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1. Пасивні елементи електричних кіл 
 

1.1. Резистори 
 

     Резистор та опір – хіба це не одне й те ж саме? По суті – так. Різниця полягає лише 

в тому, що опір – величина розмірна, фізична. А резистор, це компонент, деталь, яка 

використовується в електроніці та має чітко визначену величину опору. По суті, це 

просто гра слів, так як в перекладі з англійської resistance   - це опір (електричного 

струму). 
     Чітко визначену та сталу величину опору мають так звані постійні резистори, 

існують ще й змінні та підстроювальні резистори. Змінні зустрічаються досить часто у 

повсякденному житті, це, скажімо, регулятор гучності радіоприймача. Тобто, це 

резистор величину опору якого можна змінювати. Так само, величину опору, можна 

змінити і у підстроювального резистора. Різниця лише в тому, що останні розташовані 

всередині пристрою, найчастіше безпосередньо на монтажних платах, і не призначені 

для оперативного втручання.  

     В електроніці існують ще деякі різновиди резисторів. Резистор, який змінює величину 

свого опору під впливом температури називається терморезистор. Резистор, який 

змінює величину свого опору під впливом освітлення, називається фоторезистор. 

Існують навіть резистори, які змінюють опір, в залежності від прикладеної напруги, вони 

мають назву – варистор. 

https://www.radiodetali.com.ua/catalog/polzunkovye-peremennye-rezistory
https://www.radiodetali.com.ua/catalog/podstroechnye-rezistory
https://www.radiodetali.com.ua/catalog/fotorezistory
https://www.radiodetali.com.ua/catalog/varistory-varikapy
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     Технологічно, резистори поділяються на плівкові, 

дротяні та об'ємні.  

    На схемах резистор позначається 

прямокутником з двома виводами. На зарубіжних 

схемах його зображують трохи інакше. "Тіло" 

резистора позначають ламаною лінією. 

     Поруч з умовним позначенням вказується тип елемента (R) і його порядковий 

номер в схемі (R1). Тут же вказано його номінальний опір. Якщо вказана тільки 

цифра, то це опір в Омах. Іноді, поряд з числом пишуть Ω - так, грецької великою 

літерою "Омега" позначають оми. Ну, а, якщо так, - 10 к, то цей резистор має опір 10 

кілоОм (10 кОм - 10 000 Ом); а якщо - 10 М, то цей резистор має опір 10 мегаОм (10 

МОм - 10 000000 Ом). 

Основні параметри резисторів: 

Номінальний опір. Це заводське значення опору конкретного резистора. Для різних 

електричних кіл необхідні свої набори номіналів опорів. Тому розкид значень 

номінальних опорів настільки великий. 

Потужність, що розсіюється. При проходженні 

електричного струму через резистор відбувається його 

нагрівання. Якщо пропускати через нього струм, що 

перевищує задане значення, то струмопровідні покриття 

розігріється настільки, що резистор згорає. Тому існує 

поділ резисторів по потужності, що розсіюється. 

На графічному позначенні резистора всередині 

прямокутника потужність позначається похилоюй, 

вертикальною або горизонтальною рискою.  
 

1.2. Конденсатори 

       Конденсатори - пасивний елемент зі складу електронних компонентів.  

     Тут, стосовно назви, така сама історія, як з опором та резистором. Ємність – 

величина розмірна, а конденсатор – це конструктивний елемент, компонент, який має 

певну ємність. 

     Назва конденсатор, походить від слова конденсувати, тобто накопичувати, 

збирати. Схематично конденсатор можна зобразити як елементарно простий 

пристрій – дві металеві пластинки, дві дротини (виводи від пластинок) і шар 

діелектрика між ними (діелектриком можуть бути різні матеріали: повітря, 

конденсаторний папір, слюда, кераміка, скло, різноманітні полімери, напіврідкі 

хімічні сполуки). 

https://www.radiodetali.com.ua/catalog/kondensatory
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      Одиницею виміру ємності є фарада. Слід зауважити, що 

фарада – дуже велика ємність, тому на практиці 

використовуються частинні значення від основної одиниці.  

     Конденсатори з невеликою ємність, до 0,01 мкФ 

абсолютно безпечні для людини, втім, починаючи від 

ємності 0,1 мкФ залишковий заряд на конденсаторі може 

бути небезпечним і найменше – це шокуючий ефект від 

враження струмом. Ніколи не торкайтесь виводів 

конденсатора, особливо високовольтних великої ємності, 

попередньо не позбувшись залишкового заряду – замкніть 

його виводи. 

     Основним завданням конденсатора є накопичення електричного заряду.     

Виходячи з того, що завданням конденсатора є накопичення електричного заряду, 

його основна характеристика – ємність. Чим більша ємність – тим більше енергії 

здатен накопичити конденсатор. 

     Збільшуючи ємність, конструктори роблять тоншою діелектричну прокладку. 

Втім, цей процес не безкінечний, адже будь-який діелектрик має межу електричного 

пробою. Тож наступною характеристикою конденсатора є максимальна робоча 

напруга. 

      Ємність конденсатора змінюється під впливом зміни температури оточення. І такі 

зміни нормуються показником, що має назву ТКЄ (Температурний Коефіцієнт 

Ємності). 

     У колах постійної напруги конденсатор струму не проводить, він має розрив 

завдяки діелектрику. Цілком протилежною є його поведінка у колах змінної напруги. 

Тут він здатен проводити струм і має свій реактивний опір XL. Тобто, у колах змінної 

напруги поведінка конденсатора схожа на резистор.  

     Конструктивних різновидів конденсаторів існує 

величезна кількість. Серед них є паперові і слюдяні, 

керамічні і скляні, плівкові і композитні. Кожен з 

таких видів конденсаторів має свої переваги та 

недоліки, кожен з таких видів рекомендовано 

застосовувати у відповідних колах. Існують 

конденсатори як постійної так і змінної ємності.  

 

    

     Для маркування конденсаторів використовуються літерні написи – це самий 

найзрозуміліший варіант. Що може бути простіше, як прочитати напис 200 µF 25 V. 

     Можна зустріти літерно-цифровий варіант кодування. Наприклад: 6n8 100 V. Це 

буде 6,8 нФ, або 6800 пФ з робочою напругою 100 вольт. Замість коми при такому 

вигляді написання використовується літера з вказівкою на ємність.  

1.3. Котушки індуктивності 

     Індуктивність – це фізична величина, яка характеризує здатність провідника 

накопичувати енергію магнітного поля під час протікання у ньому електричного 

струму. 

https://www.radiodetali.com.ua/catalog/kondensatory-diskovye-keramicheskie
https://www.radiodetali.com.ua/catalog/kondensatory-metalloplenochnye
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     Позначається латинською літерою L та вимірюється одиницями, які називаються 

Генрі (Гн). Будь-яка основна розмірна величина має приставки. Тож і ця має свою 

частинні – мГн (мілі-генрі), та мкГн (мікро-генрі). 

     Котушка індуктивності має спіральну намотку та здатна 

концентрувати магнітне поле. На відміну від резисторів і конденсаторів 

котушка індуктивності є елементом нестандартним, їхня конструкція 

визначається конкретним пристроєм де вона буде використовуватися. 

Хоча слід зауважити, що виробники пропонують і готові варіанти. 

     Основними параметрами котушок є: індуктивність, добротність, власна ємність 

і температурний коефіцієнт індуктивності (ТКІ). 

     Індуктивність – здатність провідника, по якому протікає електричний струм, 

створювати навколо себе магнітне поле. 

     Індуктивність впливає на здатність котушки накопичувати енергію магнітного 

поля. А величина індуктивності прямо пропорційна розмірам котушки, кількості 

витків у ній. Залежить від наявності осердя, його матеріалу, а також кроку намотки.   

     Індуктивні елементи працюють в колах змінного струму. Найуживаніші випадки 

використання котушок індуктивності, то антенні контури приймальної та 

передавальної апаратури, міжкаскадні контури зв'язку. 

     Досить поширеним індуктивним елементом є дросель. Дросель це та ж сама 

котушка індуктивності, а от призначення її – створити у колі індуктивний опір. Такий 

опір залежить від частоти струму. Тож дросель з однією і тією ж самою індуктивністю 

чинитиме різний опір у колах з низькою та високою частотою струму. 
 

2. Інтегральні мікросхеми 
 

З появою біполярних транзисторів та початком їхнього широкого застосування 

електронні елементи (резистори, конденсатори, транзистори, діоди) розміщувались 

на платах окремо і з’єднувались металевими доріжками. У 1958 році двоє учених, які 

працювали незалежно один від одного, винайшли практично ідентичну модель 

інтегральної напівпровідникової схеми і у 1959 році отримали патенти на свої 

винаходи, це Джек Кілбі, працював в компанії «Texas Instruments», інший, Роберт 

Нортон Нойс, був одним із засновників невеликої компанії з виробництва 

напівпровідників «Fairchild Semiconductor». На сьогодні, більша частина світової 

електронної індустрії використовує інтегральні схеми. 

     Інтегральна мікросхема виконує визначену функцію перетворення інформації і є 

сукупністю великої кількості взаємозв’язаних компонентів, виготовлених в єдиному 

технологічному циклі на спільній пластині (підкладці).  

     Термін «інтегральна схема» (ІС) відбиває, по-перше, факт об’єднання (інтеграції) 

окремих компонентів у конструктивно єдиний прилад (чіп), а, по-друге, факт 

ускладнення функцій, що виконуються приладом, у порівнянні із функціонуванням 

окремих елементів.  

     Конструктивно інтегральні мікросхеми виконують у корпусах (металевих, 

пластмасових або керамічних), які  захищають вироби від зовнішніх впливів, або у 

безкорпусних модифікаціях. Типи і розміри корпусів, кількість виводів та їхнє 

розміщення стандартизовані для спрощення технологічного процесу виготовлення 

виробів з різних мікросхем. На корпусі знаходиться «ключ» (відповідна позначка) або 

корпус має несиметричну форму, що еквівалентно ключу, який необхідний для 

правильного знаходження виводів мікросхеми. Кількість стандартних корпусів 

обчислюється сотнями.  

https://www.radiodetali.com.ua/catalog/induktivnosti-filytry
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     Компоненти, що входять до складу ІС і не 

можуть бути відокремлені від ІС як самостійні 

прилади, називаються елементами ІС чи 

інтегральними елементами.  

До  пасивних  елементів  електронних  схем  

відносять  резистори, конденсатори, 

індуктивні котушки, трансформатори, а до 

активних  - діоди, транзистори, тиристори й ін. 

     Класифікація інтегральних схем: 

     Гібридні мікросхеми виготовляються на товстих і тонких плівках, нанесених на 

керамічну основу. Пасивні елементи (резистори, конденсатори, котушки, 

трансформатори) формуються в плівці, а активні - у вигляді мініатюрних 

безкорпусних напівпровідникових приладів - розташовуютьсянад плівкою й 

з'єднуються з пасивними (плівковими) елементами-виводами. Розміри активних 

елементів (діодів, транзисторів, тиристорів, фотоприладів) вибирають можливо більш 

мінімальними, без корпусів, близько 1 мм3, заливають епоксидною смолою. 

     Товстоплівкові мікросхеми перевищують по товщині 1 мкм, наносяться на 

спеціальне поліроване скло, кварцові й керамічні пластини методом трафаретного 

друку. Товщина підложки 1 мм, ширина й довжина - кілька сантиметрів. Як і гібридні, 

товстоплівкові мікросхеми (МС) поміщають у герметичні корпуси або заливають 

компаундом. 

     Кристалічні мікросхеми виготовляють на одному кристалі впровадженням 

легуючих домішок у певні мікрообласті кристала. Сучасні технології дозволяють 

створювати в приповерхньому обсязі кристала весь набір активних і пасивних 

елементів, а також міжелементні з'єднання відповідно до електричної схеми. 

Основою кристалів є кремній (силіцій), що покривається при розігріві оксидом 

кремніюSiO2, що охороняють кристал від зовнішніх впливів.  

     Важливою ознакою МС служить ступінь інтеграції: 1 - 10 логічних елементів - 

малий ступінь; 10 - 100 логічних елементів - середній ступінь;100 і вище - великий 

ступінь інтеграції.  

     Крім того, МС розділяються на логічні й лінійні. Перші використовуються в 

ЦЕОМ, схемах автоматики й електроніки, для побудови запам'ятовувальних 

пристроїв і логічних блоків. Лінійні - для побудови аналого-цифрових 

перетворювачів, підсилювачів сигналів, генераторів НЧ і ВЧ. 

     Маркування МС здійснюється відповідно до ДСТі відображає деякі хара ктерні 

риси схем. Воно містить у собі три елементи: приналежність до ІМС позн ачають 

індексом К; другий елемент визначає технологічний різновид: цифрами 2, 4, 6, 8 

позначають гібридні, цифрами 1, 3, 5, 7 - напівпровідникові; третій елемент 

маркування - двозначне число - номер серії, що вказує функціональну приналежність 

мікросхеми.    

 

3. Електронні випрямлячі 
 

     Випрямлячі – це пристрої, що служать для перетворення змінного струму в 

постійний.  

Структурна схема випрямляча, до складу якого входять:  

• силовий трансформатор, що служить для перетворення (звичайно зниження) змінної 

напруги;  
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• вентиль, що забезпечує перетворення змінного струму у випрямлений (струм одного 

напрямку);  

• фільтр, який служить для перетворення випрямленого струму в струм, близький за 

формою до постійного.  
 

Структурна схема випрямляча з осцилограмами напруг 

 
     Для перетворення змінного струму в постійний служать електричні вентилі, 

найчастіше напівпровідникові (германієві, кремнієві й ін.).  

     Однопівперіодний випрямляч  

 

Змінну синусоїдальну напругу u2 подають на 

діод Д. За рахунок однобічної провідності 

діодів струм i2 проходить тільки в позитивні 

півперіоди напруги u2 й, отже, має імпульсну 

форму. Постійна складова цього струму I0 

визначається середнім значенням струму i2, 

що проходить через навантаження RH за 

півперіод.  

Середнім значенням струму I0 називається 

середнє арифметичне значення із усіх миттєвих 

значень i2 за півперіод:  І0 = 0,45·І2 

Співвідношення між U0 і діючим значенням 

напруги U2 на затискачах вторинної обмотки 

трансформатора: U0 = 0,45·U2 

Двохпівперіодний випрямляч  

Найбільш широке поширення одержала мостова схема двохпівперіодного 

випрямляча: 

Схема складається з силового трансформатора й чотирьох діодів Д1–Д4. До діагоналі 

моста А-В підключена вторинна обмотка трансформатора, до діагоналі Б-Г - опір 

навантаження RH.  
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     У позитивний півперіод напруги u2, коли потенціал точки А вище потенціалу точки 

В, відкриті діоди Д1 і Д3 і струм проходить по ланцюгу: точка А, діод Д1, опір 

навантаження RH (зверху вниз за схемою), діод Д3, точка В. У негативний півперіод 

напруги відкриті діоди Д2 і Д4 і тепер струм проходить по ланцюгу: точка В, діод Д2, 

опір навантаження RH (зверху вниз за схемою), діод Д4, точка А. Через опір 

навантаження RH струм проходить увесь час у незмінному напрямку. Таким чином, 

струм в навантаженні має форму, що й відповідає двонапівперіодному випрямленню.  

     Кожний діод тут працює як в однополуперіодній схемі. Струми діодів 

складаються, тому постійна складові струму І0 = 0,9·І2.  

     Зрівнявши це значення струму із I0 для однопівперіодного випрямляча, доходимо 

висновку, що в даній схемі набагато краще використовуються обмотки 

трансформатора по струму. Це дозволяє значно зменшити габарити трансформатора. 

Співвідношення між U0 і U2: U0 = 0,9·U2 

     Мале значення рівня пульсацій також є перевагою даної схеми.   

Основні співвідношення параметрів схем випрямлячів  

 
     Для живлення низки вузлів електронної апаратури звичайно потрібна постійна 

напруга. Напруга ж, одержувана на виході розглянутих випрямних схем, є або 

пульсуючою (трифазний випрямляч), або імпульсною (одно- і двонапівперіодний 

випрямляч). Для того щоб випрямлена напруга мала необхідну форму, застосовують 

фільтри, що згладжують.  

     Фільтри, що згладжують, підрозділяються на ємнісні, індуктивні, індуктивно-

ємнісні.  Ємнісні фільтри, як правило, використовують у випрямлячах малої 

потужності. У випрямлячах з більшими струмами застосовують індуктивні й 

комбіновані фільтри. Ці фільтри забезпечують гарне згладжування струму в 

навантаженні. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАННЮ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ: 

1. По першому питанню пункт 1.1 записати у конспект: 

- Які бувають резистори 

- Різновиди резисторів та їх умовне позначення 

- Основні параметри резисторів 

 

2. По першому питанню пункт 2.1 записати у конспект: 

- Основне призначення конденсаторів 

- Основні характеристики конденсаторів  

- Різновиди конденсаторів 

 

3. По першому питанню пункт 3.1 записати у конспект: 

- Основне призначення котушок індуктивності 

- Різновиди котушок індуктивності 



8 

 

- Області застосування котушок індуктивності 

 

4. По другому питанню записати у конспект: 

- Що таке інтегральна мікросхема 

- Конструктивне виконання ІМС 

- Елементи ІМС 

- Класифікація ІМС 
 

5. По третьому питанню записати у конспект: 

- Що називається випрямлячем 

- Структурна схема випрямляча і її складові 

- Однопівперіодний випрямляч, схема 

- Двохпівперіодний випрямляч, схема 

- Основні співвідношення параметрів схем випрямлячів 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 
1. В чому різниця термінів «опір» і «резистор». 

2. Чому потужність, що розсіюється є важливим параметром резистора? 

3. Від чого залежить опір котушки індуктивності? 

4. Яке основне призначення конденсатора? 

5. Що відноситься до пасивних елементів ІМС? 

6. Яке призначення випрямлячів? 

Студенти повинні опрацювати представлений матеріал, зробити конспект, 

виконати завдання і переслати його викладачу для перевірки  

 
Виконані завдання відправляйте 

на електронну адресу: 
Luda251252@ gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


