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Група № : Е-1  

Урок № : 41 

Тема уроку: Симетричні несинусоїдні криві 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про симетричні несинусоїдні криві 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Несинусоїдні періодичні функції, так само як і синусоїдні, наочно зображують у 

вигляді графіків. Для розрахунків потрібні аналітичні вирази несинусоїдних функцій. 

Ряди Фур'є 

Аналітичне несинусоїдну періодичну функцію виражають за допомогою теореми 

Фур'є, згідно з якою будь-яку періодичну функцію у (at) можна подати у вигляді суми 

ряду складових, з яких одна складова стала, а інші є синусоїдними функціями з 

кратними частотами 

 

 
(надалі вони називаються гармонічними складовими або просто гармоніками): 

Перша гармонічна складова має період, який дорівнює 

періоду несинусоїдної кривої у (юі). Вона називається першою, або о с -повною, 

гармонікою. 

Усі інші гармонічні складові мають частоти, в ціле число пазів більші від частоти 

першої гармоніки. Ці гармоніки називають виш, й -м й. На рис. 23.1, а, ..., в 

показано несинусоїдні е. р. с., які мають дві синусоїдні складові — першу і третю — при 

різному значенні початкової фази третьої гармоніки: 

 
Вираз (23.1) можна перетворити, застосувавши відому з тригонометрії формулу 

синуса суми двох кутів: 

 
Застосувавши подібний запис до всіх гармонічних складових, не синусоїдну 

функцію можна записати такі 

 



Позначивши сталі величини 

Особливість такого запису полягає в тому, що гармоніки становлять ряд синусів і 

ряд косинусів з нульовими початковими фазами. 

Коефіцієнти ряду Фур'є 

 
При визначенні кута враховують окремо знаки Ck і Bk, оскільки від них залежить 

значення кута. Наприклад, при додатних С/, і  В/, 

Зворотний перехід від ряду (23.2) до ряду (23.1) неважко зробити, визначивши 

відношення їх додатне, а кут лежить у першій чверті; при від'ємних відношення їх також 

додатне, але кут буде в третій чверті. 

При побудові синусоїд по осі абсцис відкладають початкову фазу k-i гармоніки, 

перевівши її на масштаб основної гармоніки, тобто замість ij)ft відкладають. 

Це випливає з того, що градуювання осі абсцис подано в масштабі першої 

гармоніки; тому на відрізку соі = 2я вміщується k повних циклів k-i гармоніки. 

Коефіцієнти ряду (23.2) визначають за такими формулами: 

 
Якщо закон зміни ординат несинусоїдної кривої можна подати у 

вигляді рівняння, то вирази (23.4)  (23.6) дають змогу у більшості 

випадків аналітичне розкласти її в тригонометричний ряд виду (23.2) і далі, якщо 

треба, перейти до ряду (23.1). Стала складова, як видно з формули (23.4), є середнім 

значенням функції заїї період. 

Застосування вивчених знань: 

1. У який момент зазвичай іскрить рубильник: під час замикання або розмикання кола? 

2. Чи залежить індуктивність котушки від кількості витків і довжини проводів? 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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



Урок № : 42 

Тема уроку: Діюче значення несинусоїдних величин 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про діюче значення несинусоїдних 

величин 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Отже, сталої складової в тригонометричному ряду немає, якщо середнє за 

період значення функції дорівнює нулю. 

Графо-аналітичний метод визначення коефіцієнтів ряду Фур'е 

Коефіцієнти ряду (23.2) можна визначити графо-аналітичним методом, 

при якому матимемо наближені значення їх; проте він є й більш загальним, 

оскільки при цьому функція, яку розкладають у ряд, ие потребує аналітичного 

вираження. 

 
Періодичну криву викреслюють на графіку (рис. 23.2). На протязі 

відрізка, який відповідає періоду, на однакових відстанях одна від одної 

проводять ординати кривої. 

 
де St/ — алгебраїчна сума всіх ординат, узята за період; т — кількість 

ординат. 

Коефіцієнт А0— сталу складову — визначають за наближеним виразом 

Вираз (23.7) випливає з останнього (23.4): 

 
Результат визначення Л„ тим точніший, чим менший  Інтервал Доо/ між 

ординатами. 

Аналогічно визначають коефіцієнти Bk і Ck з виразів (23.5) і (23.6): 



 

 

Застосування вивчених знань: 

1.Чому живлення потужних електродвигунів відмикають плавно й повільно 

за допомогою реостатів? 

2. Чому для створення струму в колі джерело повинен затратити енергію? 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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


