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Тема уроку: Схеми випрямлячів 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про схеми випрямлячів 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Однофазний однопівперіодний випрямляч 

Для спрощення аналізу схем випрямляння будемо вважати, що ВАХ 

діодів ідеальні (залежність 2 на рисунку 1.3). 

Принципова схема однофазного однопівперіодного випрямляча наведена на 

рисунку 1.9, а часові діаграми, що пояснюють її роботу – на рисунку 1.10. 

 

Рисунок 1.9 – Схема однофазного однопівперіодного випрямляча 

Для схеми і . 

При позитивному півперіоді напруги діод VD1 відкритий і напруга вторинної 

обмотки трансформатора прикладається до навантаження Rн (опір діода у 

прямому напрямі ). Під час від’ємного півперіоду діод закритий 

(зворотний опір ), струм через нього не протікає, амаксимальна 

зворотна напруга дорівнює амплітуді напруги вторинної 
обмотки трансформатора [4]. 

Знайдемо постійну складову струму у навантаженні за період: 

, (1.5) 

, (1.6) 

де – діюче значення струму, . 



 

Рисунок 1.10 – Часові діаграми роботи однопівперіодного випрямляча 

Постійна складова випрямленої напруги: 

, (1.7) 

. 

Доля постійної напруги від діючого значення напруги складає: 

. (1.8) 

Струм навантаження є пульсуючим, частота пульсацій співпадає з частотою 

мережі. Тривалість імпульсів дорівнює половині періоду вхідної напруги. 

Таку ж форму має випрямлена напруга. Постійна складова випрямленого 

струму протікає через вторинну обмотку трансформатора і підмагнічує 

осердя, що є недоліком такої схеми випрямлення. 

1.4.2 Однофазний двопівперіодний випрямляч 

Схема випрямляча наведена на рисунку 1.11. Струм через вторинну обмотку 

протікає на протязі обох напівперіодів вхідної напруги, тому випрямляч 

називають двопівперіодним; кількість фаз 

випрямлення складає [3, 4]. 

Роботу пристрою можна подати також по іншому. Трансформатор має дві 

вторинні обмотки, послідовно з якими увімкнені діоди. 

Напруги на анодах діодів протифазні, і струми через ці ланцюги протікають 

лише в один півперіод, q = 1 (рисунок 1.12). Тому випрямляч являє 

поєднання двох однопівперіодних випрямлячів, які почергово працюють на 



загальне навантаження. У такому разі пристрій називають 

двофазним однопівперіодним. 

Кількість фаз випрямлення при такому підході має попереднє значення, але 

обраховується так: . 

 

Рисунок 1.11 – Двопівперіодна схема випрямлення 

Через навантаження за один період живлячої напруги проходять два 

імпульси струму. Тому постійні складові струму та напруги у два рази 

перевищують значення (1.5), (1.7). 

, . (1.8,а) 

Частота пульсації на навантаженні у двічі більша частоти мережі. 

Середнє значення струму через вторинну обмотку трансформатора дорівнює 

нулю, отже осердя не підмагнічується. 

1.4.3 Багатофазний однопівперіодний випрямляч 

При такому визначені схеми кількість фаз вхідної напруги для неї , а

, тому число фаз випрямлення . 

Приклад трифазної схеми випрямлення наводиться на рисунку 1.13, а часові 

діаграми її роботи – на рисунку 1.14. Для неї [3, 4]. 

 

Рисунок 1.13 – Схема трифазного однопівперіодного випрямляча 



Застосування вивчених знань: 

1.Що являє собою зонна теорія ? 

2.Чи існує струм у замкнутому електричному колі? 

 

 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 

 

 

Урок № : 12 

Тема уроку: Фільтри 
Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про фільтри 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Електронний фільтр — електричний пристрій, в якому зі спектру поданих 

на його вхід електричних коливань виділяються (пропускаються на вихід) 

складові, розташовані в заданій смузі частот, і послаблюються (не 

пропускаються) всі інші складові. 

Електронні фільтри використовуються в системах багатоканального зв'язку, 

радіопристроях, пристроях автоматики, телемеханіки, радіовимірювальної 

техніки тощо — скрізь, де передаються електричні сигнали за наявності 

інших сигналів і шумів, що заважають і відрізняються від перших за 

частотним розподілом; вони застосовуються також в випрямлячах струму для 

згладжування пульсацій випрямленого струму. Область частот, в якій лежать 

складові вихідного сигналу електронного фільтра, називають смугою 

пропускання (смугою затримання). 

Властивості фільтра кількісно визначаються відносною величиною загасання, 

що вноситься ним в складові спектру електричних коливань: чим більше 

відмінність загасань в смузі затримання і смузі пропускання, тим сильніше 

виражені його фільтрувальні властивості. По вигляду кривої залежності 

загасання від частоти (по взаємному розташуванню смуг пропускання і 

затримання) розрізняють електронні фільтри: 

 нижніх частот (ФНЧ), пропускає коливання з частотами не вище деякою 

граничної частоти f і пригнічує коливаннях з частотами вище f; 

 верхніх частот (ФВЧ), пропускає коливання з частотами вище за деяку 

граничну частоту f і пригнічує коливання з частотами нижче f; 
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 смугово-проникні (СПФ) або смугові, пропускають коливання лише в 

кінцевому інтервалі частот від  до ; 

 смугово-затримуючі (СЗФ) або режекторні фільтри, зворотні ППФ по 

своїх частотних характеристиках. 

Конструкція електронних фільтрів, технологія їх виготовлення, а також 

принцип дії визначаються перш за все робочим діапазоном частот і 

необхідним виглядом частотної характеристики. 

У діапазоні від одиниць Кгц до десятків Мгц (в окремих випадках — до 

одиниць Ггц) набули поширення LC-фільтри (Рис. 1, а, б, г), що містять 

дискретні елементи: котушки індуктивності і електричні конденсатори. У 

діапазоні від доль гц до сотень кгц найчастіше використовують пасивні або 

активні RC-фільтри (Рис. 1, б), виконані на основі резисторів і конденсаторів 

(активний, крім того, містить підсилювач електричних коливань). 

Дія LC- і RC-фільтрів заснована на використанні залежності реактивного 

опору (ємкісного і індуктивного) від частоти змінного струму. Для фільтрації 

сигналів, частота яких становить долі гц, служать електротеплові фільтри 

(ЕТФ), поєднані з джерелом тепла і термоелектричним перетворювачем; 

введення в ЕТФ підсилювачів з зворотним зв'язком дозволяє реалізувати 

електротеплові ФВЧ і СПФ. Відомі також електромеханічні фільтри, 

виконані на основі дискових, циліндрових, пластинчастих, гантельних і 

камертонних резонаторів. У таких електронних фільтрах використовується 

явище механічного резонансу; застосовуються в діапазоні від декількох кгц 

до 1 Мгц. 

Високими властивостями відрізняються п'єзоелектричні СПФ і СЗФ, 

матеріалом для виготовлення яких служить п'єзокварц або п'єзоелектрична 

кераміка. Такими є, наприклад пьезокварцові фільтри на дискретних 

елементах — кварцових резонаторах у поєднанні з котушками індуктивності 

і конденсаторами; монолітні багаторезонаторні пьезокварцові фільтри. 

Зв'язок між резонаторами в останніх здійснюється за допомогою акустичних 

хвиль — об'ємних (для фільтрів, вживаних в діапазоні частот від декількох 

Мгц до десятків Мгц) або поверхневих (у діапазоні від декількох Мгц до 1—

2 Ггц). 

Застосування вивчених знань: 

1 . Дати визначення напівпровідники, транзистор, світлодіод. 

2.  Які властивості напівпровідникових приладів. 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 
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