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Тема № 5. Електричні схеми та програмування датчиків 

УРОК: 41 

Тема: Відповідні розрахунки до складання електричних схем 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення понять електричних схем та програмування 

датчиків. Можливості поширення загального розвитку в професійному 

напрямку. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 
     Часто при проектуванні електронної схеми виникає необхідність отримати 

точку з певним рівнем сигналу. Наприклад, створити опорну точку або зміщення 

напруги, живити малопотужний споживач, знизивши його рівень і обмежити 

струм. Саме в таких випадках потрібно використовувати дільник напруги. 

 визначення 

Дільником напруги називається прилад або пристрій, який знижує рівень вихідної 

напруги щодо вхідної, пропорційно коефіцієнту передачі (він буде завжди нижче 

нуля). Таку назву він отримав, тому що являє собою дві і більше послідовно 

з'єднанні ділянки ланцюга. 

 
Вони бувають лінійними і нелінійними. При цьому перші являють собою 

активний або реактивний опір, в яких коефіцієнт передачі визначається 

співвідношенням із закону Ома. До яскраво виражених нелінійних дільників 

відносять параметричні стабілізатори напруги. Давайте розберемося як 

влаштований цей прилад і навіщо він потрібен. 

Види і принцип дії 

  Відразу варто відзначити, що принцип роботи дільника напруги в загальному 

однаковий, але залежить від елементів, з яких він складається. Розрізняють три 

основних види лінійних схем: 

 резистивні; 



 ємнісні; 

 індуктивні. 

Найбільш поширений дільник на резисторах, через свою простоту і легкість 

розрахунків. На його прикладі і розглянемо основні відомості про цей пристрій. 

У будь-якого дільника напруги є U-вхідне і U-вихідне, якщо він складається з двох 

резисторів, якщо резисторів три, то вихідних напруг буде дві, і так далі. Можна 

зробити будь-яку кількість ступенів поділу. 

 
U-вхідне дорівнює напрузі споживання, U-вихідне залежить від співвідношення 

резисторів в плечах дільника. Якщо розглядати схему на двох резисторах, то 

верхнім, або як його ще називають, гасить плечем буде R1. Нижнім або вихідним 

плечем буде R2. 

          Припустимо у нас U-споживання 10В, опір R1 - 85 Ом, а опір R2 - 15 Ом. 

Потрібно розрахувати U-вихідне, тоді: 

                                                         U = I * R 

Так як вони з'єднані послідовно, то: 

U1 = I * R1 

U2 = I * R2 

     Тоді якщо скласти вирази: 

                                                         U1 + U2 = I (R1 + R2) 

Якщо виразити звідси струм, вийде: 

                                                         
Підставивши попередній вираз, маємо наступну формулу: 

                  

Порахуємо для нашого прикладу: 

                

Дільник напруги може бути виконаний і на реактивних опорах: 

 на конденсаторах (ємнісний); 

 на котушках індуктивності (індуктивний). 



 

Тоді розрахунки будуть аналогічні, але опору розраховують за нижче наведеними 

формулами. 

Для конденсаторів: 

 

Для індуктивності: 

 

Особливістю і відмінністю цих видів дільників є те, що резистивний дільник може 

використовуватися в ланцюгах змінного і в ланцюгах постійного струму, а 

ємнісний і індуктивний тільки в ланцюгах змінного струму, тому що тільки тоді 

буде працювати їх реактивний опір. 

      Цікаво! В деяких випадках ємнісний дільник буде працювати в ланцюгах 

постійного струму, хорошим прикладом є використання такого рішення у вхідному 

ланцюзі комп'ютерних блоків живлення. 

     Використання реактивного опору обумовлено тим, що при їх роботі не 

виділяється такої кількості тепла, як при використанні в конструкціях активних 

опорів (резисторів) 

Питання для самоперевірки: 
1. Для чого потрібні схеми? 

2. Що таке розрахунки? 

3. Для чого потрібно виконувати розрахунки?  

4. Що таке генерація коду? 

 

Домашнє завдання: 

 Дати відповіді на питання. 
 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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