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Група № : 12 

Урок № : 13 

Тема уроку: Інформація, сигнали , принцип підсилення сигналів 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про інформація, сигнали , принцип 

підсилення сигналів 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Пристрої приймання та оброблення сигналів (ППОС) - це такі 

радіотехнічні пристрої, які призначені для прийомів радіосигналів і 

перетворення їх до вигляду, який дозволяє використовувати отримане 

повідомлення. 

Під повідомленням розуміють форму представлення інформації, тому 

ППОС – це важлива ланка в колі передачі інформації від передавача до 

споживача. 

ППОС забезпечує наступні функції: 

-          приймання енергії електромагнітного поля (ЕМП), яка несе корисне 

повідомлення; 

-          підсилення сигналу по потужності; 

-          перетворення його до вигляду, який потрапляє до споживача. 

Сучасний ППОС представляє собою адаптивний комплекс елементів, які 

забезпечують оптимальну обробку суміші сигналів і завад, і виконує наступні 

операції: 

-          приймання електромагнітних коливань (ЕМК) з навколишнього 

середовища і передача приймачу; 

-          оптимальну обробку суміші сигналів і завад з метою виділення 

первинного електричного сигналу, який відповідає повідомленню (виділення 

спектру корисного сигналу, підсилення, детектування, декодування; 

-          перетворення корисного сигналу в повідомлення. 

У відповідності з вище переліченими функціями, ППОС складається 

з антени (А), приймача (Пр) і вихідного пристрою (ВП). 

  

 
Рис. 1.1 – Узагальнена структурна схема пристрою приймання та 

оброблення сигналів 
Перша з наведених операцій виконується антеною, друга – приймачем і 

третя – вихідним приладом. 

Коливання від сторонніх джерел, які в приймальній антені накладаються на 

прийнятий радіосигнал, можуть ускладнювати радіоприйом; відповідно вони 



називаються радіозавадами, або просто звадами. Потужність завад від 

найближчих радіостанцій може перевищувати потужність сигналів від 

віддалених передавачів в сотні міліонів разів. 

Функції пристроїв приймання та оброблення сигналів формуються з 

наступних умов прийому сигналів: 

- наявність завад; 

- мала потужність сигналу; 

- наявність переданого повідомлення в перетворюваному вигляді, в формі 

модуляції несучих коливань радіочастоти. 

       Відповідно в приймальному пристрої повинно відбуватись: 

- виділення потрібного повідомлення із спектра коливань, які створюються 

зовнішніми полями в антені; 

- підсилення сигналу; 

- перетворення в струм, що змінюється по закону модуляції несучих 

коливань і  який дозволяє відновити повідомлення, яким промодульований 

передавач. Таке перетворення називають детектуванням. 

Оскільки при детектування змінюється частотний спектр сигналу, 

природно, цей процес вимагає застосування нелінійного або параметричного 

кола. 

Продетектований сигнал звичайно вимагає додаткового підсилення. Часто 

він вимагає і додаткової обробки. Якщо, наприклад, приймач призначений для 

багатоканального радіозв’язку, то після детектування отримують груповий 

сигнал, що несе декілька або багато незалежних повідомлень; ці повідомлення 

повинні бути розділені по окремим каналам. Подібні види додаткової обробки 

сигналів здійснюють в кінцевих пристроях, які звичайно виконують у вигляді 

самостійних блоків апаратури. 

В наслідок невідповідності між неперервно зростаючої необхідності в 

смугах частот для радіозв’язку та мовлення і реальної можливості виділення 

смуг в обмежених діапазонах радіочастот практикують суміщення частот, 

тобто одночасну роботу декількох незалежних радіопередавачів в єдиній 

смузі. Це можливо, якщо для ослаблення взаємних завад такі передавачі 

розміщено достатньо далеко один від одного і вони випромінюють хвилі в не 

співпадаючих напрямках. Але все ж, в місті прийому, поряд з корисним 

сигналом можуть утворюватись завади від сусідніх радіостанцій, які 

неповністю подавляються частотним розділенням; вони спричиняють 

спотворення отриманого повідомлення. Поновлення повідомлень в окремих 

випадках можливо в процесі додаткової обробки сигналів в пристрої 

приймання та оброблення сигналів.                 

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 № : 14 

Тема уроку: Інтегруючі та диференціюючі кола 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про Інтегруючі та диференціюючі кола 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

ФНЧ використовують також як інтегруюче коло. В інтегруючому колі 

вихідна напруга прямо пропорційна інтегралу по часу вхідної напруги: 

Прямокутний імпульс напруги, поданий на вхід ФНЧ, завдяки 

інтегруванню спотворюється так, як показано на рис.5. Фронт і зріз 

імпульсів „розтягуються”. При зростаючому стрибку напруги на вході, 

вихідна напруга зростає за експонентою: 

 . 

При стрибковому спаданні вхідної напруги вихідна напруга зменшується з 

часом також за експоненціальним законом: 

 . 

Тривалість фронту і зрізу вихідного імпульсу визначається за формулою 

τфр = 2,3 RC. Якщо стала часу фільтра мала /τф « τп/, тобто менша тривалості 

прямокутного П-подібного імпульсу, конденсатор фільтра встигає 

зарядитись до напруги Um2 =Um1. При великому значенні сталої часу 

фільтра конденсатор не встигає заряджатись до величини U. 

 
Рис.5. Рис. 6. 

При подаванні П-подібного імпульсу напруги на вхід ФВЧ відбувається 

диференціювання вихідної напруги. При умові τф ‹ τп вхідний прямокутний 

імпульс перетворюється на два гострокінцеві імпульси протилежної 

полярності (Рис.6). Тривалість гострокінцевих імпульсів визначається на 
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рівні 0,1 Иm і визначається за формулою: τі = 2,3RC. Для повного 

диференціювання потрібно, щоб τі ‹ τп. 

Завдання та вказівки до роботи 

1. Дослідження фільтра нижніх частот: 

· скласти схему фільтра, встановивши довільні величини опору R та 

ємності С; 

· розрахувати сталу часу фільтра та частоту зрізу за параметрами 

радіодеталей; 

· за допомогою вимірювального генератора гармонічних коливань та 

осцилографа зніміть та побудуйте амплітудно-частотну характеристику 

фільтра; 

· визначить за графіком АЧХ частоту зрізу νзр і порівняйте її з 

розрахованою. 

2. Дослідження фільтра верхніх частот виконайте так само, як і ФНЧ. 

3. Дослідження інтегруючого кола. 

При дослідженні використовують періодичні П-подібні калібрувальні 

імпульси осцилографа тривалістю 0,5 10-3с частотою 1000 Гц, або 0,24 10-

3 с і частотою 2000 Гц. 

· виходячи з вказаної тривалості прямокутних імпульсів, розрахуйте 

величину активного опору та ємності ФНЧ для інтегрування імпульсів; 

· складіть схему для дослідження, подайте на її вхід П- подібний імпульс, 

одержіть осцилограму про інтегрованих імпульсів, нарисуйте її, за 

осцилограмою визначить тривалість фронту та зрізу 

„розтягнутих” імпульсів, порівняйте з розрахованими значеннями; 

· змінюючи сталу часу фільтра, спостерігайте та зафіксуйте зміну форми 

імпульсів. 

4. Дослідження диференційного кола. 

· встановити в ФВЧ такі величини R і С, щоб τф « τп; 

· подати на вхід П-подібні імпульси напруги, спостерігати результат 

диференціювання, виміряти тривалість гострокінцевих імпульсів на виході 

фільтра, перевірити співвідношення τп = 2,3 RС; 

· змінюйте електричні параметри фільтра та спостерігайте зміну форми 

гострокінцевих імпульсів, нарисуйте їх, зробіть висновки про вплив 

параметрів фільтра. 

Застосування вивчених знань: 

1. Що називається електричним фільтром? 

2. Як поділяються фільтри за схемами та за призначенням? 

3. Яка частота називається граничною на АЧХ фільтра? 

4. Що називається смугою прозорості фільтра? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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


