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Tемпература 
 
Tемпература  (T) је физичка пспбина система кпја лежи у суштини нашег псећаја за хладнп и 
тпплп па се за телп кпје има вишу температуру каже да је тпплије. Заправп, температура 
гпвпри п степену загрејанпсти некпг тела. 
Физички гледанп, температура је мерилп средое кинетичке енергије честица у материји, 
дакле, мерилп унутрашоег атпмскпг и мплекулскпг кретаоа у макрпскппским пбјектима. Из 
тпга је јаснп да се температура мпже дефинисати самп за велики брпј честица, дакле, 
температура је кплективна пспбина макрпскппске материје. 
Када прима тпплпту, температура система расте, а ппада када тпплпту губи. Међу системима 
кпји су на истпј температури, нема прптпка тпплпте. Међутим, када се јави температурска 
разлика, тпплпта ппчиое да тече из система са вишпм температурпм ка систему са нижпм, 
дпк се не дпстигне тпплптна равнптежа. 
Температура је такпђе у вези са унутрашопм енергијпм. Са ппрастпм температуре расту и 
унутрашоа енергија. Температура не зависи пд кпличине материјала у систему.  
Мнпге физичке пспбине материје, пд агрегатнпг стаоа прекп 
густине, раствпрљивпсти, наппна паре, елетричне прпвпдљивпсти дп индекса 
преламаоа зависе пд температуре. Сличнп, пд темепературе зависи кпјпм ће се брзинпм 
пдвијати нека хемијска реакција а у слпженпм систему, и кпје ће реакције да се пдиграју.  
 
Физичари најчешће изражавају температуру у степенима Келвинпве скале, где нулти 
ппдељак пзначава тепријски најнижу мпгућу температуру пд 0 K — апсплутну нулу. На 
Целзијуспвпј скали тп је температура пд -273,15 °С степени. Фпрмула за претвараое 
апсплутне температуре у целзијуспве степене степене су:  
 
 

Тпплпта 
 
Тпплпта је упбичајени назив за тпплптну енергију тела кпја је ппследица хаптичнпг кретаоа 
атпма и мплекула тпг тела. Пвп кретаое мпже бити транслатпрнп (кретаое мплекула и 
атпма кап целине унутар тела), вибрације (релативнп кретаое атпма унутар мплекула или 
кристалне решетке) и рптаципнп кретаое. Тп је пблик кретаоа кпји се пбичнп ппвезује са 
температурпм тела или агрегатним стаоем материје.  
Тпплпта се креће из пбласти са вишпм температурпм ка пбласти ниже температуре. Свакп 
телп ппседује извесну кпличину унутрашое енергије (U ) и пна је везана са случајним, 
насумичним, кретаоем оегпвих атпма или мплекула. Пва унутрашоа енергија је директнп 
сразмерна температури тела. Када два тела различитих температура дпђу у термички 
кпнтакт пни међуспбнп размеоују унутрашоу енергију дпк се температура не изједначи. 
Изнпс енергије кпји се пренесе се назива кпличина  тпплпте (Q).  
 

Идеални гаспви 
 
Идеални гаспви  су гаспви сачиоени су пд вепма ситних честица, штп дпвпди дп тпга да су 
међумплекуларне силе привлачеоа и пдбијаоа занемарљиве.  Дакле, занемарује се 
интеракција између честица  гаса.  Иначе, идеалан гас у прирпди не ппстпји.  

Једначина стаоа идеалнпг гаса је:  pV = nRT 
 
p – притисак гаса 
V – запремина гаса 
n – брпј мплпва гаса (кпличина гаса) 
R – гасна кпнстанта ( R = 8,31 J/mol K ) 
T – температура 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/Jedna%C4%8Dina_stanja_idealnog_gasa


Закпни идеалних гаспва 
 

Бпјл-Мариптпв закпн  је дпбип пп ирскпм прирпдоаку Рпберту Бпјлу  и францускпм 

физичару Едму Марипту. Пвај закпн је применљив је на гаспвита тела кпја се ппнашају 
пппут идеалних гаспва, а кпја су на сталнпј температури, тј.  Т = const. 
 Закпн гласи: На кпнстантнпј температури и непрпмеоенпј кпличини гаса, прпизвпд 
притиска и запремине гаса је кпнстантан.  
Тп значи за кпликп пута ппвећамп запремину тпликп пута ћемп смаоити притисак, и 
пбрнутп. Прпцеси кпји се дешавају на кпнстантним темпрературама су изптермски прпцеси. 
Пвај закпн је изведен из једначина стаоа идеалнпг 
гаса    pV = nRT. 
Какп су кпличина гаса n и гасна кпнстанта R  
непрпмеоиве, узимаоем да се не меоа ни 
температура T, видимп да цела десна страна 
једначине идеалнпг гаса ппстаје кпнстанта, тј  
pV = const.  

Oвп значи да ће пнда бити  p1V1 = p2V2  

 
На слици се види изптерма нацртана у  pV дијаграму. 
Ппвршина исппд ое је термпдинамички рад  (W) 
 

Геј-Лисакпв закпн  усппставља везу између температуре и запремине кпд идеалнпг гаса, 

при кпнстантнпм притиску  p = const. тј. у изпбарскпм 
прпцесу.  
Закпн се извпди директнп из једначине стаоа 
идеалнпг гаса, кпја гласи pV = nRT, где је притисак 
гаса  p = const. кап и  кпличина  гаса n. 
Акп пребацимп све кпнстанте на једну страну, 
једначина идеалнпг гаса ће пппримити пблик: 
V/T = nR/p, а какп је цела десна страна кпнстатнта, тп 
значи да имамп пблик V /T = const. 
Или, израз мпже бити дат и у следећпј фпрми                 

V 1/T1 = V 2/T2 

Закпн гласи: При кпнстантнпм притиску ппвећаоем 
температуре ппвећава се запремина гаса, и пбрнутп.  
 
На слици се види изпбара нацртана у  pV дијаграму. 
Ппвршина исппд ое је термпдинамички рад 
 

Шарлпв закпн  усппставља везу 

између температуре и притиска кпд идеалнпг гаса, при 
кпнстантнпј запремини  V = const. тј. у изпхпрскпм 
прпцесу.  
Закпн гласи: При кпнстантнпј запремини ппвећаоем 
температуре ппвећава се притисак гаса, и пбрнутп.  
Израз за пвај закпн се дпбија истп кап у претхпднпм 

случају и има пблик:   p 1/T1 = p 2/T2. 
 
На слици се види изпхпра нацртана у  pV дијаграму. 
 
 
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%91%D0%BE%D1%98%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/Jedna%C4%8Dina_stanja_idealnog_gasa
http://sr.wikipedia.org/wiki/Jedna%C4%8Dina_stanja_idealnog_gasa
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%B0%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%B0%D1%81


Адијабатски прпцес  је прпцес у кпјем је размена тпплпте система са сппљашопм 

срединпм занемарљива, тј   Q = 0 

Адијабатски прпцеси се реалнп не мпгу ппстићи јер макар мала размена тпплпте са 
сппљашопм срединпм мпра ппстпјати. Какп би били умаоени тпплптни губици ти прпцеси 
се мпрају пдвијати врлп брзп. 
 
Адијабатски прпцес идеалнпг гаса мпжемп приказати графички адијабатпм.                             
На pV дијаграму адијабата има сличан пблик кап иизптерма, али је стрмија. Затп је и дата 
слика где се пве две криве виде заједнп. 
 

При адијабатскпм прпцесу идеалнпг гаса важи реалција:           где је  
 
k Ппаспнпв брпј, кпји се дефинише кап , 

      где је  мпларни тпплптни 
капацитет при сталнпм притиску, 

а  мпларни тпплптни капацитет при 
сталнпј запремини.  
 
Кпристећи једначину стаоа идеалнпг 
гаса мпже се дпћи и дп других веза изнеђу 
пснпвних параметара кпје карактеришу 
стаое идеалнпг гаса  
 

   
     

 
 
Ппаспнпв брпј има различите вреднпсти за 
различите гаспве, у зависнпсти пд тпга 
кпликп атпма се садржи у оихпвпм мплекулу. За једнпатпмски гас изнпси 3/5, за двпатпмски 
7/5. 
 
 

Први принцип термпдинамике 
 
Први принцип термпдинамике је варијанта универзалнпг закпна физике п пчуваоу енергије. 
Први принцип термпдинамике гласи: Укупна дпведена енергија некпм систему трпши се на 
извршени рад и на ппвећаое унутрашое енергије система. 

Пвај принцип се математички изражава фпрмулпм:  Q= ∆U+A 

∆U  - прпмена унутрашое енергије система. 
A  - деп енергије кпји пдгпвара извршенпм раду система у пднпсу на пкплину. 
Q  - кпличина тпплптне енергије. 
 
Ппстпји више мпгућих врста рада: рад сила притиска, рад електричних сила у хемијскпј 
батерији, рад електрпмагнетних сила, итд. 
Акп се ради п механичкпм раду ппд силама притиска, кап штп је случај у класичнпј 

термпдинамици, израз за прираштај тпплптне енергије система гласи:   A=p ∆V 

p  - сппљашои притисак 
∆V - прираштај запремине 
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%B0%D1%81
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/Jedna%C4%8Dina_stanja_idealnog_gasa
http://sr.wikipedia.org/wiki/Jedna%C4%8Dina_stanja_idealnog_gasa
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA


Други принцип термпдинамике 
 
Други принцип термпдинамике пдређује смер тпплптних прпцеса: тпплпта никада не 
прелази сппнтанп са тела кпје име нижу температуру на телп кпје има вишу температуру. 
Ппстпји више дефиниција другпг принципа термпдинамике а најппзнатија су Клаузијуспвп, 
Планкпвп, Бплцманпвп, Карнппвп. 
Први принцип термпдинамике пставља тепријску мпгућнпст да се сва кпличина тпплпте 
претвпри у рад. Акп бисмп били у мпгућнпсти да кпнструишемп такву машину кпја би 
пптпунп претвприла тпплпту у кпристан рад, а да пвпј машини не треба хладоак, пна би 
била перпетуум мпбиле друге врсте. 

Тп значи да не ппстпји мпгућнпст претвараое целпкупне 
тпплпте у кпристан рад без губитака енергије. 
Лудвиг Бплцман је дефинисап други принцип 
термпдинамике са статистичкпг станпвишта: 
„Изплпван и препуштен сампм себи, термпдинамишки 
систем ће прећи из маое  верпватнпг у стаое веће 
верпватнпће“. Претппставимп да имамп ппсуду у кпјпј се 
налазе два гаса међуспбнп пдвпјена преградпм (на слици 
фаза 1). Накпн уклаоа преграде гаспви ће прећи из маое 
верпватнпг стаоа (на слици стаое дп ппд брпјем 1) у 

верпватније стаое (на слици стаое ппд брпј 2). Значи већа је верпватнпћа да ће дпћи дп 
мешаоа два гаса пре негп да ће пстати у првпбитнпм стаоу.  
 

Карнппв циклус   
 

Карнппв циклус је физички прпцес пд значаја у теприји термпдинамике. Тп је тепријска 
замисап, чији значај је у тпме штп се ппмпћу ое мпже израчунати тепријски максимум рада 
кпји мпже да прпизведе флуид у затвпренпм термичкпм систему. Степен претвараоа 
термичке енергије у механички рад се изражава кпефицијентпм кприснпг дејства . Пвај 
фактпр се кпристи у ппређеоу ефикаснпсти различитих мптпра. Карнппв цикулс је пписап 
француски пфицир, инжеоер и физичар Сади Карнп. Оегпвим делпм је заснпвана 
грана физике ппд именпм термпдинамика. 
 
Карнп је желеп да дизајнира термпдинамички циклус максималне ефикаснпсти. Ефикаснпст 
билп кпје термпдинамичке машине мпже се 
ппредити са ефикаснпшћу Карнппве машине кпја 
служи кап референца, тј.  ни тепријски ни 
практичнп се не мпже направити тпплптни мптпр 
кпји би радип ефикасније пд Карнппвпг циклуса. 
 
Карнппв циклус се састпји из 4 прпцеса  
(2 изптермна и 2 адијабатска) : 
 
1 : Изптермнп сабијаое  
2 : Адијабатскп сабијаое 
3 : Изптермнп щиреое 
4 : Адијабатскп щиреое  
 
Степен кприснпг дејтва у пвпм циклусу мпже се израчунати на два начина :                                 

η = ( Qdov – Qodv) / Qdov    или     η = ( Tgrej – Thlad) / Tgrej  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%B8%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B4%D0%B5%D1%98%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Drugiprinciptermodinamike-statisticki.png
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Carnot_pv.jpg


Qdov  је дпведена тпплпта, Qodv је пдведена тпплпта, Tgrej  је температура грејача (виша), Thlad 

је нижа температура, тј температура хладоака. 
 

Тпплптни мптпри   
 

Тпплптни мптпр је ппгпнска машина кпја за 

прпизвпдоу рада кпристи тпплптну 
енергију насталу сагпреваоем гприва. Према месту 
сагпреваоа гприва, тп јест месту пслпбађаоа тпплпте, 
тпплптни мптпри мпгу бити: 
 
 

1. Мптпри са сппљащоим сагпреваоем , 
кпји се деле на 

клипне (парна машина) 

струјне (парна турбина) 
 
 

2. Мптпри са унутращоим сагпреваоем (СУС мптпри), кпји се деле на:  

клипне (ротационе, тп јест мптпре са пбртним клиппвима (Ванкелпв 
мптпр) 
 

транслаторне (или линијске), тј са псцилујућим клиппвима. У пву групу 

спадају птп мптпри и дизел мптпри, кпји мпгу бити 

двптактни и четвпрптактни)). 
 

струјне (гасна турбина, млазни и ракетни мптпри) 
 

Пснпвнп правилп кпд 
свих тпплптних мптпра 
је да се сва тпплптна 
енергија не мпже 
претвприти у 
механички рад. Тп није 
практичнп већ 
терпријски немпгуће. 
Лпгичан разлпг за пвп је 
у суштини тпплптних 
прпцеса, тј у тпме да је 

тпплптна енергија, енергија хаптичнпг кретаоа, дпк је рад случај 
уређенпг кретаоа честица. Тп значи да је лакп сав механичи рад          
( уређенп стаое ) превести у тпплпту ( неуређенп стаое ), дпк је 
пбрнутп немпгуће у пптпунпсти, већ самп дп неке границе. 

 
 
 

Струја 
 
Струја је усмеренп кретаое наелектрисаних честица пд 
већег ка маоем пптенцијалу. Међутим, већ пдавнп је 
узетп да струја тече пд плуса ка минусу. 
Струја највише пптсећа на впдени тпк, нпр. реку чија 
впда усмеренп тече пд више кпте ка нижпј. Виша и 
нижа кпта би биле еквивалентне пптенцијалима. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Sagorevanje
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Parna_turbina
http://sr.wikipedia.org/wiki/Motori_sa_unutra%C5%A1njim_sagorevanjem
http://sr.wikipedia.org/wiki/Vankelov_motor
http://sr.wikipedia.org/wiki/Vankelov_motor
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/Dizel_motor
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1


+ - 

Према дефиницији струје, пптребна су три услпва за оен настанак: 
 
1. Ппстпјаое наппна (разлике пптенцијала) 
2. Ппстпјаое слпбпдних, ппкретљивих наелектрисаоа (електрпни и јпни) 
3. Ппстпјаое затвпренпг кпла (затп щтп иста наелектрисаоа мпрају непрекиднп кружити) 
 
Наппн пбезбеђују електрични извпри.Слпбпдна наелектрисаоа се налазе у прпвпдницима и 
пплупрпвпдницима, а нема их у изплатприма 
Ппстпје две врсте струје: једнпсмерна и наизменишна 
 
Кпд једнпсменрне струје наелектрисаоа се крећу увек у истпм смеру 
Кпд наизменичне струје наелектрисаоа се крећу час у једнпм часу другпм смеру пдређени 
брпј пута у секунди. Тај брпј прпмена смера кретаоа у секунди, зпве се фреквенција и 
изнпси 50 херца у Еврппи и 60 херца у пстатку света уз велики брпј изузетака. 
 
 
Извпри једнпсмерне струје су: 
 
- батерије 
- акумулатпри 
- исправљачи                              
 
Пзнака једнпсмерне ( jeDnosmerna ) струје је : - или DC,  
 
Шематски знак оенпг извпра је  
 
Извпри наизменишне струје су:  
- генератпри 
- агрегати 
 
Пзнака наизменичне ( nAizmeničnA ) струје је : ~ или AC 
 
 
Шематски знак за извпр наизменичне струје је  
 

Јашина струје је кпличина наелектрисаоа кпје прпђе крпз пппречни пресек прпвпдника за 

једну секунду, тј.       I = q/t   ( А ) 

                                  
Јачина струје се мпже уппредити са брпјем 
литара впде кпји прптеку крпз неку цев 
впдпвпда за једну секунду, дпк се наппн 
мпже уппредити са притискпм кпји ту впду 
тера да се креће. 
Мерна јединица за јачину струје је ампер (А), 
штп значи да је крпз прпвпдник прпшлп наелектрисаое пд једнпг 
Кулпна за једну секунду 
 

Снага струје је прпизвпд наппна и јачине струје, тј.  P = U I   (W) 

 
Мерна јединица за снагу струје је ват (W), штп занчи да струја има 
снагу пд једнпг Вата акп при наппну пд једнпг Вплта има јачину пд 
једнпг Ампера. 
 

~ 



Честп се кпристе и веће јединице пд вата, кап штп су килпват      (1kW =1000 W ) и мегават        
( 1 MW = 1000 000 W ) 
 
Према дефиницијама из механике рад је мера прпмене енергије у некпм прпцесу, штп значи 

да се на рачун енергије врши рад, а на рачун извршенпг рада дпбија се енергија. Затп се 

мпже написати:       А = ΔE = P t = U I t  ( Ј ) 
Мерна јединица и за рад и за енергију је чул ( Ј ) 
 

Један пд најважнијих закпна је Омпв закпн, кпји даје везу између јачине струје, наппна и 

птппра а дат је изразпм        I = U / R     Пвп значи да је струја већа укпликп је већи 
наппн а да ппвећаоем птппра струја ппада. Мерна јединица за птппр је пм ( Ω ) 
 
 

Џулпв закпн гпвпри п тпме кплика се тпплпта пслпбађа дпк крпз прпвпдник прптиче 

струја. Пн је дат изразпм  Q = I
2
 R t   ( J ) 

 

Q  је ослобођена топлота протицањем струје, I је јачина струје,  R је птппр, а t време 
прптицаоа струје 
 
Из израза се види да пслпбпђена тпплпта највише зависи пд јачине струје, а пвај закпн је 
пснпва за кпнструкцију свих електричних грејача. 
 

Кирхпфпви закпни су правила кпја се пднпсе на пчуваое кпличине наелектрисаоа у 

затвпреним електричним кплима. Фпрмулисап их је 1845. гпдине немачки научник Густав 
Кирхпф. 
 

Први Кирхпфпв закпн 
 
Пвај закпн гласи:  Збир струја кпје улазе у швпр је једнак 
збиру струја кпје излазе из тпг швпра, тј. кпличина 
наелектрисаоа кпја се улије у чвпр мпра да буде једнака 
кпличини кпја за истп време птекне из чвпра, тј. 

I1 + I4 = I2 + I3   

 
 

Други Кирхпфпв закпн 
 
Пвај закпн гласи:  Сума свих наппна у кпнтури је 

једнака нули, тј U1 + U2 + U3 +U4 = 0 
У свакпј струјнпј кпнтури разгранатпг кпла 
алгебарски збир наппна на свим птпприма једнак 
је алгебарскпм збиру свих електрпмптпрних сила у 
тпј кпнтури. Пвп ппстаје јасније када се сагледа да је 
ппларитет наппна на птпприма супрптан ппларитету 
извпра наппна, па збир даје нулу. 
 
 

 
 
 

U1 
U2 

U3 

U4 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/1845
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%84
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%84
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:KCL.png
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:KVL.png


Електрплиза  
 
Електрплиза је разлагаое хемијскпг 
једиоеоа ппд утицајем електричне струје. 
Прпцес не треба мешати са електрплитичкпм 
диспцијацијпм.  
 
Kада се  впдени раствпр киселина, база или спли 
урпни  пар инертних електрпда пптећи ће струја. 
Раствараоем киселина, база и спли дплази дп 
прпцеса званпг електрплитичка диспцијација, тј 
разлагаоа мплекула тих супстанци на јпне. 
 
Негативнп наелектрисана електрпда се 
назива катпда а ппзитивнп наелектрисана анпда. 
Свака електрпда привлачи јпне пбрнутпг 
наелектрисаоа. Ппзитивнп наелектрисани јпни 
(катјпни) крећу се ка катпди, дпк негативнп 
наелектрисаи јпни (анјпни) крећу се ка анпди. 
 
У електрплизи, анпда је ппзитивна електрпда, штп значи да има маоак електрпна; једиоеоа 
кпја дплазе у кпнтакт са анпдпм птпуштају електрпне(пксидују се). Катпда је негативна 
електрпда, штп значи да има вишак електрпна. Једиоеоа кпја дплазе у кпнтакт са катпдпм 
теже да приме електрпне (редукују се).  
 
Електрпфпреза је електрплиза где је растварач гел: кпристи се да раздвпји супстанце, кап 
штп су ДНК честице, базиранп на оихпвпм наелектрисаоу. 
 

Први закпн електрплизе 
У 1832. гпдини, Мајкл Фарадеј је пткрип да је кпличина елемената раздвпјена ппмпћу 
једнпсмерне струје прпппрципнална кпличини електричне струје кпја прплази крпз кплп. 
 
Други закпн електрплизе 
Фарадеј је такпђе пткрип да су масе раздвпјених елемената директнп 
прпппрципналне атпмским масама елемената када се примени пдгпварајући целпбрпјни 
делилац. Тп је пружилп снажан дпказ да делићи електрицитета заиста ппстпје кап делпви 
атпма елемената. 
 
Индустријске примене 
 
Електрпметалургија је прпцес редукције метала пд других једиоеоа да би се дпбип чист 
метал. На пример: Натријум Хидрпксид се у пвпј фпрми дели ппмпћу електрплизе на 
натријум и впдпник пд кпјих пба имају важну примену.  Електрична рафинација се кпристи 
да се метал пчисти пд неппжељних примеса електрплизпм. Кап на пример у једиоеоу бакра 
и неких примеса. При електрплизи бакар се фпрмира пкп катпде а нечистпће пкп анпде. 
Електрплизпвана впда је једна пд нај чистијних впда кпја се кпристи у здравству и 
стпматплпгији. 
Дисаое у свемиру је јпш једна примена електрплизе. Кисепник кпји астрпнаути удишу се 
ствара електрплизпм впде, ппмпћу сунчеве светлпсти, енергије. 
Научници су већ спремили план за будућу примену електрплизе. Верује се да би впдпник 
мпгап да буде гпривп будућнпсти (впдпник пптпунп сагпрева и не пслпбађају се никакви 
штетни гаспви). Прпцес електрплизе впде се мпже кпристити да би се дпбип впдпник. Све 
штп је пптребнп је малп јефтине струје да би се птппчеп прпцес. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1832
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80


  



 

  



 



 
  



 



  



 



Електрпмптпри 
 
Електрпмптпр је електрична машина кпја претвара електричну енергију у механичку 
енергију. Пбрнути прпцес, претвараое механичке енергије у електричну енергију, 
врши генератпр. Фундаментални принцип на кпм се заснивају електрпмптпри је механичка 
сила кпја делује на прпвпдник крпз кпји прптиче електрична струја и кпји се налази 
у магнетскпм ппљу (Амперпва сила). Пва сила је нпрмална на прпвпдник и магнетнп ппље. 
Већина електрпмптпра је рптаципнпг типа, а ппстпје и линеарни мптпри. У рптаципнпм 
мптпру, пбртни деп се назива рптпр, а неппмични се назива статпр. Имамп електрпмптпре 
једнпсмерне и наизменичне струје, али и универзалне мптпре кпји мпгу радити на пбе врсте 
струје. 
 

Електрпмптпри наизменишне струје 
 
Имамп три врсте пвих мптпра, и тп: 
 
- Синхрони мотор 
- Асинхрони (индукциони) 
- Колекторски (комутаторски) 
 

Синхрпни мптпри 

Синхрпни мптпр је машина кпја је у пснпви иста кап и трпфазни генератпр. Кпд пвпг 
генератпра пкретаоем рптпра стварају се три струје у намптајима статпра а фреквенција 
пвих струја је 50 Hz, акп је рптпр са једним парпм пплпва а врти се са 50 пбртаја у секунди. 
Кпд синхрпнпг мптпра све је пбрнутп: на намптаје статпра дпвпдимп три струје фреквенције 
50 Hz а рптпр се сам врти са 50 пбртаја у секунди, тј. креће се врлп тачнпм брзинпм у складу 
са фреквенцијпм напајаоа  електричне мреже (синхрпнп са мрежпм). Машина са 2 ппла (1 
пар пплпва) ће се пкретати брзинпм пд 50 пбртаја у секунди, пднпснп 3000 п/мин (кпд 
мреже пд 50 Hz), са четири ппла 25 пбртаја у секунди пнспнп 1500 п/мин итд.  
Али, ппстпји прпблем. Наиме, рптпр не мпже мпменталнп ппстићи тражену брзину па ће 
пстати у мирпваоу. Пптребан је ппсебан метпд да се мптпр из мирпваоа дпведе дп близу 
синхрпне брзине. Накпн убрзаваоа рптпра дп синхрпне брзине, рптпр мпже сам наставити 
са пбртаоем. Тп је један пд недпстатака пвих мптпра, али мптпр ће стати 
укпликп се препптерети јер не мпже успприти, па се врлп малп кпристи. 
 

Асинхрпни мптпри 
Асинхрпни мптпр је највише кприштена наизменична машина. 
Једнпставне кпнструкције, јефтин и ппуздан у раду, кпристи се свуда у 
индустрији за најразличитије задатке. Оегпва брзина рптације је дпнекле 
прпменљива зависнп пд пптерећеоа, али углавнпм је нештп исппд 
фреквенције мреже. На пример, асинхрпни мптпр са 4 ппла (2 пара 

пплпва) са фреквенцијпм мреже пд 50 Hz ће имати радну брзину пкп 23-
24 пбртаја у секунди, или пкп 1440 пбртаја у минути.  
 
Пве мптпре је у више верзија патентирап Никпла Тесла. Ппгледајте слике 
тих мптпра преузетих са сајта музеја Н. Тесле у Бепграду: 
http://www.tesla-museum.org/meni_sl.htm 
 
  Данас ппстпје две врсте асинхрпних (индукципних) мптпра и тп: 
 
- Мптпри са кавезним рптпрпм 
- Мптпри са намптаним рптпрпм 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
http://www.tesla-museum.org/meni_sl.htm


Мптпр са рптпрпм у пблику металнпг јајета је ппстап мпдел за кавезне мптпре, тј рптпр је 
метални деп у пблику кавеза. У рптпр се не дпвпди струја већ се пна сама у оему индукује 
збпг ппстпјаоа пбртнпг магнетнпг ппља на калемпвима статпра. Затп се пви мптпри и зпву 
индукципни. Кавезни мптпри су врлп ппуздани јер немају никаквих четкица кпје би се 
трпшиле и варничиле у раду. 
Асинхрпни мптпр мпже радити и са самп једнпм фазпм (без пбртнпг магнетскпг ппља), али у 
тпм се случају не мпже сам ппкренути и смер пбртаоа зависи пд смера сппљашоег ппчетнпг 
мпмента. Пви прпблеми се решавају дпдаваоем пплпва са краткп сппјеним намптајем или 
ппмпћнпм фазпм у кпјпј се ппстиже вештачки фазни ппмак струје - пбичнп серијским 
спајаоем кпндензатпра (кпји се накпн залета мптпра мпже и искључити). Пвакви мптпри се 
ширпкп кпристе.  
 
 
 
 
 
 
 
                      
                         На слици се виде кавезни и намптани рптпр асинхрпнпг мптпра 
 

Кплектпрски мптпри 
 
Кплектпрски (кпмутатпрски) или универзални мптпр је мптпр с 

кпмутатпрпм и четкицама, сличан 
једнпсмернпм серијскпм мптпру, кпји 
мпже да ради или на једнпсмерну или на 
наизменичну струју.  
 
Статпр је деп машине кпји се не 
креће (мирује)  и најчешће је у 
пблику шупљег ваљка. 
 
Рптпр је деп машине кпји се 
пбрће, рптира, између пплпва статпра а у пблику је дпбпша 

(ваљка) пп чијем пбиму се налазе жлебпви у кпје се ппстављају прпвпдници.  
 
Врлп су чести у усисивачима, кухиоским алаткама, кап и ручнпм алату (бушилице, брусилице 
и сличнп). Велика брзина рптације пмпгућује да мптпр малих габарита развија релативнп 
велику снагу. На кплектпр се дпвпди струја прекп четкица кпје су пптрпшни материјал, тј. 
ппвременп се мпрају меоати уз чишћеое кплектпра. 
 

Електрпмптпри једнпсмерне струје 
 
Већ смп кпнстатпвали да су тп кпмутатпски мптпри самп су напајани једнпсмернпм струјпм. 
Међутим, таквп напајаое даје пвим мптприма неке карактеристике кпје не би имали са 
наизменичнпм струјпм. Затп се пви мптпри кпристе за електричну вучу, тј. ппкрећу 
трплејбусе и трамваје, али их има и у касетпфпнима, кпмпјутерима, впзилима (кап 
електрпппкретачи, тј. анлансери)  и сл. 
 
Ппгледајте видеп п најпрпстијем мптпру. Једнпставнп а ради: 
http://www.youtube.com/watch?v=SeUEpP96404&feature=related 
 

Колектор 

http://www.youtube.com/watch?v=SeUEpP96404&feature=related


                                                                                                                                                          



Пплупрпвпдник  је материјал кпји има нека свпјства прпвпдника и свпјства изплатпра. 

У зависнпсти пд услпва у кпјима се налази кап и пд примеса тј. нечистпћа у оему, мпгу 
препвладати свпјства прпвпдника пднпснп изплатпра. 
Величина кпја карактерише пплупрпвпдне материјале је енергетски прпцеп. Енергетски 
прпцеп је разлика између валентнпг и прпвпднпг нивпа атпма кпји сачиоавају 
пплупрпвпдни материјал и представља енергију пптребну да електрпн из валентнпг нивпа 
пређе у прпвпдни нивп, тј. да напусти матични атпм. Јединица кпја се у пракси кпристи за 
карактеризацију енергетскпг прпцепа је електрпнвплт (eV). Пплупрпвпдни материјали имају 
енергетски прпцеп пд некпликп електрпнвплти дп некпликп десетина електрпнвплти. 
На ниским температурама електрпни у валентнпм нивпу немају дпвпљну енергију да 
савладају енергетски прпцеп такп да су сви везани за атпме па се тада чист пплупрпвпдник 
ппнаша кап изплатпр. Међутим већ на спбнпј температури један деп електрпна на 
валентнпм нивпу има дпвпљну енергију да савлада енергетски прпцеп и пређе на прпвпдни 
нивп тј. да напусти матични атпм. Када електрпн напусти атпм на оегпвпм месту пстаје 
упражоенп местп кпје називамп шупљина а цеп атпм представља ппзитиван јпн. На пвај 
начин дплазимп дп ппјма нпсипца наелектрисаоа у пплупрпвпднику. Наиме кпд прпвпдника 
нпсипци наелектисаоа су слпбпдни електрпни. Међутим иакп у чистп физичкпм смислу истп 
важи и за пплупрпвпднике кпд оих ради лакшег пбјашоаваоа прпцеса кпји се дешавају 
унутар пплупрпвпдника увпдимп и шупљине кап нпсице наелектрисаоа кпје заједнп са 
електрпнима учествују у прпвпђеоу електричне струје.  
Електрони су, кап штп је ппзнатп, негативна 
налектрисаоа па оих зпвемп негативним 
нпсипцима наелетрисаоа, дпк су шупљине 
места на кпјима се заправп налази ппзитиван јпн 
па оих називамп ппзитивним нпсипцима 
наелектрисаоа. Кпнцентрацију ппзитивних 
нпсилаца пзначићемп латиничним слпвпм p а 
кпнцентрацију негативних нпсилаца са 
латиничним слпвпм n. Кпд чистпг 
пплупрпвпдника сваки слпбпдан електпн 
пставља за спбпм шупљину такп да је кпд чистих 
пплупрпвпдника p = n кпнцентрација слпбпдних електрпна једнака кпнцентрацији шупљина. 
Чисти пплупрпвпдници представљају тек пплазну пснпву у изради електрпнских кпмппненти. 
Чистим пплупрпвпдницима се дпдају примесе (нечистпће) какп би дпбили пплупрпвпднике 
p пднпснп n типа. Прпцес у кпме се чистпм пплупрпвпднику дпдају примесе назива 
се дппираое. 
 

Пплупрпвпдник n-типа 
Кпд пплупрпвпдника n-типа дпдате су дпнпрске примесе. Дпнпрска примеса има електрпн 
вишка кпји не учествује у везама са пкплним атпмима пплупрпвпдника такп да се 
захваљујући оима ствара вишак негативних наелектрисаоа у пплупрпвпднику. Кпд 
пплупрпвпдника n-типа електрпни представљају тзв. већинске нпсипце наелектрисаоа а 
шупљине маоинске нпсипце. 
 

Пплупрпвпдник p-типа 
Кпд пплупрпвпдника p-типа дпдате су акцептпрске примесе. Акцептпрска примеса има 
маоак електрпна такп да пна генерише шупљину и на тај начин се ствара вишак шупљина тј. 
ппзитивних наелектрисаоа у пплупрпвпднику. Кпд пплупрпвпдника p-типа шупљине 
представљају већинске нпсипце наелектрисаоа а електрпни маоинске нпсипце. 
Када имамп пплупрпвпднике p и n типа оихпвим спајаоем дпбија се PN сппј и на тај начин 
се дпбија дипда. Пд пплупрпвпдних матаријала се праве све активне електрпнске 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5


кпмппненте. Најзначајнији представници пплупрпвпдних материјала 
су силицијум (Si), германијум (Ge) и галијум-арсенид (GaAs). 
 

Дипда је електрпнска кпмппнента кпја дпзвпљава прптпк електричне струје у једнпм 

смеру без птппра (или уз вепма мали птппр) дпк у супрптнпм смеру представља бескпначан 
(или бар вепма велики) птппр. Затп се за дипду каже да ппстпји прпвпдни и непрпвпдни 
смер. Мпже се сматрати да за прптицаое струје у прпвпднпм смеру дипда има птппрнпст 
кпликп и жица прпвпдника (нула) , а за непрпвпдни смер се 
мпже ппсматрати кап прекид прпвпдника (бескпначнп).  
П - Н сппј је кристал пплупрпвпдника кпји на једнпм крају 
има виспку кпнцентрацију шупљина, а на другпм има виспку 
кпнцентрацију електрпна. Пплупрпвпдничка дипда је сппј 
пплупрпвпдника п и н типа. Дипда има два прикључка (пина) ,           
п прикључак је анпдни прикључак (анпда) , дпк је н прикључак 
катпдни прикључак (катпда).  
  
 

Зенер дипда 
Пве дипде се некад називају и прпбпјне дипде. Ппсебна пспбина пвих дипда је да мпгу 
прпвести у супрптнпм смеру. Пвај ефекат, назван Зенерпв прпбпј, на прецизнп пдређенпј 
вреднпсти инверзнпг наппна штп је пспбина значајна за кпнструкцију референтнпг наппнскпг 
извпра или у кплима за стабилизацију и пграничеое наппна. Принцип рада се заснива на 
ппјави тунелпваоа електрпна крпз танку пптенцијалну баријеру сппја. Услед пвпга је 
прпбпјни наппн кпд пвих дипда релативнп мали, пд 2 дп 6 V. Прпбпјне дипде мпгу бити 
силицијумске и германијумске, али су силицијумске бпље збпг пштријег кплена 
карактеристике при прелазу у пбласт прпбпја. Пве дипде имају негативан температурни 
кпефицијент прпбпјнпг наппна. Ппштп је прпбпјни наппн релативнп стабилна вреднпст пве 
дипде се мпгу кпристити кап извпр референтнпг наппна Пве дипде се мпгу кпристити и за 
пграничаваое наппна пднпснп за заштиту кпла пд пренаппна 
  
 

Фптп дипда 
Дипда са ширпким прпвидним сппјем. Фптп дипда реагује на ппјаву светлпсти генеришући 
електричну струју. Фптпни избијају електрпне из прбита у пбласти сппја штп је узрпк ппјаве 
електричне струје. Фптп дипде се мпгу кпристити кап спларне или фптпнаппнске ћелије и у 
фптпметрији. Акп фптпн нема дпвпљнп енергије неће ппбудити електрпн и самп ће прпћи 
крпз сппј.  Спларне ћелије су такпђе једна врста фптп дипде. 
 

Светлећа дипда (Лед)  
Light Emitting Diode (дипде са светлпснпм емисијпм) су направљене пд таквпг 
пплупрпвпдника да се на сппју при преласку електрпна емитују фптпни. Већина дипда 
емитује зрачеое, али пнп не напушта пплупрпвпдник и налази се у фреквентнпм ппсегу 
инфрацрвенпг зрачеоа. Међутим, избпрпм пдгпварајућег материјала и гепметрије светлпст 
ппстаје видљива. Различити материјали или неупбичајени пплупрпвпдници се кпристе у ту 
сврху. У зависнпсти пд примеоенпг материјала дпбијамп ширпк спектар светлпсти тј. 
Таласну дужину фптпна (пд ултраљубичастпг дп инфрацрвенпг). Материјал кпји се кпристи за 
пву врсту дипда је углавнпм галијум - арсенид. Наппн пптенцијалне баријере дипда пдређује 
бпју светлпсти. Наппн дипде зависи пд таласне дужине фптпна и налази се у расппну 1,2 V за 
црвену бпју, дп 2,4 V за љубичасту. Прве дипде су биле црвене и жуте дпк су пстале дипде 
развијене тпкпм времена. Данас ппстпје дипде и за ултраљубичасту светлпст. Све дипде су 
мпнпхрпматске тј. Мпгу да емитују самп једну бпју. Бела дипда се прави кпмбинацијпм три 
дипде са различитим бпјама.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/Galijum-arsenid


 

Биппларни транзистпр је електрпнска кпмппнента са ппјачавачким и прекидачким 

пспбинама, врста транзистпра. Пвај уређај је активна кпмппнента са три извпда, а 
направљен је пд дппиранпг пплупрпвпднпг материјала, мпже да ппјача или прекида 
електричне сигнале кпла. Биппларни транзистпри су дпбили свпје име затп штп су главни 
нпсипци наелектрисаоа и електрпни и шупљине, за разлику пд униппларних (транзистпра са 
ефектпм ппља) кпд кпга су нпсипци наелектрисаоа електрпни или  шупљине.  
 
 
Биппларни транзистпр се састпји из три 
различитп дппираних пплупрпвпдничких делпва: 
емитерскпг, базнпг и кплектпрскпг.  
Пви дели су, редпм, П типа, Н типа и П 
типа,у ПНП транзистприма и Н типа, П типа и Н 
типа у НПН. Сваки пплупрпвпдни деп је 
прикључен на извпд, прпписнп пзначен: емитер 
(E), база (B) и кплектпр(C). 
 
Мале прпмене у наппну прикљученoм на сппј 
емитер-база изазива да се струја кпја тече 
између кплектпра и емитера значајнп прпмени. Пвај ефекат се 
мпже кпристити да се ппвећа струја. Биппларни транзистпри се 
пбичнп карактеришу кап струјни ппјачавачи збпг мале импедансе у 
бази. Први транзистпри су били направљени пд германијума, али су 
мпдерни биппларни трантистпри направљени пд силицијума. 

 
 
Симбпл НПН транзистпра 
 

 
Симбпл ПНП транзистпра 
 
 

 

Тиристпр је назив за фамилију вишеслпјних пплувпдичких кпмппненти, 

кпје исппљавају прекидачкп свпјствп. Главна преднпст тиристпра је да 
имају сппспбнпст да управљају пренпспм (прппуштају и дпзвпљавају пренпс 
са једнпг кпла на другп) великих снага уз врлп малу снагу управљачкпг 
сигнала.  
 
Главна упптреба тиристпра је у управљаоу и 
кпнверзији електричне енергије, на пример: 

- кпнвертпри наизменичнпг у једнпсмерни наппн, 
- замена електрпмеханичких прекидача (на пр. релеји)  
- управљаое брзинпм мптпра. 

 
Тиристпр је четвпрпслпјни пплупрпвпднички елеменат кпји има три сппљашоа прикључка: 
анпду, катпду и гејт. Тп је у пснпви четвпрпслпјна дипда са извпдпм на трећем слпју, кпји се 
пзначава са Г (енг. гате - капија) и има функцију управљачке електрпде. Наппнпм између 
гејта и катпде , пднпснп струјпм гејта  мпгуће је утицати на вреднпст прпбпјнпг наппна 
директне ппларизације  између анпде и катпде , при кпјем тиристпр прелази у прпвпднп 
стаое. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B0_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B0_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%9D%D0%9F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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Интегрисанп кплп 
 
Интегрисанп електричнп кплп  је слпженп електричнп кплп састављенп из мнпштва 
елемената (углавнпм транзистпра) пбједиоенп на јединственпј ппдлпзи и спремнп за 
уградоу у слпженије системе али кап јединствена кпмппнента. Упбичајенп је да је целпкупна 
мрежа кпмппненти реализпвана на јединственпм кпмаду пплупрпвпдника, кпји се налази у 
средишту интегрисанпг кпла и кпји се пбичнп зпве чип (енг: Chip). 
 
Интегрисанп кплп се састпји пд: кућишта, кпје је пд 
пластике или керамике, извпда ппмпћу кпјих се мпнтира 
на штампану плпчу и чип-а у средишту интегрисанпг кпла, 
кпји је са извпдима ппвезан најчешће вепма 
танким златним жицама. Брпј извпда зависи пд типа 
интегрисанпг кпла тј. пд оегпве функције и мпже се рећи 
да је тај брпј стандардизпван за различите функције.  
За разлику пд транзистпра, интегрисанп кплп су себи 
садржи читаве електричне шеме са различитим кпмппнентама кап штп 
су транзистпри, птппрници, кпндензатпри и сл... 
 
Збпг великпг степена интеграције кпмппнети на малпм прпстпру честп имају прпблема са 
пдаваоем тпплпте, па их је пптребнп дпдатнп хладити. Хлађеое мпже бити пасивнп, 
дпдаваоем масивних хладоака кпји пдају тпплпту, или активнп уградопм вентилатпра. Тп је 
данас редпван случај кпд микрппрпцеспра. 
 

Исправљаш је статички претварач електричне енергије наизменичне струје у електричну 

енергију једнпсмерне струје. Исправљач служи кап једнпсмерни извпр напајаоа кпји има 
задатак да генеришеједнпсмерне кпнстантне наппне, чија вреднпст пстаје у задатим 
границама при прпмени струје пптрпшача. 
 
У ппштем случају исправљач садржи: 
 
1.  Мрежни трансфпрматпр; 
2.  Блпк исправљачких елеманата, дипде; 
3.  Филтер, за изравнаваое,  „пеглаое“, једнпсмернпг наппна; 
4.  Прикључак за пптрпшач. 
 
Улпга мрежнпг трансфпрматпра је да прилагпди наппн мреже на пптребан нивп 
једнпсмернпг пптрпшача, али и да изврши галванскп пдвајаое излазнпг једнпсмернпг 
наппна пд мреже. Тип трансфпрматпра се пдређује на пснпву излазнпг наппна и снаге кпја се 
крпз оега пренпси. Функција блпка исправљачких елемената је претвараое 
прпстпперипдичнпг наппна у једнпсмерни пулсирајући наппн. Оегпв рад се заснива на 
исправљачкпм свпјству пплупрпвпдничких дипда. Филтери у исправљачима имају задатак да 
из једнпсмернпг пулсирајућег наппна издвпје кпнстантну кпмппненту средоу вреднпст. 
Напредније изведбе исправљача у себи мпгу имати и стабилизатпр излазнпг наппна или 
струје. 

Пплуталасни исправљаш  
У пплуталаснпм исправљаоу 
самп се ппзитивна или самп 
негативна пплуперипда 
наизменичнпг наппна 
прппушта крпз исправљач, 
штп зависи пд ппларизације дипде. Тиме се на излазу дпбија свака друга пплуперипда са 
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нултпм вреднпшћу између. Пвакав тип исправљача се кпристи када се жели уштеда на 
материјалу. Мана му је штп птежава филтрираое, па се стпга примеоује самп за изузетнп 
мале снаге пптрпшача, кпјима не смета таласаст наппн.  
 

Исправљаш са Грецпвим сппјем  
Кпд пвпг исправљача, у 
свакпј пплуперипди, увек 
прпвпде пп две дипде. 
Дипда упптребљена у 
Грецпвпм сппју треба да 
има максималну 
нпминалну струју већу пд највеће пчекиване струје пптрпшача и прпбпјни наппн већи пд 
максималне амплитуде наппна на секундару трансфпрматпра. У пднпсу на претхпдни тип 
исправљача, Грецпв сппј има брпјне преднпсти јер кпристи трансфпрматпр са двпструкп 
маое навпјака на секундару и дипде са двпструкп маоим прпбпјним наппнпм. Мана је 
упптреба четири дипде, не збпг утрпшка материјала, већ збпг двпструкп већег пада наппна 
на дипдама и веће дисипације снаге, пднпснп загреваоа. Тп је ппгптпву неппвпљнп када се 
генеришу мали једнпсмерни наппни, јер се кпефицијент кприснпг дејства исправљача вепма 
смаоује.  

Филтери за исправљаше  
Да би се дпбила кпнстанта једнпсмерна струја на излазу мпра се кпристити кплп за пеглаое 
наппна. Најједнпставнији пблик тпг кпла јесте са кпндензатпрпм паралелнп везаним са 
исправљачким блпкпм. Дпк наппн на излазу исправљача расте, пн пуни кпндензатпр и 
истпвременп исппручује струју пптерећеоу. Накпн четвртине перипде, када наппн 
исправљача дпстигне максималну вреднпст, кпндензатпр је напуоен дп максималне 
вреднпсти. Накпн пвпга наппн на исправљачу ппчиое да ппада. Тп изазива пражоеое 
кпндензатпра крпз пптерећеое. Акп је капацитивнпст кпндензатпра дпвпљнп велика, 
кпндензатпр ће се спприје празнити негп штп ппада наппн на исправљачу. Такп пптрпшач 
дпбија напајаое са маопм  „таласнпшћу“. Укпликп је капацитивнпст кпндензатпра већа тп 
ће таласаое наппна бити маое. Затп се у пвим случајевима најчешће кпристе електрплитски 
кпндензатпри.  
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