس ؼزف دیٍز ػثٛر ٕ٘ی دٞذ .یؼٙی یه ٔسيز
خزیاٖ یه ؼزف ٝو ٝدر یه خٟت تا ٞذایت خزیاٖ  ٚدر خٟت دیٍز تا لؽغ خزیاٖ ٔٛاخٞ ٝستيٓ .دیٛدٞا
دارای دٚلؽة آ٘ذ ٚواتذ ٔیتاضٙذ .اٌز آ٘ذ تٔ ٝثثت  ٚواتذ تٙٔ ٝفی ٔٙثغ تغذیٚ ٝصُ ضٛد دیٛد در خٟت
ٞذایت لزار ٌزفت ٝو ٝت ٝایٗ حاِت تایاس ٔستميٓ یا فٛرٚارد تایاس ٔیٌٛیٙذ  ٚدر خالف ایٗ خٟت،
خزیاٖ را ٞذایت ٕ٘یوٙذ و ٝت ٝآٖ تایاس ٔؼىٛس یا ریٛرس تایاس ٌفتٔ ٝیضٛد .اس ایٗ خاصيت دیٛد ،در
یىس ٛوزدٖ خزیاٖ ٔتٙاٚب  ٚتثذیُ آٖ ت ٝخزیاٖ ٔستميٓ استفادٔ ٜیضٛد.
ضىُ فيشیىی دیٛد ت ٝصٛرت سیز ٔی تاضذ:

دیٛدٞا وارتزدٞای ٔتٛٙػی دار٘ذ .اس دیٛدٞا ٔی تٛاٖ ت ٝػٛٙاٖ  :یىسٛوٙٙذٔ ، ٜحافظت وٙٙذ ، ٜخذاوٙٙذٜ
 ٚچٙذیٗ ٔٛرد دیٍز استفاد ٜوزد .تزای ٔثاَ تزای یىسٕٛ٘ ٛدٖ تزق تىفاس ٔتٙاٚب  ٚتثذیُ ت ٝتزق
ٔستميٓ ٔی تٛاٖ اس 1اِی  4دیٛد استفــــــاد ٜوزد ،یا تزای خٌّٛيزی اس اضتثاٚ ٜصُ ضذٖ تزق ٔثثت
ٙٔ ٚفی در تغذی ٝدستٍاٞ ٜا یا تزدٞای اِىتز٘ٚيىی ٔی تٛاٖ دیٛدٞا را تىار تزد .اس دیٍز وارتزدٞای دیٛد
ٔی تٛاٖ ت ٝخذا وزدٖ د ٚتزق ٔستميٓ در دستٍا ٜاضار ٜوزد .اٌز در دستٍا ٜیا تزدٞا د ٚتزق ٔستميٓ اس
دٙٔ ٚثغ تغذی ٝخذاٌا٘٘ ٝياس داضت ٝتاضيٓ ،تا استفاد ٜاس دیٛد ٔیتٛاٖ حاِتی ایداد وزد و ٝچٙا٘چٞ ٝزوذاْ
اس تزلٟا اس وار افتاد یا لؽغ ضذ ،دستــــــٍا ٜتا تزق دیٍز ت ٝوارش ادأ ٝداد ٚ ٜخّّی در وار دستٍا ٜیا
تزد تٛخٛد ٘يایذ.

درضىُ تاال لسٕتٟای ٔٙفی تزق ٔتٙاٚب ایداد ضذ ٜتٛسػ تزا٘س ،اس ؼزیك یه دیٛد حذف ضذ ٚ ٜفمػ
لسٕتٟای ٔثثت تالی ٔا٘ذ ٜاست و ٝتذِيُ ٘شدیىی ٚالؼی ایٗ لسٕتٟا ت ٓٞ ٝتمزیثاً ت ٝضىُ تزق  DCیا
ٔستميٓ ٔٙمؽغ در خزٚخی ظاٞز ٔیٌزدد.
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براي انتخاب ديود بايذ نكات زير را مورد توجه قرار داد:
ِٚتاص آستا٘ٞ ٝذایت ( افت ِٚتاص د ٚسز دیٛد در حاِت تایاس ٔستميٓ)ِٚتاص ( ، PIVحذاوثز ِٚتاص ٔؼىٛس ٔداس)خزیاٖ ٔداس تایاس ٔستميٓفزوا٘س ٔداس تزق ٔتٙاٚب اػٕاِی ت ٝدیٛدانواع ديود:
دیٛدٞا ا٘ٛاع ٔختّف تا وارتزدٞای ٔتفاٚتی دار٘ذ:
دیٛد ٔؼِٕٛی -تزیح دیٛد (پُ دیٛد) -دیٛد س ٝسز -دیٛد س٘ز -دیٛد ضاتىی -دیٛد تّ٘ٛی -فتٛدیٛد– دیٛد ٘ٛری
یا ( - )LEDدیٛد ٞزسٌزد
در ادأ ،ٝتيطتز درٔٛرد دیٛدٞای ٔٛخٛد در خٛدر ٚتحث ٔی وٙيٓ.
آزمايش ديود معمولي:
دیٛدٞا تٛسيِّٛٔ ٝتی ٔتزتست ٔی ض٘ٛذ .

4

ٔذیزیت آٔٛسش فٙی

ديود و آلترناتور

دانستنيهاي سيستمهاي الكتريكي خودرو

ديَد در حالت ّذايت جرياى :ػذد ٔطاٞذ ٜضذ ٜیه ػذد اػطاری تا لسٕت صحيح صفز است.
ديَد در حالت غير ّادى :ػذد ٔطاٞذ ٜضذ ٜدارای لسٕت صحيح یه تٛد ٚ ٜدر تؼعی ٔٛارد ػالئٓ
ٔطخص ضذ ٜتؼزیف ضذٔ ٜی تاضذ ٔا٘ٙذ.OL-IF- ∞ :
اٌز دیٛد وأالً ٞادی ضذ ٜتاضذ ،در ٞز د ٚخٟت ٔمذار ِٚتاص صفز را ٔی خٛا٘يٓ.
اٌز دیٛد لؽغ تاضذ ،در ٞز د ٚخٟت ٔمذار  OLیؼٙی ٔذار تاس را ٘طاٖ ٔی دٞذ.

ديود نوري يا ال اي دي چیست؟
ٔختصز ضذ LIGHT EMITTING DIODE ٜتٔ ٝؼٙی دیٛد ٔٙتطز وٙٙذٛ٘ ٜر ٔیتاضذٔ .اد ٜساس٘ذٜ
ایٗ دیٛد ٌاِيٓ آرسٙایذ است .ایٗ دیٛد در ٌزایص ٔستميٓ و ٝخزیاٖ اس آٖ ػثٛر ٔیوٙذ تِٛيذ ٘ٛر ٔیوٙذٛ٘ .ر
تِٛيذ ضذ ٜت ٝتزويثات تطىيُ دٙٞذ ٚ ٜساختار فيشیىی تّٛر آٖ ٚاتست ٝاست .ایٗ دیٛدٞا در سایشٞای ٔختّف
اس ِٚ 1.5ت ٘ٛر تِٛيذ ٔیوٙٙذ .ایٗ دیٛدٞا ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘ایطٍز ،رٚضٙایی ٚ ،تشئيٗ ٛ٘ ٚرپزداسی در اتٔٛثيُ وارتزد
دار٘ذ .خٟت رٚضٗ وزدٖ ایٗ دیٛدٞای ٘ٛر دٙٞذ ٜیا ( )LEDدر ِٚتاص ِٚ 11ت خٟت ٔحذٚد وزدٖ خزیاٖ دیٛد
 ٚخٌّٛيزی اس سٛختٗ حتٕا آ٘زا تا یه ٔمأٚت تيٗ  112ا ٓٞتا  1ويّ ٛا ٓٞسزی ٔیوٙيٓ .ایٗ دیٛدٞای ٘ٛری
دارای ٔصزف وٕی تٛد ٚ ٜدٚاْ ؼٛال٘ی تزی ٘سثت ت ٝالٔپٟای رضت ٝای دار٘ذٞ LED .ا در اضىاَ ٔختّف دایزٜ
ای ،تيعیٔ ،زتغ ٔ ٚثّثی ضىُ ساخت ٝضذ ٜا٘ذٛ٘ .ع دایزٜای آٖ دارای لؽزٞای ٔ 12-8-5-3يّيٕتز است.
خزیاٖ ٔداس ٞLEDای ٔؼِٕٛی حذاوثز ٔ32يّی آٔپز است .سؼی ٘ىٙيذ تزای ٘ٛردٞی تيطتز  ٚتا اػٕاَ ِٚتاص
سیاد خزیاٖ تيطتزی اس آٖ تٍذرا٘يذ.

ٍٙٞاْ ػثٛر خزیاٖ اس یه ٛ٘ ،LEDر اس آٖ ساؼغ ٔی ٌزدد .ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ دیٛد ٞای  LEDتا ٘ٛر ٔزئى
ت ٝػٛٙاٖ ٘طاٍ٘ز یا آالرْ  ٚدیٛد ٞای تا ٘ٛر ٘أزئى را تزاى فزستٙذ ٜسيستٓ لفُ ٔزوشى (ریٕٛت) ٔیتٛاٖ
استفاد ٜوزد.
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ديود زنر:
دیٛد س٘ز ضثي ٝدیٛد ٔؼِٕٛى رفتار ٔی وٙذ  .ایٗ دیٛد ٘يش تزاى ٞذایت احتياج ت ٝیه حذالُ ِٚتاص آستا٘ ٝدارد.
ایٗ دیٛد در خٟت ٔخاِف ٘يش یه ِٚتاص ضىست دارد و ٝاس آٖ ت ٝتؼذ خزیاٖ را اس خٛد ػثٛر ٔی دٞذ ،تا ایٗ تفاٚت
و ٝتزػىس دیٛد ٔؼِٕٛى دیٛد خزاب ٕ٘ی ضٛد .اٌز ِٚتاص وٕتز اس ِٚتاص ضىست ضٛد ،دیٛد دٚتار ٜلفُ ضذٚ ٜ
خزیا٘ى را ػثٛر ٕ٘يذٞذِ .ذا در خٟت ٔؼىٛس ٔی تایستی تٛسػ ٔمأٚتی و ٝتا آٖ سزی ٔی ضٛد ،خزیاٖ را ٔحذٚد
ٕ٘ٛد تا تاػث اس تيٗ رفتٗ دیٛد ٘طٛد.

كاربردهاي ديود فركانس پائین در شبكه:
ديود هرزگرد:
ایٗ دیٛد ٔيتٛا٘ذ ِٚتاص خٛد اِمایى (ٔٙؽثك تا لاِ٘ٙ ٖٛش) تٛخٛد آٔذ ٜتٛسػ سيٓ پيچ را در ِحظ ٝلؽغ ٚ ٚصُ اتصاَ
وٛتإ٘ ٜایذ .در رِٞ ٝاى ٔؼِٕٛىٍٙٞ ،أی ؤ ٝذار تاس ٔی ضٛد ،یه خزیاٖ اِمایى ایداد ٔی ٌزدد .تا اتصاَ یه
دیٛد تٛٔ ٝاسات سيٓ پيچ  ٚتا پالریتٔ ٝؼىٛس ٘سثت تٙٔ ٝثغ تغذی ٝاػٕاِی ت ٝسيٓ پيچ  ،خزیاٖ اِمایى تٛخٛد آٔذٜ
تٛسػ سيٓ پيچ ٔستّٟه ٔی ضٛد.
ديود محافظ در برابر اعمال ولتاش معكوس:
ایٗ دیٛد اظاف ٝضذ ،ٜاس صذٔ ٝدیذٖ دیٛد ٞزسٌزد در صٛرت تزلزاری خزیاٖ ٔستميٓ تذٚ ٖٚخٛد ٔصزف وٙٙذٜ
(اتصاَ وٛتا )ٜخٌّٛيزی ٔی وٙذ .تزای ٔثاَ در داخُ رِ ٝدٚتُ 4 ،ػذد دیٛد ٚخٛد دارد و ٝتزای ٞز تٛتيٗ رِٝ
ٔستمُ ،د ٚػذد دیٛد ٔطاٞذٔ ٜی ضٛد.
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آلترناتور
آلترناتور چیست؟
آِتز٘اتٛر یه ِٔٛذ اِىتزیىی است و ٝا٘زصی ٔىا٘يىی را ت ٝا٘زصی اِىتزیىی تثذیُ ٔیٕ٘ایذ.

ٕٞا٘ؽٛر و ٝدر ضىُ تاال ٔی تيٙيذ ٞز ٌا ٜیه والف در ٖٚیه ٔيذاٖ ٔغٙاؼيسی ٌزداٖ لزار تٍيزد تِٛيذ ِٚتاص
ٔیٕ٘ایذ.
در آِتز٘اتٛرٞا ٘ٛع خزیاٖ ِٚ ٚتاص تِٛيذ ضذٔ ٜتٙاٚب ٔیتاضذ.
اًَاع جرياى
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اعوجاجي
هستقين
هتغير
هتناوب

در ضىُ تاال ٔٛج تِٛيذ ضذ ٜت ٝصٛرت ٔٛج سيٛٙسی ٔی تاضذ.
 داليل پیذايش دينام هاي آلترناتور
یىی اس ٔؼایة دیٙاْ ٞای خزیاٖ ٔستميٓ ایٗ است و ٝایٗ دیٙاْ ٞا در دٚرٞای پائيٗ ٔٛتٛر لادر ت ٝضارص تاؼزی
ٕ٘یتاضٙذ .أزٚسٔ ٜصزف وٙٙذٜٞای تزلی در خٛدر ٚسیاد ضذ ٜاست .تزافيه ضٟزٞا تاػث ٔیضٛد وٛٔ ٝتٛر یه
اتٔٛثيُ ٔذتٟا در خا وار وٙذ  ٚدر ایٗ حاِت دٚر دیٙاْ پایيٗ است .تا ایٗ ضزایػ دیٙاْ خزیاٖ ٔستميٓ ٕ٘یتٛا٘ذ
خٛاتٍٛی ضارص تاؼزی تاضذ ،تٕٞ ٝيٗ خاؼز أزٚس ٜدیٙأٟای خزیاٖ ٔستميٓ اس رد ٜخارج ضذ ٚ ٜاس دیٙاْ آِتز٘اتٛر
استفادٔ ٜیضٛد.
اساس كار دينامهاي آلترناتور:
اساس وار دیٙأٟای آِتز٘اتٛر ٔا٘ٙذ دیٙأٟای خزیاٖ ٔستميٓ است .در دیٙأٟای آِتز٘اتٛر تز اثز لؽغ خؽٛغ لٛای
ٔغٙاؼيسی ،خزیاٖ اِمائی تٛخٛد ٔی آیذ ِٚی تا ایٗ تفاٚت و ٝدر دیٙأٟای خزیاٖ ٔستميٓ آٙٞزتاٞا ت ٝتذ٘ ٝدیٙاْ
پيچ  ٚثاتت ضذ ٜتٛد  ٚسيٓ پيچٟای تِٛيذ خزیاٖ در داخُ ٔيذاٖ ٔغٙاؼيسی حزوت ٔی وزد٘ذ ِٚی در دیٙأٟای
آِتز٘اتٛر آٙٞزتا دّٚار است  ٚسيٓ پيچٟای تِٛيذ خزیاٖ ثاتت ٔی تاضٙذ .لسٕت ٌزد٘ذ ٜآِتز٘اتٛر را رٚتٛر  ٚلسٕت
ثاتت آٖ را استاتٛر ٔی ٌٛیٙذ.
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قطعات :
الف – رٍتَر :رٚتٛر ٔدٕٛػ ٝای است وٚ ٝظيف ٝتِٛيذ ٔيذاٖ ٔغٙاؼيسی را در آِتز٘اتٛر ت ٝػٟذ ٜدارد  ٚاس یه
ٔحٛر تطىيُ ضذ ٜو ٝخّٛی آٖ دارای رس ٜٚتزای تستٗ ٟٔزٍٟ٘ ٜذار٘ذ ٜپِٛی است .درلسٕت ٚسػ
رٚتٛر یه سيٓپيچ رٚی ٔحٛر ت ٝصٛرت استٛا٘ ٝلزار ٌزفت ٝاست ،ایٗ سيٓ پيچ رٚی یه حّم ٝپالستيىی پيچيذٜ
ضذ ٜتا اس اتصاَ آٖ تا تذ٘ ٝخٌّٛيزی ضٛد .رٚی ایٗ سيٓ پيچ تاِطتىٟای فّشی اس د ٚؼزف لزار ٔیٌيزد .ایٗ
تاِطتىٟا ٘يش رٚی ٔحٛر لزار ٌزفت ٝا٘ذ .د ٚسزسيٓ پيچ ت ٝد ٚحّمٔ ٝسی و ٝدر ا٘تٟای ٔحٛر لزار دارد ٚصُ
ٔی ض٘ٛذ (وّىتٛرٞا ) .ا٘تٟای ٔحٛر  ٚپطت وّىتٛرٞا یه تِٛثزی ًٙت ٝصٛرت پزسی سٛار ضذ ٜو ٝایٗ تِٛثزیًٙ
درٔ ٖٚحُ خٛد داخُ پٛست ٝػمة لزار ٔی ٌيزد .اٌز ت ٝد ٚسز سيٓ پيچ رٚتٛر خزیاٖ تزق ٔتصُ وٙيٓ تاِطتىٟا
آٙٞزتا ٔی ض٘ٛذ ،چِ ٖٛث ٝایٗ تاِطتىٟا تز ػىس یىذیٍز ٘سثت ت ٝسيٓ پيچ لزار ٌزفت ٝا٘ذ در ٘تيدٞ ٝز دِ ٚثٝ
وٙاری یىی در ٔياٖ لؽثٟای ٔ N,Sی ض٘ٛذ  ٚتيٗ آٟ٘ا ٔيذاٖ ٔغٙاؼيسی ایداد ٔی ضٛد .در لسٕت خّٛی ٔحٛر
یه پِٛی تٛسػ یه خار تا آٖ درٌيز ٔی ضٛد دٚر ایٗ پِٛی تسٕ ٝلزارٔی ٌيزد و٘ ٝيزٚی ٔيُ ِ ًٙتٛسػ ایٗ
تسٕ ٝتٔ ٝحٛر دیٙاْ ٔٙتمُ ضذ ٚ ٜتاػث ٌزدش آٖ ٔی ضٛد.
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ب -استاتَر  :استاتٛر ٔدٕٛػ ٝسيٓ پيچی ٔی تاضذ و ٝدر اثز تزخٛرد ٔيذاٖ تا آٖ خزیاٖ اِىتزیست ٝتٛخٛد
ٔی آٚرد .ایٗ سيٓ پيچٟا تایذ دٚر رٚتٛر لزار ٌيز٘ذ تا داخُ ٔيذاٖ ٔغٙاؼيسی تاضٙذ  ٚتا چزخص ٔيذاٖ دٚار ػأُ
حزوت اِىتزٟ٘ٚا در ایٗ سيٓ پيچٟا تٛخٛدآیذ .استاتٛر دارای یه تذ٘ ٝفّشی ٔی تاضذ و ٝداخُ ایٗ تذ٘ ٝفّشی
ضيارٞایی ٚخٛد دارد .سيٓ پيچٟا داخُ ایٗ ضيارٞا پيچيذٔ ٜی ضٛد چ ٖٛدر اثز واروزدٖ ٌ ٚزٔای حاصُ
اس ٔٛتٛر تذ٘ ٝاٖ داؽ ٔی ضٛد .تذ٘ ٝاستاتٛر اس ٚرلٟای ٘اسن و ٝت ٝیىذیٍز پزس ضذ ٜا٘ذ ساختٔ ٝی ضٛد و ٝدر
ٔياٖ ٚرلٟا ػایك اِىتزیىی ٚخٛد داردٕٞ .چٙيٗ اس اثزات تّفات ٌزٔایی ،فٛوٞ ٚ ٛيستزسیس ٘يش ٔی واٞذ  ٚدر
ٍٙٞاْ ٔ٘ٛتاص داخُ ضيارٞای استاتٛر ٚرلٞ ٝای ػایك لزار ٌزفت ٝاست تا اس اتصاِی سيٓ پيچ تا تذ٘ ٝاستاتٛر
خٌّٛيزی ضٛد .اٌز یه سيٓ را داخُ ضيارٞای استاتٛر تپيچيٓ  ٚد ٚسز آٖ را خارج وٙيٓ فمػ یه سز خزیاٖ
تِٛيذ وٙذ ،ت ٝایٗ استاتٛر اصؽالحا استاتٛر ته فاس ٔی ٌٛیٙذ .در ظٕٗ اس دیٙأٟا تزای تِٛيذ خزیاٖ تاالتز اس
س ٝسيٓ استفادٔ ٜیوٙٙذ .در ایٗ حاِت س ٝسيٓ تا ساٚیٔ ٝؼيٙی ٘سثت ت ٝیىذیٍز داخُ تذ٘ ٝاستاتٛر پيچيذٜ
ٔی ض٘ٛذ .اصؽالحا ت ٝایٗ ٘ٛع استاتٛر س ٝفاس ٌفتٔ ٝیضٛد .در استاتٛر س ٝفاس س ٝسز خزٚخی خٛاٞيٓ داضت
در ٘تيد ٝتاسدٞی دیٙاْ تاال ٔی رٚد .ایٗ س ٝسز خزٚخی ٔٙتح اس دٛ٘ ٚع سز تٙذی والفٟای سيٓ پيچ استاتٛر
ٔی تاضذ( .سز تٙذی ستار ٚ ٜسز تٙذی تصٛرت ٔثّث)

11

ٔذیزیت آٔٛسش فٙی

ديود و آلترناتور

دانستنيهاي سيستمهاي الكتريكي خودرو

ج – ديَد ّا :آِتز٘اتٛر ِٔٛذ خزیاٖ ٔتٙاٚب ٔی تاضذ .خزیاٖ ٔتٙاٚب ت ٝخزیا٘ی ٌفتٔ ٝی ضٛد ؤ ٝسيز حزوت
اِىتزٟ٘ٚا در ٞادی دائٕا تغييز ٔی وٙذ .اٌز چٙيٗ حاِتی تاضذ دیٍز لؽة ٔٙفی ٔ ٚثثت در ایٗ ٞادی
ٔفٟٔٛی ٘خٛاٞذ داضت .تٛسيّ ٝایٗ خزیاٖ ٕ٘یتٛاٖ تاؼزی را ضارص وزد سیزا اِىتزٟ٘ٚایی و ٝت ٝسٛی تاؼزی سزاسیز
ٔی ضٛد تا ػٛض ضذٖ ٔسيز خزیاٖ دٚتار ٜاس آٖ خارج ٔی ٌزد٘ذ ،تٙاتزایٗ تاؼزی ٕٞيط ٝتا خزیاٖ ٔستميٓ ضارص
ٔی ضٛد( .یؼٙی خزیا٘ی و ٝاِىتزٟ٘ٚا اس یه خٟت حزوت داضت ٝتاضٙذ) .چ ٖٛخزیاٖ خزٚخی آِتز٘اتٛر ٔتٙاٚب
است تا ایٗ خزیاٖ ٕ٘یتٛاٖ تاؼزی را ضارص وزد .تٕٞ ٝيٗ خاؼز در سز را ٜخزٚخی آِتز٘اتٛر اس دیٛد استفادٜ
ٔیوٙٙذ .دیٛد لؽؼ ٝای اِىتز٘ٚيىی است و ٝفمػ خزیاٖ را در یه خٟت اس خٛد ػثٛر ٔی دٞذ  ٚت ٝایٗ تزتية
خزیاٖ ٔتٙاٚب را تٔ ٝستميٓ تثذیُ ٔی وٙذ .
د -پَستِّاي ديٌام :آِتز٘اتٛر اس د ٚپٛست ٝخذا اس  ٓٞتطىيُ ضذ ٜاست ؤ ٝؼٕٛال اس خٙس آِٔٛيٙئ ْٛیتاضذ.
تذ٘ ٝفّشی استاتٛر ٔاتيٗ ایٗ د ٚپٛست ٝلزار ٔی ٌيزد  ٚتٛسػ چٙذ پيچ د ٚپٛست ٝرٚی یىذیٍز ٔحىٓ ٔیٌزدد.
د ٚػذد تِٛثزی ًٙتزای ٌزدش ٔحٛر رٚتٛر در ٖٚایٗ د ٚپٛستٚ ٝخٛد دارد .یه تِٛثزی ًٙدر پٛست ٝخّٛیی ٚ
دیٍزی رٚی ٔحٛر رٚتٛر و ٝدر پٛست ٝػمة آٖ لزار ٔی ٌيزد.

ر -پَلي ٍ پٌكِ ٔ :ا٘ٙذ دیٙأٟای خزیاٖ ٔستميٓ لسٕتی اس ٔحٛر رٚتٛر اس پٛست ٝخّٛیی آِتز٘اتٛر تيز ٖٚاست.
رٚی ایٗ لسٕت یه پِٛی  ٚپٙى ٝلزار دارد وٞ ٝز د ٚآٟ٘ا تٛسػ یه خار تٔ ٝحٛر رٚتٛر ٔتصُ ٔی ض٘ٛذ .خّٛی
آٟ٘ا یه ٟٔز ٜتستٔ ٝیضٛد  ٚتسٕ ٝرٚی ایٗ پِٛی لزار ٌزفت ٝو ٝتا ٌزدش تسٕ ٝپِٛی ٌزدش وزد ٚ ٜتاػث
حزوت رٚتٛر ٔی ضٛدٕٞ .زا ٜپِٛی پٙىٌ ٓٞ ٝزدش وزدٛٞ ٚ ٜا را اس خّٚ ٛارد آِتز٘اتٛر  ٚاس ػمة آٖ خارج ٔیوٙذ
تا تاػث خٙه ضذٖ لؽؼات آِتز٘اتٛر ٌزدد .در تؼعی اس آِتز٘اتٛر ٞا پٙى ٝدر لسٕت داخُ آِتز٘اتٛر  ٚپطت رٚتٛر
لزار دارد .
ز – جازغالي ٍ زغالْا  :در دیٙأٟای خزیاٖ ٔستميٓ ،تزق خزٚخی دیٙأٟا اس سغاِٟا ػثٛر ٔی وزد .چ ٖٛخزیاٖ
سیادی اس آٟ٘ا ػثٛر ٔی وزد ٔؼٕٛال سغاَ آٟ٘ا تشري تٛدِٚ .ی در آِتز٘اتٛر خزیاٖ سیادی اس سغاِٟا ٕ٘یٌذرد  ٚتٝ
ٕٞيٗ خاؼز سغاِٟا سیاد تشري ٘يستٙذ .ایٗ سغاِٟا رٚی وّىتٛر ا٘تٟای رٚتٛر لزار ٔی ٌيز٘ذ  ٚپطت آٟ٘ا یه فٙز
وٛچه ٚخٛد دارد وٕٞ ٝيط ٝسغاِٟا را تز رٚی وّىتٛر ٔی فطارد .در تؼعی اس آِتز٘اتٛرٞا و ٝآفتأات آٟ٘ا
تزا٘شیستٛری ٔی تاضذ ٔدٕٛػ ٝآفتأات  ٚخا سغاِی رٚی یىذیٍز ٘صة ٔی ض٘ٛذ.
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ٍ -رگَالتَر ٍلتاش آلترًاتَر:
سٔا٘ی و ٝتِٚ ٝتاص  DCثاتتی در خزٚخی ٘ياس داریٓ اس رٌٛالتٛر ِٚتاص استفادٔ ٜیوٙيٓ.
تغييزات ِٚتاص خزٚخی ت ٝدالیُ سیز رخ ٔی دٞذ:
-1تغييزات ِٚتاص ٚرٚدی
-1تغييزات تار
-3تغييزات دٔا
ت ٝصٛرت اخٕاِی ٔی تٛاٖ ٌفت :تٛسػ ٔدٕٛػ ٝرٌٛالتٛر ،خزیاٖ سيٓپيچ رٚتٛر (خزیاٖ تحزیه) را تغييز
ٔیدٞيٓ.
رٌٛالتٛر ِٚتاص داخُ آِتز٘اتٛر ٘صة ٔیضٛدٚ .ظيف ٝایٗ لؽؼ ٝتأيٗ ِٚتاص ثاتت تزای لؽؼات خٛدر ٚ ٚضارص تاتزی
ٔیتاضذ .در صٛرت واٞص ِٚتاص خزٚخی آِتز٘اتٛر ،رٌٛالتٛر خزیاٖ ٔذار تحزیه آِتز٘اتٛر را افشایص ٔیدٞذ تا
ِٚتاص خزٚخی آِتز٘اتٛر افشایص یاتذ  ٚتزػىس ،چٙا٘چِٚ ٝتاص خزٚخی افشایص یاتذ ،رٌٛالتٛر خزیاٖ تحزیه آِتز٘اتٛر
را واٞص داد ٜتا ِٚتاص خزٚخی واٞص یاتذ.
ُ -يكسَ كٌٌذُ ٍلتاش:
یه س ٛساسٞا ت ٝد ٚدست ٝتمسيٓ ٔی ض٘ٛذ:
اِف-یىس ٛساس ٘يٓ ٔٛج
ب-یىس ٛساس تٕاْ ٔٛج
يكسَساز ًين هَج:
یىسٛساسی ٘يٓ ٔٛج یؼٙی حذف ٘يٓ سيىُ ٔٙفی اس ٔٛج ٚرٚدی تٙٔ ٝظٛر تِٛيذ ِٚتاص ( . DCظزتا٘ی)
در تاس ٜسٔا٘ی  0تا ِٚ t/2تاص ٚرٚدی ٔثثت است (در ٘يٓ سيىُ ٔثثت ٞستيٓ).
12

ٔذیزیت آٔٛسش فٙی

ديود و آلترناتور

دانستنيهاي سيستمهاي الكتريكي خودرو

چِٚ ٖٛتاص آ٘ذ دیٛد اسِٚتاص واتٛدش تيطتز است دیٛد ٞذایت ٔی وٙذ  ٚدر حاِت ایذ ٜاَ ٔمأٚتص  0در ٘ظز ٌزفتٝ
ٔی ضٛد .ضىُ ٔٛج خزٚخی ت ٝضىُ سیز در ٔی آیذ.
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درتاس ٜسٔا٘ی t/2تا  tدر ٘يٓ سيىُ ٔٙفی لزار داریٓ (ِٚتاصٚرٚدی ٔٙفی است)ِٚ .تاص آ٘ٛد دیٛد اس ِٚتاص واتذ آٖ وٕتز
است در ٘تيد ٝدیٛد ٞذایت ٕ٘یوٙذ ٔ ٚمأٚت آٖ تی ٟ٘ایت است .در ٘تيد ٝخزیاٖ ػثٛری اس تار صفز خٛاٞذ ضذ ٚ
در ٟ٘ایت ِٚتاص خزٚخی صفز خٛاٞذ ضذ.

يكسَساز توام هَج:
تٙٔ ٝظٛر افشایص سؽح ِٚتاص  DCخزٚخی ت ٝخای استفاد ٜاس یىس ٛوٙٙذ٘ ٜيٓ ٔٛج اس یىسٛوٙٙذ ٜتٕاْ ٔٛج
استفادٔ ٜی وٙيٓ.
ٔذار ضثى ٝی پُ تٕاْ ٔٛج ت ٝصٛرت سیز است:
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در تاس ٜی سٔا٘ی  0تا  t/2در ٘يٓ سيىُ (ٞ )+ستيٓ ِٚ ٚتاص ٚرٚدی ( )+است .دیٛد  D2 ٚ D3وِٚ ٝتاص آ٘ٛد آٟ٘ا اس
ِٚتاص واتٛدضاٖ تيطتز است رٚضٗ ٞستٙذ ٞ ٚذایت ٔی وٙٙذ D4ٚ D1.خأٛش ٞستٙذ ٞ ٚذایت ٕ٘ی وٙٙذٔ .سيز
خزیاٖ در ضىُ سیز٘طاٖ داد ٜضذ ٜاست:

چ ٖٛدیٛد ٞا ایذ ٜاَ فزض ضذ ٜا٘ذ:
Vo = Vi
در تاس ٜی سٔا٘ی  t/2تا  tدر ٘يٓ سيىُ (– ) ٞستيٓ  ٚایٗ تار ٞ D4ٚ D1ذایت ٔی وٙٙذ  D3ٚ D2 ٚخأٛش
ٞستٙذٔ .سيز خزیاٖ در ضىُ سیز ٘طاٖ داد ٜضذ ٜاست:
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پس ضىُ ٔٛج خزٚخی در یه دٚر ٜی تٙاٚب ت ٝصٛرت سیز است

ٕٞاٖ ؼٛر و ٝدیذٔ ٜی ضٛد ِٚتاص  DCتٕاْ ٔٛج اس ٘يٓ ٔٛج تيطتز است.
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-1تذ٘ٝ
-1رٚتٛر
-3استاتٛر

ٔ -4دٕٛػ ٝیىس ٛوٙٙذٞ ٜا
 -5رٌٛالتٛر(آفتأات)

سيٓ پيچٟای استاتٛرآِتز٘اتٛرٞای س ٝفاس ٜرا ٔی تٛاٖ ت ٝضىُ ستار ٜیا ٔثّث ت ٝیىذیٍز ٚصُ وزد ٚلتی فٛراٖ
ٔغٙاؼيسی تٛخٛد آٔذ ٜتٛسػ رٚتٛر ،در اثز چزخص آٖ سيٓپيچٞای استاتٛر را لؽغ ٔیوٙذ در سيٓ پيچٞا ؼثك
لاِ٘ٙ ٖٛشِٚ ،تاص اِمایی (اِىتزٛٔٚتٛری) اِما ٔی ٌزدد.
ٔيذاٖ ٔغٙاؼيسی آِتز٘اتٛرٞا تٚ ٝسيّٙٔ ٝثغ خزیا٘ی ٔا٘ٙذ تاتزی یا دیٙاْ و ٝدر خارج ٔاضيٗ اِىتزیىی لزار دارد
تأيٗ ٔی ضٛد.
آِتز٘اتٛرٞای تشري و ٝتا سزػت وٓ ٔی چزخٙذ لؽة ٞای تيطتزی دار٘ذ ( .آِتز٘اتٛرٞای فعاٞای صٙؼتی )
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در ضىُ تاال تصٛیز یه آِتز ٘اتٛر ٘425طاٖ داد ٜضذ ٜاست.

فرق آلترناتور با دينام:
تيطتز ٔزدْ ت ٝآِتز٘اتٛر ت ٝاضتثا ٜدیٙاْ ٔیٌٛیٙذ .تایذ ٌفت و ٝآِتز٘اتٛر تا دیٙاْ فزق دارد  ٓٞ ٚاو ٖٛٙتٕاْ ٔاضيٗ
ٞای خذیذ آِتز٘اتٛر دار٘ذ .درآِتز٘اتٛر حٛسٔ ٜغٙاؼيسی آٖ دٚار است  ٚسيٓ پيچ ٞای آٖ ٔيذاٖ را لؽغ ٔی وٙذ ٚ
در آٖ خزیاٖ اِمایی ایداد ٔی ٌزدد .درست تزػىس دیٙاْ وٚ ٝلتی سٛئيچ را تاس ٔی وٙيٓ خزیاٖ تاؼزی اس ؼزیك
الٔپ ضارص  ٚآفتأات ت ٝسغاِٟای رٚتٛر رسيذ ٚ ٜدر ٞست ٝآٖ ایداد ٔيذاٖ ٔغٙاؼيسی ٔی ٕ٘ایذ ،ت ٝؼٛری وٝ
لؽثٟای رٚتٛر یه در ٔياٖ ٔ Sٚ Nی ض٘ٛذ .تا سدٖ استارت  ٚحزوت رٚتٛر ٔيذاٖ ایداد ضذ ٜتٛسػ سيٓ پيچ ٞای
استاتٛر لؽغ ضذ ٚ ٜدر آٖ ِٚتاص اِما ٔی ٌزدد .آِتز٘اتٛر در دٚر آراْ ٔ ٓٞی تٛا٘ذ تزق ٔاضيٗ را تأيٗ  ٚحتی تاؼزی
را ضارص ٕ٘ایذ ،آفتأات آٖ ساد ٜتز است  ٚحدٓ ٍٟ٘ ٚذاری آٖ وٕتز است.
آفتامات:
حاَ ضایذ تپزسيذ و ٝآفتأات چيست؟ آفتأات ٔدٕٛػٝای اس ٔذار اِىتز٘ٚيىی ٔیتاضذ و ٝوار تٙظيٓ ِٚتاص خزٚخی
آِتز٘اتٛر را ت ٝػٟذ ٜدارد .حاَ اٌز سيستٓ آِتز٘اتٛر ٘تٛا٘ذ ت ٝخٛتی تزق ٔاضيٗ را تأيٗ وٙذ ٔاضيٗ تا ٔطىُ
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وٕثٛد تزق ٔٛاخٔ ٝی ضٛد ؤ ٝی تٛاٖ تا تاسدیذ سغاَ ٞا  ٚدیٛدٞا ٔطىُ را حُ ٕ٘ٛد .حتی در تؼعی ٔٛالغ تٝ
ػّت ضُ تٛدٖ تسٕ ،ٝآِتز٘اتٛر ٕ٘یتٛا٘ذ خٛب تچزخذ  ٚتزق را تأيٗ وٙذ.

مساياي آلترناتور نسبت به دينام:
)1

در دٚر آراْ تاؼزی را ضارص ٔیوٙذ.

)1

دارای آفتأات ساد ٜتز ٔیتاضذ.

)3

دٚاْ  ٚػٕز آٖ تيطتز ٔیتاضذ.

)4

احتياج ت ٝسزٚیس ٔ ٚزالثت وٕتزی دارد.

)5

ٚسٖ وٕتزی دارد  ٚفعای وٕی را اضغاَ ٔیوٙذ.

آِتز٘اتٛر ت ٝػٛٙاٖ اصّی تزیٗ ٔٙثغ تأيٗ تزق در خٛدر ٚضٙاختٔ ٝیضٛد .در ایٙدا ت٘ ٝح ٜٛتِٛيذ تزق تٛسػ ایٗ
لؽؼٔ ٝیپزداسیٓ.

بررسي مذار شارش:
بررسي برق هثبت ٍ اتصال بذًِ

هوتور
استارت

باتري

الهپ اخطار
جلوآهپر

دينام

پولي
هوتور
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اًذازُ گيري جرياى:
خزیاٖ تِٛيذی تٛسػ آِتز٘اتٛر تایذ اس خزیاٖ ٔصزفی خٛدر ٚتيطتز تاضذ.
خزیاٖ تخّي ٝخزیا٘ی ا ست ؤ ٝصزف وٙٙذٞ ٜا ٔی ٌيز٘ذ.
خزیاٖ ضارص خزیاٖ خزٚخی آِتز٘اتٛر ٔیتاضذ.
حاصُ تفاظُ ضارص ػثارت است اس خزیاٖ ضارص و ٝخزیاٖ تخّي ٝاس آٖ واست ٝضذ ٜاست و٘ ٝتيد ٝآٖ تایذ ٔثثت
تاضذ .درصٛرت ٔٙفی تٛدٖ ٔمذار ،آِتز٘اتٛر ٕ٘یتٛا٘ذ خزیاٖ ٔصزفی را تأٔيٗ وٙذ تٙاتزایٗ اس تاتزی استفادٔ ٜیضٛد
 ٚدر ٘تيد ٝتخّئ ٝی ٌزدد.
اًذازُ گيري ٍلتاش:
تا ا٘ذاسٌ ٜيزی ِٚتاص خزٚخی ٔیتٛاٖ ت ٝصحت ػّٕىزد رٌٛالتٛر پی تزد.
در صٛرت وٓ تٛدٖ ِٚتاص ،آِتز٘اتٛر ٕ٘یتٛا٘ذ تزق ٔٛرد ٘ياس ٔصزف وٙٙذٞ ٜا را تأيٗ ٕ٘ایذ.
در صٛرت سیاد تٛدٖ ِٚتاص ،احتٕاَ صذٔ ٝدیذٖ ٔصزف وٙٙذٞ ٜا خصٛصا وٙتزَ ی٘ٛيتٟای ٔختّف خٛدرٚ ٚخٛد
دارد.

عیوب آلترناتور:
 1ایزاد ضایغ در آِتز٘اتٛر ٚخٛد دارد:
الف) شارش كن يا عذم شارش:
در ایٗ حاِت تاتزی خاِی ضذ ٚ ٜخٛدر ٚتذ رٚضٗ ٔیضٛد و ٝایٗ ایزاد ٔیتٛا٘ذ اس رٌٛالتٛر یا سغاَ آِتز٘اتٛر ٚدیٛد
تاضذ.
ب) شارش زياد (اٍرشارش):
در ایٗ حاِت ٔٛتٛر ِزسش دارد  ٚآب اسيذ تاتزی تيزٔ ٖٚیریشد  ٚاحتٕاَ سٛختٗ دست ٝسيٓ سیاد استٕٞ .چٙيٗ
در اوثز اٚلات فيٛس چزاؽٞا ٔیسٛسد  ٚتا تؼٛیط فيٛس ٔ ٓٞطىُ حُ ٕ٘یضٛد.
نحوه تست آلترناتور:
تزای تست آِتز٘اتٛر تٟتزیٗ را ٜخٛا٘ذٖ پارأتزٞای دستٍا ٜایىٛدیاي است .در حاِت ٔٛتٛر خأٛش  ٚسٛئيچ تاس
ِٚتاص تاتزی را ٘طاٖ ٔیدٞذ  ٚدر حاِت ٔٛتٛر رٚضٗ تایذ ِٚتاص تيٗ  14تا  14.1را ٘طاٖ دٞذ.
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