
1. Лабораторно-практична робота №2.2 Визначення 

енергоефективності випрямних пристроїв для живлення 

телекомунікаційного обладнання 

1.1 Мета роботи  

1. Ознайомитися з основними принципами побудови випрямних 

пристроїв для живлення телекомунікаційного обладнання. 

2. Ознайомитися з принципами визначення енергоефективності 

перетворювачів електричної енергії. 

 

Після виконання роботи студент повинен  

знати: 

- особливості перетворення електричної енергії; 

- параметри якості перетворювачів електричної енергії; 

- методику визначення коефіцієнта корисної дії перетворювачів 

електричної енергії. 

 вміти: 

- вимірювати коефіцієнт корисної дії перетворювачів електричної 

енергії; 

- визначати якість кількість втрат електричної енергії у перетворювачах 

електричної енергії. 

1.2 Ключові положення 

У даній роботі на прикладі випрямних пристроїв, призначених для 

живлення телекомунікаційної апаратури, показані методи порівняння 

ефективності способів перетворення електричної енергії. Дані методи можна 

застосовувати для оцінки ефективності більшості перетворювачів 

електричної енергії. 

Телекомунікаційне обладнання вимагає для своєї роботи електричну 

енергію постійного струму. Типові напруги живлення телекомунікаційного 

обладнання складають 24, 48, 60 В. У той же час, основним джерелом 

електричної енергії на підприємствах зв'язку є промислова мережа змінного 

струму з напругою 220 або 380 В. Таким чином, підключення 

телекомунікаційного обладнання безпосередньо до джерела електричної 

енергії неможливо, оскільки параметри джерела електричної енергії не 

відповідають параметрам споживача. 

Для вирішення такого завдання існують пристрої, які називаються 

перетворювачі електричної енергії. Найбільш часто на практиці 

використовуються пристрої наступних типів. 

Випрямні пристрої (AC-DC конвертори), які перетворюють змінну 

напругу однієї величини в постійну напругу іншої величини. Дані пристрої 

використовуються, наприклад, для живлення різної радіоапаратури або 

заряджання акумуляторних батарей від мережі змінного струму. Кожен 
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радіоелектронний пристрій, що працює від мережі, має в своєму складі блок 

живлення, який є випрямним пристроєм. 

Перетворювачі постійної напруги (DC-DC конвертори), які 

перетворюють постійну напругу однієї величини в постійну напругу іншої 

величини. Дані перетворювачі можуть використовуватися як самостійні 

пристрої, наприклад, перетворювачі для живлення апаратури з напругою 

12 В від бортової мережі великовантажних автомобілів з напругою 24 В, так і 

входити до складу радіоапаратури. Так, наприклад, на материнській платі 

персонального комп'ютера знаходиться вбудований перетворювач напруги 

5 В в 1,2 ... 1,8 В, необхідної для живлення процесора. 

Інвертори (DC-АC конвертори), які перетворюють постійну напругу 

однієї величини в змінну напругу іншої величини. Найбільш часто інвертори 

використовуються для живлення радіоапаратури, що працює від мережі 

змінного струму, від акумуляторів, які є джерелами постійного струму. Так, 

наприклад, інвертори входять до складу вітрових та сонячних 

електростанцій. 

Перетворювачі змінної напруги (АC-АC конвертори), які 

перетворюють змінну напругу однієї величини в змінну напругу іншої 

величини. Часто використовуються як регулятори або стабілізатори напруги 

промислової мережі. 

Перетворювачі частоти, які перетворюють змінну напругу однієї 

частоти в змінну напругу іншої частоти. Дані перетворювачі широко 

використовуються для управління електродвигунами, частота обертання і 

потужність яких безпосередньо залежить від частоти змінного струму. 

Незалежно від типу перетворювача, в процесі його роботи виникають 

втрати електричної енергії, які, як правило, виділяються у вигляді тепла. 

Іншими словами перетворювач електричної енергії споживає від джерела 

енергії більше, ніж віддає споживачеві. Оскільки електрична енергія є 

найбільш транспортабельною з усіх видів енергії і широко використовується 

в народному господарстві для доставки енергії в потрібну точку, завдання 

перетворення її параметрів виникають практично завжди. Тому зниження 

втрат при перетворенні електричної енергії є важливим напрямком в 

енергозбереженні. 

Оцінити втрати електричної енергії можна, знаючи потужність, 

споживану від джерела, і потужність (або суму потужностей), що віддаються 

споживачам. Для вимірювання потужності існують спеціальні прилади - 

ватметри. Однак в більшості випадків потужність обчислюють за 

результатами вимірювання напруги і струму у вхідних і вихідних колах. 

Ефективність перетворювача оцінюється за величиною коефіцієнта 

корисної дії η, який дорівнює відношенню потужності, що віддається 

споживачам (вихідної потужності) Рвих до потужності, споживаної від 

джерела живлення (вхідний потужності) Рвх: 

η = Рвих / Рвх. (1.1) 
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Втрати потужності при перетворенні Рвтр становлять різницю між 

споживаною та потужністю, щ віддається споживачам: 

Рвтр = Рвх – Рвих. (1.2) 

Втрати потужності в перетворювачах електричної енергії в основному 

виділяються у вигляді тепла. 

Існує досить велика кількість способів реалізації випрямних пристроїв, 

при цьому на практиці, як правило, використовують наступні два. 

У першому варіанті (Рисунок 1.1, а), напруга джерела первинного 

електроживлення (ДПЖ) перетворюється до необхідного рівня 

трансформатором (Т). Знижена або підвищена напруга мережі випрямляється 

випрямлячем (В). Пульсації випрямленої напруги згладжуються фільтром 

(Ф). Для отримання необхідних характеристик вихідної напруги 

використовується стабілізатор (СТ). Регулювальний елемент (РЕ) 

стабілізатора працює в активному режимі. Схема управління (СУ) стежить за 

рівнем вихідної напруги, і, відповідно до її змін, змінює ступінь відкриття 

регулювального елемента таким чином, щоб забезпечити необхідну напругу 

на навантаженні (Н). 

 
Рисунок 1.1 – Структурні схеми випрямних пристроїв з компенсаційним 

стабілізатором – а; та імпульсним способом перетворенням – б 

 

У другому варіанті (Рисунок 1.1, б) напруга джерела первинного 

електроживлення (ДПЖ) випрямляється мережевим випрямлячем (В1) і 

згладжується фільтром (Ф1). Отримана постійна напруга перетворюється 

інвертором (І) у високочастотну змінну напругу прямокутної форми з 

частотою 50…500 кГц. Трансформатор (Т), що входить до складу інвертора, 

перетворює амплітуду високочастотних імпульсів до необхідного рівня. 

Отримана високочастотна змінна напруга випрямляється випрямлячем (В2) і 

згладжується фільтром (Ф2). 
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Регулювання вихідної напруги здійснюється шляхом зміни тривалості 

високочастотних імпульсів управління. Це здійснює схема управління (СУ) 

таким чином, щоб вихідна напруга підтримувалася на необхідному рівні. 

Незважаючи на більш складну схему другий варіант побудови 

перетворювача є більш ефективним з точки зору енергоефективності. Це 

пояснюється наступним. 

1. Трансформатор першого джерела працює на частоті мережі 50 Гц, в 

той час як трансформатор другого на частоті 50…500 кГц. Отже, 

трансформатор першого джерела має велику масу і габарити в порівнянні з 

другим, тобто вимагає великих витрат ресурсів і енергії на виготовлення. 

2. Імпульсний спосіб регулювання (шляхом зміни тривалості імпульсів) 

має більший коефіцієнт корисної дії (ККД) в порівнянні з лінійним способом 

(шляхом зміни еквівалентного опору регулювального елемента). Таким 

чином, якщо телекомунікаційне обладнання буде використовувати для 

живлення перше джерело, то за рахунок низького ККД воно буде споживати 

більше енергії від мережі, ніж при використанні другого. 

3. Низьке значення ККД першого джерела вимагає збільшення 

масогабаритних показників за рахунок необхідності відведення більшої 

кількості тепла. Основна кількість тепла розсіюється на регулювальному 

елементі (РЕ), що вимагає масивного радіатора або використання системи 

примусового охолодження.  

Таким чином, перший блок живлення вимагає великих витрат ресурсів 

і енергії на виготовлення і функціонування, в порівнянні з другим. 

1.3 Опис лабораторного макета  

Лабораторний макет (Рисунок 1.2) призначений для дослідження 

джерел живлення телекомунікаційної апаратури. 

Лабораторний макет містить: 

- регульований генератор змінного напруги G1, що імітує роботу 

промислової мережі змінного струму напругою 220 В ± 10% і частотою 

50 Гц; 

- два випрямних пристроя, які зображені на схемі у вигляді 

структурних схем; 

- вольтметр PV1 напруги електричної мережі Uм; 

- амперметр PA1 струму, споживаного від електричної мережі Iм; 

- вольтметр PV2 вихідної напруги Uн; 

- амперметр PA2 струму навантаження Iн. 

На панелі оперативних регулювань макета розташований регулятор 

напруги джерела G1. 

Досліджувані схеми показані на рисунку (Рисунок 1.3). Форма 

вихідних та вихідних напруги та струму контролюється багатоканальним 

осцилографом. 
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Рисунок 1.2 – Лабораторний макет 

 

 
Рисунок 1.3 – Досліджувані схеми: випрямний пристрій з перетворенням на 

частоті мережі – а; імпульсний випрямний пристрій – б 
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1.4 Лабораторно-практичне завдання 

1. Вивчити за рекомендованою літературою теоретичний матеріал про 

особливості перетворення електричної енергії. Ознайомитися з принциповою 

схемою макета і особливостями його функціонування. 

2. Дослідити залежність коефіцієнтів корисної дії двох випрямних 

пристроїв. 

3. За результатами вимірювань визначити кількість коштів та 

електричної енергії що може бути заощаджено при заміні існуючого 

випрямного пристрою на більш енергоефективний. 

1.5 Умови виконання та захисту роботи 

Перед виконанням роботи студент отримує у викладача назву номера 

варіанта для якого необхідно виконати роботу. Під час планового заняття цей 

номер, як правило, відповідає номеру бригади. У випадку коли робота 

виконується студентом самостійно (наприклад, коли студент був відсутній на 

занятті) викладач назначає номер варіанту на власний розсуд. При 

проведення досліджень студент повинен провести виміри за тим 

комп’ютером, який відповідає номеру варіанта. 

Робота вважається виконаною у випадку були виконані усі необхідні 

виміри. Викладач має право перевірити та попросити студента пояснити 

походження того чи іншого значення. У випадку сумнівів у коректності 

даних робота вважається невиконаною і студент повинен її переробити. 

Якщо викладач вважає, що робота виконана у повному обсязі він ставить 

відповідну відмітку у протоколі. 

До захисту допускаються студенти з протоколом, оформленим 

відповідно до вимогам до даної роботи. 

Захист роботи відбувається письмово шляхом вирішення тестового 

білет або за допомогою електронної системи тестування. Під час захисту 

студент повинен відповісти на 5 питань п.1.6. За кожну правильну повну 

відповідь на питання студенту нараховується 20 балів. За неповну відповідь – 

5…15 балів (залежно від ступеню повноти). За неправильну відповідь або у 

разі відсутності відповіді бали не нараховуються. Робота вважається 

захищеною у випадку, коли студент набрав не менше 60 балів. 

Під час захисту роботи студент може користуватися лише своїм 

протоколом, калькулятором та довідковими даними (видається викладачем). 

1.6 Контрольні питання  

1. Чому дорівнює типова напруга живлення телекомунікаційного 

обладнання, що живиться постійним (змінним) струмом? 

2. Яку функцію виконує випрямний пристрій (інвертор, перетворювача 

постійної/змінної напруги, перетворювач частоти)? 

3. Яку функцію виконує (будь який вузол Рисунок 1.1)? 
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4. Який вид потужності на вході (виході) перетворювача необхідно 

знати для обчислення ККД? 

5. Чому дорівнює ККД перетворювача якщо вхідна потужність 

дорівнює (значення), а вихідна – (значення)? 

6. Який струм споживає обладнання, якщо вихідна (вхідна) потужність 

випрямного пристрою дорівнює (значення), а напруга живлення 

(значення)? 

7. Чому дорівнює повна потужність (активна, реактивна потужність, 

коефіцієнт потужності) перетворювача якщо його вихідна напруга 

становить (значення), вихідний струм (значення), ККД – (значення), 

а коефіцієнт потужності – (значення)? 

8. Яку кількість електричної енергії за певний період часу (значення) 

буде спожито для живлення обладнання потужністю (значення), 

якщо ККД випрямного пристрою становить (значення)? 

1.7 Методика виконання роботи 

Максимальне відхилення напруги промислової мережі змінного 

струму, відповідно до ГОСТ 13109-97, становить ±10% (198...242 В). ККД 

будь-якого перетворювача залежить від величини вхідної напруги і 

потужності, що віддається в навантаження. Оскільки в даній роботі 

потужність, що віддається в навантаження, однакова (телекомунікаційне 

обладнання однакове для двох випрямлячів), то необхідно досліджувати 

лише вплив напруги мережі на величину ККД. 

Для цього слід, змінюючи величину напруги генератора G1 від 

мінімального до максимального значення з кроком 5 ... 6 У записати у 

таблицю (Таблиця 1.1) показання вимірювальних приладів, розрахувати 

значення ККД і побудувати його залежність від величини вхідної напруги. 

За отриманими залежностями слід визначити, при якому значенні 

вхідної напруги ККД випрямляча буде найменший. Графік необхідний для 

того щоб визначити характер залежності, оскільки вона може бути як 

лінійною, так і екстремальною. 

ККД перетворювача можна визначається за формулою: 

η = (Рвих/Рвх)∙100%, (1.3) 

де Рвих – потужність споживана телекомунікаційним обладнанням (Вт), Рвх – 

потужність, споживана з мережі (Вт). 

Потужність, споживана телекомунікаційним обладнанням, 

визначається як потужність в колі постійного струму за формулою: 

Рвих = UвихIвих, Вт (1.4) 

де Uвих – напруга на виході випрямного пристрою (В), що вимірюється 

вольтметром PV2, Iвих – вихідний струм випрямного пристрою (А), що 

вимірюється амперметром РА2. 
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Потужність, споживана з мережі, визначається як активна потужність в 

колі змінного струму: 

Рвх = UвхIвхcosφ, Вт, (1.5) 

де Uвх – напруга мережі (В), що вимірюється вольтметром PV1, Iвх – струм, 

споживаний з мережі (А), що вимірюється амперметром РА1. сosφ – 

коефіцієнт потужності. 

Коефіцієнт потужності cosφ, як правило, вказується в технічних 

характеристиках випрямного пристрою. Якщо ж він невідомий, то його 

можна прийняти за таким правилом: якщо вихідна потужність не перевищує 

300 Вт, то коефіцієнт потужності приймають типовим для випрямлячів, що 

працюють на ємнісне навантаження (0,65...0,67), в іншому випадку в 

пристрої має бути коректор коефіцієнта потужності, який збільшує 

коефіцієнт потужності до значення 0,92 і вище. 

 

Таблиця 1.1 – Результати дослідження 

№ Uвх, В Iвх, А Рвх, Вт Uвих, B Iвих, A η 

Випрямляч 1 

1 198      

2 205          

3 210          

4 215          

5 220          

6 225          

7 230          

8 236          

9 242          

Випрямляч 2 

1 198          

2 205          

3 210          

4 215          

5 220          

6 225          

7 230          

8 236          

9 242          

 

За результатами вимірів у одних осях координат побудувати графіки 

залежності коефіцієнта корисної дії для двох випрямних пристроїв. Приклад 

оформлення залежностей показаний на рисунку (Рисунок 1.4). 

Економія електричної енергії Е визначається як різниця витрат 

електричної енергії при експлуатації розглянутих випрямних пристроїв: 

Е = W1 – W2, кВт∙год (1.6) 
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де W1, W2 – витрати електричної енергії при використанні випрямного 

пристрою, відповідно, з найменшим та найбільшим ККД (кВт∙год). 

 
Рисунок 1.4 – Приклад побудови залежностей ККД 

 

Кількість електричної W визначається за формулою: 

W = Pвх срt, кВт∙год (1.7) 

де Pвх ср – середнє значення споживаної потужності, Вт; t – час роботи 

обладнання за рік, год. 

Середнє значення споживаної потужності визначається за результатами 

вимірів (Таблиця 1.1): 

вх ср вх 

1

1 n

i

i

Р Р
n

 кВт. (1.8) 

При визначенні часу роботи t вважається, що телекомунікаційне 

обладнання працює цілодобово. 

Після визначення економії електричної енергії за формулою (1.6) слід 

визначити економію коштів для якої слід використати тарифи на 

електроенергію, визначені на лабораторно-практичному занятті №1.1.  

1.8 Зміст протоколу 

1. Назва та мета роботи. 

2. Досліджувана схема (Рисунок 1.3) 

3. Результати дослідження (Таблиця 1.1, розрахунки, залежності ККД 

– Рисунок 1.4). 

4. Висновки. 

5. Місце для відміток про виконання та захист роботи (дата, фамілія, 

ініціали викладача, оцінка, підпис). 

6. Додаткові матеріали, що можуть стати у пригоді під час захисту 

роботи (за вибором студента). 
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1.9 Приклад тестового білету 

1. Який вид потужності на вході та виході перетворювача необхідно знати для обчислення 

ККД? 

а) Повну на вході та виході  
б) На вході – повну, на виході 

активну  
в) Реактивну на вході та виході 

г) Активну на вході та виході 
д) На вході – активну, на 

виході повну 
е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: г 

 

2. Чому дорівнює ККД перетворювача якщо вхідна потужність дорівнює 100 Вт, а вихідна 

– 120 Вт? 

а) 83% б) 100% в) 1,20 

г) 120%  д) 0,83 е) Такого не може бути 

Правильна відповідь: е 

Пояснення: Вихідна потужність любого перетворювача електричної енергії не може 

перевищувати вхідну. 

 

3. Яку функцію виконує інвертор? 

а) Перетворення постійної 

напруги на постійну  

б) Перетворення постійної 

напруги на змінну 

в) Перетворення частоти 

змінної напруги 

г) Перетворення змінної 

напруги на постійну 

д) Перетворення змінної 

напруги на змінну 
е) Такого приладу не існує 

Правильна відповідь: б 

 

4. Чому дорівнює повна потужність перетворювача якщо його вихідна напруга становить 

48 В, вихідний струм 10 А, ККД – 90%, а коефіцієнт потужності – 0,85? 

а) 480 Вт  б) 533 Вт  в) 627 ВА 

г) 453 ВА  д) 0,63 кВА е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: в, д 

Пояснення:  

Вихідна потужність Рвих = UвихIвих = 48∙10 = 480 Вт. 

Вхідна активна потужність Рвх = Рвих/η = 480/0,9 = 533 Вт 

Вхідна повна потужність Sвх = Рвх/cosφ = 533/0,85 = 627 ВА. 

 

5. Чому дорівнює типова напруга живлення телекомунікаційного обладнання, що живиться 

постійним струмом? 

а) 380 В б) 24 В  в) 48 В 

г) 60 В д) 220 В  е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: б, в, г 

 

Відповіді студента 

1 – г, д  0 балів (надана неправильна відповідь – д) 

2 – д   0 балів (надана неправильна відповідь – д) 

3 – б  20 балів (надана правильна відповідь) 

4 – в   10 балів (надана неповна відповідь) 

5 – б, в, г 20 балів (надана повна правильна відповідь) 

Оцінка – 50 балів (робота не захищена). 


