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Група М182 

Дата 12.05.2020 

 

Тема заняття: 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 
Тема: Розрахунок випрямлячів 
                 
Мета роботи: набути практичних навиків розрахунку однофазних 
випрямлячів малої потужності. 
Завдання:  

1. Накреслити електричну схему однофазного мостового випрямляча і 
пояснити принцип роботи за допомогою часових діаграм. 

2. Переваги і недоліки мостового випрямляча. 
3. Визначити величину струму навантаження І0. 
4. Визначити зворотну напругу на діодах, допустимий випрямлений струм  

через діоди. 
5. Підібрати випрямні діоди VD1-VD4. Для вибраних діодів вказати тип 

діода, максимальний допустимий прямий струм Ідоп, максимально 
допустиму зворотню напругу Uзв 

 

Дано:  
Потужність споживача Р0 
Напруга споживача U0  
Виконати розрахунки згідно вихідних даних відповідно до варіанту 
(№ варіанту – це номер за списком групи, повинно бути записано у вас на першій сторінці 

конспекту)  
                                                                                       Таблиця варіантів 

Остання 

цифра 

варіанту 
U0 , В 

Передостання 

цифра 

варіанту 
Р0 , Вт 

0 24 0 25 

1 12 1 10 

2 36 2 15 

3 42 3 30 

4 110 4 35 
5 60 5 40 

6 40 6 25 

7 85 7 70 

8 30 8 20 

9 50 9 100 
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Приклад виконання практичної роботи: 
 

Дано:  
Потужність споживача Р0 = 300 Вт 
Напруга споживача U0 = 200 В 
 

Рішення:  
1. Креслимо електричну схему однофазного мостового випрямляча і пояснюємо 

принцип роботи за допомогою часових діаграм: 

     Для живлення сучасних електронних пристроїв малої потужності найчастіше 

застосовують однофазні випрямлячі змінного струму, зазвичай мостову схему 

випрямляча.  

     До схеми однофазного мостового випрямляча входять трансформатор з однією 

вторинною обмоткою і випрямний міст з чотирьох діодів VD1-VD4 (рисунок 1). 

     Діоди VD1, VD3 відкриті на інтервалі 0 - Т/2 при напівхвилі напруги u2 позитивної 

полярності (показана без дужок), створюваної під дією напруги u1. Відкриті діоди 

VD1, VD3 забезпечують зв'язок вторинної обмотки трансформатора з 

навантаженням, створюючи на ній напругу u0 тієї ж полярності, що і напруга u2. 
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За наявностю напівхвилі напруги u1 негативної полярності на інтервалі Т/2 - Т 

полярність напруги зворотна. Під її дією відкриті діоди VD2, VD4, що підключають 

напругу u2 до навантаження з тією ж полярністю, що і на попередньому інтервалі. 

 

  

 

2. Переваги і недоліки мостового випрямляча: 

3. Визначаємо величину струму навантаження І0: 

І0 = 
𝑃0

𝑈0
 = 

300

200
 = 1,5 А 

4.Визначаємо зворотну напругу на діодах, допустимий випрямлений струм  через 

діоди: 

     Напруга, що  діє на діод в непровідний період 

UД = 1,57· U0 = 1,57·200 = 314 В 

     Вибираємо діод виходячи із умов 

Ідоп     0,5· І0 = 0,5·1,5 = 0,75 А 

Uзв.доп    UД = 324 В 

4. Підбираємо випрямні діоди VD1-VD4, користуючись довідковими матеріалами  

(таблиця технічних даних діодів), які б задовольняли умовам 

Ідоп      0,75 А       Uзв    324 В 
 

Умовам вибору відповідає діод Д202Н у якого допустимий прямий струм  

Ідоп =1 А ˃ 0,75 А, а допустима зворотна напруга Uзв =500 В ˃314 В. 

  

u0 
u0 

U0ср 

Рисунок 1- Однофазний мостовий випрямляч 

а - схема;  

б - часові діаграми напруг 
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Висновок: Виконуючи практичну роботу навчилися проводити розрахунок 

однофазних випрямлячів і підбирати діоди до мостової схеми випрямляча.  

Студенти повинні виконати практичну роботу відповідно варіанту і переслати її викладачу 

для перевірки  

 
Виконані завдання відправляйте: 

на електронну адресу   Luda251252@ gmail.com 

або 
на на Google Сlassroom, код доступу  ihrzidv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


