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Тема уроку: Розрахунок лінійних кіл несинусоїдального струму 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про розрахунок лінійних кіл несинусоїдального 

струму 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Розглянемо електричне коло з послідовним з’єднанням R, L, C. 

Поверхневим ефектом нехтуємо. 

Нехай до кола прикладена несинусоїдна напруга довільної форми. 

Запишемо для даного кола рівняння за ІІ законом Кірхгофа: 

u= uR+ uL+ uC = . 

Запишемо несинусоїдну напругу у вигляді гармонічного ряду: 

 
Тобто, джерело несинусоїдної напруги можна представити сумою джерел, які 

генерують постійну напругу U0, а також синусоїдні напруги, які змінюються з кутовою 

частотою ω, 2ω і т.д. 

Тому для розрахунку такого кола можна застосувати принцип накладання, згідно 

якому миттєве значення струму в колі дорівнює алгебраїчній сумі значень струмів, 

обумовлених кожною гармонікою напруги окремо: 

i=i1+ i2+ i3+…. 

Тобто, електричне коло треба розраховувати стільки разів, скільки гармонік міститься 

в несинусоїдній напрузі, прикладеній до кола. Для цього необхідно розраховувати 

інтегро-диференціальні рівняння для кожної гармоніки напруги: 

 
…………………………………… 

. 

З цих рівнянь визначаємо невідомі величини I1m, φ1, I2m, φ2,…, Ikm, φk за формулами: 

  

Тоді миттєвий струм в колі буде дорівнювати: 

i=i0+i1+i2+…+ik+…=І1m sin(ωt+ψu1-φ1 )+ І2m sin(2ωt+ψu21 - φ2 )+…+ 

+ Іkm sin (kωt+ψuk - φk)+… 

Постійна складова струму в колі відсутня, так як коло має конденсатор. 



При розрахунку електричних кіл з несинусоїдними ЕРС необхідно пам’ятати, що 

індуктивний та ємнісний опори для різних гармонік, тобто для різних частот, різні: 

XLk=kωL, тобто збільшується в k раз; 

XCk= , тобто зменшується в k раз. 

Тоді 

 . 

+Треба відмітити, що для розрахунку струму кожної гармоніки окремо можна 

застосувати символічний метод, при цьому: 

 

 

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



 


