
Резонантни инвертор 

 

   Резонантни инвертор користи осцилаторно коло за искључивање 

тиристора. Шеме резонантних инвертора су сличне струјним инветорима, 

само што се у колу потрошача користи калем много веће индуктивности. 

Тиристори Т1 и Т2 се наизменично укључују тек кад кроз коло пријемника 

престане да протиче струја. То обезбеђује инверзну поларизацију 

тиристора који је проводио и његово искључење.  

 

   Ако се укључи тиристор Т1, кондензатор се пуни преко калема и струја 

кроз потрошач расте а затим опададо струје држања тиристора и он се 

искључује. У другој полупериоди се укључује тиристор Т2, а кондензатор 

се преко њега празни и поново пуни у супротном смеру. На тај начин се 

потрошачу предаје енергија у обе полупериоде а кроз потрошач протиче 

наизменична струја. 

Параметри 

осцилаторног кола се 

бирају тако да је 

резонантна 

учестаност већа или 

једнака учестаности 

окидних импулса. 

 

 

 

Трофазни ивертор 
 

   Помоћу трофазног инвертора се добија трофазни наизменични напон. 

Шема овог инвертора је иста као шема трофазног мосног усмерача, само 

што се замене места извора и порошача. Тиристори се укључују у 

одговарајућим временским интервалима, тако што се на одређене 

тиристоре доводе управљачки импулси. Ови импулси се доводе на сваких 

60
о
  што одговара времену Т/6.  

 

   Тиристори Т1, Т3 и Т5 (непарна група - анодна) су преко својих анода 

повезане са једносмерним извором, а Т2, Т4 и Т6 (парна гупа – катодна) су 

са извором повезане преко катода. Укључивањенм непране групе 

тиристора, на излазу се добијају позитивне полупериоде одговарајућих 

фаза, док се укључивањем парне групе тиристора добијају негативне 

полупериоде.  

   

 

 



     Пример:  

   Да би се добио позитиван потенцијал у тачки а потребно је укључити 

тиристор T1 а струјни круг се може затворити преко T4 (чиме се на излазу 

секундрара трансформатора добија напон uab - слика 1) или преко T6 (чиме 

се излазу секундрара трансформатора добија напон uac – слика 2 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            сл 1.           сл. 2.             сл. 3.                                  сл. 4.             сл. 5.              сл. 6.                       

 

Задатак.  

1. У свесци нацртај резонантни инвертор и одговарајући временски 

дијаграм (обавезно написати назив шеме). 

2. У свесци нацртај трофазни инвертор (обавезно написати назив шеме). 

 

Питања за утврђивање: 

1. Помоћу ког кола се искључују тиристори у резонантном инвертору? 

2. Да ли у резонантном инвертору сме да се укључи други тиристор 

док је укључен претходни? Шта би се десило ако би оба тиристора 

била укључена? 

3. Помоћу ког инвертора се може добити трофазни напон? 

4. Какав напон се добија на излазу инвертора (фазни или линијски)? 

5. Опиши сличности и разлике између трофазног мосног усмерача и 

трофазног инвертора. 

6. Који тиристори треба да буду укључени (обележи их бројевима) да 

би се на излазу инвертора добио напон: 

a) ubc  

б) ucb   (прати шему). 



Вежба бр. 15 
 

Наизменични претварач са фазном регулацијом са тријаком 
 

Наизменични претварач са фазном регулацијом служи за регулисање снаге наизменичног 

претварача. Снага се регулише бирањем угла паљења тиристора, односно мењањем вредности 

отпорника R, чиме се мења угао кашњења напона на кондензатору. Праволним избором врености 

отпорника може се постићи већи или мањи угао паљења тиристора, дако да је снага потрошача 

мања или већа. 

Задатак: 

 

1. Нацртати електричну шему наизменичног претварача са фазном регулацијом 
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2. Нацртати табелу и попунити резултате који се добијају мерењем (U и I), а затим израчунати снагу 

и резултате унети у табелу. (водите рачуна: струја је у mA)  

 

Табела:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Литература: Уџбеник Енергетска електроника, група аутора 

Задатак и одговоре шаљите на моју адресу:  

olga.trecepet@gmail.com  ( исто као прошли пут) 

Рок за слање одговора  :  понедељак,  18.05.2020. 

R k  0.7     1     1.5     2    2.5 

U V 90,48 87,77 77,45 68,69 63,40 

I mA 452 441 385 342 314 

P=UI W      
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