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ВСТУП 

Електроживлення систем зв'язку (ЕЖСЗ) належить до циклу дисцип-

лін професійної й практичної підготовки фахівців зв'язку за напрямом “Те-

лекомунікації”. У дисципліні розглядаються стан і напрями розвитку елек-

троживлення пристроїв та систем телекомунікацій у нашій країні та за ко-

рдоном.  

Загальна характеристика дисципліни: 

Кількість кредитів ECTS – 2,5; кількість модулів – 2; змістових мо-

дулів – 6; загальна кількість годин – 135; в тому числі: лекцій – 32; лабора-

торних занять – 18; практичних занять – 14; самостійна та індивідуальна 

робота – 71 годин. 

Важливе місце в дисципліні “Електроживлення систем зв'язку” посі-

дає вивчення основ теорії, методики інженерного розрахунку й проекту-

вання елементів, вузлів, блоків та систем електроживлення підприємств 

зв'язку. Головна увага приділяється якісному й кількісному аналізові про-

цесів, які протікають у функціональних елементах та пристроях систем 

електроживлення й електропостачання.  

Дисципліна базується на положеннях курсів вищої математики, фі-

зики, теорії лінійних та нелінійних електричних кіл, основ схемотехніки, 

інформатики, обчислювальної техніки й інформаційних технологій та ін. 

Задачею дисципліни є розширення та поглиблення головних поло-

жень зазначених дисциплін у напрямі використовування нових методів для 

теоретичного аналізу й розрахунку характеристик процесів, які протікають 

в елементах та пристроях силової перетворювальної техніки. 

Програма дисципліни складається з двох модулів. 

 

Структура залікового модуля 1 

 

Змістовний модуль 
Лекції 

(лк) 

Заняття 
Самостійна 

робота  

(у тому числі 

інд. завд.) 

Індиві-

дуальна 

робота 

прак-

тичні 

(пз) 

лабора-

торні 

(лб) 

Модуль 1: Електромагнітні та випрямляючі пристрої засобів електроживлення   

Навчальний час: лк –  16 г., пз – 8 г., лб – 8 г. 

1. Трансформатори,  

Електричні реактори (дроселі), 

Магнітні підсилювачі 

8 2 2 8  

2. Випрямлячі  6 4 4 12  

3. Згладжувальні фільтри 2 2 2 3  

4. Тематика додаткового до лек-

цій матеріалу 
   10  

Разом 16 8 8 33  
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Структура залікового модуля 2 

 

Змістовний модуль 
Лекції 

(лк) 

Заняття Самостійна 

робота  

(у тому числі 

інд. завд.) 

Індиві-

дуальна 

робота 

прак-

тичні 

(пз) 

лабора-

торні 

(лб) 

Модуль 2: Пристрої та системи електроживлення та електропостачання телекому-

нікаційних систем 

 Навчальний час: лк – 16 г., пз – 6 г., лб – 10 г. 

1. Статичні перетворювачі пос-

тійного струму 
8 3 6 14 

 

2. Стабілізатори напруги 4 2 2 7  

3. Системи електроживлення 4 1 2 7  

3. Тематика додаткового  

до лекцій матеріалу 

   
10 

 

Разом  16 6 10 38  

 

Зміст змістовних модулів 

 

Модуль 1: Електромагнітні й випрямні пристрої засобів електрожив-

лення  

 

1.1 Електромагнітні пристрої електроживлення  

 

Однофазні трансформатори. Трифазні трансформатори. 

Спеціальні типи трансформаторів: автотрансформатори, вимірюва-

льні трансформатори, трансформатори імпульсних перетворювачів постій-

ної напруги. Основи розрахунку характеристик трансформаторів при їх-

ньому дослідженні й проектуванні. 

Електричні реактори (дроселі).  

Магнітні підсилювачі.  

 

1.2 Випрямлячі  

 

Випрямні пристрої. Структури. Особливості побудови й функціону-

вання на різні види навантажень, на низькій і високій частоті перетворю-

вання електричної енергії. 

Керовані й некеровані вентилі. Силові напівпровідникові діоди.   

Багатофазний (m-фазний) некерований випрямляч. 

Однофазний випрямляч. Принципи побудови. Схеми випрямляння. 

Особливості функціонування схем випрямляння при живленні від 

мережі змінного струму з прямокутною формою напруги. 

Трифазний випрямляч. 

Синхронні випрямлячі. Принципи побудови й функціонування. 
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Показники якості схем випрямляння. Порівняльне оцінювання схем 

випрямляння. Застосовування схем випрямляння у пристроях електрожив-

лення й у системах електроживлення підприємств зв'язку. Особливості ро-

зрахунку випрямлених пристроїв. 

 

1.3 Згладжувальні фільтри 

 

Засади побудови й функціонування згладжувальних фільтрів. Показ-

ники якості. Резонансні фільтри. Активні згладжувальні фільтри. 

Тематика додаткового до лекцій матеріалу 

Основи аналізу згладжувальних фільтрів. Вплив частоти на масога-

баритні показники згладжувальних фільтрів. Перехідні й постійні процеси. 

Основні розрахункові співвідношення.  

Порівняльне оцінювання згладжувальних фільтрів. Область викорис-

тання. Застосування згладжувальних фільтрів, у пристроях та системах 

електроживлення. 

 

Модуль 2: Пристрої та системи електроживлення й електропос-

тачання телекомунікаційних систем 

 

2.1 Статичні перетворювачі постійного струму  

 

Перетворювачі постійної напруги. Призначення. Принципи  побудо-

ви й функціонування. Класифікація. Область застосовування. Вимоги. 

Високочастотні транзисторні інвертори. Однотактні перетворювачі 

постійної напруги.  

Двотактні перетворювачі постійної напруги.  

Шляхи підвищення техніко-економічних показників високочастот-

них перетворювачів постійної напруги. Резонансні, багатофазні перетво-

рювачі із ШІМ, ЧІМ регулюванням і з використовуванням резонансних 

контурів. 

Застосовування перетворювачів постійної напруги у пристроях та 

системах електроживлення.  

Енергетичні втрати в елементах перетворювача. Залежність енерге-

тичних втрат від частоти перемикання. Вибір оптимальної частоти. 

 

2.2 Стабілізатори напруги та струму 

  

Параметричні стабілізатори постійної та змінної напруги.  

Компенсаційні стабілізатори постійної та змінної напруги і струму. 

Компенсаційні стабілізатори з неперервним регулюванням.  
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Компенсаційні стабілізатори з імпульсним регулюванням. Регульо-

вані й нерегульовані перетворювачі постійної напруги у структурах побу-

дови стабілізаторів напруги та  струму.  

Стабілізуючі джерела електроживлення з безтрансформаторним вхо-

дом. Системи керування. Принципи керування.   

Застосовування стабілізаторів напруги та  струму у пристроях апара-

тури зв'язку й системах електроживлення підприємств зв'язку. 

 

2.3 Системи електроживлення апаратури й підприємств зв'язку  

 

Системи електроживлення підприємств зв'язку.  

Принципи забезпечення надійності й безперебійності електропоста-

чання. 

Електроживлення підприємств автоматичного й багатоканального 

електрозв'язку. Типове обладнання електроустановок. Дистанційне елект-

роживлення апаратури зв'язку: транзисторних систем передавання, магіст-

ралей коаксіального й симетричного кабелів. 

Електроживлення радіопередавальних, радіоприймальних і телеві-

зійних центрів.  

Електроживлення радіорелейних ліній. Принципи електроживлення. 

Вимоги. Системи безперебійного й гарантованого електроживлення. 

Електроживлення супутникових і тропосферних систем передавання. 

Електроживлення засобів телекомунікацій. Електроживлення облад-

нання поштового зв'язку. 

Системи безперебійного електроживлення змінного й постійного 

струму.  

Основні джерела енергопостачання стаціонарних і рухомих об'єктів. 

Акумулятори великої ємності для стаціонарної й переносної апаратури. 

Зарядні пристрої. 

Питання резервування й надійності в системах електропостачання. 

Техніко-економічне порівняння різних систем електропостачання. Рекоме-

ндації й вибір. 

Пристрої й системи електроживлення та електропостачання засобів 

телекомунікацій. Тенденції й напрями подальшого розвитку й удоскона-

лювання. Шляхи підвищення техніко-економічних показників. Способи й 

засоби забезпечення енерго- та ресурсозбереження при здійснюванні теле-

комунікаційних процесів. 
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Перелік лабораторних робіт модуля 1 

№ 

пп. 
Тема Години 

1 Визначення параметрів однофазного трансформатора 2 

2 Дослідження однофазного трансформатора під навантажен-

ням 
2 

3 Дослідження однофазної мостової схеми випрямляння 2 

4 Дослідження однотактної однофазної й трифазної схем не-

керованих випрямлячів 
2 

5 Дослідження трифазних схем випрямлячів 2 

6 Дослідження однотактної однофазної й трифазної схем ке-

рованих випрямлячів 
2 

7 Дослідження згладжувальних фільтрів 4 

 

Перелік лабораторних робіт модуля 2 

№  

пп. 
Тема Години 

1 
Дослідження перетворювача постійної напруги із самозбу-

дженням 
2 

2 
Дослідження імпульсних перетворювачів постійної напруги 

(знижувального, підвищувального та інвертувального типів) 
6 

3 
Дослідження півмостового перетворювача постійної напру-

ги 
2 

4 Дослідження тиристорного інвертора 2 

5 
Дослідження компенсаційних стабілізаторів постійної на-

пруги 
2 

6 Дослідження інтегрального стабілізатора напруги 2 

7 
Дослідження джерел вторинного електроживлення з безтра-

нсформаторним входом 
4 

 

Перелік факультативних лабораторних робіт 

№  

пп. 
Тема Години 

1 2 3 

 

Дослідження пристроїв і систем електроживлення модуль-

ної структури з однофазною та багатофазною принципами 

перетворювання: 

 

1 з силовими каналами знижувального типу 2 

2 з силовими каналами підвищувального типу 2 

3 з силовими каналами полярно-інвертувального типу 2 

4 з силовими каналами з прямим увімкненням діода 2 

5 з силовими каналами зі зворотним увімкненням діода 2 
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Продовження таблиці 

1 2 3 

6 
з силовими каналами з виводом середньої точки трансфор-

матора 
2 

7 з силовими каналами мостового типу 2 

8 з півмостовими силовими каналами 2 

 

Розпочинаючи вивчення дисципліни “Електроживлення систем зв'яз-

ку”, треба знати: 

 математичний апарат (теорії диференційного й інтегрального 

числення, гармонічного аналізу, ...) – “Вища математика”, мо-

дулі 1…4; 

 фізичні закони й поняття (електрика, магнетизм, гармонічні 

коливання, ...) – “Фізика”, модулі 1…3; 

 теорію електричних кіл (частотні, часові й операторні методи 

аналізу, дискретні кола й сигнали, теорію магнітних та трифаз-

них кіл) – “Теорія електричних кіл і сигналів”, модулі 1…5; 

 теорію напівпровідникових приладів, аналогову й цифрову 

схемотехніку – “Основи схемотехніки”, модулі 1…4; 

 алгоритмічні мови, програмування й цифрове моделювання – 

“Інформатика”, модулі 1…4. 

 

Після вивчення модуля 1 студент повинен: 

 знати засади структурної, функціональної та схемотехнічної 

побудови й функціонування випрямних пристроїв та їхніх фу-

нкціональних вузлів (трансформаторів, схем випрямляння і 

згладжувальних фільтрів); 

 знати фізичні процеси, які відбуваються в елементах та колах 

пристроїв випрямляння, питання їхнього розрахунку із залу-

ченням обчислювальної техніки; 

 знати техніко-економічні й експлуатаційні характеристики, ос-

новні напрямки та перспективи розвитку випрямних пристроїв; 

 уміти за допомогою довідкової літератури розраховувати  

й обирати елементи силової частини та пристроя керування  

й експериментально визначати основні показники якості ви-

прямних пристроїв; 

 уміти розробляти випрямні пристрої з необхідними техніко-

економічними показниками, технічно грамотно здійснювати 

експлуатування випрямних пристроїв; 

 уміти ставити й розв’язувати завдання аналізу, дослідження й 

розробки випрямних пристроїв. 
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Вихідні знання й уміння після вивчення модуля 2: 

 науково-практичний фундамент: поняття, засади, ідеї, конс-

трукції й можливості, основи теорії, знання основних техніч-

них характеристик, основ інженерного розрахунку перетворю-

вачів електричної енергії – пристроїв та систем електрожив-

лення засобів телекомунікацій; 

 вміння використовувати обчислювальну техніку задля дослі-

дження електричних процесів та проектування перетворювачів 

електричної енергії; 

 теоретичні основи для більш глибокого вивчення перспектив-

них напрямів розвитку силової електроніки, силової перетво-

рювальної техніки; 

 знання фізичних процесів, техніко-економічних та експлуата-

ційних характеристик, основних напрямів та перспектив роз-

витку силової перетворювальної техніки; 

 теоретичні основи для більш глибокого вивчення приватних 

питань, які виникають у практичній діяльності при досліджу-

ванні, проектуванні й експлуатуванні пристроїв та систем еле-

ктроживлення; 

 одержання неперервної математичної підготовки при вивчанні 

курсу, набуття навичок розв’язування конкретних інженерних 

завдань на підставі математичних та спеціальних знань. 

 

У пропонованому лабораторному практикумі в першій частині (Час-

тина 1 – Теоретичні положення) наведено принципи побудови й функціо-

нування перетворювачів електричної енергії, особливості їхньої структур-

ної, функціональної та схемотехнічної реалізації.  

У другій частині (Частина 2 – Методичні вказівки) подано запитання 

щодо підготовки й виконання кожної лабораторної роботи, контрольні 

тест-запитання, перелік рекомендованої літератури, рекомендації з теоре-

тичного вивчення й експериментального дослідження пристроїв та систем 

електроживлення, застосовуваних у засобах телекомунікацій. 
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МОДУЛЬ 1 

1 ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ТА ВИПРЯМНІ ПРИСТРОЇ ЗАСОБІВ 

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 

1.1 До дослідження режимів роботи випрямного пристрою (одно-

фазної мостової схеми випрямляння та згладжувальних фільтрів) 

На практиці існує потреба визначання параметрів всіх функціональ-

них елементів схеми, їхнього розрахунку чи то вибору за довідковою літе-

ратурою. Вихідними даними для цього є напруга й струм у колі наванта-

ження, величина пульсації випрямлюваної напруги, а також параметри ме-

режі живлення. Теорію й питання щодо проектування пристроїв випрям-

ляння докладно подано в літературі [1...10]. 

1.1.1 Випрямні пристрої. Загальні відомості 

Випрямний пристрій (випрямляч) – це електротехнічний пристрій, 

призначений для перетворювання змінної напруги (струму) на постійну. 

Випрямні пристрої використовуються як автономно, так і у складі 

інверторів, перетворювачів постійної напруги на постійну та стабілізаторів 

як основний функціональний елемент (рис. 1.1). 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Структурна схема випрямного пристрою 
 

Випрямний пристрій ВП складається із трьох основних функціона-

льних елементів.  

Трансформатор Тр призначено для перетворювання величини на-

пруги Uм джерела первинного живлення ДПЖ до значення U2, необхідно-

го для одержання середньої випрямленої напруги U0 у колі навантаження 

Н, перетворювання кількості фаз змінної напруги та забезпечення електри-

чної (гальванічної) розв'язки навантаження Н від первинного джерела 

ДПЖ. 

Блок випрямляння – блок напівпровідникових приладів В – призна-

чено для перетворювання роду струму (зі змінного на постійний пульсую-

чий), а також кількості фаз m випрямляння: 
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m = pq, (1.1)  

де p – кількість фазних обмоток вторинного кола трансформатора Тр; 

q – кількість імпульсів струму, які проходять однією фазною обмоткою за 

один період перетворюваної напруги. 

Згладжувальний фільтр Ф зменшує вміст змінних складових у спек-

трі вихідної напруги. Він призначений для зменшування (згладжування) 

пульсацій випрямлюваної напруги чи то струму до величини, припустимої 

для нормальної роботи споживача. 

Основним елементом, за допомогою якого відбувається перетворю-

вання змінної напруги (струму) на постійну (постійний), є електричний ве-

нтиль. Під електричним вентилем розуміється функціональний елемент, 

який має властивість однобічної провідності внаслідок здатності стрибко-

подібно змінювати величину опору протіканню електричного струму за-

лежно від знака прикладеної напруги. 

Основним функціональним елементом сучасних напівпровідникових 

випрямних пристроїв є напівпровідниковий вентиль з однобічною провід-

ністю p-n переходу. 

У реальних умовах режими роботи всіх елементів пристроїв випрям-

ляння є взаємозалежні. Процеси, що протікають у різних частинах схеми 

випрямляння, залежать від характеру навантаження, спаду напруги у тран-

сформаторі, вентилях, в елементах згладжувального фільтра. На практиці 

випрямлячі можуть працювати на активне навантаження, коли воно є не-

критичне до рівня змінної складової випрямлюваної напруги. Для змен-

шення пульсацій випрямлюваної напруги поміж блоком вентилів і наван-

таженням вмикаються згладжувальні фільтри, які містять певні індуктив-

ності та ємності. У деяких випадках саме навантаження містить елементи з 

індуктивністю, ємністю та зовнішньою е. р. с. Наявність навантаження з 

індуктивним чи то ємнісним характером змінює режим роботи вентиля і 

схеми в цілому порівняно з роботою на навантаження активного характе-

ру. Це призводить до зміни величини та форми випрямлюваної напруги і 

струму, а також струмів  первинної та вторинної обмоток трансформатора. 

1.1.2 Вибір схеми випрямляння, типу фільтра та вентиля 

Схеми випрямних пристроїв, застосовуваних для живлення апарату-

ри зв'язку, наведено на рис. 1.2. Зазвичай вихідні дані та тип мережі жив-

лення змінного струму (джерела первинного електроживлення (ДПЖ)) за-

дано при проектуванні випрямного пристрою. У деяких випадках тип ме-

режі (однофазна чи трифазна) обирається при проектуванні. 
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Рисунок 1.2 – Принципові схеми випрямних пристроїв: однотактна 

двофазна (а), двотактна однофазна (б), однотактна трифазна (в), двотактна 

трифазна (г) 

 

Кількість фаз мережі живлення визначається вихідною потужністю 

випрямного пристрою: за потужності до 1 кВт застосовують однофазну 

мережу, за потужності понад 1 кВт – трифазну. Зазначена межа потужнос-

ті є орієнтовною (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 – Технічні характеристики схем випрямляння 

Схема випрямляння 
Область оптимального використову-

вання 

Однотактна двофазна 

 (рис. 1.2, а) B10занайчастіш

A100...1В;30...5кВт;3,0

0

000

U

IUP
 

Двотактна однофазна  

схема Греца (рис. 1.2, б) 
A100...1;В1000...30;кВт1 000 IUP  

Однотактна трифазна  

(рис. 1.2, в) 
A10...1;В100...10;кВт1...3,0 000 IUP  

Двотактна трифазна схема 

Ларіонова (рис. 1.2, г) 
кA;100...1,0;кВ20кВт;1 000 IUP  

 

У симетричній трифазній мережі миттєва потужність є постійна,  ко-

ефіцієнт використовування проводів по передаваній потужності є більше, а 

ніж в однофазній мережі. Тому за кВт10P  три проводи мережі коштува-

тимуть дешевше за два проводи однофазної мережі і варто обирати трифа-

зну мережу. 

Від вибору схеми випрямляння залежить методика розрахунку пара-

метрів трансформатора і згладжувального фільтра.  

Вибір конкретної схеми випрямляння здійснюється на підставі аналі-

зу вихідних даних. При виборі враховуються такі параметри, як середнє 

значення (стала складова) випрямлюваної напруги Uн ≈ U0, струму наван-

таження I0, припустимий коефіцієнт пульсацій kп0 в колі навантаження Н 

та потужність у колі навантаження випрямляча P0 = U0I0.  

Мережа живлення змінного струму характеризується напругою Uм 

(ефективне значення), частотою fм = 50 Гц та кількістю фаз (однофазна, 

трифазна). 

За потужності випрямляча  понад 100 Вт застосовування фільтра LC 

типу, який зумовлює прямокутну форму струму, забезпечує максимальний 

коефіцієнт використання силового трансформатора, отже призводить до 

зниження вартості випрямляча в цілому. 

Для обраної схеми випрямляння (див. табл. 1.1) визначання типу ве-

нтиля відбувається за значеннями, наведеними у табл. 1.2 (де m – кількість 

фаз випрямляння). 

Вентиль має забезпечувати середнє значення Iпр сер й амплітудне зна-

чення  Iпр m прямого струму для обраної схеми. 

Вентиль має мати найменший зворотний струм за наявної в схемі 

випрямляча зворотної напруги (наявність цього струму призводить до до-

даткових енергетичних втрат, зменшення коефіцієнта корисної дії й погір-

шення якості випрямленої напруги). 
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Таблиця 1.2 – До вибору типу вентиля (за роботи з LC фільтрами) 

Схема випрямляння m Iпр m Iпр сер Uзвор 

Однотактна двофазна 

(рис. 1.2, а) 
2 I0 I0/2 3,14U0 

Двотактна однофазна схе-

ма Греца (рис. 1.2, б) 
2 I0 I0/2 1,57U0 

Однотактна трифазна   

(рис. 1.2, в) 
3 I0 I0/3 2,10U0 

Двотактна трифазна схема 

Ларіонова (рис. 1.2, г) 
6 I0 I0/3 1,05U0 

 

Вентиль має мати високу електричну міцність (визначається величи-

ною зворотної припустимої напруги Uзвор прип). За вентиль обирається та-

кий, у якого припустима зворотна напруга Uзвор прип буде більше (не менш 

за 20 %) зворотної напруги Uзвор в обраній схемі випрямляння, а припусти-

мий прямий струм Iпр прип більше (не менш за 20 %) максимального зна-

чення струму Imax, який протікає через вентиль, тобто Iпр прип ≥ 1,2 Imax. Не-

обхідно так само, щоб його гранична частота fгран > 1 кГц при fм = 50 Гц.  

1.1.3 Показники якості випрямлячів 

Оцінювання ефективності використовування напівпровідникових 

елементів у схемі випрямляння провадиться коефіцієнтами використову-

вання елементів за напруги kU та зі струму ki: 

kU = Uзвор / U0; (1.2)  

ki = Iпр m / Iпр сер. (1.3)  

Для характеристики ефективності функціонування схем випрямлян-

ня використовують показник якості – коефіцієнт схеми kсх, який характе-

ризує зв'язок поміж діючим значенням змінної напруги U2, яка надходить 

на напівпровідникові елементи, і середнім значенням випрямленої напруги 

Uн = U0: 

kсх = Uн / U2. (1.4)  

Випрямлені напругу uв(t) та струм iв (t)  можна подавати у вигляді 

суми двох складових: постійної, тобто середнього значення U0(I0), та змін-

ної uв~ (iв~), які являють собою змінну напругу (струм) несинусоїдної фор-

ми. 

У відповідності з розвиненням періодичної функції в ряд Фур'є, її се-

реднє значення визначається як  
2

00

)(
2

1
)(

1
tdtudttu

T
U

T

вв0 . (1.5)  

Несинусоїдну напругу можна подати у вигляді суми гармонічних на-

пруг 
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)sin(
1

~в n

n

nm tnmUu , (1.6)  

де n – номер гармоніки; m – кількість пульсацій у випрямленій на-

прузі за один період змінної напруги мережі живлення; М
2 f  – кутова 

частота напруги мережі живлення; Unm – амплітуда n-ої гармоніки; n – 

початкова фаза n-ої гармоніки. 

Пульсації (вміст змінних складових у випрямленій напрузі) оціню-

ються значенням коефіцієнта пульсацій KпU. Існують такі визначення кое-

фіцієнтів пульсації: 

011п /UUK mU ;  0в2п 2/ UUK ~U ;  0

1

2

3п UUK
n

nU , (1.7)  

де Un  – діюче значення n-ної гармоніки ( 2/nmn UU ); ~вU – роз-

мах пульсації випрямленої напруги; U1m – амплітуда першої гармоніки. 

Ефективність згладжувального фільтра випрямного пристрою оці-

нюють за його здатністю зменшувати пульсацію напруги (струму) за зна-

ченням коефіцієнта згладжування за напругою SU (за струмом Si): 

UUU KKS пнпв ;    пнпв KKSi , (1.8)  

де UU K,K пнпв ( пнпв K,K ) – коефіцієнти пульсацій напруг (струмів) на 

вході (до фільтра) і виході (після фільтра). 

1.2 До дослідження трифазних схем випрямлячів 

1.2.1 Трифазні випрямлячі. Загальні відомості 

Для електроживлення споживачів середньої та великої потужності на 

практиці широко використовуються схеми випрямлячів трифазного жив-

лення. Силові трансформатори таких випрямлячів складаються з трифаз-

них первинної й вторинної обмоток. Первинні обмотки з'єднуються в зірку 

або в трикутник. Вторинні обмотки за допомогою спеціальних схем з'єдну-

вання дозволяють діставати випрямлену напругу з кількістю пульсацій за 

період мережі живлення, кратною трьом. Це дозволяє зі збільшенням 

пульсацій у випрямленій напрузі значно зменшити об’єм та масу згладжу-

вальних фільтрів або взагалі скасувати їхнє використання. 

Використовування трансформатора у випрямному пристрої дозволяє 

перетворювати величину вхідної напруги, забезпечувати гальванічну роз-

в'язку первинного джерела живлення й кіл навантаження, змінювати кіль-

кість фаз. 

При використовуванні трифазних випрямлячів забезпечується рівно-

мірне навантаження на трифазну мережу. Підвищується й коефіцієнт ви-

користовування трифазного трансформатора випрямного пристрою. 
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За трифазної системи напруг первинного джерела електроживлення 

використовуються трифазні випрямлячі, виконані за трифазною однотакт-

ною (рис. 1.3, а – схема Миткевича) і двотактною мостовою (рис. 1.3, б – 

схема Ларіонова) схемам випрямляння. 
 

 

 

а) б) 

 

Рисунок 1.3 – Принципові схеми трифазних випрямлячів:  

однотактна (а), двотактна (б) 

 

Трифазна однотактна схема застосовується в потужних випрямних 

пристроях за середніх значень випрямленої напруги до кіловольтів та се-

редніх значень струму навантаження – до сотень ампер. 

Трифазна двотактна схема широко застосовується у випрямних при-

строях середньої й великої потужності для здобуття постійної напруги до 

десятків кіловольтів при навантаженні до сотень амперів. За всіма показ-

никами якості ця схема перевершує всі існуючі схеми. Трифазні схеми ви-

прямляння (однотактна і двотактна) характеризуються вельми високою на-

дійністю та економічністю. 

Трифазну однотактну схему можна розглядати як сполучення трьох 

однофазних однотактних випрямлячів, працюючих на загальне наванта-

ження, в яких напруги зміщено за фазою на 120˚ одна стосовно одної. Ко-

жного моменту часу електрична енергія надходить до кола навантаження 
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лише від однієї фази вторинної обмотки трансформатора, яка на аноді вла-

сного вентиля створює найбільший позитивний потенціал відносно спіль-

ної точки. Тривалість роботи кожного вентиля становить 2π/3. 

В ідеалізованій схемі перехід струму з однієї фази на другу (переми-

кання фаз) відбувається миттєво в моменти рівності напруг цих фаз, а їхнє 

чергування відповідає порядкові проходження фаз вторинної сторони тра-

нсформатора. За активного характеру навантаження випрямлений струм 

i0(ωt) (і напруга u0(ωt)), який є сумарним струмом фаз випрямляча, які 

працюють по черзі, має форму обвідної кривої фазних напруг, тобто кож-

ного моменту часу струм пропускає лише один вентиль. Частота першої 

гармоніки пульсації у колі навантаження є втричі вища за частоту первин-

ної напруги. 

Трансформатор трифазної однотактної схеми випрямляння працює з 

постійним підмагнічуванням, тому що струми у фазних обмотках не змі-

нюють напрямку за період перетворювання напруги, а магнітні потоки, 

утворювані ними, не компенсуються. Трифазна двотактна схема випрям-

лення (схема Ларіонова – рис. 1.3, б) побудована за мостовим принципом. 

1.2.2 Особливості функціонування трифазних випрямлячів 

За активного характеру навантаження в схемі рисунка 1.3, б кожного 

моменту часу під впливом найбільшої лінійної напруги двох фаз імпульс 

випрямленого струму i0(ωt) пропускають два вентилі: у катодній групі – 

той, анод якого має найвищий потенціал, а в анодній групі – той, потенціал 

катода якого є найнижчий. 

Комутація струму з одного вентиля на наступний у даній групі від-

бувається в моменти рівності миттєвих значень фазних напруг суміжних 

фаз вторинної сторони трансформатора. У трансформаторі випрямляча ві-

дсутнє постійним підмагнічування, тому що кожна фаза працює двічі за 

період. При цьому напрямок струмів є зустрічний, що забезпечує компен-

сацію сталих складових.  

Середнє значення випрямленої напруги U0 (стала складова) обчислю-

ється для розглянутих схем рис. 1.3 для інтервалу повторюваності випрям-

леної напруги 2π/m (для трифазної однотактної схеми випрямлення фаз-

ність m = 3, для мостової m = 6): 

m
U

m
tdtU

m
U m

m

m

m sincos 2

/

/

20
2

; (1.9)   

.за

;за

632.2

317.1

2

2

0
mU

mU
U  (1.10)  

За активного навантаження форми кривих випрямленого струму й 

напруги однакові, тому середнє значення випрямленого струму I0 визнача-

ється аналогічно до (1.9): 
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m
I

m
I msin20 . (1.11)   

З (1.9) діюче значення напруги U2 фази вторинної обмотки трансфо-

рматора ТV1 визначається у вигляді 

)sin(
m

mUU 2/02 ; (1.12)   

.

;

6за4270

3за8550

0

0

2
mU.

mU.
U  (1.13)   

Діюче значення струму вторинної обмотки трансформатора I2 і вен-

тиля Iв за m = 3 визначається як  

mm
ItdiII m

m

m

2

2

/

/

2

22
4

1

2

1

2

1
sinв ; (1.14)   

)m/m/(IR/UI mm sin0н22 , (1.15)   

де I2m – амплітуда струму вторинної обмотки трансформатора ТV1. 

Оскільки в мостовій схемі випрямлення тривалість роботи фази є 

удвічі більше за тривалість роботи вентиля, то для m = 6 

mm
II m

2

22
4

1

2

1
2 sin . (1.16)   

У результаті, з урахуванням (1.11) та (1.15), дістанемо 

.6за0,817

;за0,583

0

0

2
m

m
I

I

3I
 (1.17)   

Діюче значення струму у фазі первинної обмотки трансформатора 

визначається як  

;

2

0

2

11 )(
2

1
tdtiI . (1.18)   

.за

;за
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12

/
0

817,0
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0
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1
mnI

mnI
I  (1.19)   

Амплітуда k-тої гармоніки випрямленої напруги u0(ωt) визначається 

як  

1)(

2
cos)(

2

0

/

/

0~
km

U
ttdkmtu

m
U

m

m

km ; (1.20)   

.

.

6за0570

3за250

0

0

1
mU.

mU.
U ~m  (1.21)   

Відповідно коефіцієнти пульсацій k-тої гармоніки Kпk і першої гар-

моніки Kп1 визначаються у вигляді 
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.)1/(2

; 1)(/2

2

п1

2

kп

mK

kmK
 (1.22)   

За роботи реального випрямляча на його функціонування значно 

впливають внутрішні активні опори фr фази випрямляча ( фr  = rпр +rтр, де 

rпр – опір вентиля у відкритому провідному стані; rтр – активний опір об-

моток трансформатора, приведений до вторинної обмотки) та індуктивнос-

ті розсіювання обмоток трансформатора – первинної Lb1 і вторинної Lb2. Ці 

опори визначаються з досліду короткого замикання вторинних обмоток 

трансформатора. За аналізу схем індуктивності розсіювання враховуються 

у вигляді спільних (для кожної фази) еквівалентних індуктивностей Lb, які 

являють собою суму  індуктивності розсіювання Lb2 вторинної обмотки й 

приведену за кількістю обвитків індуктивність розсіювання L′b1 первинної 

обмотки: 
'
bbb LLL 12 . (1.23)   

Магнітні потоки розсіювання у трансформаторі впливають на пара-

метри електромагнітних процесів у випрямлячах. Їхній характер залежить 

від конструктивних особливостей трансформаторів (форми магнітопрово-

ду, конструктивного  виконання обмоток тощо). 

У низьковольтних випрямлячах малої потужності індуктивний опір 

Lb  обмоток трансформатора є значно менше за активний опір фr . Тому по-

токами розсіювання при розгляданні електромагнітних процесів можна 

знехтувати і не враховувати їх у розрахунках при аналізі й проектуванні. 

У випрямлячах великої потужності потоки розсіювання впливають 

на характер електромагнітних процесів, набагато потужніше за фr . Тому 

при аналізі режимів роботи пристрою величиною фr  можна знехтувати і 

треба враховувати вплив індуктивного опору Lb. 

Схему трифазного однотактного випрямляча з урахуванням індукти-

вностей розсіювання обмоток трансформатора зображено на рис. 1.4. 

Оскільки в колі навантаження перебуває дросель з вельми великим 

значенням індуктивності L1, то у ньому протікає постійний струм. Цей 

струм є сумою струмів фаз випрямляча, які протікають почергово (в інтер-

валі окремої роботи вентиля). Оскільки в колі кожної фази спостерігається 

індуктивність розсіювання, то струм у колі фази в інтервалі комутації не 

може змінюватися миттєво. Унаслідок цього відбувається одночасна робо-

та двох фаз: струм однієї фази розпочинає плавно зменшуватися до нуля, а 

струм другої фази плавно збільшуватися від нуля до номінального значен-

ня. При цьому обидві фази працюють одночасно (див. рис. 1.5), забезпе-

чуючи струм Iн навантаження. 

 



 24 

 

 
Рисунок 1.4 – 

Схема випрямляча з 

урахуванням індукти-

вності розсіювання 

обмоток трансформа-

тора 

Рисунок 1.5 – Часові діаграми, що ілюстру-

ють електричні процеси в схемі рис. 1.4 

 

Час, виражений у кутових одиницях, упродовж якого діють (одноча-

сно працюють) обидві фази, називається кутом  перекриття фаз (див. рис. 

1.5):  

00 /1cos ULmI b , (1.24)   

де I0, U0 – середні значення струму й напруги в колі навантаження 

відповідно; m – фазність схеми випрямляння випрямляча;  = 2 fм – кру-

гова частота, fм – частота мережі живлення. 

Кут  перекриття фаз є пропорційний до струму навантаження, інду-

ктивностей розсіювання обмоток трансформатора й кількості фаз випрям-

лення. 

Перекриття фаз зменшує випрямлену напругу U0, впливає на вигляд 

зовнішньої характеристики випрямляча: 

2/0нс00 bLmIUU , (1.25)   

де U0 нс – напруга на виході випрямляча у ненавантаженому стані.  

Збільшуються й пульсація напруги у вихідному колі випрямляча і 

час роботи кожної фази (стає 2 /m +  замість 2 /m в ідеалізованому ви-

прямлячі за Lb = 0). 
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1.3 До дослідження однотактних керованих та некерованих ви-

прямлячів 

1.3.1 Однотактні керовані та некеровані випрямлячі. Загальні 

відомості 

На практиці пристрої випрямляння мають забезпечувати окрім ви-

прямляння ще й регулювання вихідної напруги. Функції випрямляння та 

регулювання електричної енергії, яка надходить від джерела первинного 

живлення до кола навантаження, можуть бути сполучені, при використо-

вуванні керованих вентилів – тиристорів. 

Специфіка тиристора полягає в його частковій керованості. Для пе-

реведення тиристора із закритого (непровідного) стану до відкритого (про-

відного) досить подати напругу на його керувальний електрод. Після знят-

тя напруги керування тиристор продовжує перебувати у відкритому стані. 

Для вимикання тиристора (переведення до непровідного стану) треба або 

зменшити величину анодного струму практично до нуля (його величина 

має бути менша за струм вимикання) або забезпечити негативну поляр-

ність напруги на його аноді. 

Регулювання вихідної напруги випрямляча можна реалізовувати, ке-

руючи моментом вмикання тиристора. Це відбувається за подавання керу-

вального сигналу із запізнюванням на кут α відносно початку позитивної 

півхвилі напруги на аноді тиристора. 

Напруга на навантаженні збільшується при зменшенні кута α і спадає 

при збільшенні α. Регулювання випрямленої напруги досягається зміню-

ванням фази керувальних імпульсів. При цьому тиристор працює у ключо-

вому режимі з малими енергетичними втратами. 

Тиристори є силовими напівпровідниковими приладами, вони відрі-

зняються високими значеннями коефіцієнтів підсилення за струмом керу-

вання (понад 1000), а також великими значеннями робочих струмів та на-

пруг. Принципи побудови керованих випрямлячів є аналогічні до принци-

пів побудови некерованих. 

Усі відомі схеми некерованих випрямлячів можуть бути наділені фу-

нкціями регулювання, якщо в якості електричних вентилів використовува-

ти керовані – тиристори. 

При використовуванні керованих випрямлячів доцільно забезпечува-

ти їх функціонування у стабілізаторах за вельми малого діапазону зміню-

вання кута регулювання. За збільшення кута регулювання збільшується 

коефіцієнт пульсацій. Це призводить до збільшення об’єму й маси вихід-

ного згладжувального фільтра. 

Двотактні мостові випрямлячі з половинною кількістю керованих 

вентилів характеризуються більшою габаритною потужністю трансформа-

тора і збільшеним коефіцієнтом пульсацій вихідної випрямленої напруги. 
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Використовування таких схем є виправдане лише за малих діапазонів змі-

ни кута регулювання й некритичності до збільшення пульсацій напруги в 

колі навантаження порівняно, з повністю керованими.  

Однотактні – однофазні (рис.1.6, а, б) і трифазні (рис. 1.6, в, г) схеми 

тиристорних випрямлячів наведено з навантаженнями активного й індук-

тивного характеру. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 
 

Рисунок 1.6 – Схеми однотактних тиристорних керованих випрямля-

чів: однофазних  (а та б) і трифазних  (в та г) 

 

Трифазну однотактну схему випрямляння можна розглядати як спо-

лучення трьох однофазних однотактних випрямлячів, які працюють на спі-

льне навантаження, на вхідні кола яких впливає сукупність трьох однофаз-
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них е. р. с. з однаковою частотою зі зсувом один відносно одного на одну 

третину періоду (кут 120º). При цьому замість трифазного трансформатора 

TV1, як показано на рис. 1.6, в, г, може бути використано трансформаторну 

групу, яка складається з трьох однакових однофазних трансформаторів. 

Кожна зі схем містить блок випрямляння БВ, який складається з тиристора 

VS1 для однофазних схем (див. рис. 1.6, а, б) або VS1…VS3 – для трифаз-

них схем. Аноди тиристорів трифазних випрямлячів під’єднано до відпові-

дних кінців a, b, с обмоток нижчої напруги, а катоди сполучено в єдину 

точку (рис. 1.6, в, г). 

 

1.3.2 Робота однофазного однотактного випрямляча на активне 

навантаження 

 

В однофазній однотактній схемі випрямляча (рис. 1.6, а) тиристор 

VS1 сполучено послідовно з активним опором Rн та вторинною обмоткою 

трансформатора ТV1 синусної змінної напруги (рис. 1.7, а). Пристрій керу-

вання ПК випрямляча, до виходу якого підімкнено керувальний електрод 

тиристора VS1, формує синхронно зі змінною випрямленою напругою сиг-

нал керування uк( t)  (рис. 1.7, б), фаза якого відносно фази напруги u2( t) 

може регулюватися. У момент t1  тиристор VS1 відкривається й через 

нього в інтервалі t1…π протікатиме прямий струм i0( t) (рис. 1.7, в). 

Струм i0( t) на виході випрямляча (він же є струмом навантаження  

iн( t) = i0( t) = u0( t)/Rн) протікає доти, поки тиристор VS1 не вимкнеться 

внаслідок зміни знака напруги u2( t), тобто в момент t2 = π. Початок 

(момент) протікання струму i0( t) може змінюватися шляхом регулювання 

кута  стосовно напруги u2( t). Унаслідок цього, змінюючи співвідношен-

ня фаз початку протікання струму відносно фази прикладеної напруги 

u2( t), можна регулювати величину напруги й струму від максимального 

значення за  = 0 аж до нульового значення (звідси й поняття “фазове ре-

гулювання”). 

Середнє значення U0 випрямленої напруги u0( t) (див. рис. 1.7, в) за-

активного характеру навантаження визначається як  

)cos1(
2

sin
2

1 2
20

m
m

U
ttdnUU . (1.26)  

За  = 0 випрямлена напруга u0( t) (див. рис. 1.7, г) буде такою са-

мою, що й у некерованому однофазному однотактному випрямлячі, коли 

замість керованого електричного вентиля VS1 (див. рис. 1.6, а) використо-

вується некерований – діод. При цьому дістаємо максимальне значення 

U0 max випрямленої напруги: 

/2max0 mUU . (1.27)   
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Рисунок 1.7 – Діаграми, які ілюструють електричні процеси в одно-

фазній схемі керованого випрямляча за активного (а, б, в, г) та 

iндуктивного (а, б, д, е, ж) характеру навантаження 

 

За активного характеру навантаження крива випрямленого струму 

i0( t) повторює криву u0( t) (див. рис. 1.7, в, г), тому середнє значення ви-

прямленого струму I0 визначається у вигляді  

0.за/

0; за)/2cos(1

2max0

2

0

m

m

II

I
I  (1.28)   

Регулювальна характеристика для розглянутої схеми визначається у 

вигляді  

.
2

cos1

max0

0

max0

0

I

I

U

U
 (1.29)   
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На рис. 1.8 наведено регулювальну характеристику розглянутої схе-

ми для випадку чисто активного навантаження. 

 
 

Рисунок 1.8 – Регулювальна характеристика однофазного однотакт-

ного керованого випрямляча за активного навантаження 
 

1.3.3 Робота однофазного однотактного випрямляча на активно-

індуктивне навантаження 

Індуктивний характер навантаження однофазної однотактної схеми 
керованого випрямляча (див. рис. 1.6, б) призводить до зменшення швид-

кості змінювання струму i0( t) (див. рис. 1.7, д) на виході. Дросель L1 на-

копичує енергію при протіканні струму i0( t). Зміна фази  u2( t) у момент 

t2 мала б призвести до зміщення тиристора VS1 у зворотному напрямку, 
перервавши у такий спосіб коло протікання струму. Однак дросель L1 пра-
гне зберегти струм постійним, виникає е. р. с., що перешкоджає переходу 

VS1 до розімкненого непровідного стану, і струм i0( t) зберігатиметься до-
ти, допоки дросель L1 не віддасть навантаженню Rн всю накопичену енер-

гію. Це призводить до затягування моменту t3 припинення струму щодо 

моменту t2 = π переходу напруги u2( t) (див. рис. 1.7, а) через нульове 

значення. Унаслідок цього крива випрямленої напруги u0( t) (див. рис. 

1.7, е) матиме негативні ділянки t2… t3, t6,…, t7. 

Для інтервалу t1… t3 провідності тиристора VS1 запишемо 

)(
)(

sin 0н

0

2 tiR
td

tdi
LU m . (1.30)   

Розв’язок рівняння (1.30) за початкових умов t1 = α, i0( t1) = 0 за-
пишемо у вигляді 

L

Rt

m t
R

U
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Н

esinsincos
н

)(

2
0 )()()( ; (1.31)   

)/(arctg нRL . (1.32)   
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Середнє значення U0 випрямленої напруги u0( t) визначається у ви-
гляді 

4

2

20 coscos
2

sin
2

1 4

t
U

ttdUU m

t

m . (1.33)   

Аналогічний результат  виходить і за н00 RIU  після інтегрування 

рівняння (1.31): 

н RtUtdtiI m

t

2/coscos)(
2

1
3200

3

. (1.34)   

З рівняння (1.31) 0)( 30 ti  при 3t  дістаємо 

0)sin()sin(

)(

3

3

L

tR

t

н

e . 
(1.35)   

З виразу (1.35) видно, що тривалість 3t  протікання струму 

)(0 ti  залежить від нRL . Відповідно й середнє значення Uн = U0  випря-

мленої напруги залежить не тільки від , але й від нRL . За нRL  

тривалість протікання струму )(0 ti  збільшується. Наприклад, 

3t > 3t  за 12 LL  (див. рис. 1.7, д). При цьому амплітуда пульса-

ції струму )(0 ti зменшується. Зі збільшенням нRL  постійна складова I02 

(при L = L2) (відповідно й постійна складова випрямленої напруги U02) 

зменшується у порівнянні з I01 (при L = L1) зі збільшенням нRL більш 

різко, що призводить до збільшення коефіцієнта пульсацій. 

За нRL  тривалість протікання струму )(0 ti  прагнутиме до 

-2 . З (1.34), прийнявши за 0  й нRL , матимемо максимальне 

значення струму: 

LUI m /2max0 . (1.36)   

З (1.36) видно, що вплив L на постійну складову струму )(0 ti  є ве-

ликий. Це означає, що зовнішня характеристика однофазного однотактного 
випрямляча з індуктивним характером навантаження є різко зменшується. 

1.3.4 Підвищення ефективності керованих випрямлячів 

Для усунення різкого спадання зовнішньої характеристики, зумовле-
ної переривчастим – розривним характером випрямленого струму, а також 
з метою підвищення коефіцієнта потужності випрямляча до його схеми 
вводиться додатковий (нульовий, зворотний) діод (VD1 – рис. 1.6, б). 

З моменту 1t  до t  додатковий діод VD1 перебуває у закритому 

непровідному стані, тому що до його катода прикладено позитивну півх-

вилю напруги u0( t) (див. рис. 1.7, а). У момент 2t  відбувається змі-

на полярності )(2 tu , додатковий діод VD1 переходить до відкритого про-
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відного стану. Це призводить до режиму короткого замикання: струм ко-
роткого замикання для додаткового діода VD1 є прямим, а для керованого 
вентиля VS1 – зворотним і він (VS1) переходить до закритого непровідного 
стану. Додатковий діод VD2 продовжує залишатися у відкритому провід-
ному  стані за рахунок е. р. с. самоіндукції дроселя L. На інтервалі 

52   ... tt  (тобто від π до 2 ) електрична енергія в коло навантаження 

Rн надходитиме від дроселя L (див. рис. 1.7, ж), тобто дросель L повертає 

накопичену на інтервалі 21   ... tt  (від  до π) електричну енергію (рис. 

1.7, ж). У момент 2
5

t  керуючий сигнал )(к tu  (див. рис. 1.7, б) 

забезпечує переведення керованого вентиля – тиристора VS1 – до відкри-
того провідного стану. При цьому додатковий діод VD1 на інтервалі 

3  ...  2  опиняється під зворотною напругою: на його катод буде 

впливатиме позитивна півхвиля u0( t) – рис. 1.7, а. Тому VD1 в інтервалі 
3  ...  2  перебуватиме в закритому непровідному стані. 

Уведення до схеми додаткового вентиля VD1 дозволяє змістити ос-
новну гармоніку струму первинної обмотки трансформатора TV1 на кут 

2/ . За відсутності VD1 зсув фаз поміж струмом та напругою у первин-
ному колі трансформатора TV1 становитиме . Як бачимо керовані ви-
прямлячі з додатковим діодом мають більш високий коефіцієнт потужнос-
ті, аніж випрямлячі без нього. 

Уведення додаткового діода до схем керованих і некерованих ви-

прямлячів призводить до зниження пульсації випрямленої напруги u0( t) 

та струму )( tiL  (див. рис. 1.7, ж) у дроселі L за рахунок ефективного за-

безпечення неперервного характеру струму )( tiL  за збільшення L. 

1.3.5 Робота трифазного однотактного керованого випрямляча 

на активний характер навантаження 

Кожний з тиристорів VS1, VS2, VS3 трифазної схеми під’єдано като-
дом до активного опору навантаження Rн й анодом – до джерела синусоїд-

ної змінної напруги ua( t), uв( t), uс( t) фаз а, b та с відповідно. За відсут-
ності сигналів керування з пристроя керування ПК всі тиристори перебу-
вають у закритому непровідному стані. 

Кожний з тиристорів може переходити до відкритого провідного 
стану (але лише упродовж позитивної півхвилі анодної напруги) за впливу 

на керувальний електрод імпульсного сигналу керування uк( t) з пристроя 
керування ПК.  

Форма напруги u0( t) на виході блока випрямляння БВ для схеми 
рис. 1.6, в (оскільки опір навантаження Rн має активний характер, то й фо-

рма струму i0( t)) після увімкнення тиристора є ідентична до форми прик-
ладеної напруги (вважаємо, що спадання напруги на тиристорі є мале і 
становить біля 1 В). У трифазній однотактній схемі керованого випрямляча 
навантаження вмикається між нульовою точкою трансформатора й като-
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дами тиристорів. Керування тиристорами здійснюється імпульсами від 
пристрою керування ПК шляхом змінювання кута регулювання відносно 
моментів природного відкривання вентилів у некерованому випрямлячі 

(точки t1, t3, t5 рис. 1.9). 

  

  
Рисунок 1.9 – Діаграми, які ілюструють процеси трифазної однотактної 

схеми керованого випрямляча за активного характеру навантаження 

 



 33 

Принцип функціонування трифазних однотактних керованих випря-

млячів відрізнюється від некерованих лише тим, що перемикання фаз ви-

прямляння відбувається не в моменти t1, t3, t5, … рівності фазних 

е. р. с., а пізніше на кут запізнювання .  

Розглянемо принцип дії схеми 1.6, в на активний характер наванта-

ження за кута регулювання  = 30
0
 (рис. 1.9). У момент часу t1 напруга 

ua( t1) фази а перевищує напругу фази с, але тиристор VS3 залишається у 

відкритому провідному стані, оскільки тиристор VS1 є закритий. У момент 

часу t2 на керувальний електрод тиристора VS1 подається імпульс керу-

вання uкa ( t2) і він відкривається – переходить до відкритого провідного 

стану. При цьому тиристор VS3 закривається – переходить до закритого 

непровідного стану, оскільки до нього прикладається зворотна напруга. 

Напруга на виході випрямляча стрибком зростає до напруги фази а. В ін-

тервалі часу t2…t4 напруга u0( t) на виході випрямляча формується напру-

гою ua( t2)…ua( t4) фази а.У момент часу  t4 відкривається (сигналом ке-

рування uкв( t4) – рис. 1.9) тиристор VS2, а тиристор VS1 закривається, 

тому що до нього прикладається зворотна напруга. Крива струму i0( t) по-

вторює форму кривої випрямленої напруги u0( t) (див. рис. 1.9). Зміню-

вання фази імпульсів керування та кута регулювання  призводить до змі-

нювання середніх значень випрямленої напруги U0 і струму навантаження 

I0. З рисунка 1.9 видно, що за кута регулювання   30
0
 випрямлений 

струм має постійний характер. За кута регулювання  > 30
0
 у кривій ви-

прямленої напруги u0( t) виникають паузи, упродовж яких  i0( t) = 0. На 

рис. 1.9 наведено діаграми напруг та струмів для  = 60
0  

і  = 120
0
.  

Бачимо, що на відміну від схеми некерованого випрямляча або керо-

ваного, але працюючого з кутом  = 0, за  > 0 імпульси керування надхо-

дять на тиристори почергово із затримкою на кут керування  щодо моме-

нтів проходження через нуль лінійних напруг вторинних обмоток транс-

форматора TV1. Ці моменти часу відповідають точкам перетинання напруг 

ua( t), uв( t), uс( t) (точки t1, t3, t5, …– рис. 1.9). 

За  = 0 кожен тиристор проводить струм упродовж однієї третини 

( 3/2 ) кожного періоду мережі живлення. 

За  = 0 середня випрямлена напруга max 0U  визначається як  

2

/65

/6

2max 0 17,1sin2
2

3
UttdUU , (1.37)   

де U2 – діюче значення напруги окремо взятої вторинної обмотки, 

тобто значення фазних напруг вторинних обмоток трансформатора ТV1 

визначаються як Ua =  Ub = Uс = U2. 

За  > 0, залежно від характеру навантаження й значення кута  у 

даній схемі, можуть мати місце різні режими роботи. 
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Якщо кут  змінюється в діапазоні від 0 до 6/ (0…30
0
), то випрям-

лений струм є постійним як за активного, так і за активно-індуктивного 

навантаження. Для цього діапазону значень кута  за різного характеру на-

вантаження середнє значення випрямленої напруги 0U  визначимо у вигля-

ді 

 cossin2
2

3
max 02

6

5

6

0 UtdtUU  за 
6

. (1.38)   

Подальше збільшення кута (  > 6/ ) за активного навантаження 

призводить  до переривання випрямленого струму й появі ділянок з нульо-

вими значеннями (див. рис. 1.9). Середнє значення напруги при цьому ви-

значиться як 

6
cos1

3
sin2

2

3 max0

2

6

0

U
tdtUU за 

6
. (1.39)   

За активного характеру навантаження крива випрямленого струму 

i0( t) повторює криву напруги u0( t), регулювальні характеристики визна-

чимо так: 

.I

I

U

U
00

0

max0

0

max0

0

30за)cos(301

;30за cos
 (1.40)   

1.3.6 Особливості роботи трифазного однотактного керованого 

випрямляча на навантаження індуктивного характеру 

При роботі трифазної схеми на навантаження індуктивного характе-

ру струм через кожен тиристор тече одну третю частину періоду. Крива 

випрямленої напруги за кутів регулювання   30
0
 є така сама (див. 

рис. 1.10), як і в разі роботи даної схеми на активне навантаження (див. 

рис. 1.9). 

При  > 30
0
 у кривій випрямленої напруги виникає інтервал, коли 

випрямлена напруга u0( t) змінює полярність, набираючи від’ємних зна-

чень. Оскільки індуктивність дроселя L >> Rн, то в навантаженні тече по-

стійний струм i0( t) = I0. Кут регулювання  змінюється від 0 до 90
0
. 

З метою зменшення пульсації випрямленої напруги й зменшення ре-

активної потужності, споживаної від мережі, а отже для оптимізування ко-

ефіцієнта потужності випрямляча, до схеми впроваджується додатковий 

діод VD1 (див. рис. 1.6, г – його в технічній літературі називають – нульо-

вий вентиль, зворотний діод, розрядний діод тощо). Він відкривається – 

переходить до відкритого провідного стану – за зміни полярності випрям-

леної напруги. 
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Рисунок 1.10 – Діаграми, які ілюструють електричні процеси трифазної 

схеми керованого випрямляча з індуктивним характером навантаження 

 

Наявність додаткового діода VD1 призводить до того, що основна 

гармоніка струму первинних обмоток трансформатора ТV1 стає зміщеною 

відносно напруги на кут /2. За його відсутності зміщення фаз поміж 

струмом і напругою в первинному колі трансформатора становить кут . 

З цього випливає, що впровадження до схеми керованого випрямляча до-

даткового діода призводить до збільшення коефіцієнта потужності. 
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МОДУЛЬ 2 

2 ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ  

ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

2.1 До дослідження перетворювачів постійної напруги  

із самозбудженням 

Транзисторні перетворювачі постійної напруги із самозбудженням 

набули застосовування в багатьох областях техніки: в автоматиці, в анало-

гових та цифрових обчислювальних пристроях тощо. Вони виконують ве-

лику кількість функцій, наприклад задаючого генератора (автогенератора), 

який формує прямокутну напругу для керування силовими комутувальни-

ми транзисторами (чи тиристорами), чи то синхронізатора-формувача пил-

коподібної напруги у складі пристрою керування. Використовуються ці 

перетворювачі також і як малопотужні інвертори чи то перетворювачі пос-

тійної напруги (низьковольтні й високовольтні). 

 

2.1.1 Інвертор із самозбудженням. Загальні відомості. Особливос-

ті схемотехнічної реалізації 

 

Уперше схема транзисторного інвертора з'явилася 1954 року. Її на-

звано ім’ям винахідника Ройера (у різних джерелах зустрічаються інші ва-

ріанти перекладу прізвища: Роера, Роєра). Схема являє собою двотактний 

симетричний перетворювач із самозбудженням – автогенератор на транзи-

сторах із трансформаторним виходом та магнітним зв'язком поміж входом 

і виходом (рис. 2.1).  

Іноді дана схема зустрічається за назвою "магнітний мультивібра-

тор". Керування транзисторами VT1, VT2 здійснюється за допомогою об-

моток зворотного зв'язку W3, W4 (які часто називають "базовими" обмот-

ками), що забезпечують додатний зворотний зв'язок, розташовуючись ра-

зом з колекторними обмотками W1, W2 (W1 = W2) на спільному осерді 

трансформатора TV1. У квазівстановленому стані обмотки зворотного зв'я-

зку (W3, W4) забезпечують закритий стан одного з транзисторів (він пере-

буває в режимі відсікання) і відкритий стан іншого (він перебуває в режимі 

насичення). 

Виводи обмоток позначені крапкою, матимуть однакові знаки потен-

ціалів в інтервалах півперіодів роботи автогенератора і синфазно їх зміню-

вати після завершення півперіоду. 

Осердя трансформатора автогенератора може виготовлятися з мате-

ріалів із різною формою петлі гістерезису: непрямокутною чи прямокут-

ною. Від форми петлі гістерезису залежить режим роботи автогенератора. 
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Рисунок 2.1 – Однофазний транзисторний інвертор із самозбудженням  

 

За непрямокутної петлі гістерезису осердя трансформатора не наси-

чується. Перемикання силових комутувальних транзисторів відбувається 

за досягнення струмом колектора відкритого транзистора максимального 

значення, яке залежить від струму бази й коефіцієнта підсилювання (пере-

давання струму) транзистора. 

За яскраво вираженої прямокутної петлі гістерезису перемикання си-

лових транзисторів відбувається внаслідок насичення осердя транс-

форматора. При цьому максимальний магнітний потік повністю визнача-

ється індукцією насичення й перерізом осердя трансформатора. Чим вище 

ступінь прямокутності петлі гістерезису, тим більш постійний є у часі 

струм намагнічування. 

Втрати на перемагнічування визначаються площею гістерезисної 

петлі, побудованої на координатах B, H. Площа петлі гістерезису є пропо-

рційна до втрат в одиниці об'єму магнітного матеріалу за один період змі-

нювання магнітного поля. 

2.1.2 Робота інвертора з осердям з лінійною петлею гістерезису 

Розглянемо особливості функціонування автогенератора (див. 

рис. 2.1) з трансформатором TV1, у якого осердя має непрямокутну (ліній-

ну) петлю гістерезису і при роботі не насичується. 

Обмотки зворотного зв'язку W3, W4 (базові обмотки) підімкнено в 

такий спосіб, що полярності е. р. с. зворотного зв'язку забезпечують на 

першому інтервалі відносно повільних електромагнітних процесів відкри-

тий і насичений стан, наприклад транзистора VT1, і повністю закритий не-

провідний стан транзистора VT2 (він перебуває в режимі відсікання). При 

цьому напруга Uж джерела первинного електроживлення практично, (якщо 
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знехтувати малим спаданням напруги Uке на насиченому колекторно-

емітерному переході VT1), прикладається до колекторної обмотки W1. Че-

рез обмотку W1 протікає струм i1(t) = iк1(t) (він же й струмом колектора 

транзистора VT1). Цей струм є сумою струмів: бI = Iб1W3/W1, обумовле-

ний струмом бази 1/5нн WWII  (Iн – струм у колі навантаження), ком-

пенсує розмагнічуючу дію навантаження Rн та i0 намагнічування осердя 

трансформатора TV1 (усі струми приведено до обвитків колекторної обмо-

тки W1). На розглянутому інтервалі часу перші дві складові струму iк1(t) є 

постійні, а i0(t) є змінним у часі. 

Пропорційно до швидкості змінювання в часі струму i0(t) в індуктив-

ності L1 обмотки W1 трансформатора TV1 індукується е. р. с. e1, яка чисе-

льно дорівнює напрузі Uж – Uке, прикладеній до обмотки W1: 

кeж

0

1

)t(
UU

dt

di
L . (2.1)   

Інтегруючи (2.1), дістанемо лінійний закон зміни струму i0(t):  

1

кеж

1

кеж

0

)(
)(

L

tUU
dt

L

UU
ti . (2.2)   

Відповідно до закону повного струму, 

HL = i0W1/l, (2.3)   

де l – середня довжина шляху магнітного потоку в магнітопроводі.  

Лінійне змінювання струму i0(t) призводить до аналогічного зміню-

вання напруженості магнітного поля H (значення магнітної проникності 

матеріалу осердя вважаємо за постійне) відповідно й до лінійного зміню-

вання індукції B та магнітного потоку Ф у магнітопроводі: 

Ф = BS  = HS, (2.4)   

де S – площа перерізу, а – магнітна проникність магнітопроводу.  

Відповідно до закону електромагнітної індукції  

dt

Bd
W1S

dt

dФ
W 1e1 , (2.5)   

лінійне змінювання Ф за dВ/dt = const призводить до появи на первинній 

W1 і вторинній W5 обмотках TV1 е.р.с. постійної величини: e1  = const,  

e5  = const. 

Для забезпечення режиму насичення силових комутувальних елеме-

нтів – біполярних транзисторів – потрібен струм бази Iбн  = Iб1  = Iб2. Він має 

перевищувати струм Iб гр, що відповідає граничному режиму переходу до 

активної області (точка 1 на рис. 2.2) транзистора з мінімальним (най-

меншим) значенням коефіцієнта підсилення h21е min. На практиці це забез-

печується вибором коефіцієнта насичення Kн min = Iбнh21е min / Iкн = 

= 1,2...1,3. Через розкид параметрів ступінь насичення Kн транзисторів буде 

різною. Вона буде максимальна для транзистора з більшим значенням  h21е: 
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min 21emax21еmin нmax н )/( hhKK , (2.6)   

де Kн max, Kн min – відповідно максимальний і мінімальний коефіцієнти 

насичування транзисторів; h21 max, h21 min – відповідно максимальний і міні-

мальний коефіцієнти підсилювання транзисторів. 

 
 

Рисунок 2.2 – Вихідні характеристики силових комутувальних тран-

зисторів автогенератора за схемою рисунка 2.1 

 

Враховуючи, що осердя трансформатора TV1 не насичується, а  

Iб = const, Iк = const, змінювання струму iк1(t) повністю визначатиметься 

i0(t). Насичений стан транзистора VT1 зберігатиметься до досягнення 

струмом iк1 значення: 

max  0кн

1

беж31
21еб121еmax  к1 II

R

UUn
hihI , (2.7)   

де Uбе =Uбе – пряме спадання напруги на базо-емітерному перехо-

ді VT1; I0 max – максимальне значення струму намагнічування i0(t), що від-

повідає виходу робочої точки транзистора з області насичення (точка 1 на 

рис. 2.2) до активної області (точка 2 на рис. 2.2). 

Активний режим роботи біполярного транзистора характеризується 

збільшенням спадання напруги на ділянці колектор–емітер. Унаслідок цьо-

го зменшується напруга, прикладена до обмотки W1, а отже, і швидкість 

наростання струму намагнічування i0(t). Це призводить до зменшення е.р.с. 

і на обмотці позитивного зворотного зв'язку W3, оскільки подальше незна-

чне зменшення струму колектора вже призводить до істотного зростання 

Uке (Uке2 > Uке1 = Uке – рис. 2.2). Струм iб1 транзистора VT1 розпочне зме-

ншуватися, що призведе до ще більшого зростання напруги на транзисторі 

VT1. Розпочинається лавиноподібний процес його закривання. Зниження 

струму iк1 до значення меншого за i0, спричинює появу е.р.с. самоіндукції 

протилежної полярності. Через це транзистор VT1 переходить до закритого 
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непровідного стану, а VT2 – до відкритого провідного стану – до режиму 

насичення. 

На цьому – другому – інтервалі відносно швидких процесів переми-

кання VT1, VT2 струм намагнічування i0(t) не встигає істотно змінитися 

(див. рис. 2.3, в) через наявність індуктивності намагнічування трансфор- 

 
Рисунок 2.3 – Діаграми роботи автогенератора за схемою  

рис. 2.1 

 

рматора TV1, i0(t) зберігає своє значення I0 max і напрямок протікання. Че-

рез це після переходу до відкритого провідного стану VT2 з моменту t1 че-

рез W2 протікатиме струм iк2(t). Для його визначення скористаємося зако-

ном повного струму для трансформатора TV1:  

.н2121 Lббkk HW5iW4iW3iW2iW1i  (2.8)   

Враховуючи, що для розглянутого інтервалу часу струми бази iб1 та 

колектора iк1 транзистора VT1 дорівнюють нулю, для струму колектора iк2 

транзистори VT2 запишемо: 

2
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беж42

42

н

ж

522к
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ItH

R

UUK
K

R

U
Kti , (2.9)   

де K52 = W5/W2; K42 = W4/W2; K51 = K52 = W5/W1; K42 = K41 = W4/W1.  

Припустімо, що плечі схеми автогенератора симетричні, тобто  

K31 = K41, L1 = L2 = L, параметри транзисторів VT1, VT2 є ідентичні й  

Iк2 max = Iк1 max. 

На відміну від t0, коли i0(t) = 0 у момент часу t1, значення струму  

i0(t) = I0 max, причому напрямок його протікання є протилежний до струму 

колектора iк2(t) транзистора VT2. Оскільки швидкість змінювання струму 
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i0(t) на інтервалі t1…t2 є однакова зі швидкістю змінювання на інтервалі 

t0 t1, то тривалість tи12 інтервалу t1 t2 збільшиться удвічі порівняно з три-

валістю tи01 інтервалу t0 t1. На підставі (2.2) запишемо:  

12

кеж

max 02 іt
L

UU
I , (2.10)   

звідки 

)/(2 кеж  012 max UULItt іі . (2.11)   

У наступні інтервали часу t2 t3, t3 t4, ... відбуватимуться процеси, 

ідентичні до таких щодо інтервалу t1 t2. Тому період роботи автогенерато-

ра визначається як 

)/(42 кeж 0і max UULItT . (2.12)   

На інтервалі часу t1…t2 лінійному змінюванню струму i0(t) також від-

повідає лінійне змінювання магнітного потоку Ф0(t) (рис. 2.3, в). У момент 

перемикання транзисторів t1, t2, ... похідна dФ0/dt змінює знак на протиле-

жний, тому, відповідно до закону електромагнітної індукції, напруги на 

W1...W5 також змінюють полярність, залишаючись упродовж півперіодів 

незмінними за амплітудою: 

121 ///Фкеж dtLdidtSWdBdtW1dUUUU . (2.13)   

Враховуючи, що, за означенням, індуктивність (чи коефіцієнт самоі-

ндукції)  

,Ф 000 iBSW1iW1iL , (2.14)   

для I0 max відповідають B max і Фmax і 

max  0max / ISW1BL . (2.15)   

Підставивши (2.15) в (2.12), дістанемо  

.0 maxmax ISBW1L . (2.16)   

Відповідно для частоти f та кеж1 UUU  запишемо:  

SW1BUUTf ке maxж 4)/(/1 ; (2.17)   

Uж – Uке  =  4W1 BmaxS. (2.18)   

Проведений аналіз ґрунтується на тому, що осердя трансформатора 

не насичується, крива намагнічування є лінійна, індуктивності L1, L2 є пос-

тійні й дорівнюють L. При цьому процеси комутації відбуваються за зме-

ншення напруг U1, U2 на первинних півобмотках W1, W2  (W1 = W2 = W). 

Як виходить з (2.13), з урахуванням dН/di0 = W1/l та i0  = iк,  

dt

di

dH

dB

I

SW
UU к

2

21  (2.19)   

Видно, що зменшення напруги на обмотках W1, W2 може відбувати-

ся через зменшення приростів diк/dt чи dВ/dН.  

Вище було розглянуто перший випадок, коли через обмеженість під-

силювальних властивостей транзисторів VT1, VT2 вони виходять до акти-
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вної області роботи, де diк/dt 0 і здійснюється процес комутації. Оскіль-

ки колекторний струм транзистора визначається параметрами схеми (див. 

рис. 2.1): струмом бази, коефіцієнтом підсилювання транзисторів, Uбе, 

W1(W2), W3(W4), напругою Uж його відхиленнями тощо, – то, внаслідок 

технологічного розкиду цих параметрів, виникає несиметрія у плечах схе-

ми. Це призводить як до неоптимальної повторюваності частоти перетво-

рювання пристрою від зразка до зразка при їхньому виготовлянні, так і до 

відхилення тривалостей півперіодів комутації. 

2.1.3 Робота інвертора з осердям з прямокутною петлею гістере-

зису 

Розглянемо випадок, коли автогенератор (див. рис. 2.1) виконано з 

трансформатором, у якого осердя має прямокутну форму петлі гістерезису.  

З аналізу (2.19) бачимо, що зменшення U1, U2 є можливе й за  

dВ/dН  0. Період T роботи схеми Ройера в цьому разі визначається часом 

руху робочої точки (магнітної індукції) осердя трансформатора граничною 

петлею перемагнічування, зображеною на рис.  2.4, а. При цьому магнітна 

індукція сягає значень, рівних індукції насичення, із заходом до області 

великих напруженостей магнітного поля. 

Нехай у момент часу t1 транзистор VT1 відкривається: початок про-

цесу перемагнічування відповідає точці 1 (див. рис. 2.4). До півобмотки W1 

прикладається постійна за величиною напруга. Струм i0(t) в обмотці W1 

почне наростати до значення, що відповідає точці 2. Стан схеми підтриму-

ється відповідними полярностями напруг на обмотках W1, W2 зворотного 

зв'язку на переходах база–емітер транзисторів VT1, VT2. Робоча точка, що 

характеризує магнітний стан осердя, пересуватиметься до точки 3. При 

цьому напруженість H магнітного поля на ділянці  2...3 кривої B (H) є при-

близно постійна: 

H  Hс , (2.20)   

де Hc – коерцитивна сила. 

Для розглянутого стану iб2 = 0, iк2 = 0, а для струму iк1 на підставі 

співвідношення (2.6), справедливе:  

iк1(t) =  –K51Uн/Rн + K31 (K31Uж – Uбе)/R1 – i0(t). (2.21)   

Однак тут струм i0(t) практично не змінюється: 

const/)( c00 WIHIti , (2.22)   

і тому при зміщені робочої точки осердя по ділянці 2...3 кривої B (H) 

струм iк1 є приблизно постійний:  

iк1 Iкн + I0, (2.23)   

при цьому забезпечується умова  

211кбкеж31 /)/( hiRUUK . (2.24)   
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Такий стан у схемі зберігається аж до короткочасного насичення 

осердя трансформатора TV1. 
 

 

Рисунок 2.4 – До процесу роботи транзисторного інвертора за схе-

мою рисунка 2.1 

 

Цей процес розпочинається в точці 3. Насичення осердя призводить 

до збільшення модуля напруженості магнітного поля й, відповідно, струму 

i0 намагнічування. Унаслідок цього струм iк колектора VT1 різко зростає, 

наближаючись до струму короткого замикання джерела живлення Uж. 

У момент часу t4 струм iк1 сягає максимального значення Iк1 max, що відпо-

відає межі насичення VT1, зумовленого співвідношенням (2.7). 

Далі транзистор VT1 переходить до активної області, напруга колек-

тор–емітер Uке1 збільшується (перехід з точки 1 до точки 2 рис. 2.2), напру-

ги на всіх обмотках трансформатора TV1 зменшуються. Під впливом пози-

тивного зворотнього зв'язку стан схеми зміниться на протилежний до вихі-

дного: транзистор VT1 закриється, а транзистор VT2 відкриється й перейде 

до режиму насичення. При цьому полярності напруг на обмотках W1...W5 

зміняться на протилежні. Робоча точка зміститься з положення 4 у поло-

ження 5, 6. За наступного насичення трансформатора TV1 (точки 7, 8 рис. 

2.4) схема повернеться до початкового стану і т.д. 

Змінювання магнітного потоку Ф(t) в осерді трансформатора  

(рис. 2.4, б) і напруга uн(t) на вторинній обмотці W5 є аналогічні до відпо-

відних кривих, наведених на рис. 2.3. 
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Як було зазначено вище, упродовж періоду роботи частину часу тра-

нзисторний ключовий елемент перебуває у стані насичення, коли він відк-

ритий, і в стані відсікання – коли закритий. В обох цих станах біполярні 

транзистори мають гірші характеристики за керованості порівняно з акти-

вною областю. 

Для переведення насиченого біполярного транзистора до активної 

області і потім до області відсікання потрібен певний кінцевий час, необ-

хідний для розсмоктування неосновних носіїв заряду в області бази. Тільки 

після цього змінений сигнал керування зможе перевести силовий комуту-

вальний елемент і пристрій перетворювання до іншого стану. 

Межа області між режимами насичення й активним визначається рі-

вністю струму колектора Iк м й дорівнює добутку струму бази Iб на коефі-

цієнт підсилювання h21е за струмом транзистора у схемі зі спільним еміте-

ром: 

Iк м = h21еIб. (2.25)   

На практиці використовувані елементи мають технологічний розкид 

коефіцієнта підсилювання. Тому мінімальний струм Iб min обирається з 

умови забезпечення максимального колекторного струму Iк max за мініма-

льно можливого коефіцієнта підсилювання h21е min. Окрім того, має бути 

закладено і певний запас задля впевненого, гарантованого насичення тран-

зистора, який визначає ступінь насичення: 

min е21

max к

min 21е

max к

насmin б
h

I

h

I
кI . (2.26)   

Тому при використовуванні конкретного транзистора з технологіч-

ними розкидами  h21е  min … h21е  max й Iб min … Iб max матимемо  

max кmin бmin  21еmin н
/IIhк ; (2.27)   

max кmin бmax 21еmax н
/IIhк . (2.28)   

Реальний кн перебуватиме в межах  

кн min кн кн max. (2.29)   

З урахуванням (2.26) та (2.27)  

(1,2 1,3) кн  (1,2...1,3)h21е max / h 21е min. (2.30)   

Як наслідок час розсмоктування tр реального транзистора буде та-

кож різним:  

tр min tр tр max. (2.31)   

Швидкодія транзистора в активній області є велика, тому можна ві-

докремити в роботі автогенератора Ройера інтервали часу tп, коли відбу-

вається перемагнічування магнітопроводу трансформатора, і tр, коли від-

бувається розсмоктування неосновних носіїв в області бази насиченого 

транзистора. 
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Величина tп визначається тривалістю перемагнічування магнітоп-

роводу трансформатора TV1 від Bmin –Bm до Bmax Bm в одному півперіо-

ді й від +Bm до –Bm – в іншому (див. рис. 2.4) під впливом  

U1 = –e1 = Uж – Uке. 

Нехтуючи спаданням напруги на активному опорі первинних півоб-

моток W1, W2, для швидкості змінювання магнітної індукції можемо запи-

сати: 

1)/(/ кeж SWUUdtdB . (2.32)   

Проінтегруємо (2.32) на інтервалі tп + tр: 

рп

0

кeж  )(

tt
m

B

m
B

dBW1SdtUU . (2.33)   

Після інтегрування (2.33) дістанемо  

tп + tр = 2 1mB S / (Uж – Uкe). (2.34)   

З огляду на те, що tп + tр  T/2, визначимо  

SW1BUUTf m4)/(/1 кеж . (2.35)   

З аналізу (2.31), (2.34) і (2.35) бачимо, що технологічний розкид па-

раметрів елементної бази призведе до асиметрії – нерівності часу відкрито-

го й закритого станів транзисторів автогенератора й до відхилення частоти 

перетворювання від зразка до зразка після їхнього виготовлення. 

До переваги автогенератора Ройера слід віднести простоту схеми. 

Однак його широке використовування обмежується через низку недоліків. 

Внаслідок насичення магнітопроводу різко спадає індуктивність кон-

тура намагнічування трансформатора, збільшуються струм відкритого тра-

нзистора, динамічні втрати в осерді трансформатора й колах колектора 

транзисторів, має місце й високий рівень завад. Схема є критична до тех-

нологічного розкиду параметрів елементної бази, змінювання температури, 

напруги Uж джерела первинного живлення. З їхнім змінюванням змінюєть-

ся й частота перетворювання (через вплив як на індукцію насичення магні-

топроводу трансформатора, так і на спадання напруги Uке на колекторно-

емітерному переході силових комутувальних транзисторів). Ці недоліки, а 

також  неоптимальне використовування транзисторів за струмом колекто-

ра, низький  к. к. д. за високих частот перетворювання обмежують застосо-

вування автогенераторів Ройера за перетвореною потужністю величиною 

не більше за 10...20  ВА. 

Побудову силової частини схеми автогенераторів може бути викона-

но за всіма відомими схемами однофазних двотактних інверторів незалеж-

но від форми петлі гістерезису, матеріалу осердя трансформатора. Прин-

цип дії всіх автогенераторів, у тому числі мостового й напівмостового, є 

однаковий. Наведені на рис. 2.3 й 2.4 діаграми для схеми однофазного дво-

тактного автогенератора (див. рис. 2.1) будуть рівною мірою притаманні й 
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для всіх інших типів однофазних транзисторних інверторів з вихідною на-

пругою прямокутної форми. Тому обмежимося розгляданням роботи лише 

найпростішої схеми рис. 2.1, викладеним вище. 

Часові діаграми струмів і напруг, що ілюструють роботу однофазних 

інверторів із самозбудженням, з вихідною напругою прямокутної форми 

при навантаженні активного й індуктивного характеру цілковито збігають-

ся з діаграмами відповідно, зображеними на рис. 2.3. Пояснюється це тим, 

що характер повільних електромагнітних процесів, пов'язаних з обміном 

електричною енергією, поміж джерелом електроживлення й навантажен-

ням, в інверторах із самозбудженням є цілковито ідентичний до характеру 

тих самих процесів в інверторах із зовнішнім збудженням. Розходження у 

способах формування сигналів керування пристроєм керування та їх вплив 

на вхідні кола силових комутувальних транзисторів позначаються лише на 

розходженні характеру протікання процесів у інтервалах комутації транзи-

сторів. 

2.2 До дослідження імпульсних перетворювачів постійної напру-

ги (знижувального, підвищувального та інвертувального типів) 

Імпульсні перетворювачі постійної напруги характеризуються висо-

кими значеннями к.к.д., масогабаритних показників та надійністю роботи. 

Вони використовуються в тих випадках, коли треба перетворити парамет-

ри електричної енергії з вихідною напругою джерела електроживлення на 

інші параметри, потрібні для навантаження. При цьому виникають завдан-

ня узгодження напруг як за рівнем, так і за полярністю. 

2.2.1 Імпульсний принцип перетворювання електричної енергії 

Перетворювачі, досліджувані в даній роботі, використовуються в рі-

зних вузлах апаратури зв'язку, обчислювальної апаратури та ін. Одним з 

прикладів їхнього використовування є материнські плати сучасних ЕОМ, 

де напруга основного джерела живлення +5 В перетворюється на напругу, 

необхідну для нормальної роботи процесора, яка становить, залежно від 

моделі процесора, 1,8…3,6 В. Там використовується перетворювач знижу-

ючого типу потужністю 25…150 Вт. Вихідна напруга дискретно регулю-

ється за допомогою спеціалізованої мікросхеми пристроя керування, який 

має цифровий інтерфейс зв'язку з BIOS материнської плати. 

Імпульсні перетворювачі електричної енергії постійної напруги 

(струму) характеризуються роботою силових комутувальних елементів у 

режимі перемикань. 
Найпростішим прикладом імпульсного методу перетворювання еле-

ктричної енергії постійного струму є періодичне підмикання навантаження 
до первинного джерела електроживлення  через  ключовий елемент – пе-
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реривач S1 (рис.2.5 а). При цьому на виході ключа S1 формуються імпуль-
си напруги прямокутної форми (рис. 2.5, б). Час замкнутого tі й розімкне-
ного tР станів ключа S1 можна автоматично змінювати, впливаючи на ньо-
го сигналами з виходу пристрою керування ПК. Якщо знехтувати спадан-
ням напруги на ключі S1 та з’єднувальних проводах, то в інтервалах часу 
tі, коли ключ S1 замкнено, миттєва напруга на навантаженні дорівнює на-
прузі Uж джерела живлення, а в інтервалі tР, коли ключ розімкнено, напру-
га на навантаженні дорівнює нулю (рис. 2.5, б). 

а) 

 

б) 

 
 

Рисунок 2.5 – Функціональна схема імпульсного перетворювача еле-
ктричної енергії послідовного типу (а) і часова діаграма вихідної напруги 
uн(t) (б) 
 

Середнє значення напруги Uн0 на навантаженні залежатиме від спів-
відношення часу замкненого й розімкненого станів ключа: 
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, (2.36)   

де f, T – частота й період відповідно перемикання ключа S1; 

кз  = tі / T – коефіцієнт заповнювання імпульсів; Q = T / tі – щілинність ро-
боти ключа. 

Рівень вихідної напруги Uн0 можна змінювати шляхом зміни щілин-
ності Q = T / tі = 1 / кз. Цей процес можна розглядати як модуляцію вихід-
ної напруги Uж ключем S1: 

 широтно-імпульсна модуляція (ШІМ) відповідає випадкові, 
коли час tі – змінний, а період Т – постійний; 

 частотно-імпульсна модуляція (ЧІМ) відповідає випадкові, ко-
ли час tі – постійний, а період Т – змінний; 

 широтно-частотно-імпульсна модуляція відповідає випадкові, 
коли час tі й період Т – змінні. 

Напруга після ключового елемента S1 у схемах рис. 2.5 й 2.6 носить 
явно виражений імпульсний характер. Для зменшення змінної складової 
напруги чи струму в імпульсних перетворювачах встановлюють фільтри, 
які складаються з реактивних елементів – індуктивностей та ємностей. 
Вмикання дроселя послідовно з навантаженням чи конденсатора паралель-
но, до нього призводить до штучного змінювання характеру навантаження 
з активного на індуктивний, чи ємнісний. При цьому розглянуті вище схе-
ми трансформуються на схеми безпосередніх перетворювачів постійної 
напруги. 
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2.2.2 Однотактні імпульсні перетворювачі знижувального,  

підвищувального та інвертувального типів 

 

Безпосередні перетворювачі постійної напруги виконують свої фун-

кції за одноразового перетворення електроенергії. Сьогодні є відомі й ши-

роко використовуються три основних типи цих перетворювачів – регуля-

торів постійної напруги (РН). Визначальною  класифікаційною ознакою 

розглянутих перетворювачів є наявність гальванічного зв'язку поміж вхо-

дом і виходом. 

Три найпростіших способи одноразового перетворення електричної 

енергії здійснюються у схемах трьох основних типів (y) (рис. 2.6.). Наяв-

ність періодичної комутації в колі між джерелом електроживлення та на-

вантаженням потребує впровадження додаткових реактивних елементів 

для накопичення, зберігання й передавання енергії до навантаження. Регу-

лювання та стабілізація напруги (струму) навантаження здійснюється змі-

ною в тривалості відкритого й закритого станів ключа S1 у силовій схемі 

перетворювача – силовому каналі СК. 
 

 
 

 

 

S1 – силовий ключ; Iн – середнє зна-

чення струму навантаження; ПК –

пристрій керування; uк(t) – напруга 

сигналу керування на вході S1 

Рисунок 2.6 – Імпульсні перетворювачі електричної енергії:  

а – знижувальний (y = 1), б – підвищувальний (y = 2) та в – інверту-

вальний (y =3) 

 

Схеми рис. 2.6 називають перетворювачами знижувального (y = 1), 

підвищувального (y = 2) та інвертувального (y = 3) типів, або, відповідно, 

регуляторами I, II, III типів (РНI, РНII, РНIII). Регулятори містять одна-

кову кількість однотипних елементів, які у різні способи увімкнено стосо-

вно навантаження і джерела первинного електроживлення. У їхньому фун-

кціонуванні мають місце такі відмінності: імпульсне споживання енергії 

від джерела електроживлення й неперервне передавання енергії до наван-

таження РНI (за неперервного струму силового дроселя), неперервне спо-

живання електричної енергії від джерела електроживлення й імпульсне пе-

редавання електроенергії до навантаження в РНII, імпульсне споживання 

й передача електроенергії в навантаження в РНIII. Рівні середнього зна-
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чення вихідної напруги Uн регуляторів визначаються через рівень вхідної 

напруги Uж за допомогою коефіцієнта заповнювання кз (відносної трива-

лості провідного стану ключа): 

для РНI  зкжн UU ; (2.37)   

для РНII  )к1/( зжн UU ; (2.38)   

для РНIII  )к1/(к ззжн UU . (2.39)   

Ці вирази носять назву регулювальних характеристик. Параметром 

регулювання є кз. 

Регулювальні характеристики РНI, РНII та РНIII наведено на 

рис. 2.7. Криві 1 відповідають режиму неперервного струму силового дро-

селя, криві 2, 3 – переривчастому – розривному. Пристрої РНII і РНIII, 

порівнянно з РНI, характеризуються істотно гіршими показниками: значно 

більшими габаритами й масою дроселя й конденсатора, більшим внутріш-

нім опором, гіршим використанням за струмом комутувального ключа S1 і 

рекупераційного діода VD1. Окрім того, пульсації вихідної напруги РНII 

   
 

Рисунок 2.7 – Регулювальні характеристики перетворювачів елект-

ричної енергії: а – знижувального (y = 1), б – підвищувального (y = 2) та в 

– інвертувального (y = 3) типів 

 

та РНIII є пропорційні до струму навантаження й не залежать від індукти-

вності дроселя фільтра. Для досягнення такого самого рівня пульсацій ви-

хідної напруги у схемі перетворювача РНI потрібен конденсатор значно 

меншої ємності. Що стосується характеру комутаційних процесів при від-

криванні й закриванні силових комутувальних ключів S1 та діодів у всіх 

трьох схемах – РНI, РНII, РНIII – то вони є цілковито ідентичні.  

У схемі рисунка 2.6, а дросель L1 бере участь у згладжуванні змінної 

напруги, яка надходить на вхід фільтра. Це дозволяє здобути мінімально 

можливі значення імпульсного й ефективного струму, що протікає через 

конденсатор Cн, та мінімальний за об’ємом і масою силовий згладжуваль-

ний фільтр. 

Схему рис. 2.6, а доцільно використовувати за необхідності знижен-

ня напруги джерела живлення за струмів навантаження до кількох десятків 
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амперів, схему рис. 2.6, б – там, де потрібно підвищити рівень вихідної на-

пруги (порівняно з вхідною), а схему рис. 2.6, в –для змінювання полярно-

сті вихідної напруги (стосовно вхідної). 

Принципові схеми перетворювачів знижувального, підвищувального 

та інвертувального типів з використовуванням у якості силових ключів S1 

транзисторів VT1 наведено на рис. 2.8.  

У всіх трьох схемах рис. 2.8 забезпечується періодичне підмикання 

дроселя L1 до джерела живлення за допомогою транзистора VT1 і до нава-

нтаження за допомогою діода VD1, які відіграють роль електронних клю-

чів. Конденсатор С1 згладжує пульсацію перетвореної напруги.  

Характеристики перетворювачів залежать від режиму роботи нако-

пичувального дроселя L1. Розрізнюють три режими роботи: неперервний, 

граничний і переривчастий (рис. 2.10). Для зменшення масогабаритних по-

казників доцільно зменшувати індуктивність дроселя L1, але це призво-

дить до переривчастого режиму, за якого різко зростають пульсації струмів 

в елементах і колах перетворювачів.  

 
 

 
 

 
 

Рисунок 2.8 – Принципові схеми перетворювачів а – знижувального 

(а), підвищувального (б), та інвертувального (в) типа 

 

2.2.3 Особливості функціонування однотактних імпульсних пе-

ретворювачів 

 

Період Т роботи перетворювача можна розділити на три інтервали: 

накопичення tн, повернення tпов та паузи tп. Як протікають струми у перет-

ворювачах на даних інтервалах, показано на рис. 2.9, відповідно для зни-
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жувального (y = 1) (рис. 2.9, а), підвищувального (y = 2) (рис. 2.9, б) інвер-

тувального (y = 3) (рис 2.9, в). 

На інтервалі tн накопичення електричної енергії дроселем L1 вихід-

ний сигнал пристрою керування ПК забезпечує відкритий провідний стан 

транзистора VT1. Транзистор перебуває у стані насичення, тому спадання 

напруги на ньому є незначне і транзистор VT1 виконує функції замкненого 

ключа. Діод VD1 при цьому перебуває у закритому непровідному стані, до 

катода стосовно анода прикладено позитивний потенціал (прикладено зво-

ротну напругу) і струм через нього практично не протікає. Струм через 

дросель лінійно зростає, сягаючи наприкінці даного інтервалу максималь-

ного значення. При цьому в дроселі накопичується магнітна енергія. 

На початку інтервалу повернення пристрій керування ПК закриває 

транзистор VT1 – переводить у закритий непровідний стан і його струм  

 

 
 

Рисунок 2.9 – До принципу роботи перетворювачів 

 

стає рівним нулю. Енергія, накопичена в дроселі L1, призводить до появи 

на його виводах е. р. с., що прагне підтримувати струм у ньому незмінним. 

При цьому діод VD1 переходить у відкритий провідний стан і розпочинає 

проводити струм. На цьому інтервалі струм дроселя лінійно зменшується. 
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Енергія, накопичена у дроселі, передається до навантаження – забезпечує-

ться повернення енергії, накопиченої дроселем L1 на інтервалі tн. 

Кількість накопиченої в дроселі L1 енергії здатна певний час підтри-

мувати у ньому струм. Якщо цей інтервал tпов є менше за Т – tн, тоді упро-

довж часу tп = Т – tн  – tпов струм через дросель L1 не протікає. Даний інте-

рвал часу відповідає стану паузи. Навантаження при цьому одержує елект-

ричну енергію від конденсатора С1 (див. рис. 2.9). 

Характер електричних процесів у перетворювачах відображає  

рис. 2.10 (знижувальний – рис. 2.10, а; підвищувальний – рис. 2.10, б; ін-

вертувальний – рис. 2.10, в).  

В якості електричного ключ VT1 використовують потужні високоча-

стотні біполярні, IGBT або МОН транзистори. В якості електричного 

  
Рисунок 2.10 – Діаграми роботи перетворювачів а – знижувального, 

б – підвищувального, в – інвертувального   

 

ключ VD1 використовують по-

тужні високочастотні діоди. За 

значних струмів на низьких на-

пругах перетворювання для цієї 

мити використовують діоди з 

дифузією золота або діоди Шот-

ткі. Їхні функції можуть вико-

нувати також біполярні або 

МОН транзистори, але це 

ускладнює пристрій керування 

(рис. 2.11). 

 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Знижувальний перетво-

рювач з транзистором VT2 замість діода  
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2.3 До дослідження півмостового перетворювача постійної  

напруги 

2.3.1 Перетворювачі постійної напруги. Стислі відомості 

Під напівпровідниковими перетворювачами постійної напруги розу-

міють пристрої, які перетворюють постійну напругу певного номіналу на 

постійну напругу іншого номіналу, на напівпровідникових елементах. 

Перетворювачі постійної напруги широко застосовуються у пристро-

ях та системах електроживлення, які працюють від акумуляторних батарей 

та інших джерел постійного струму. 

Перетворювачі постійної напруги є складовою частиною електрон-

них систем різноманітного призначення (стаціонарних та бортових). 

З метою здобуття доволі високого к. к. д. у перетворювачах постійної 

напруги використовується імпульсний режим роботи. 

За найпростішого способу одноразового перетворення постійної на-

пруги ефективно з високим к.к.д. та відносно простою схемотехнічною ре-

алізацією пристроїв реалізовуються функції перетворювання електричної 

енергії.  

Періодична комутація в колі поміж джерелом електроживлення та 

навантаженням потребує впровадження додаткових реактивних елементів. 

За імпульсного принципу перетворювання електричної енергії мінімальна 

кількість функціонально необхідних елементів містить широко використо-

вувані напівпровідникові перетворювачі знижувального, підвищувального 

й інвертувального типів. 

Основним недоліком, що обмежує область використовування перет-

ворювачів знижувального, підвищувального й інвертувального типів, є ві-

дсутність гальванічної розв'язки навантаження та джерела електроживлен-

ня. До того ж такі перетворювачі мають низький коефіцієнт використову-

вання силових комутувальних елементів якщо вихідна напруга багаторазо-

во перевершує вхідну чи є значно нижче. У цих випадках на транзисторах 

та діодах виникають неприпустимо високі напруги, та через них проходять 

надмірні струми,  

У випадках, коли потрібен гальванічний розподіл вхідних та вихід-

них кіл перетворювачів, використовуються більш складні схеми. Серед ни-

зки таких схем перетворювачів виокремимо дві, найбільш широко викори-

стовувані. 

Одна зі схем утворюється послідовним з'єднанням найпростішого 

перетворювача (знижувального, підвищувального чи інвертувального ти-

пу) і нерегульованого перетворювача постійної напруги. Найпростіший 

перетворювач здійснює функції регулювання й, за потреби, стабілізації на-

пруги в колах навантаження. Нерегульований перетворювач забезпечує 
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функції гальванічного розподілу вхідних та вихідних кіл і змінювання рів-

нів вихідних напруг за допомогою трансформатора. 

Друга схема перетворювача містить регульований перетворювач, в 

якому зазначені вище функції сполучено. Гальванічний розподіл вхідних 

кіл перетворювача досягається за рахунок використовування трансформа-

тора. 

Трансформатор є одним з основних функціональних вузлів у при-

строях перетворювання електричної енергії (і однофазних і багатофазних). 

Трансформатор забезпечує можливість змінювання рівня вихідної напруги 

стосовно вхідної, гальванічної розв'язки вхідних і вихідних кіл, а також 

одночасного здобуття кількох вихідних напруг. Для роботи трансформато-

ра потрібне виконання певних умов. Струм i1(t) у первинній обмотці W1 і 

створювана ним магніторушійна сила F = W1i1(t) повинні створювати 

змінний магнітний потік Ф, змінюваний у часі. Лише у такому разі можли-

ве індукування в обмотках трансформатора електрорушійних  сил e1, e2, ... 

,en відповідно до закону електромагнітної індукції 

ei = –Wі dФ/dt, (2.40)   

де i = 1, 2, …, n; n – кількість обмоток трансформатора. 

Оскільки перетворенню піддається електрична енергія постійного 

струму, виникає одна з основних проблем: для нормального функціону-

вання трансформатора необхідно забезпечити в осерді магнітопроводу 

змінний магнітний потік. Це завдання розв’язується за допомогою силових 

комутувальних елементів. Залежно від режиму й алгоритму роботи (фор-

мованих пристроєм керування) на обмотці Wі трансформатора формується 

змінна напруга прямокутної, трапецоїдної, східчастої або синусоїдної фо-

рми. Однак енергетично вигідно, щоби силові комутувальні елементи пра-

цювали в режимі перемикань, стрибкоподібно змінюючи полярність на-

пруги первинної обмотки трансформатора. Енергетичні втрати у перетво-

рювачі в цьому разі будуть найменшими, а к.к.д. – найбільшим. При цьому 

можливо сполучення функцій перетворювання й регулювання потоку еле-

ктричної енергії від джерела електроживлення до споживача. Досягається 

це шляхом змінювання тривалості замкненого й розімкненого станів клю-

чових елементів.  

Двотактні перетворювачі постійної напруги силової частини також 

містять послідовно сполучені інвертор та випрямляч зі згладжувальним 

фільтром. У перебігу перетворювання електричної енергії здійснюється 

послідовне дворазове перетворювання електричної енергії: постійного 

струму на змінний з напругою прямокутної чи то непрямокутної форми з 

послідовним його перетворенням на постійний струм. Дані перетворювачі 

належать до дволанкових перетворювачів постійної напруги (з ланкою пі-

двищеної частоти ЛПЧ – інвертором і ланкою постійного струму ЛПС – 

випрямлячем). 
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У якості ЛПС може бути використано кожну з відомих схем двотак-

тних інверторів (із самозбудженням, зовнішнім збудженням та ін.). 

Найбільш широкого розповсюдження набули перетворювачі постій-

ної напруги на базі двотактних схем інверторів (рис. 2.12): з виведенням 

середньої точки трансформатора (а), мостової (б) і півмостової (в).  

 
 

 
 

 
 

Рисунок 2.12 – Двотактні перетворювачі постійної напруги а – з вве-

денням середньої точки трансформатора, б – мостової, в – півмостової 
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Регулювання проходження потоку електричної енергії з первинного 
джерела живлення до навантаження досягається змінюванням відносної 
тривалості відкритого й закритого станів силових транзисторів. Тривалості 
увімкненого стану силових комутувальних транзисторів у кожному напів-
періоді повинні бути однакові. У противному разі у магнітопроводі транс-
форматора виникає постійний потік підмагнічування, що може призвести 
до насичення магнітопроводу й різкого збільшення струмів силових кому-
тувальних елементів одного з плечей перетворювача. 

Схеми рис. 2.12 слід розглядати як сполучення двох однотактних пе-
ретворювачів постійної напруги з прямим вмиканням діода, які працюють 
з зсувом у часі на половину періоду. 

Інвертори із зовнішнім збудженням складаються з двох функціона-
льних вузлів: силового каскаду – власне інвертора, який перетворює елект-
ричну енергію джерела електроживлення, і зовнішнього задавального ге-
нератора, пристрою керування ПК, який формує алгоритм перемикання 
силових комутувальних елементів інвертора. Інвертор тут є 
підсилювачем сигналу, який надходить з виходу задавального генератора 
(пристрою керування ПК), тому часто в літературі він зустрічається за на-
звою "підсилювач потужності". Задавальний генератор може виконуватися 
за однією зі схем інверторів із самозбудженням або з використанням спе-
ціально призначених для цих цілей мікросхем – контролерів із заданим ал-
горитмом керування. Як ключові елементи в інверторах може бути вико-
ристано чи то транзистори чи тиристори. 

Отже, перетворювачі постійної напруги із зовнішнім збудженням 

може бути подано сполученням зовнішнього задавального генератора – 
пристрою керування й силового каналу – підсилювача потужності з вихід-
ним випрямлячем. 

2.3.2 Двотактний півмостовий перетворювач. Особливості побу-

дови та функціонування 

Пристрій керування ПК формує керувальні сигнали, які визначають 
моменти відкривання й закривання силових комутувальних транзисторів. 

Розглянемо схему двотактного півмостового перетворювача постій-
ної напруги, зображену на рис. 2.13. Перетворювач складається із силової 
частини: інвертор (ємнісний подільник – С1, С2, силові  комутувальні еле-
менти VT1, VT2 і силовий високочастотний трансформатор TV1), мосто-
вий випрямляч (VD1…VD4), Г-подібний згладжувальний фільтр (L1, C3), а 
також пристрій (схему) керування ПК  транзисторами VT1, VT2. 

Трансформатор ТV1 виконує функції перетворювання рівня змінної 
напруги й гальванічну розв'язку вхідних та вихідних кіл. 

Пристрій керування ПК виконує функції малопотужного задавально-
го (синхронізувального) генератора, який формує сигнали керування uк1(t) 

та uк2(t) із заданими (потрібними) частотою й тривалістю. 
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Рисунок 2.13 – Півмостовий перетворювач 

 

На відміну від схеми перетворювача постійної напруги із самозбу-

дженням (наприклад схеми автогенератора Ройера – магнітного мультиві-

братора), у схемі рис. 2.13 силова частина перетворювача функціонує в 

режимі підсилювача потужності сигналів керування uк1(t) та uк2(t), формо-

ваних малопотужним пристроєм керування ПК. Дана схема використову-

ється переважно за напруг живлення Uж понад 100 В та потужностей пере-

творювання 100…500 Вт. Так, наприклад, на базі даної схеми виконано 

джерела живлення персональних комп'ютерів формату АТ та АТХ. Напру-

га Uж живлення в них становить 310 В, вихідні напруги Uн – 5,  12 В, по-

тужність Рн у колі навантаження – 150…350 Вт. Пристрій керування побу-

дований на базі спеціалізованої мікросхеми TL494. 

Розглянемо роботу даної схеми. Напруга Uж живлення подається на 

ємнісний подільник напруги (конденсатори С1, С2). Транзистори VT1, 

VT2, керовані пристроєм керування ПК, почергово підмикають один з ви-

водів (наприклад перший) первинної обмотки W1 трансформатора ТV1 до 

різних полюсів джерела живлення. Другий вивід первинної обмотки підім-

кнено до середньої точки сполучення конденсаторів С1, С2. Отже, до пер-

винної обмотки W1 трансформатора ТV1 підводиться змінна напруга пря-

мокутної форми з амплітудою, рівною половині напруги Uж живлення. Це 

надає можливість використовувати у перетворювачі транзистори VT1, VT2 

з меншим значенням максимально припустимої напруги Uке max колектор–

емітер порівняно з іншими схемами перетворювачів (наприклад зі схемою 

з виводом середньої точки трансформатора). Максимальна напруга поміж 

колектором й емітером транзисторів VT1, VT2 приблизно дорівнює напрузі 

живлення Uж (для порівняння: у схемах з виводом середньої точки транс-

форматора Uке max сягає значення 2Uж). 

Форма напруги на вторинній обмотці W2 трансформатора ТV1 по-

вторює форму напруги первинної, але відрізнюється амплітудою, яка змі-

нюється на величину коефіцієнта трансформації ктр = W2/W1. Змінна на-
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пруга вторинної обмотки випрямлюється діодами VD1…VD4. Пульсації 

випрямленої напруги згладжуються фільтром, утвореним елементами L1, 

C3. 

Середнє значення випрямленої напруги можна регулювати за допо-

могою пристрою керування ПК, змінюючи коефіцієнт заповнювання кз ім-

пульсів керування. Коефіцієнт заповнювання – це відносна тривалість від-

критого стану ключів VT1 та VT2 відповідно в інтервалах tVT1 та tVT2 стосо-

вно періоду перетворювання: 

.к з
T

tt VT2VT1
 (2.41)   

Форми струмів колекторних кіл транзисторів VT1, VT2, обмоток 

трансформатора W1, W2, діодів випрямляча VD1…VD4, а також струму, 

споживаного від джерела живлення, залежать від режиму роботи дроселя 

згладжувального фільтра L1. При цьому виокремлюють три режими робо-

ти дроселя: неперервний, граничний і перервний. 

Режим роботи дроселя зумовлюється значеннями коефіцієнта запов-

нення, індуктивності L1 та опору навантаження. Діаграми роботи перетво-

рювача за різних режимів роботи дроселя зображено на рис. 2.14. 

 

   

Рисунок 2.14 –Діаграми, які ілюструють електричні процеси у пів-

мостовому перетворювачі: а – неперервний, б – граничний та  

в – переривний 

 

Пристрій керування ПК забезпечує надійне відкривання й закриван-

ня електронних ключів VT1, VT2 і регулювання коефіцієнта кз заповню-

вання. Як правило, пристрій керування виконується на базі спеціалізова-

них мікросхем. Частота перетворювання сучасних перетворювачів досягає 

3 МГц. Типове значення частоти перетворення найпоширеніших перетво-

рювачів перебуває в межах 25…400 кГц. В якості електронних ключів 
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VT1, VT2 використовують біполярні транзистори, польові транзистори 

MOSFET, а також біполярні транзистори з ізольованим затвором IGBT. 

Як діоди VD1…VD4 за високих частот перетворювання (понад 10 кГц) ви-

користовують діоди з бар'єром Шотткі. 

2.4 До дослідження тиристорного інвертора 

2.4.1 Інвертори. Загальні відомості. Класифікація 

Під інвертуванням розуміється процес перетворювання електричної 

енергії постійного струму на змінний за заданих вихідної напруги (струму) 

та частоти. Уперше цей термін було використано для позначання процесу, 

зворотного до випрямляння. Інвертування використовувалося для зміни 

напрямку потоку електричної енергії. При інвертуванні енергія спрямову-

валася від джерела постійного струму до мережі змінного струму. При-

строї, які здійснюють таке перетворювання електричної енергії, дістали на-

зву інверторів. При цьому частота роботи інвертора визначалася частотою 

мережі. Потім термін "інвертор" у перетворювальній техніці поширився на 

всі типи статичних перетворювачів електричної енергії постійного струму 

на енергію змінного струму. 

Інвертори набули застосовування у багатьох областях, наприклад для 

живлення споживачів змінного струму від акумуляторної батареї, для жив-

лення бортової апаратури чи для забезпечення безперебійного електропос-

тачання апаратури зв'язку при аварії в мережі змінного струму. В електро-

приводі інвертор забезпечує регульовані напругу й частоту. 

У перетворювачах напруги постійного (рис. 2.15) або змінного  

(рис. 2.16) струму на напругу постійного струму іншого рівня інвертор є 

проміжною ланкою високої частоти змінної напруги. 

У системах електропостачання постійного струму при передаванні 

електричної енергії на далекі відстані інвертор стоїть на приймальному кі-

нці лінії електропостачання для перетворювання постійного струму на 

змінний струм, потрібний споживачеві. 

Інвертори широко використовуються й для перетворювання трифаз-

ного струму промислової частоти 50 Гц на однофазний й (чи) трифазний 

струм підвищеної частоти 100, 200, 400 Гц, необхідний для роботи машин 

підвищеної частоти, які мають меншу масу й більш оптимальні електричні 

характеристики. Окрім того, струм високої частоти широко використову-

ється в технологічних цілях (в електрохімії, електронно-іонній технології 

тощо). Для перетворення електричної енергії джерел низької напруги 

(МГД-генераторів, паливних елементів, термо – і фотоелектричних генера-

торів) також використовується інвертор. 
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АБ – акумуляторна батарея; 

І – інвертор;  

В – випрямляч;  

Ф – фільтр;  

Н – навантаження (пристрій апаратури 

зв'язку) 

а) б) 

Рисунок 2.15– Функціональна схема перетворювача постійної на-

пруги (струму) (а) і часові діаграми напруг (б), які ілюструють її роботу 

 

Для класифікування інверторів використовують такі ознаки: характер 

електромагнітних процесів, які протікають у схемі, спосіб комутування си-

лових комутаційних елементів (тиристорів, транзисторів) або схеми їхньо-

го вмикання – схемотехнічну реалізацію (конфігурацію) силової частини. 

Рідше використовуються й інші, менш істотні ознаки, наприклад спосіб ре-

гулювання вихідної напруги, принципи формування сигналів керування й 

узгодження силової частини інвертора з пристроєм керування й т. ін. 

Залежно від кількості вихідних кіл змінного струму інвертори поді-

ляються на одноканальні (з одним виходом) і багатоканальні (із двома й 

більше виходами). 

Залежно від схемотехнічної реалізації інвертори поділяють на одно-

фазні й багатофазні, однотактні й двотактні (з відведенням середньої 

точки трансформатора, мостові, півмостові). 

За типом використовуваної елементної бази силових комутувальних 

ключів відокремлюють транзисторні й тиристорні інвертори. 

За способом керування розрізняють інвертори із самозбудженням 

(автогенератори) і незалежним (зовнішнім) збудженням (підсилювачі по-

тужності). 

Залежно від форми вихідної напруги інвертори поділяють на інвер-

тори з вихідною напругою прямокутної форми й інвертори з вихідною на-

пругою синусоїдної форми. 

Наявність чи то відсутність трансформатора дозволяє поділити ін-

вертори на інвертори із трансформаторним та безтрансформаторним 

виходом. 
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Г – джерело змінного струму;  

В1 – мережний випрямляч;  

Ф1 – мережний фільтр;  

І – інвертор; 

В2 – вихідний випрямляч;  

Ф2 – вихідний фільтр;  

Н – навантаження (пристрій апаратури зв'язку) 

а) б) 

Рисунок 2.16 – Функціональна схема перетворювача постійної 

напруги (а) і діаграми напруг (б), які ілюструють її роботу 

 

Розрізняють інвертори, ведені мережею (їх називають залежними від 

мережі), і автономні (незалежні) інвертори. 

У автономних інверторів схемотехнічна реалізація силової частини й 

схеми керування, режим їхньої роботи визначають вихідні параметри – 

форму, амплітуду й частоту вихідної напруги. 

У інверторів, ведених мережею, такі вихідні параметри, як частота й 

напруга, залежать від параметрів мережі. Відзначимо, що схемотехнічна 

реалізація залежних інверторів практично не відрізняється від схем керо-

ваних випрямлячів. 

Інвертори, ведені мережею, мають вихідні параметри на стороні 

змінного струму (частоту, напругу), що залежать від параметрів мережі. 

Схемотехнічна реалізація залежних інверторів практично не відрізняється 

від схем керованих випрямлячів. Наприклад, керовані випрямлячі часто 

працюють у реверсивному режимі, що являє собою поєднання традиційно-

го випрямляння та інвертування, коли електрична енергія постійного стру-

му перетворюється на електричну енергію змінного струму. У такому разі 

перетворювач і називають інвертором, веденим мережею. 
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Автономні інвертори – пристрої, які здійснюють перетворювання 

електричної енергії постійного струму на змінний з постійною чи регульо-

ваною  fн = var частотою. 

На відміну від залежних інверторів, ведених мережею, у автономних 

інверторів схемотехнічна реалізація силової частини та пристроя керуван-

ня, режими їхньої роботи визначають їхні вихідні параметри – форму, амп-

літуду й частоту вихідної напруги. 

2.4.2 Принципи побудови та функціонування інверторів 

Залежно від характеру електромагнітних процесів, які протікають у 

схемі, автономні інвертори поділяються на інвертори струму, інвертори 

напруги й резонансні інвертори. 

У загальному випадку у складі силової частини автономного інвер-

тора можна виокремити: вхідний фільтр Ф1, вихідний фільтр Ф2, силові 

комутувальні елементи СКЕ й трансформатор Тр (рис. 2.17). 

 

 
 

Рисунок 2.17– Функціональна схема інвертора 

 

Однофазні однотактні інвертори  можуть бути реалізовані в такий 

спосіб. 

Перетворення постійного струму в змінний (інвертування) можна 

здійснити шляхом періодичного переривання кола живлення навантажен-

ня, шунтованого дроселем Lн  (рис. 2.18). 

  
а) б) 

Рисунок 2.18 – Однофазні однотактні схеми інверторів 
 

Коли ключ S1 перебуває у відкритому провідному стані, до наванта-

ження та дроселя прикладається напруга Uж  = Uм й у дроселі накопичуєть-

ся реактивна енергія. Коли ключ S1 переходить у закритий провідний стан, 

накопичена енергія передається в навантаження Rн, формуючи імпульси 

напруги зворотної полярності. Періодичне відкривання й закривання клю-

ча S1 формує в навантаженні змінну напругу uн(t) (рис. 2.19, а). Форма ви-

хідної напруги тут відрізняється від прямокутної тим більше, чим більше є 

опір навантаження Rн і менше індуктивність дроселя Lн. 
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Струм iS1 ключа S1 на інтервалі часу 0 < t < 0,5T є струмом iж, спо-

живаним з мережі, і визначається сумою струмів дроселя Lн та наванта-

ження Rн: 

нжнжжlж // RULtUiiiiS1 . (2.42)   
 

 

 

 

Рисунок 2.19 – Діаграми напруг і струмів, які ілюструють особли-

вості функціонування інвертора рисунка 2.18 
 

Враховуючи, що середня за період напруга на дроселі у сталому ре-

жимі дорівнює нулю, середнє значення напруги на навантаженні на інтер-

валі Т/2 < t < T дорівнює середньому значенню напруги на інтервалі  

0 < t << T/2, яка дорівнює Uж . Залежно від значення індуктивності дроселя 

L вихідна напруга на навантаженні на інтервалі Т/2 < t < T матиме різний 

нахил. Чим менше коефіцієнт навантаження  = 2Lн/TRн, тим більше мак-

симальна напруга на навантаженні Uн max за t = tі відрізняється від мініма-

льного значення Uн min за t = T.(див. рис. 2.19,а) Uн max =  i(tі) Rн  = 

= IL max Rн. 

Аналіз залежностей жmax  н

*

max  н /UUU , жmin  н

*

min  н /UUU  свідчить 

(див. рис. 2.18), що форма вихідної напруги на інтервалі Т/2 < t < T почи-

нає різко відрізнятися від прямокутної за 2. Зауважимо, що  

і від Lн і від Rн, а це обмежує діапазон змінювання опору навантаження за 

умов сталості величини Lн. 

За відносно великої індуктивності дроселя Lн (Lн ) пульсація 

струму в дроселі прямуватиме до нуля й IL max  IL min  Iн (див. рис. 2.18). 

При цьому максимальний струм IS1m ключа S1 буде IS1m = 2Iн, а максима-

льна напруга на закритому ключі S1  US1m  =  2Uж. 
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В разі потреби гальванічного розподілу вхідних та вихідних кіл ін-
вертора чи змінювання співвідношення напруг цих кіл дросель Lн може 
бути виконано у вигляді трансформатора (див. рис. 2.18, б). 

Однотактна схема півмостового інвертора забезпечує прямокутну 
симетричну по півперіодах форму напруги на навантаженні (рис. 2.20). 
Пристрій керування ПК синхронно керує ключами S1, S2. Тривалість їх-
нього відкритого стану дорівнює половині періоду Т. За одночасно відкри-
тих ключів S1, S2 до навантаження Rн та дроселя Lн прикладається напруга 
Uж джерела живлення (діоди VD1, VD2 при цьому закриті й не впливають 
на процеси у схемі). Струм iж(t), споживаний від джерела електроживлен-
ня, дорівнює струмові is1(t), is2(t), що протікає через ключі S1, S2, визнача-
ється струмами iн(t) – навантаження Rн й iL(t) – дроселя Lн: 

iж(t)  =  is1(t)  =  is2(t)  =  iн(t) + iL(t)    за  0 < t < 0,5T, (2.43)   

де 

iн(t)  =  Uж/Rн;    iL(t)  =  Uж t/L.  (2.44)   

На інтервалі часу 0,5T < t <T, коли ключі S1 та S2 є закриті, енергія, 
накопичена в дроселі Lн, повертається через діоди VD1, VD2 до джерела 
електроживлення (якщо за джерело електроживлення використовується 
випрямляч, то слід використати на вході інвертора ємність Cвх). Оскільки 
середнє значення напруги на дроселі Lн за період роботи інвертора дорів-
нює нулю й забезпечується закон неперервності протікання струму дросе-
ля iL(t), струм діода iд(t) до кінця періоду Т зменшується до нуля (див. рис. 
2.20, б):  

iL(t)  =  iн(t) + iд(t)     за  0,5T < t <T. (2.45)   

 

 
Рисунок 2.20 – Однофазна однотактна схема інвертора з прямокутною 

симетричною формою вихідної напруги (а) і часові діаграми струмів (б), які 
ілюструють роботу схеми 
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Нескладно визначити, що IL min – мінімальне значення струму дросе-

ля – дорівнює амплітуді струму навантаження Iн  =  Uж/Rн: 

IL min  =  Iн  =  Uж/Rн, (2.46)   

а максимальне значення струму Iд max (див. рис. 2.20, б) через діоди VD1, 

VD2 визначається як 

Iд max  =  IL max – IL min  =  Uж/2Lн. (2.47)   

Отже, струм навантаження iн(t) має прямокутну форму з амплітудою 

Uж/Rн незалежно від опору Rн. 

До переваг розглянутих однофазних однотактних схем інверторів 

слід віднести простоту їхнього виконання, а до недоліків – несиметрич-

ність форми кривої вихідної напруги та її змінювання зі змінюванням на-

вантаження, відсутність можливості регулювання, стабілізації вихідної на-

пруги (струму), можливість роботи лише на активне навантаження. 

Інвертор струму наведено на рис. 2.21, а. Періодична комутація на-

вантаження Zн ключами S1, S3 й S2, S4 до первинного джерела живлення 

Uж постійного струму здійснюється через послідовно увімкнений реактор 

L. Значення індуктивності реактора обирається відповідно до великої ве-

личини з умови незначної зміни струму на інтервалах комутації ключів 

S1...S4. Як наслідок навантаження Zн живиться від джерела струму, а клю-

чі S1, S3 й S2, S4 почергово змінюють напрямок протікання струму iн у ко-

лі навантаження. Даний інвертор дістав назву інвертора струму. 

Вочевидь (див. рис. 2.21), що для інверторів струму притаманне фо-

рмування у навантаженні струму прямокутної форми, а напруга залежить 

від параметрів навантаження. Реактор L, виконуючи роль генератора стру- 

 

 

Рисунок 2.21 – Інвертор струму (а) і діаграми, які ілюструють харак-

тер струму iн(t) (б) і напруги uн(t) (в) у колі його навантаження 

 

му, виконує й функцію фільтра вищих гармонік напруги, забезпечуючи 

аперіодичний режим роботи інвертора з малими пульсаціями вхідного 

струму. Для інвертора струму притаманна робота з активно-ємнісним на-
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вантаженням, коли інвертований струм випереджає за фазою напругу на 

навантаженні. При використанні в якості силових комутувальних елемен-

тів тиристорів це дозволяє поміж анодом та катодом тиристора, що закри-

вається, протягом певного часу підтримувати від’ємну напругу, що сприяє 

відновлянню запірних властивостей тиристора. 

Оскільки опір навантаження Zн переважно, має ємнісний характер, 

це виключає перенапругу на елементах схеми (у тому числі й на S1...S4). 

Інвертор напруги подано на рис. 2.22, а, де навантаження Zн підми- 

 

 
 

Рисунок 2.22 – Інвертор напруги (а) та діаграми, які ілюструють  

характер струму iн(t) (б) та напруги uн(t) (в) у колі навантаження 

 

кається періодично парами ключів S1, S3 й S2, S4 безпосередньо (на відмі-

ну від схеми рис. 2.21, а) до первинного джерела живлення з вихідною на-

пругою Uж. Як наслідок змінюється полярність напруги Uн на навантажен-

ні Zн, тобто навантаження нібито живиться від джерела змінної напруги. 

Тому такий інвертор дістав назву інвертора напруги. Інвертори напруги 

формують у навантаженні напругу, а форма струму є функцією характеру 

навантаження. 

Опір навантаження Zн у цьому разі має мати активний або індуктив-

но-активний характер (за ємнісного характеру навантаження Zн при кому-

тації ключів S1, S3 й S2, S4 матимуть місце стрибки струмів). Діоди 

VD1...VD4 забезпечують повернення накопиченої в індуктивності наван-

таження Zн енергії до первинного джерела живлення. 

Якщо інвертор живиться від випрямного пристрою, то на його виході 

встановлюється конденсатор С1 (див. рис. 2.22, а) доволі великої ємності. 

Цей конденсатор забезпечує провідність джерела електричної енергії у 

зворотному напрямку й виконує функції фільтра вищих гармонік. Струми, 

що протікають через діоди VD1...VD4, є протилежними до струмів ключів 

S1...S4. Через це ці діоди дістали назву "зворотних" діодів (рис. 2.22). 

Резонансний інвертор (рис. 2.23) посідає нібито проміжне місце 

поміж інверторами струму й напруги. Існують паралельні, послідовні й па-

ралельно-послідовні резонансні інвертори. 
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Рисунок 2.23 – Схема резонансного інвертора (а) та діаграми його 

струмів та напруг: напруга uн(t) та струм iн(t) навантаження Rн(б); струм 

is1(t) ключа S1(в), струм is2(t)  ключа S2(г) і напруга u(t) конденсатора С(д). 

 

В інверторах цього типу частину елементів резонансного коливаль-

ного контура LC зазвичай безпосередньо поєднано з навантаженням. На 

рис. 2.23 зображено схему послідовного резонансного інвертора (рис. 

2.23, а) та діаграми його роботи (рис. 2.23, б).  

Параметри елементів L, C та Rн обираються з умови забезпечення 

струму в колі навантаження коливального характеру з частотою власних 

коливань 0 = 2 /T0, що збігається з частотою  = 2 /T комутації ключів 

S1, S2. Комутація ключів S1 та S2 здійснюється за нульових значень стру-

мів, які протікають через них, що дозволяє звести до нуля динамічні втрати 

на перемикання. Тому резонансні інвертори доцільно використовувати на 

високих частотах перетворювання. 

 

Варіанти побудови інверторів з використанням у якості силових ко-

мутувальних ключів S1, S2, … транзисторів відповідно VT1, VT2, … наве-

дено на рис. 2.24. У загальному випадку за силові ключі може бути вико-

ристано тиристори, симістори, польові транзистори. 
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Рисунок 2.24 – Схеми інверторів: однотактного (а); двотактних: з ви-

веденням середньої точки трансформатора (б); мостового – без гальваніч-

ної (в) та з гальванічною (г) розв'язкою вхідних та вихідних кіл; півмосто-

вого (д) 

2.4.3 Тиристорний інвертор напруги 

Розглянемо схему тиристорного інвертора напруги, зображену на 

рис. 2.25. Схема складаєть-

ся з пристрою (схеми) ке-

рування ПК та силової ча-

стини: силового трансфор-

матора ТV1, тиристорів 

VS1, VS2, зворотних діодів 

VD1, VD4, відсічних діодів 

VD2, VD3, дроселя L1 та 

комутаційного конденса-

тора C1. Тиристори VS1, 

VS2 перемикаються почер-

гово через половину періо-

ду за рахунок впливу на 

їхні входи керування імпу-

льсних сигналів uк1(t) та 

 
 

Рисунок 2.25 – Тиристорний інвертор 
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uк2(t) з виходів пристрою керування ПК. Коли відкритий тиристор VS1, від 

первинного джерела електроживлення (наприклад від акумуляторної бата-

реї) тече струм по колу: +Uж, середня точка трансформатора ТV1, обмотка 

W1, діод VD2, тиристор VS1, дросель L1 , –Uж. 

Струм обмотки W1 створює магнітний потік, який наводить е. р. с. у 

всіх обмотках трансформатора з полярністю, зазначеною в дужках. За такої 

полярності конденсатор С1 заряджається по колу: +Uж, середня точка тра-

нсформатора ТV1, обмотка W2, діод VD3, конденсатор С1, тиристор VS1, 

дросель L1,  –Uж. 

Через половину періоду пристрій керування ПК формує сигнал uк2(t) 

для відкривання тиристора VS2. Комутаційний конденсатор С1 починає 

розряджатися через тиристори VS1, VS2 і ще не закритий VS1.  

Струм розряду конденсатора С1 є зворотним для тиристора VS1, то-

му останній закривається. Від джерела електроживлення протікає струм по 

колу: +Uж, середня точка трансформатора ТV1, обмотка W2, діод VD3, ти-

ристор VS2, дросель L1, –Uж. Струм обмотки W2 створює магнітний потік, 

який наводить е. р. с. у всіх обмотках трансформатора з полярністю, зазна-

ченою без дужок. За такої полярності комутаційний конденсатор перезаря-

джається по колу: +Uж, середня точка трансформатора ТV1, обмотка W1, 

діод VD2, конденсатор С1, тиристор VS2, дросель L1,  –Uж. 

Через половину періоду пристрій керування ПК знову відкриває, 

впливаючи сигналом керування uк1(t), тиристор VS1. Розряд конденсатора 

С1 через VS1 та VS2 швидко закриває тиристор – переводить у розімкну-

тий непровідний стан тиристор VS2 – і процес повторюється. 

Дросель L1 перешкоджає стрибкам струму при комутації тиристорів, 

обмежує швидкість наростання струму перезаряду комутаційного конден-

сатора С1, а також перешкоджає перекиданню інвертора. 

Зворотні діоди VD1, VD4 забезпечують повернення до джерела жив-

лення G1 реактивної енергії дроселя L1 при перезаряджанні комутаційного 

конденсатора С1. 

За наявності зворотних діодів характеристика навантаження інверто-

ра стає пологою, а форма напруги наближається до прямокутної. 

Діоди VD2, VD3 перешкоджають розряджанню конденсатора С1 че-

рез первинну обмотку трансформатора ТV1. Наявність цих діодів дозволяє 

зменшувати ємність комутаційного конденсатора вчетверо. 

Частота змінного струму у навантаженні визначається частотою ро-

боти пристрою керування ПК. 
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2.5 До дослідження компенсаційних стабілізаторів  

постійної напруги 

2.5.1 Стабілізатори. Загальні відомості 

Стабільність напруги джерела первинного електроживлення найчас-

тіш не відповідає вимогам навантаження. Для стабілізації напруги (струму) 

використовують стабілізатори – пристрої, які автоматично підтримують у 

заданих межах напругу (струм) на боці споживача електричної енергії за 

впливу будь-яких дестабілізуючих чинників: змінювання напруги мережі 

живлення, струму навантаження, умов навколишнього середовища (темпе-

ратури, тиску, вологості), часу тощо.  

Принцип роботи будь-якого стабілізатора полягає в тому, що за 

впливу дестабілізуючих чинників автоматично відбувається змінювання 

одного чи кількох параметрів стабілізатора, за якого забезпечується режим 

стабілізації напруги (струму) у колі навантаження – підтримується із зада-

ним ступенем точності на потрібному рівні. 

Існують два найпоширеніші способи стабілізації: параметричний і 

компенсаційний. 

За параметричного способу стабілізації керування виконавчим регу-

лювальним елементом виконується за допомогою того самого зовнішнього 

впливу, який порушує сталість вихідної стабілізованої величини напруги 

(струму) стабілізатора. Це призводить до змінювання надходження вели-

чини потоку електричної енергії,  яка надходить від джерела первинного 

живлення до кола навантаження. У параметричному стабілізаторі стабілі-

зуючі властивості визначаються характеристикою некерованого нелінійно-

го елемента і відсутні елементи, які вимірюють відхилення напруги (стру-

му) від заданого значення. Як регулятори в даних стабілізаторах викорис-

товуються елементи, які мають яскраво виражені нелінійні вольт-амперні 

характеристики (стабілітрони, варистори тощо). 

За компенсаційного методу стабілізації на виконавчий регулюваль-

ний елемент впливає сигнал розузгоджування, який визначається за раху-

нок вимірювання відхилення вихідної стабілізованої величини напруги 

(струму) від заданого значення та порівняння його з еталонною величи-

ною. Регулювальний елемент при цьому змінює режим роботи в такий 

спосіб що змінюється надходження потоку електричної енергії від джерела 

первинного живлення до кола навантаження і, як наслідок цього, забезпе-

чується компенсація відхилення величини напруги чи струму. 

У даних стабілізаторах обов'язково присутні пристрої керування ПК, 

які вимірюють величину відхилення стабілізуючого параметра. Вони фор-

мують сигнал керування регулювальним елементом в такий спосіб, щоби 

компенсувати вплив будь-яких дестабілізуючих чинників. 
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Залежно від режиму роботи регулювального елемента розрізнюють 

компенсаційні стабілізатори з неперервним регулюванням потоку електри-

чної енергії та з імпульсним регулюванням. 

Порівняння основних параметрів зазначених типів стабілізаторів на-

ведено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 – Порівняльне оцінювання стабілізаторів 

Параметр 
Стабілізатори  

з імпульсним регулюванням 

Стабілізатори  

з неперервним регулю-

ванням 

к.к.д. 65...92 % 25...50 % 

Мінімальне підви-

щення температури 
20...40 ºС 

50...100 ºС (залежить  

від способу  

відведення тепла) 

Рівень пульсації 20...50 мВ 

≤5 мВ (менше значення, іс-

тотно підвищить вартість 

схеми) 

Відносне змінювання 

вихідної напруги 
0,3 % (мінімальне) 

0,1 % (менше значення, іс-

тотно підвищить вартість 

схеми) 

Питома потужність 100... 300 Вт /дм
3
 15...60 Вт/дм

3
 

Захист від імпульс-

них завад у мережі 
60 дБ (мінімум) 

Як правило, менше ніж 

у імпульсних стабілізаторів 

Електромагнітне ви-

промінювання 

Потужне. Вимагає екрануван-

ня та фільтрації 
Практично відсутнє 

Надійність 

Велика кількість елементів 

знижує надійність. Використо-

вування інтегральних схем  

підвищує надійність. 

Залежить від температури. 

Підвищення робочої темпе-

ратури знижує надійність 

Вартість, об'єм і маса 

Більше (порівняно  

з неперервними).Знижуються  

зі збільшенням  

вихідної потужності 

Малопотужні стабілізатори 

мають меншу вартість  по-

рівняно з імпульсними 

 

Як видно з таблиці, стабілізатори з неперервним регулюванням ма-

ють більшу ефективність за невеликих потужностей стабілізації, а також 

там, де потрібні високий коефіцієнт стабілізації, низька величина пульса-

цій та електромагнітного випромінювання. 

Більшість сучасних стабілізаторів малої потужності є інтегральними. 

На рис. 2.26 наведено принципову схему мікросхем КР142ЕН1 та 

КР142ЕН2. 

Ці мікросхеми являють собою своєрідний “конструктор”, на базі яко-

го можна побудувати стабілізатор. Також випускаються функціонально за-

вершені стабілізатори, які, окрім високих показників якості стабілізації на-

пруги, мають функції захисту від короткого замикання в колі навантажен-

ня, захист від перевищення температури кристала та інші сервісні функції. 

Згадані мікросхеми випускаються в корпусі, який має всього три виводи 
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(ТО-220, КТ-26) і практично не потребує підмикання додаткових зовнішніх 

елементів. Схему такого стабілізатора на вихідну напругу +12 В на базі мі-

кросхеми КР142ЕН8Б (зарубіжний аналог L7812) наведено на рис. 2.27. 
 

 
Рисунок 2.26 – Мікросхема КР142ЕН1(2) – “конструктор” для ство-

рювання стабілізаторів 
 

 
Рисунок 2.27 – Стабілізатор напруги (з Uн = +12 В) на базі мікросхе-

ми КР142ЕН8Б 

2.5.2 Принципи функціонування компенсаційних стабілізаторів 

Існує два типи компенсаційних стабілізаторів: з послідовним  

(рис. 2.28, а та 2.29, а) і паралельним (рис. 2.28, б та 2.29, б) вмиканням ре-

гулювального елемента РЕ. Найпоширенішою є схема, зображена на рису-

нку 2.28, а. Стабілізатори з паралельним вмиканням регулювального еле-

мента (рис. 2.28, б) через надто низьке значення к. к. д. використовуються 

вельми рідко, переважно для стабілізації високої (понад 1кВ) напруги. 

Принципи функціонування компенсаційного стабілізатора з послідо-

вним вмиканням регулювального елемента (рис. 2.28, а) полягає у пере-

розподілі вхідної напруги Uвх на подільнику напруги, утворюваному внут-

рішнім опором RРЕ регулювального елемента й опором Rн навантаження. 

Змінюючи внутрішній опір RРЕ регулювального елемента, можна змінюва-

ти коефіцієнт передавання подільника напруги, а отже й величину вихідної 

напруги Uн у колі навантаження Rн.  
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а) 

 
б) 

 

Рисунок 2.28 – Компенсаційні стабілізатори напруги з послідовним (а) 

та паралельним (б) вмиканням регулювального елемента й навантаження 

 

Принципи функціонування компенсаційного стабілізатора з парале-

льним вмиканням регулювального елемента (див. рис. 2.29, б) є аналогічні, 

але тут подільник напруги утворено опорами Rд і паралельним поєднанням 

внутрішнього опору RРЕ регулювального елемента й опору навантаження 

Rн. 
На вхід схеми порівнювання СП (див. рис. 2.29) надходять два сиг-

нали: сигнал з виходу вимірювального елемента ВЕ, пропорційний до на-

пруги Uн навантаження, і сигнал з джерела опорної напруги (ДОН). Вихід-

ний сигнал схеми порівнювання, пропорційний щодо помилки вихідної 

напруги, через підсилювач постійного струму ППС подається на вхід ре-

гулювального елемента РЕ, змінюючи його внутрішній опір в такий спо-

сіб, щоб зменшити відхиляння напруги навантаження Uн від номіналу. Так 

здійснюється регулювання вихідної напруги стабілізатора. 

 

             
 

Рисунок 2.29 – До принципів функціонування компенсаційних стабі-

лізаторів з послідовним (а) й паралельним (б) вмиканням регулювального 

елемента та навантаження 
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Як регулювальний елемент РЕ найчастіш використовують біполярні 

транзистори. Як джерело опорної на-

пруги ДОН використовують термос-

табілізовані параметричні стабіліза-

тори. У якості СП та ППС може бути 

використано біполярні транзистори 

та операційні підсилювачі. Як прави-

ло, функції СП та ППС суміщено: їх 

виконує один елемент схеми. 

Розглянемо принцип роботи 

компенсаційного стабілізатора на-

пруги, схему якого зображено на 

рис. 2.30. 

Транзистор VT2 функціонує як 

регулювальний елемент РЕ. Транзис-

тор VT1 поєднує функції схеми порівнювання СП та підсилювача постій-

ного струму ППС. Джерело опорної напруги ДОН зібрано на елементах R5 

та VD1, які увімкнено за схемою параметричного стабілізатора напруги. 

Резистор R4 є колекторним навантаженням ППС. 

Напруга навантаження подається на базу транзистора VT1 через ви-

мірювальний елемент ВЕ – подільник напруги на резисторах R1…R3, на-

пруга на виході якого дорівнює 

 R3 R2 R1 

R2R3
UU ниж

нн , (2.48)   

де R2ниж – опір нижньої (за схемою) частини  резистора R2. 

Емітер транзистора VT1 підімкнено до джерела опорної напруги 

ДОН – стабілітрона VD1 – з вихідним рівнем напруги, рівним Uоп. Збіль-

шення напруги на навантаженні призведе до збільшення напруги поміж 

базою та емітером VT1, і до збільшення його струму бази. Оскільки струм 

Iк колектора VT1 є пропорційний до струму бази Iб, ( бк II , β – коефіці-

єнт підсилення струму транзистора VT1), то він також збільшиться. Це 

призведе до зменшення напруг колектор–емітер VT1 і база-емітер VT2. 

Зменшення напруги поміж базою та емітером VT2  призведе до зменшення 

струму колектора VT2, до збільшення спадання напруги на регулювально-

му елементі РЕ й до зменшення напруги на навантаженні до рівня, близь-

кого до номінального.  

Параметри стабілізатора залежать від способу живлення колекторно-

го кола ППС. Для підвищення стабільності вихідної напруги стабілізатора 

колекторне коло ППС може бути підімкнено через стабілізатор струму 

(рис. 2.31, а) або до окремого стабілізованого джерела живлення (рис. 

2.31, б). 

 
 

Рисунок 2.30 – Принципова 

схема стабілізатора напруги 
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Внутрішній вихідний опір перетворювача електричної енергії (ви-

прямляча, стабілізатора) є динамічним показником. Він зазначає наскільки 

зміниться напруга на виході пристрою за змінювання вихідного струму. 
 

  

а) Б) 

Рисунок 2.31 – Способи підвищення стабільності стабілізаторів: з 

використовуванням стабілізатора струму (а) та додаткового джерела жив-

лення (б) 

2.5.3 Показники якості стабілізатора 

Основними дестабілізуючими чинниками, які спричинюють відхи-

ляння ∆Uн = Uн – Uн ном від номінального значення Uн ном вихідної напруги 

Uн, є змінювання значення ΔUвх  вхідної напруги  та струму ΔIн наванта-

ження перетворювача: 

ΔUвх = Uвх – Uвх ном; ∆Uж = Uж – Uж ном; ΔIн = Iн ном – Iн .  

Їхні відносні величини – значення нестабільності визначаються у ви-

гляді 

Nвх = ΔUвх/Uвх ном;  Nж = ΔUж/Uж ном;  Ni = ΔIн/Iн ном.  

Якість стабілізації стабілізованих перетворювачів електричної енер-

гії оцінюється такими показниками якості:  

 величиною нестабільності (статичною помилкою) вихідної на-

пруги: 

Nн = ΔUн/Uн ном ; (2.49)  

 коефіцієнтами Кст стабілізації напруги за вхідною напругою 

Uвх за Iн = const: 

Кст = Nвх/Nн;   

 коефіцієнтом стабілізації напруги за струмом Iн навантаження 

за Uвх = const: 

Кстi = Ni/Nн;  
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 вихідним опором 

ннст / IUr . (2.50)   

Енергетичним показником якості, який оцінює функціонування пе-

ретворювачів електричної енергії, є коефіцієнт корисної дії η. Визначаєть-

ся як відношення корисної потужності Pн у навантаженні Rн до активної 

потужності Рвх = Рж, споживаної від джерела електричної енергії з нестабі-

лізованою напругою: 

; 100 0
0

вх

н

1
P

P
  

ннн IUP ; вхвхвх IUP . 

 

Чим менше є внутрішній динамічний опір, тим оптимальніше є дос-

ліджуваний пристрій – стабілізатор напруги (струму). В ідеальному випад-

ку для стабілізатора напруги 0 внr , а для стабілізатора струму внr . 

Коефіцієнт згладжування пульсацій засвідчує, у скільки разів відно-

сна величина пульсацій на виході стабілізатора є менша за відносну пуль-

сацію на вході стабілізатора.  

Коефіцієнт згладжування (зменшення змінної складової), який має 

стабілізатор, обчислюється за виразом 

вхн~

нвх~

UU

UU
КСГ , (2.51)   

де U~вх =U~ж, U~н – величини напруги (амплітудне значення) змінної 

складової відповідно на вході й виході стабілізатора. 

2.6 До дослідження джерел вторинного електроживлення  

з безтрансформаторним входом 

2.6.1 Завдання щодо перетворювання електричної енергії. Стру-

ктурні схеми перетворювачів електричної енергії 

Потребу перетворення електричної енергії зумовлено різноманіттям 

споживачів електричної енергії, їхньою специфікою, а часто різноманіттям 

джерел первинного електроживлення. Вимоги споживача щодо якості еле-

ктричної енергії джерела електроживлення також призводять до необхід-

ності її перетворювання. При цьому рід струму може бути змінено чи збе-

режено початковим. 

На рис. 2.32 наведено структурні схеми перетворювачів електричної 

енергії, які ілюструють особливості їхньої побудови, а на рис. 2.33 – діаг-

рами, які ілюструють характер електричних процесів, котрі в них протіка-

ють. 

У першій структурній схемі (рис. 2.32, а) реалізовується перетворен-

ня електричної енергії джерела первинного електроживлення ДПЕ пос- 
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Рисунок 2.32 – Структурні схеми перетворювачів електричної енергії 

 

тійного струму з напругою u1(t), частотою f1  = 0 на змінний струм з напру-

гою u2(t), частотою f2 0. Ця операція називається інвертуванням, а при-

стрій, який реалізує дане перетворення, дістав назву інвертор І. Основу йо-

го силового каналу становить ланка підвищеної частоти. У загальному ви-

падку напруга u2(t) на виході інвертора І може бути різної форми, напри-

клад прямокутною (рис. 2.33, б), синусоїдною (рис. 2.33, в). 

При змінюванні  значення вхідної напруги u1(t)  (східчасто – у мо-

мент часу t1 або лінійно – з моменту часу t2 (див. рис. 2.33, а), пропорційно 

й синфазно (див. рис. 2.33, б, в) відбуваються змінювання змінних напруг 

u2(t)) на виході інвертора І. 

Розглянемо два варіанти реалізації (див. рис. 2.32, б, в) процесу пере-

творювання постійного струму однієї напруги на постійний струм іншої 

напруги. 

Пристрої, які реалізують цей процес змінювання рівня (величини) 

постійної напруги, називаються перетворювачами постійної напруги ППН. 

У деяких літературних джерелах задля позначання даного виду перетво-

рювачів використовують такі назви, як “конвертор”, “трансформатор пос-

тійного струму” 
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Рисунок 2.33 – Діаграми напруг 

 

У першому випадку (рис. 2.32, б) пристрій містить дві ланки: ланка 

підвищеної частоти ЛПЧ і ланка постійного струму ЛПС. На відміну від 

схеми рис. 2.32, а, яка реалізує лише функцію інвертування, додавання 

ЛПС, яка складається з послідовно увімкнених випрямляча В та фільтра Ф, 

дозволяє перетворювати електричну енергію постійного струму на постій-

ний з іншим рівнем напруги. Схема пристрою має дві явно виражених лан-

ки: інвертор І – ланка підвищеної частоти, яка перетворює постійний 

струм на змінний, і ланка постійного струму, яка перетворює електричну 

енергію змінного струму на постійний. Як буде показано нижче, інвертор І 

у своєму складі може містити трансформатор, що дозволяє забезпечувати 

за необхідності й гальванічну розв'язку вхідних та вихідних кіл перетво-

рювача (і ДПЕ й навантаження). Напруга u2(t) = U2  = const за f2 = 0 на ви-

ході перетворювача може бути за рівнем як вище, так і нижче за u1(t) =  

= U1 = const. 

Пристрій другого типу (див. рис. 2.32, в) не містить у своєму складі 

інвертора і являє собою послідовне сполучення ланки підвищеної частоти 

ЛПЧ, функції якої виконує імпульсний регулятор ІР, і згладжувального 

фільтра Ф. Постійна напруга U1 джерела первинного електроживлення 

ДПЕ перетворюється імпульсним регулятором ІР на послідовність u20(t) 

прямокутних імпульсів (див. рис. 2.33, г), потім фільтр Ф відокремлює з 

них середнє значення u2(t) (див. рис. 2.33, д). При цьому рід струму не змі-

нюється, напруга u2(t) за величиною може бути від 0 дo U1 (якщо не врахо-

вувати спадання напруги на ІР та Ф) в понижувальній схемі ІР. В підви-
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щувальній схемі ІР забезпечується U2 > U1, а в полярно-інвертувальній по-

лярність напруги U2 змінюється на протилежну, при цьому |U2| < > U1. 

Змінний струм однієї частоти (наприклад 50, 400, ... Гц) може бути 

перетворено на змінний струм іншої частоти (як правило, більш високої: 

десятки, сотні кілогерців) за допомогою напівпровідникового перетворю-

вача частоти. Співвідношення частот вхідної й вихідної напруг може бути 

фіксованим і змінним. Перше  притаманне для побудови джерел вторинно-

го електроживлення з безтрансформаторним входом, а друге, наприклад, – 

для регулювання швидкості обертання асинхронних електродвигунів. 

У схемі перетворювача частоти, зображеній на рис. 2.32, г, можна 

виділити ланку постійного струму ЛПС, яка складається з випрямляча В та 

фільтра Ф, і ланку підвищеної частоти ЛПЧ – з інвертора І. На вхід ви-

прямляча В надходить змінна напруга U1 з частотою f1. Вона випрямляєть-

ся випрямлячем В, згладжується фільтром Ф і надходить на вхід інвертора 

І (ланки підвищеної частоти ЛПЧ). Інвертор І перетворює постійну вхідну 

напругу на змінну з частотою f2  f1. У загальному випадку частота  f2 мо-

же не дорівнювати  f1. 

Якщо в схемі рис. 2.32, в, яка є перетворювачем частоти ПЧ, на вихід 

підімкнути ланку постійного струму ЛПС2 з послідовно сполучених ви-

прямляча В2 та фільтра Ф2, здобудемо схему побудови перетворювача 

змінної напруги з напругою u1(t) і частотою f1 на постійну u2(t) = U2 = const 

з нульовою частотою (f1 = 0). Такі структури (рис. 2.32, д) є базою побудо-

ви джерел вторинного електроживлення з безтрансформаторним входом 

БДВЕ. Підвищення робочої частоти (понад 100 кГц) у проміжній ланці пі-

двищеної частоти дозволяє значно зменшити об'єм і масу джерела вторин-

ного електроживлення і набути високих техніко-економічних показників. 

Всі структурні схеми на рис. 2.32 містять у своєму складі ланку під-

вищеної частоти ЛПЧ, яка перетворює електричну енергію постійного 

струму на електричну енергію змінного (див. рис. 2.32, а, б, г) або постій-

ного струму (див. рис. 2.32, в, д). 

Наведені структурні схеми (див. рис. 2.32) і діаграми (див. рис. 2.33) 

відбивають лише варіанти перетворювання електричної енергії. Поряд з 

цим на практиці часто виникає завдання регулювання потоку електричної 

енергії, яка надходить від ДПЕ до навантаження з метою стабілізації чи то 

змінювання за певним законом вихідної напруги (струму). У цих випадках 

до схем рисунка 2.32 впроваджують спеціальні регулятори або їхні функції 

поєднуються в одному зі структурних вузлів схеми. 

На сьогодні виникла тенденція підвищення частоти перетворювання 

електричної енергії. Частота перетворювання може становити від одиниць 

кілогерців до десятків мегагерців. Це сприяє зменшенню габаритів, маси 

окремих реактивних елементів, а отже й пристроїв перетворювання елект-

ричної енергії в цілому. 
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У системах електропередавання та електропостачання використову-

ються інвертори, ведені мережею. Наприклад, при узгоджуванні двох ене-

ргосистем з відрізнюваними параметрами (за стабільністю чи то значенням 

частоти) використовуються випрямно-інверторні підстанції. Змінна напру-

га однієї енергосистеми випрямляється і у вигляді постійного струму пода-

ється на інвертор, який перетворює її на змінний струм, що передається 

іншій енергосистемі з частотою цієї системи. 

Електроживлення змінним струмом технічних засобів зв'язку, систем 

опрацьовування, зберігання й розподілу інформації з використовуванням 

ЕОМ, систем аварійного освітлення, контролю й захисту різних об'єктів 

(атомних електростанцій, промислових підприємств й ін.) припускає пере-

рву в електропостачанні на вельми короткий час (частки секунд, десятки 

секунд), а в деяких випадках зовсім не припускає його. 

Зазначений режим забезпечують агрегати безперебійного живлення 

на базі автономних інверторів та різного роду накопичувачів електричної 

енергії (акумуляторних батарей чи електрохімічних джерел постійного 

струму). За перерв в електропостачанні промислової мережі до запуску ре-

зервних джерел електропостачання споживачі забезпечуються електроене-

ргією від автономних інверторів, які перетворюють електроенергію зазна-

чених накопичувачів. 

В автономних електросистемах з виходом постійного струму авто-

номні інвертори є необхідною складовою частиною. Тут електрична енер-

гія постійного струму первинного джерела електроживлення (наприклад 

електрохімічного генератора)  перетворюється за допомогою автономного 

інвертора на електроенергію змінного струму з відповідними параметрами 

промислової мережі. Вихідна потужність таких інверторів може становити 

від одиниць до кількох десятків кіловат. 

Низка споживачів електричної енергії використовує електроенергію 

у вигляді змінного струму з частотою, відмінною від 50 Гц. У цих випад-

ках для електропостачання застосовуються перетворювачі частоти. 

Перетворювачі частоти набули широкого застосовування в авіацій-

ній і в космічній техніці, де вельми часто використовують електропоста-

чання змінним струмом з частотою 400 Гц. 

Автономні інвертори використовуються як проміжна ланка не тільки 

в перетворювачах частоти, але й у перетворювачах постійного струму. Це 

зумовлено тим, що підвищення робочої частоти перетворювача дозволяє 

значно зменшити масу й габарити пристрою в цілому. 

Пристрої сучасної силової перетворювальної техніки дозволяють ке-

рувати потоками електричної енергії не тільки з метою її перетворювання з 

одного виду на інший, але й для розподілу й організації швидкодіючого 

захисту електричних кіл. 

Силові пристрої перетворювальної техніки використовуються на ма-

лі, середні й великі потужності. Вони перекривають широкі потреби прак-
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тики: для засобів зв'язку, тягових підстанцій, електрифікованого залізнич-

ного транспорту, регульованого електроприводу, хімічних та металургій-

них підприємств, живлення різних підйомників, ліфтів, магнітних кранів, у 

системах електроживлення та електропостачання різних об'єктів, у при-

строях автоматики та автоматичного регулювання тощо. 

2.6.2 Джерела вторинного електроживлення з безтрансформато-

рним входом. Принципи побудови та функціонування 

Функціональну схему стабілізованого імпульсного джерела вторин-

ного електроживлення з безтрансформаторним входом БДВЕ зображено 

на рис. 2.34.  

 

 
 

Рисунок 2.34 – Функціональна схема джерела живлення 
 
Схема містить у собі такі блоки: 

 запобіжне коло ЗК; 

 фільтр високочастотних завад ФЗ; 

 вхідний (мережний) випрямляч В1; 

 вхідний  згладжувальний фільтр Ф1; 

 інвертор І, до складу якого входить трансформатор Т; 

 вихідний випрямляч В2; 

 вихідний згладжувальний фільтр Ф2; 

 пристрій  (схема) керування ПК; 

 коло від’ємного зворотного зв'язку ВЗЗ; 

 малопотужне джерело вторинного електроживлення ДВЕ; 

 драйвери Д. 
Вхідна змінна напруга  u1(t) низької частоти (наприклад напруга uм(t) 

мережі з частотою fм мережі 50 Гц (промислової мережі) або 400 Гц (бор-
тової мережі)) через запобіжне коло ЗК та фільтр ФП високочастотних за-
вад потрапляє на вхідний випрямляч В1.  

Вхідний випрямляч В1 виконано за мостовою схемою випрямляння. 
На його виході має місце пульсуюча напруга із частотою пульсації удвічі 
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більше за частоту мережі. На рис. 2.34 подано випадок використання як 
джерела первинного електроживлення промислової мережі з напругою 
220 В й частотою 50 Гц. При цьому на виході вхідного випрямляча В1 час-
тота пульсації випрямленої напруги становитиме 100 Гц. Вхідний згла-
джувальний фільтр Ф1 згладжує пульсації випрямленої напруги. 

Постійна напруга з виходу згладжувального фільтра Ф1 надходить 
на вхід інвертора І, який перетворює її на змінну. Частота напруги на ви-
ході інвертора І визначається пристроєм керування ПК. Вона значно пере-
вищує частоту джерела первинного електроживлення. Сучасні інвертори 
працюють у діапазоні частот 10 кГц…3 МГц. Типова частота роботи інвер-
тора становить 50…100 кГц. Змінна напруга перетворюється за величиною 
за допомогою високочастотного трансформатора Т. Змінна вихідна напру-
га трансформатора Т випрямляється вихідним випрямлячем В2 і згладжу-
ється вихідним згладжувальним фільтром Ф2.  

Оскільки трансформатор Т та вихідний згладжувальний фільтр Ф2 
працюють на високій частоті, їхні масогабаритні показники є значно мен-
ше порівняно з аналогічними показниками традиційних низькочастотних 
трансформатора й фільтра, які працюють на частоті промислової мережі 
50 Гц. Незважаючи на використовування такого складного, на перший по-
гляд, способу побудови джерела вторинного електроживлення, це сприяє 
зменшенню його маси та габаритів й, відповідно, позитивно впливає на йо-
го вартість. 

Стабілізація напруги в колі навантаження забезпечується пристроєм 
керування ПК за допомогою одного з відомих методів регулювання, на-
приклад, з використанням методу широтно-імпульсної модуляції (ШІМ). 
Пристрій керування ПК забезпечує й захист від короткого замикання в на-
вантаженні, виходу напруги джерела первинного електроживлення за межі 
припустимих значень. Сучасні пристрої керування – контролери – забезпе-
чують і режим м'якого запуску, контролю “мертвого часу” (забезпечення 
гарантованої паузи поміж вимиканням транзистора одного плеча та вми-
канням транзистора іншого плеча інвертора І). Коло від’ємного зворотного 
зв'язку ВЗЗ забезпечує передавання інформації про величину напруги на 
навантаженні до пристрою керування ПК. 

Драйвери Д силових ключів перетворюють сигнали на виході при-
строю керування на сигнали, потрібні для роботи потужних силових ключів. 

Драйвери Д виконують функції узгодження вихідних сигналів мало-
потужного пристрою керування ПК  з вхідними колами силових комутува-
льних елементів (силових ключів) інвертора І.  

Малопотужне джерело вторинного електроживлення ДВЕ забезпечує 
електричною енергією пристрій керування ПК та драйвери.  

Принципову електричну схему джерела живлення вторинного елект-

роживлення з безтрансформаторним входом БДВЖ, відповідно функціо-

нальній схемі рис. 2.34, наведено на рис. 2.35. 
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Запобіжне коло ЗК зображено на рис. 2.36, а. Воно складається із за-
побіжника F1 та терморезистора R1. Запобіжник призначено для захисту 
джерела первинного електроживлення від короткого замикання за виник-
нення несправностей діодів вхідного випрямляча В1, конденсаторів фільт-
ра ФЗ імпульсних завад, вхідного згладжувального фільтра Ф1 або сило-
вих транзисторів інвертора І. Терморезистор R1 обмежує струм через діо-
ди вхідного випрямляча В1 при підмиканні джерела до мережі змінного 
струму – промислової мережі. Оскільки конденсатор вхідного фільтра Ф1 
перебуває (до підмикання до мережі) у розрядженому стані, то він створює 
режим, еквівалентний до режиму короткого замикання. Опір терморезис-
тора в холодному стані становить приблизно 5...10 Ом. Це дозволяє обме-
жити максимальний струм, споживаний з мережі при підмиканні розгляну-
того джерела вторинного електроживлення. Далі, при протіканні струму 
через терморезистор останній розігрівається і його опір зменшується. Піс-
ля запуску джерела живлення опір терморезистора практично не впливає 
на роботу схеми. 

Фільтр імпульсних завад ФЗ зображено на рис. 2.36, б. 
 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 2.36 – Запобіжне коло ЗК (а) та фільтр ФЗ імпульсних  

завад (б) 

 

Він перешкоджає проходженню високочастотних імпульсних завад 

від джерела первинного електроживлення до джерела вторинного елект-

роживлення БДВЕ, а також завад, які виникають унаслідок роботи джере-

ла БДВЕ, до джерела первинного електроживлення. 

Ланку постійного струму ЛПС1 (вхідні випрямляч В1 та згладжува-

льний фільтр Ф1) – зображено на рис. 2.37. Випрямляч В1 містить діоди 

VD1…VD4. Його виконано за однофазною мостовою схемою. Випрямляч 

працює на ємнісне навантаження, тому що вхідний фільтр Ф1 є ємнісним: 

утворений тільки конденсатором С4. Резистор R2 призначено для розряду 

конденсатора С4 після вимикання джерела живлення БДВЕ від промисло-

вої мережі. На роботу схеми він практично не впливає, тому що є високоо-

мним. 

Інвертор І зображено на рис. 2.38. Його виконано за мостовою схе-

мою. 
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Рисунок 2.37 – Ланка постійного струму ЛПС1 (вхідні випрямляч В1 

та згладжувальний фільтр Ф1) 

 
 

Рисунок 2.38 – Інвертор І 

 

Як силові ключі використовуються польові транзистори з ізольованим 

затвором (MOSFET) IRF840. Коло R11, C5 є демпфіруючим і призначене 

для зменшення викидів напруги на стоках силових транзисторів внаслідок 

присутності в трансформаторі ТV1 індуктивностей розсіювання. Низькоом-

ний резистор R8 виконує функцію давача струму силових ключів. Формова-

ний на ньому сигнал надходить на пристрій керування ПК. При цьому за-

безпечується вимикання силових транзисторів VT1…VT4 у разі перевищен-

ня струму, який протікає через них, більш припустимого рівня. 
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Ланку постійного струму 

ЛПС2 (вихідний випрямляч В2 та 

вихідний згладжувальний фільтр 

Ф2) – зображено на рис. 2.39. 

Випрямляч В2 також (як і випря-

мляч В1) побудовано за мосто-

вою схемою випрямляння, але, на 

відміну від вхідного, працює на 

індуктивне навантаження. Як ви-

прямні діоди доцільно викорис-

товувати високочастотні діоди 

Шотткі або діоди з дифузією зо-

лота. Цим досягається підвищен-

ня к. к. д. джерела БДВЕ. 

Пристрій керування ПК зображено на рис. 2.40. Його виконано на 

базі контролера SG3524. Аналогічні контролери випускають більшість 

провідних фірм з виробництва мікросхем, такі як Motorola, Texas 

Instrument та інші. У СНД аналогічна мікросхема має назву К1114ЕУ1. Ді-

аграми роботи цієї мікросхеми зображено на рис. 2.41. Частота роботи ге-

нератора задається елементами R14, C6. На конденсаторі С6 формується 

пилкоподібна напруга uп(t), необхідна для роботи ШІМ-компаратора. Еле-

менти С7, R17 перешкоджають самозбудженню мікросхеми на високих ча-

стотах. 

 
 

Рисунок 2.40 – Пристрій керування ПК 

 

 
 

Рисунок 2.39 – Ланка постійного стру-

му ЛПС2 (вихідні випрямляч В2 та 

згладжувальний фільтр Ф2) 



 87 

 
 

Рисунок 2.41– Діаграми роботи пристрою керування ПК 

 

Подільник напруги, утворений елементами R16, R18, задає опорну 

напругу на неінвертувальному вході підсилювача сигналу помилки. Вихо-

ди підсилювача сигналу помилки та обмежувача струму поєднано в такий 

спосіб щоб рівень напруги на неінвертувальному вході ШІМ-компаратора 

дорівнював найменшій з вихідних напруг зазначених підсилювачів. За до-

помогою ключа SW1 забезпечується блокування мікросхеми (блокування 

відбувається при подаванні високого рівня на вивід 10). 

 

Резистори R19, R20 є навантаженням вихідних транзисторів мікрос-

хеми відповідно u111(t) (вихід А) і u114(t) (вихід В). Зазначені транзистори 

увімкнено за схемою зі спільним колектором. Від джерела опорної напруги 

ПК виробляється стабільна напруга +5 В для живлення як внутрішніх вла-

сних вузлів мікросхеми ПК, так і для зовнішніх. 

 

Драйвери Д силових ключів інвертора І потрібні для перетворювання 

малопотужних сигналів з виходу пристрою ПК на більш потужні сигнали, 

потрібні для керування силовими ключами інвертора І. Більш того, при 

цьому забезпечується й узгодження верхніх (за схемою) транзисторів VT1, 

VT3 інвертора І, які перебувають під високим потенціалом. Зазвичай для 

цієї мети використовуються спеціальні сигнальні трансформатори. У да-

ному джерелі живлення використовуються спеціалізовані мікросхеми 

драйверів IR1201 (DA2, DA3) фірми International rectifier. Схему драйверів 

силових ключів зображено на рис. 2.42. 

 

Для формування джерела живлення кола затвору верхніх (за схемою) 

транзисторів використовуються елементи VD6, C8 (для DA2) та VD7, C9 

(для DA3). Схему з вихідними ключами драйвера Д та силовими ключами 

VT1, VT2 інвертора І наведено на рис. 2.43.  
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Рисунок 2.42 – Драйвери Д силових ключів інвертора І 

 

 
 

Рисунок 2.43 – До принципу роботи драйвера 

 

При вмиканні нижнього силового транзистора VT2 нижній (за схе-

мою) вивід конденсатора С8 підмикається до негативного виводу джерела 

12 В і забезпечується заряд (накопичення енергії) конденсатора С8 до на-

пруги джерела живлення драйвера +12 В. При переході до закритого не-

провідного стану нижнього силового транзистора VT2 діод VD6 перехо-

дить також до закритого непровідного стану – до нього прикладається зво-

ротна напруга. Це перешкоджає розряджанню конденсатора С8. Електрич-

на енергія конденсатора С8 (з напругою приблизно рівною напрузі джере-

ла живлення драйвера) використовується для керування верхнім силовим 

транзистором VT1. Отже, живлення кола затвору верхнього транзистора 

забезпечується за рахунок періодичного перезаряджання  конденсатора С8. 
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Це відновлюється щоразу при відкриванні нижнього силового транзистора 

VT2. 

Коло від’ємно зворотного зв'язку ВЗЗ потрібне для передавання ін-

формації про величину вихідної напруги Uн кола навантаження джерела 

БДВЕ до пристрою керування ПК. При цьому потрібне й забезпечення га-

льванічної розв'язки вхідних та вихідних кіл. 

Схему цього вузла зображено на рис. 2.44. Гальванічна розв'язка  

 

 
 

Рисунок 2.44 – Коло від’ємного зворотного зв'язку ВЗЗ 

 

забезпечується оптопарою DA4. Керований стабілітрон DA5 TL431 потрі-

бен для забезпечення необхідної лінійності коефіцієнта передавання вузла. 

Схему малопотужного джерела електроживлення ДВЕ пристрою 

керування ПК та драйверів Д зображено на рис. 2.45. Схема підмикається  

 

 
 

Рисунок 2.45 – Схема малопотужного ДВЕ 

 

до двох джерел напруги: до виходу вхідного згладжувального фільтра Ф1 і 

до обмотки W2 трансформатора ТV1. При функціонуванні БДВЕ на виході 

згладжувального фільтра Ф1 має місце постійна напруга порядку +308 В. 

На обмотці W2 трансформатора TV1 при цьому має місце змінна напруга 
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прямокутної форми з амплітудою порядку 24 В. Основним джерелом жив-

лення пристрою керування ПК та драйверів Д силових ключів є трансфор-

матор ТV1. Електроживлення по колу +308 В використовується короткоча-

сно – лише під час запуску. 

 

Мікросхема пристрою керування ПК забезпечує споживання струму 

під час запуску незначної величини, і тому потужності, забезпечуваної ко-

лом +308 В, вистачає для запуску в роботу БДВЕ. Після запуску, коли 

струм споживання мікросхеми пристрою керування збільшується, її елект-

роживлення забезпечується від більш потужного джерела електричної ене-

ргії – від трансформатора ТV1. Стабілітрон VD5 забезпечує обмеження ви-

хідної напруги схеми. Вихідна напруга схеми малопотужного ДВЕ стано-

вить +12 В. 

2.7 До дослідження пристроїв та систем електроживлення моду-

льної структури (факультативна робота студентів – УДРС, НДРС) 

На практиці в силовій перетворювальній техніці широко використо-

вуються паралельні й послідовні сполучення, як на рівні окремих елемен-

тів, силових напівпровідникових приладів, так і на рівні складних пристро-

їв і систем. Основними причинами цього є обмеження щодо навантажува-

льної здатності елементів та пристроїв, прагнення до уніфікації й підви-

щення надійності тощо. І хоч би як оптимізувалися параметри елементної 

бази пристроїв та систем електроживлення, завжди існуватиме й потреба у 

більш широкій уніфікації пристроїв електроживлення, розширенні їхньої 

номенклатури й функціональних можливостей, обмеженні на максимальну 

частоту перетворювання, навантаження елементів за струмом, напругою, 

потужністю й т. ін. 

 

2.7.1 Пристрої та системи модульної структури. Принципи побу-

дови та функціонування 

Давно відоме є виконування пристроїв силової перетворювальної те-

хніки з кількох, меншої потужності (наприклад за паралельної роботи на 

спільне навантаження випрямлячів, перетворювачів постійної напруги, 

джерел вторинного електроживлення). Використання в них можливостей 

від’ємного зворотного зв'язку дозволяє ефективно розв’язувати проблему 

коефіцієнта використовування елементів за струмом, напругою та потуж-

ністю. У зв'язку з низьким коефіцієнтом використання кожного елемента 
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за струмом, напругою та потужністю (через технологічний розкид і нелі-

нійність відповідних характеристик елементів) вихідна потужність при-

строю з паралельним (послідовним) вмиканням однотипних елементів бу-

де менше за потужність аналогічного, побудованого з окремих блоків з тих 

самих елементів, пристрою за паралельного (послідовного) вмикання бло-

ків перетворювання. 

 

Окрім збільшення навантажувальної здатності силових комутуваль-

них елементів та пристроїв перетворювання, паралельне й послідовне спо-

лучення забезпечує набуття таких позитивних властивостей: 

 

 збільшення к.к.д. пристроїв шляхом використовування напівп-

ровідникових пристроїв менш потужних, але таких, що мають 

більш оптимальні за потужні параметри й розвантаження їх за 

струмом; 

 

 збільшення надійності за допомогою впровадження незначної 

надлишковості й відповідного резервування (впровадження ре-

зервної надлишковості за методом глибокого секціонування на 

рівні пристрою-модуля дозволяє за незначного збільшення ва-

ги елементів перетворювача забезпечити необхідний рівень 

надійності); 

 

 використання функціонально-вузлового методу конструюван-

ня, який дозволяє скоротити тривалість процесу розробляння й 

виготовляння за зменшення технологічних витрат на виробни-

цтво перетворювачів електричної енергії (паралельним і послі-

довним підмиканням уніфікованих і стандартних вузлів та 

пристроїв у вигляді окремих модулів досягається розширенням 

номенклатурного ряду комбінованих за потужністю та якістю 

електричної енергії пристроїв, систем електроживлення й елек-

тропостачання більшої потужності). 

 

Отже шляхом поєднання великої кількості (N) однакових взаємоза-

мінних силових каналів – модулів – можна реалізувати імпульсний перет-

ворювач електричної енергії ПЕЕ модульної (матричної) структури значно 

більшої потужності із зазначеними вище позитивними властивостями. Такі 

перетворювачі ПЕЕ називають також багатосекційними. Використовувані 

в них силові канали (СК) являють собою самостійні функціонально завер-
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шені пристрої – перетворювачі постійної напруги будь-якого відомого ти-

пу. Вхідні кола СК можуть під’єднувати паралельно або послідовно до пе-

рвинного джерела, а вихідні – до навантаження.  

 

На рис. 2.46 наведено деякі можливі варіанти структурної побудови 

ПЕЕ – пристроїв та систем електроживлення з такими перетворювачами. 

У табл. 2.2 подано основні типи (y) найбільш відомих технічних розв’язків 

перетворювачів постійної напруги, які можуть бути використані в якості 

СК більш потужних перетворювачів рис. 2.46 з гальванічним зв'язком вхі-

дних і вихідних кіл (однотактні СК: знижувальний (y = 1), підвищувальний 

(y = 2), полярно-інвертувальний (y = 3)), з гальванічним розподілом (одно-

тактні СК: з прямим вмиканням діода (y = 4), зі зворотним вмиканням діо-

да (y = 5); двотактні СК: з виводом середньої точки трансформатора (y = 6), 

мостовий (y = 7), і півмостовий – (y = 8)). 

 

Система електроживлення рис. 2.46, а містить джерело 10 первинно-

го електроживлення постійної напруги ДПЕ, перетворювач постійної на-

пруги – DC–DC конвертор (DC–DC Converter) 12 і навантаження 14. Сис-

тема електроживлення рис. 2.46, б містить R (де R = 2, 3, …) джерел пер-

винного електроживлення: 10(1), 10(2), … 10(R), DC–DC конверторів: 

12(1), 12(2), … 12(R), одне навантаження 14. Система електроживлення 

рис. 2.46, в містить одне джерело первинного електроживлення 10, Р DC–

DC конверторів: 12(1), 12(2), … 12(Р) і Р навантажень: 14(1), 14(2), … 

14(Р). 

 

У загальному випадку DC–DC Converters 12 може бути виконано у 

вигляді традиційних перетворювачів постійної напруги з однофазним 

принципом перетворювання електричної енергії. При цьому кожний з  

DC–DC Converters 12 рис. 2.46 має один імпульсний канал, який перетво-

рює й регулює електричну енергію джерела первинного електроживлення 

10 на енергію з параметрами, необхідними для навантаження 14. 
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Рисунок 2.46 – Структурні схеми систем електроживлення 
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Таблиця 2.2 – Силові канали імпульсних перетворювачів модульної 

структури 

Однотактні Двотактні 

 
1. Знижувальний 

 
6. Із виводом середньої точки транс-

форматора 
 

2. Підвищувальний 

 
7. Мостовий 

 
3. Полярно-інвертувальний 

 
4. З прямим вмиканням діода 

 
8. Півмостовий 

 
5. Зі зворотним вмиканням діода 
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На рис. 2.47 наведено системи електроживлення з DC–DC Converters 

12. Кожна з них містить велике число (N) однакових взаємозалежних сило-

вих каналів (CК): 16(1), 16(2), … 16(N). З силових каналів 16(1), 16(2), … 

16(N) модулів реалізується DC–DC Converter 12 – імпульсний перетворю-

вач модульної (матричної) структури значно більшої потужності з низкою 

позитивних властивостей: збільшеною навантажувальною здатністю сило-

вих комутувальних елементів, високим коефіцієнтом корисної дії, надійні-

стю, технологічністю. При цьому збільшення загального діапазону функ-

ціонування системи електроживлення за струмом, потужністю та напругою 

досягається шляхом підмикання додаткових модулів, а зменшення тимча-

сового показника недієздатності енергосистеми – за рахунок швидкої замі-

ни ушкодженого модуля. 
 

  

  

Рисунок 2.47 – Варіанти вмикання вхідних та вихідних кіл силових 

каналів в DC–DC Converters модульної структури 

 

Використовувані в DC–DC Converters 12 силові канали являють со-

бою самостійні функціонально завершені пристрої – перетворювачі пос-

тійної напруги будь-якого відомого типу, із застосуванням кожної з відо-

мих схем одно- та двотактних конвертерів постійної напруги, застосовува-

них в однофазних пристроях з імпульсним перетворюванням електричної 

енергії. 

Вхідні кола силових каналів 16 можуть підмикатися (рис. 2.47) пара-

лельно або послідовно щодо первинного джерела електроживлення 10, а 

вихідні – до навантаження 14. 
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2.7.2 Особливості електричних процесів пристроїв та систем мо-

дульної структури 

Розрізняють асинхронне, синфазне й багатофазне функціонування 

СК у структурах, показаних на рис.2.45, 2.46 та 2.47. 

Асинхронне функціонування характеризується відсутністю "прив'яз-

ки" електричних процесів у СК до єдиної опорної частоти. Внаслідок цього 

в колах навантаження й живлення з'являються низькочастотні биття напру-

ги (струму), що утруднює їхню фільтрацію, призводить до збільшення га-

баритів та маси згладжувальних фільтрів. 

За однофазного режиму роботи перетворювача модульної структури 

– ОІП DC–DC Converters 10 (за синфазної роботи силових каналів 16  

рис. 2.48, а) силові канали 16 комутуються одночасно і електричні процеси 

(струми, напруги, потужності) в однотипних елементах схеми є синхронні 

та синфазні а часовий зсув поміж ними є відсутній: Δtк = 0. 
 

    
 

Рисунок 2.48 – Структурні схеми DC–DC Converters з однофазним 

(а) та багатофазним (б) принципом перетворювання електричної енергії 

 

Наприклад, для схем рис. 2.47 та 2.48 струми у вхідних 20(1) (iж1, iж2 … 

iжN) та вихідних 20(2) колах (iн1, iн2 … iнN) складаються і мають в N разів бі-

льші постійні (відповідно Iж, Iн) та змінні ΔIж, ΔIн складові  (рис. 2.49, б та 

г відповідно), чим однойменні складові струмів в окремо взятому ΔIжk, ΔIнk 

k-тому силовому каналі (k = 1, 2 … N, де k – номер силового каналу). 

Зберігання параметрів електричних процесів в окремо взятому сило-

вому каналі незмінними (рис. 2.49), але зміщеними відносно один одного в 

часі призводить до істотного змінювання процесів (струмів: iбж(t), iбж(t) – 

рис. 2.49, в, д) на вході 20(1) і виході 20(2) DC–DC Converters 12 – у спіль-

них колах протікання електричних процесів. 
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Рисунок 2.49 До принципів перетворення електричної енергії DC–DC 

Converters модульної структури на базі силових каналів підвищувального 

типу з ШІМ  регулюванням: структурна схема (а); діаграми з однофазним 

(б, г) та багатофазним (в, д) принципами перетворювання 
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Струми, споживані від джерела первинного електроживлення 10, на-

приклад по колах на вході 20(1) й на виході 20(2) DC–DC Converter 12 (ві-

дповідно iбж(t), iбн(t)) мають істотно менший рівень змінної складової. Бі-

льше того, частота пульсацій збільшується в N разів, а їхній рівень може 

бути нульовим (рис. 2.49, в). Підсумовування в колах 20 зміщених у часі 

електричних процесів має ефект фільтрації (див. рис. 2.49, в,д). І відбува-

ється це не за рахунок збільшення частоти перетворювання або (та) підви-

щення параметрів згладжувальних фільтрів.  

Проілюструємо це на прикладі DC–DC Converter схеми рис. 2.49, а й 

залежностей рис. 2.50, які відбивають особливості його роботи за однофаз-

ного й багатофазного принципів перетворювання. За однофазного принци-

пу перетворювання електричної енергії в DC–DC Converter, виконаному 

відповідно до рис. 2.49, а, силові канали 16 комутируються одночасно й 

електричні процеси в однотипних елементах схеми є синхронні й синфазні 

(див. рис. 2.49, б, г). 

 
 

Рисунок 2.50 – Залежності від коефіцієнта заповнення розмаху пуль-

сації струмів на вході (а) і виході (б) та коефіцієнтів пульсацій на вході (в) 

і виході (г) відповідно за однофазного Iож, Iон (Кжо, Кно) та багатофазного 

Iбж, Iбн (Кжн, Кнб) принципах перетворювання для Lнk = 500 мкГн,  

Uнk= 400 В 

 

При зберіганні незмінної потужності в колі 20 навантаження в окре-

мо взятому силовому каналі 16, рівної 200 Вт, збільшення кількості сило-

вих каналів до N = 4 (Рн = 800 Вт), N = 8 (Рн = 1600 Вт) призводить до збі-

б

) 
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льшення пропорційно пульсації струмів на вході ΔIж = ΔIож = Iоп (див. рис. 

2.50, а) та виході ΔIн = ΔIон (див. рис. 2.50, б). 

 

Зберігання параметрів електричних процесів в окремо взятих сило-

вих каналах 16 незмінними, але зміщеними (рис. 2.49, г, д) один відносно 

одного в часі призводить до істотного змінювання процесів на вході iбж(t) 

(рис. 2.49, в) і виході (рис. 2.49, г). Зі збільшенням числа N силових моду-

лів 16 відбувається збільшення вихідної потужності DC–DC Converter 12 

до 800 Вт (за N = 4), до 1600 Вт (за N = 8) (див. рис. 2.50). При цьому рівні 

змінних складових струмів на вході ΔIбж  = ΔIбп (рис. 2.50, а) не тільки не 

збільшуються, а зменшуються, навіть  порівняно з рівнями змінних скла-

дових ΔIжk, споживаних окремо взятими силовими каналами 16. Рівні 

змінних складових струмів на виході ΔIбж зі збільшенням кількості сило-

вих каналів (N = 4, 8 – рис. 2.50, б) залишаються незмінними, такими що 

дорівнюють змінній складовій струму ΔIжk окремо взятого силового кана-

лу 16. Окрім того, за багатофазного принципу перетворювання електричної 

енергії відбувається й збільшення частоти пульсації в N разів. І відбуваєть-

ся це не за рахунок збільшення частоти перетворювання в окремо взятих 

силових каналах 16. Для розглянутого DC–DC Converter на рис. 2.50, в, г 

наведено залежності коефіцієнтів пульсації на вході (Kжо та Kжб) і виході 

(Kно, Kнб) – відповідно для однофазного й багатофазного принципів перет-

ворювання електричної енергії. 

 

Ефективність фільтрації змінної складової (у колах 20) у перетворю-

вачах з багатофазним принципом перетворювання залежить від симетрії 

електричних процесів у силових каналах. Тут термін "симетрія електрич-

них процесів" вживається для позначання ідентичності електричних проце-

сів в окремо взятих силових каналах та їхнього рівномірного зсуву в часі 

відносно один одного. 

 

При відхиленні одного з параметрів в одному силовому каналі (на-

приклад у другому силовому каналі – рис. 2.51: струму навантаження ΔIн2, 

індуктивності ΔLн2 дроселя силового згладжувального фільтра, часового 

зсуву Δtс2 і напруги ΔUж2  джерела первинного живлення) за зберігання па-

раметрів решти силових каналів (першого, третього та четвертого) іденти-

чними й відповідними ідеальному випадку змінюється характер електрич-

них процесів у спільних колах 20 (див. рис. 2.46, а) підсумовування стру-

мів (напруг) окремо взятих силових каналів. 
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Рисунок 2.51 – Діаграми, які ілюструють характер електромагнітних 

процесів в DC–DC Converters модульної структури з однофазним (ОІП) та 

багатофазним (БІП) принципами перетворювання з кількістю силових ка-

налів N = 4 за відхилення на 30 %, у силовому каналі №2: струму наванта-

ження (а – ОІП, д – БІП), індуктивності Lн2 (б – ОІП, е – БІП), часового 

зсуву Δtс2 (в – ОІП, ж – БІП) та напруги Uж2 первинного джерела живлен-

ня (г – ОІП, з – БІП) 

 

З аналізу електромагнітних процесів (рис. 2.50) випливає, що й за їх-

ніх відхилянь від ідеального випадку багатофазний принцип перетворю-

вання електричної енергії зберігає переваги порівняно з однофазним. Од-

нак це призводить до збільшення рівня змінної складової. Причому це збі-

льшення відбувається на частоті перетворювання окремо взятого силового 

каналу, тобто частоті в N разів нижчої за частоту пульсації, що відповідає 
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ідеальному випадку у вхідних та вихідних колах перетворювачів модуль-

ної структури. 

Результати спектрального аналізу, подані на рис. 2.52, підтверджу-

ють це. За ідентичних параметрів силових каналів за N = 8 за однофазного 

принципу перетворювання електричної енергії (Δtсk = 0) максимальний ко-

ефіцієнт пульсації відповідає першій гармоніці (рис. 2.51, а). 
 

 
 

Рисунок 2.52 – Амплітудні спектри (коефіцієнтів пульсацій), які ілю-

струють процеси за однофазного (ОІП а, б, в ,г, д,) та багатофазного (БІП 

е, ж, з, і, к,) принципів перетворювання електричної енергії за симетрії (а, 

е) та асиметрії (б, в, г, д, ж, з, і, к) 

 

За багатофазного принципу перетворювання забезпечується зменшен-

ня гармонічних складових, не рівних mN(m = 0, 1, 2, …) – рис. 2.52, е: за N = 

8 мають місце гармонічні складові n = 8, n = 16, n = 24, … з рівнями, істотно 

меншими ніж при однофазному принципу перетворювання. Вочевидь, що 

перша гармонічна складова на частоті перетворювання є відсутня. Більш то-
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го, відсутні й гармонічні складові аж до N-ої гармоніки, тобто перша, друга, 

третя … (N – 1)-я. Не потрібні на їхнє фільтрування й витрати реактивних 

елементів (наприклад дроселів Lнk, конденсаторів Снk) згладжувальних фі-

льтрів, в k-тих силових каналах. Їхнє фільтрування забезпечується за раху-

нок переходу до багатофазного принципу перетворювання без збільшення 

об'єму й маси реактивних елементів згладжувальних фільтрів. 

За асиметрії у спектральному складі сумарних електричних процесів 

з'являються складові на частоті перетворювання (рис. 2.52, ж, з, і, к). Од-

нак їхній рівень є істотно менше ніж при однофазному принципу перетво-

рювання (див. рис. 2.52: ж та б, з та в, і та г, к та д). 

Отже, забезпечення ідентичності електричних процесів у силових 

каналах 16 не є обов'язковою вимогою для здобуття самого ефекту фільт-

рування змінних складових, але впливає на кінцевий результат. 

Необхідною умовою здобуття ефекту фільтрування є зсув у часі один 

відносно одного електричних процесів силових каналів. Однак ця умова є 

необхідною, але недостатньою. Це можна засвідчити на таких прикладах. 

Багатофазний режим функціонування системи електроживлення, 

який виконує функції суматора потужності кількох джерел первинного 

електроживлення, забезпечується в схемі рис. 2.46, б. 

Забезпечення часового зсуву поміж електричними процесами, як в 

окремо взятих R групах силових каналів 16(1), 16(2), … 16(М), так і поміж 

групами силових каналів, дозволяє зреалізовувати багатофазний режим 

функціонування:  

 з підсумовуванням по М зсунутих у часі електричних процесів: 

– у вихідних колах 20(1), 20(2), … 20 (R); 

– у вхідних 20(1), 20(2), … 20(R) і вихідних 20(2.1), 20(2.2),    

…                    20 (2.R) відповідно 12(1), 12(2), … 12(R) DC–DC Converter; 

 з підсумовуванням N = RM електричних процесів, зсунутих у 

часі: 

– у вхідних колах 20(3) навантаження 14. 

Якщо зберегти часовий зсув електричних процесів поміж окремо 

взятими групами силових каналів, а в самих групах (першої, другої ... R-ої) 

перейти на синфазний режим роботи силових каналів, то для вхідних кіл 

20(3) навантаження 14 збережеться багатофазний режим роботи з підсумо-

вуванням R електричних процесів R DC–DC Converters 12, а для вхідних 

20(1) і вихідних 20(2) кіл DC–DC Converters 12(1), 12(2), … 12(R) матиме 

місце однофазний режим роботи. 

При забезпеченні в схемі рис. 2.46, в багатофазного режиму роботи у 

вхідних 20(1) колах у кожному з DC–DC Converters 12(1), 12(2), … 12(P), у 

їхніх вхідних 20(2.44), 20(2.45), … 20(2.P) та вихідних 20(2.1), 20(2.2), … 

20(2.P) колах (відповідно й у колах навантажень 14(1), 14(2), … 14(Р)) за-

безпечиться багатофазний режим підсумовування електричних процесів 

(наприклад струмів) окремо взятих М силових каналів 16.  
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При цьому у вихідних колах джерела первинного електроживлення 
10 забезпечується багатофазний принцип перетворювання з підсумовуван-
ням електричних процесів N = PM окремо взятих силових каналів 16. 

Якщо перейти на синфазний режим роботи силових каналів 16 в 
окремо взятих групах і зберегти часовий зсув в часі електричних процесів 
поміж окремими групами силових каналів, то для вихідних кіл 20(3) дже-
рела первинного електроживлення 14 матиме місце багатофазний принцип 
протікання електричних процесів і ефект зменшення змінних складових 
без збільшення частоти перетворювання в окремо взятих DC-DC 
Converters 12 і параметрів згладжувальних фільтрів. Незважаючи на те, що 
поміж електричними процесами окремо взятих груп силових каналів 16 
має місце зсув у часі, у вихідних колах 20(2.1), 20(2.2), … 20(2.P) такої си-
стеми електроживлення (у навантаженнях – 14(1), 14(2), ... 14(P)) відбува-
ються процеси, характерні для окремо взятого однофазного імпульсного 
перетворювача, і ефект фільтрації буде відсутній. Причиною цього є той 
факт, що в зазначених колах  відбувається підсумовування синфазних, а не 
зсунутих у часі процесів. 

Отже, для реалізації багатофазного принципу перетворювання елект-
ричної енергії постійної напруги у пристроях та системах, які здійснюють 
перетворювання N силовими каналами (однотипними перетворювачами 
постійної напруги будь-якого відомого типу), необхідно й вистачає вико-
нання таких умов: наявності зсуву в часі електричних процесів у двох, 
трьох ..., N силових каналах та спільних електричних колах (вхідних чи 
вихідних), у яких здійснюється підсумовування зсунутих у часі електрич-
них процесів. 

Тут і далі пристрій DC–DC Converters або систему модульної струк-
тури, в якій зреалізовується багатофазний принцип перетворювання елект-
ричної енергії, називатимемо багатофазним імпульсним перетворювачем 
постійної напруги БІП. Аналогічний пристрій, який містить N СК, які пра-
цюють синфазно, називатимемо однофазним імпульсним перетворювачем 
ОІП, оскільки в цьому разі електричні процеси в його спільних вхідних 
(підімкнених до джерела первинного електроживлення) та вихідних (нава-
нтаження) колах є ідентичні до процесів у перетворювачі з одного силово-
го каналу сумарної потужності. Спільні кола 20: вхідні й вихідні – DC–DC 
Converters 12 модульної структури, вихідні – джерела (джерел) первинного 
електроживлення 10 і вхідні – кола навантаження (навантажень) 14, у яких 
протікають електричні процеси кількох (двох, трьох і більше) перетворю-
вачів електричної енергії (силових каналів, DC–DC Converters), називати-
мемо засобами підсумовування перетвореної й регульованої електричної 
енергії (струмів, напруг, потужності).  

Отже, багатофазний принцип перетворювання електроенергії в ПЕЕ 
– пристроях і системах – може бути реалізовано шляхом поділу одного ім-
пульсного процесу перетворювання електроенергії на N процесів меншого 
рівня, зсув їх у часі й наступному підсумовуванні в DC–DC Converters:  
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 у вхідних та вихідних колах при перетворюванні електричної 

енергії одного джерела первинного електроживлення (див.  

рис. 2.46, а);  

 у вихідних колах при перетворюванні електричної енергії кіль-

кох первинних джерел живлення (див. рис. 2.46, б); 

 у вхідних колах при перетворюванні електричної енергії одно-

го первинного джерела електроживлення на електричну енер-

гію для кількох автономних навантажень (див. рис. 2.46, в).  

2.7.3 Показники якості фільтрувальних властивостей однофазної 

та багатофазної структур побудови перетворювачів 

І в однофазній і в багатофазній структурі перетворювача в окремо 

взятому СК у силовому дроселі характер зміни струму iLk(t) для кожного з 

восьми зазначених у табл. 2.2 типів СК є аналогічний і його може бути по-

дано у вигляді (2.52): 
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Подамо через  струми в колах живлення iожу(t), iбжу(t) і навантаження 

iожу(t), iбжу(t) (де залежно від прийнятого позначення типу СК у = 1, 2, ... 8) 

відповідно в однофазних (ОІП) і багатофазних (БІП) перетворювачах (див. 

рис. 2.46, а): 
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для ОІП                                          ;ttk  (2.56)   

для БІП    
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Співвідношення (2.52)...(2.57) дозволяють у часовій області викону-

вати дослідження електричних процесів в ОІП та БІП. 

Мінімальні й максимальні значення струмів у колах живлення й на-

вантаження ОІП та БІП визначимо у вигляді 
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Використовуючи (2.58)...(2.60), визначимо розмах пульсацій струму 

споживання Iжу Iну, а також розмах пульсацій на-

пруги в колі живлення ( Uжу) і навантаження ( Uну) ОІП та БІП для у = 1, 

2, ..., 8 у вигляді 

min нуmax нунуmin жуmax жужу ; IIIIII ; (2.61)   
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де  = 2π/Т для ОІП та  = 2πN/Т для БІП; Rж = Uж/Iж – опір кола 

навантаження джерела первинного живлення; Сж, Сн – ємності вхідного й 

вихідного конденсаторів перетворювача; Iж – середнє значення споживано-

го струму перетворювача від ДПЕ. 

Математичні моделі електричних процесів дозволяють визначати ко-

ефіцієнти форми струмів (на вході – Kжф, на виході – Kфн), напруг (на вході 

– KфжU, на виході – KфнU), коефіцієнти пульсацій струмів (на вході – Kпж, на 

виході – Kжн) і напруг (на вході – KпжU і на виході – KжнU) і використовува-

ти їх як показники якості процесів перетворювання електричної енергії з 

багатофазним і однофазним принципами роботи. 

Для характеристики ефективності зменшення змінних складових, які 

впливають на пристрій, наприклад на згладжувальний фільтр, на практиці 

широко використовується показник якості – коефіцієнт згладжування: 

,KKS вих ппвх/  (2.63)   

де Kпвх, Kпвих – коефіцієнти пульсацій вхідної (на вході пристрою) і 

вихідної (на виході пристрою) напруги (струму). 

Для характеристики ефективності зменшення змінних складових у 

вхідних і вихідних колах перетворювачів модульної структури (і з однофа-

зним і з багатофазними принципами перетворювання) впровадимо показ-

ник якості – коефіцієнт згладжування структури перетворювача на вході 

Sж й виході Sн: 
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KKSKKS
 (2.64)   
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де Kпжk, Kпнk (KпжUk, KпнUk) – коефіцієнти пульсацій струмів (напруг) 

на вході й виході k-того СК відповідно. 

За забезпечення симетрії електричних процесів Kпж1 = Kпж2 = … =  

= KпжN = Kпж, Kпн1 = Kпн2 = … = KпнN = Kпн. При цьому для однофазної 

структури перетворювача коефіцієнти пульсацій на вході, наприклад за 

струмом Kпжо, з СК знижувального типу (див. табл. 2.2,  у = 1) визначаємо 

як 
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У результаті на підставі (2.64) та (2.66) для однофазної структури пе-

ретворювача здобуваємо коефіцієнт згладжування на вході Sжо = 1. Неваж-

ко показати, що для однофазної структури перетворювача й Sно також до-

рівнює 1. 

Отже, перетворювач з однофазним принципом перетворювання не 

має ефекту придушення змінної складової. Для багатофазної структури  

перетворювача запишемо (за виконання прийнятих припущень): 
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З іншого боку, коефіцієнти згладжування Sжб та Sнб можуть бути ви-

користані і як показники, які схарактеризовують ефективність згладжуван-

ня змінної складової багатофазної структури перетворювача порівняно з 

однофазною, виконаною також з N силових каналів, оскільки: 

нбнбнпнбпножбжбжпжбпжо //  ;// SIINKKSIINKK kk . (2.68)   

На практиці при аналізі електричних процесів у перетворювачах (при 

дослідженнях, проектуванні) зручно й доцільно користуватися єдиною си-

стемою координат, наприклад за порівняльного оцінювання фільтруваль-

них властивостей різних кіл перетворювача. 

Коефіцієнти пульсацій струму в активних опорах Rж, Rн перетворю-

вача (відповідно KпжR та KпнR) визначаються пульсаціями струмів Iж та 

IR, які протікають через ці опори: 

./2та2ж/ нпннпжжyжyжy RKUIKURUI URU  (2.69)   

З огляду на те, що 
нпнжжпж 2/,2/ IIKIIK RRR
, для (2.51) запишемо:  

KпжR = KпжU і KпнR = KпнU (2.70)   
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У загальному випадку ефективність придушення змінних складових 

у вхідних, вихідних колах та в колах навантаження перетворювачів моду-

льної структури і з однофазним і з багатофазним принципами перетворю-

вання електричної енергії й за симетрії, й за асиметрії електричних проце-

сів може бути оцінено показниками якості – коефіцієнтами згладжування 

модульної структури на вході Sбж, виході Sбн й у колі навантаження SбR :  
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де Kпжо, Kпно, KпRо, (KпжU, KпнU, KпRU,) – коефіцієнти пульсації струмів 

(напруг) відповідно на вході, виході й у колі опору навантаження з одно-

фазним принципом перетворювання за симетрії електричних процесів. 
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3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ  

“ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ” 

В пунктах 3.1 … 3.4 установіть відповідність у вигляді комбінації 

цифр та літер, набравши, наприклад, 1в, 2а, ... 

 

3.1 Пристрої і системи електроживлення 

Терміни: 

1) первинне джерело електроживлення;  

2) вторинне джерело електроживлення;  

3) система вторинного електроживлення.  

Поняття та означення: 

а) перетворює параметри електричної енергії (рід струму, рівень напру-

ги постійний та змінний струми і т. ін.); 

б) сукупність засобів вторинного електроживлення, що забезпечують 

необхідними напругами по заданій програмі всі кола апаратури зв'яз-

ку; 

в) перетворює неелектричну енергію в електричну. 

Відповідь: 

3.2 Джерела первинного електроживлення постійного струму 

Терміни: 

1) термоелектричні генератори; 

2) сонячні батареї; 

3) хімічні джерела; 

4) паливні елементи. 

Поняття та означення: 

а) гальванічні елементи одноразового використання й акумулятори бага-

торазового використання, в яких енергія окислювально-відновних 

процесів перетворюється на електричну енергію постійного струму;  

б) у яких нагрівання контакту двох напівпровідникових матеріалів різ-

ного типу електропровідності призводить до появи е. р. с. на їхніх ві-

льних (холодних) кінцях; 

в) у яких вплив фотона світлової (променистої) енергії призводить до 

виникнення парних зарядів електрон-дірка, до різниці концентрацій 

носіїв зарядів у напівпровідниках типу n та p і виникнення фото – 

е.р.с.; 

г) у яких забезпечується безпосереднє перетворювання енергії хімічних 

реакцій на електричну енергію шляхом електрохімічного окислюван-

ня палива. 

Відповідь: 
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3.3 Терміни та поняття в області енергопостачання 

Терміни: 

1) енергоносій; 

2) первинна енергія; 

3) паливно-енергетичні ресурси (ПЕР). 

Поняття та означення: 

а) енергія, укладена в ПЕР; 

б) сукупність природних та виробничих енергоносіїв, запасена енергія 

яких за існуючого рівня розвитку техніки й технології є доступна для 

використовування в господарській діяльності; 

в) речовина в різних агрегатних станах (твердий, рідкий, газоподібний) 

або інші форми матерії (плазма, поле, випромінювання й т. ін.), запа-

сена енергія яких може бути використана для цілей енергопостачання. 

Відповідь:  

3.4 Показники ефективності паливно-енергетичних ресурсів 

Показники: 

1) енергоємність виробництва продукції; 

2) показник економічності енергоспоживання виробу; 

3) втрати енергії. 

Поняття та означення: 

а) кількісна характеристика експлуатаційних властивостей виробу, що 

відбиває його технічну досконалість, зумовлена досконалістю конс-

трукції та якістю виготовляння, рівнем чи ступенем споживання ним 

енергії та (чи) палива при використовуванні цього виробу за прямим 

функціональним призначенням; 

б) величина споживання енергії та (чи) палива на основні й допоміжні 

технологічні процеси виготовляння продукції, виконування робіт, на-

давання послуг на базі заданої технологічної системи; 

в) різниця поміж кількістю підведеної (первинної) і споживаної (корис-

ної) енергії. 

Відповідь:  

 

В пунктах 3.5 … 3.19 на кожне незавершене твердження одна чи 

кілька відповідей можуть бути вірними. Виберіть правильний варіант 

відповіді 

А Б В Г Д Е Ж З 

вірно 

тільки 

1 

вірно 

тільки 

2 

вірно 

тільки 

3 

вірно 

тільки 

1 та  2 

вірно 

тільки 

2 та  3 

вірно 

тільки 

1 та 3 

вірно 

чи 1 чи 

2 

вірно 

тільки 

всі 
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3.5 У системах електроживлення змінного струму підприємств зв'я-

зку одержують електричну енергію: 

1) від державних енергосистем; 

2) від власних дизель-електричних станцій. 

Відповідь: 

 

3.6 Природний енергоносій – це: 

1) вода гідросфери (за використовування енергії рік, морів, океанів); 

2) гаряча вода, пара геотермальних джерел; 

3) повітря атмосфери (за використовування енергії вітру); 

4) біомаса; 

5) органічне паливо (нафта, газ, вугілля тощо). 

Відповідь: 

 

3.7 Раціональне використовування паливно-енергетичних ресурсів: 

1) вибір оптимальної структури енергоносіїв, тобто оптимального кількі-

сного співвідношення різних використовуваних видів енергоносіїв в 

установці; 

2) комплексне використовування палива, у т.ч. відходів палива; 

3) комплексне використовування гідроресурсів рік та водойм. 

Відповідь: 

 

3.8 Трансформатором називається статичний електромагнітний 

апарат: 

1) який перетворює параметри електричної енергії змінного струму; 

2) який перетворює параметри електричної енергії постійного струму; 

3) який перетворює параметри електричної енергії (напругу, струм, часто-

ту, кількість фаз та форму кривої напруги чи струму). 

Відповідь: 

 

3.9 Дослідження ненавантаженого стану трансформатора прово-

диться для визначання: 

1) втрат потужності в магнітопроводі (“втрат у сталі”); 

2) втрат потужності в обмотках (“втрат у міді”); 

3) коефіцієнта трансформації. 

Відповідь: 
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3.10 Дослідження короткого замикання трансформатора прово-

диться для визначання параметрів трансформатора: 

1) втрат потужності у магнітопроводі (“втрат у сталі”); 

2) коефіцієнта трансформування; 

3) втрат потужності в обмотках (“втрат у міді”). 

Відповідь: 

3.11 Зовнішньою характеристикою трансформатора називається 

залежність: 

1) вторинної напруги U2 від струму навантаження I2; 

2) первинної напруги U1 від струму навантаження I2; 

3) за збереження сталості первинної напруги (U1 = const); 

4) за збереження сталості вторинної напруги (U2 = const). 

Відповідь:  

3.12 Зовнішні характеристики трансформатора наведено на рисун-

ку для різних за характером навантажень: 

1) a – за активного; б – за активно-ємнісного;  

в – за активно-індуктивного; 

2) a – за активно-ємнісного; б – за активного;  

в – за активно-індуктивного; 

3) a – за активно-індуктивного; б – за актив-

но-ємнісного; с– за активного; 

4) a – за активно-індуктивного; б – за актив-

ного; в – за активно-ємнісного. 
 

Відповідь: 

 

3.13 Коефіцієнт корисної дії (к.к.д.) трансформатора являє собою: 

1) відношення активної потужності на виході трансформатора (віддаваної  

до навантаження) до активної потужності на вході трансформатора 

(споживаної з мережі); 

2) відношення повної потужності на виході трансформатора до повної по-

тужності на вході трансформатора; 

3) відношення активної потужності на виході трансформатора до повної 

потужності на виході трансформатора. 

Відповідь: 
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3.14 Чи існуватиме фазовий зсув поміж струмом і напругою на пер-

винній стороні трансформатора, якщо навантаження трансфор-

матора має активний характер: 

1) буде, оскільки і первинна і вторинна обмотки трансформатора мають 

індуктивності розсіювання, а струм ненавантаженого стану трансфор-

матора має реактивну (індуктивну) складову; 

2) не буде, оскільки навантаження трансформатора має активний харак-

тер. 

Відповідь:  

 

3.15 За трифазної мережі змінного струму перетворювання напруги 

можна забезпечити:  

1) за допомогою трьох однакових однофазних трансформаторів з окреми-

ми магнітопроводами; 

2) за допомогою одного трифазного трансформатора зі спільним для всіх 

фаз осердям, у вигляді тристрижньового магнітопроводу; 

3) за допомогою одного трансформатора на одному кільцевому магнітоп-

роводі з фазними обмотками у вигляді котушок (первинна і вторинна), 

розташованих зі зсувом на 120 градусів одна відносно одної по колу 

осердя. 

Відповідь: 

 

3.16 Для нормальної паралельної роботи трансформаторів (напри-

клад з метою збільшення потужності в колі навантаження) необ-

хідно забезпечити: 

1) рівність номінальних первинних та вторинних напруг трансформаторів; 

2) належність трансформаторів до однакових груп; 

3) рівність напруг коротких замикань, а також активних і реактивних 

складових напруг коротких замикань трансформаторів. 

Відповідь:  

 

3.17 Недоліком автотрансформатора перед трансформатором такої 

самої корисної потужності є: 

1) наявність електричного зв'язку поміж вхідними та вихідними колами, 

усяке порушення режиму чи аварії на одному боці призводить до по-

рушення режиму на іншому); 

2) низька напруга короткого замикання і пов'язані з цим великі струми 

короткого замикання та механічні зусилля; 

3) більша витрата активних матеріалів (міді, сталі). 

Відповідь: 
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3.18 Перевагою автотрансформатора перед трансформатором такої 

самої корисної потужності є: 

1) менша витрата активних матеріалів (міді, сталі); 

2) менше втрати енергії; 

3) більш високий к.к.д.; 

4) менша зміна напруги за змінювання навантаження. 

Відповідь: 

3.19 Вимірювальні трансформатори застосовуються в колах змінно-
го струму для: 

1) розширення діапазону вимірювань вимірювальних приладів; 
2) ізоляції вимірювальних приладів від струмоведучих шин, які перебу-

вають під високою напругою; 
3) підвищення точності вимірювання. 

Відповідь: 

 

В пунктах 3.20 … 3.28 установіть відповідність у вигляді комбі-

нації цифр та літер, набравши, наприклад, 1в, 2а, ...  

3.20 Трансформатор характеризується такими видами потужності: 

Вид потужності: 

1) електромагнітна потужність; 

2) корисна чи віддавана; 

3) розрахункова; 

4) типова чи габаритна. 

 

Поняття та означення: 

а) є добутком (U2I2) діючих значень напруги U2 та струму I2 вторинної 

обмотки; 

б) передавана з первинної обмотки до вторинної електромагнітним шля-

хом і визначувана добутком E2I2 е. р. с. E2 та діючого значення струму 

I2 вторинної обмотки; 

в) схарактеризовує габаритні розміри кожної з обмоток трансформатора і 

визначається як добуток діючого значення струму Ii (де i = 1, 2, …), 

який протікає обмоткою, на величину напруги Ui на її затискачах: для 

першої обмотки S1 = U1I1, для другої S2 = U2I2, для третьої S3 = U3I3, …; 

г) визначає розміри трансформатора і є півсумою 0,5(S1 + S2 + S3 +...) ро-

зрахункових потужностей всіх обмоток трансформатора першої  

S1 = I1U1, другої S2 = I2U2, третьої S3 = I3U3, … (де I1, U1; I2, U2; I3, U3; 

…  діючого значення струмів і напруг відповідно першої, другої, тре-

тьої, … обмоток трансформатора). 

Відповідь: 
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3.21 Приклади позначання груп з'єднування обмоток трансформа-

торів: 

Схема з'єднання 

 

 

Векторна діаграма 

 

 

Позначення групи з'єд-

нання 

 

 

 

в) /  – 12 

 

г) /  – 6 

 

Відповідь:  

3.22 Діаграми струму iVD1(t) діода однофазної однотактної схеми ви-

прямляння відповідають роботі на такий характер навантажен-

ня: 

1) активний Rн; 

2) активно-ємнісний RнCн;  

3) активно-індуктивний RнLн. 

   
Відповідь:  

3.23 Однотактні та двотактні схеми випрямляння за роботи на ак-

тивне навантаження: 

Схеми випрямляння 
Діаграми напруги uн(t)  

у колі навантаження Rн 

1)  
 

а)  

 

2)  

 

б)  

 

3)  

 

в)  

 

Відповідь:  
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3.24 Однотактні та двотактні схеми випрямляння за роботи на ак-

тивне навантаження: 

Схеми випрямляння 
Діаграми напруги uн(t) у колі 

навантаження Rн 

1)  
 

а)  
 

2)  

 

б)  

 

3)  

 

в)  

 

 

Відповідь:  

 

3.25 Однофазний однотактний випрямляч з ємнісним характером 

навантаження:  

Схема випрямляча Діаграми 

 
 

W1, W2 (W1 = W2) – кількість обвитків від-

повідно первинної і вторинної обмоток трансфо-

рматора TV1  

1) i1(t) – струм первинної обмотки трансформатора TV1; 

2) i2(t) – струм вторинної обмотки трансформатора TV1; 

3) u2(t) – напруга вторинної обмотки трансформатора TV1; 

4) uн(t) – напруга на навантаженні Rн. 
 

Відповідь: 
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3.26 Однофазний однотактний випрямляч з ємнісним характером 

навантаження: 

Схема випрямляча Діаграми 

 
 

W1, W2 (W1 = W2) – кількість обвитків відповідно 

первинної і вторинної обмоток трансформатора 

TV1 
 

1) i1(t) – струм первинної обмотки трансформатора TV1; 

2) i2(t) – струм вторинної обмотки трансформатора TV1;  

3) u2(t) – напруга вторинної обмотки трансформатора TV1; 

4) uн(t) – напруга на навантаженні Rн. 

 

Відповідь: 
 

3.27 Однофазний одноперіодний випрямляч з активним характером 

навантаження: 

Схема випрямляча Діаграми 

 
 

W1, W2 (W1 = W2) – кількість обвитків відповідно 

первинної і вторинної обмоток трансформатора 

TV1  

1) i1(t) – струм первинної обмотки трансформатора TV1; 

2) i2(t) – струм вторинної обмотки трансформатора TV1; 

3) u2(t) – напруга вторинної обмотки трансформатора. 

Відповідь:  

 

3.28 Випрямлену напругу можна подати у вигляді суми двох складо-

вих: 

1) BU – постійної; а) )tnmsin(U n

n

nm

1

; 
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2) nu  – змінної. б) 
2

0

2
2

1
ttdsinU m . 

Де n – номер вищої гармоніки; m – кількість пульсацій у випрямле-

ній напрузі за один період змінної напруги мережі живлення; Umn– амплі-

туда n-тої гармоніки; n  – початкова фаза n-ої гармоніки 

Відповідь:  

 

В пунктах 3.29 … 3.34 доповніть твердження, записавши пропу-

щене слово: 
 

3.29 Індуктивна котушка, призначена для використовування в си-

ловому електричному колі – це _________ . 

3.30 Статичний перетворювач змінного струму на постійний – це 

______________. 

3.31 Для зменшення пульсацій випрямленої напруги на виході ви-

прямляча зазвичай встановлюють _____________. 

3.32 Відношення коефіцієнта пульсації напруги (струму) на вході 

фільтра до коефіцієнта пульсації напруги (струму) на його виході 

називають _____________ фільтра за напругою (струмом). 

3.33 Відношення постійної складової напруги (струму) на виході фі-

льтра до постійної складової напруги (струму) на вході фільтра 

називають _______________ постійної складової напруги (стру-

му). 

3.34 Перетворювання електричної енергії постійної напруги (стру-

му) на електричну енергію змінної напруги (струму) здійснюєть-

ся пристроєм – __________ шляхом періодичної комутації (зами-

кання й розмикання) кола постійного струму. 

 

В пунктах 3.35 … 3.39  на кожне незавершене твердження одна 

чи кілька відповідей можуть бути вірними. Оберіть правильний варі-

ант відповіді: 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

вірно 

тільки 

1 

вірно 

тільки 

2 

вірно 

тільки 

3 

вірно 

тільки 

1 та 2 

вірно 

тільки 

2 та 3 

вірно 

тільки 

1 та 3 

вірно  

і 1, і 2,  

і 3 

вірно 

тільки 

всі 



 118 

3.35 На практиці пульсація чи зміст змінної складової, наприклад у 

випрямленій напрузі, оцінюється за значенням коефіцієнта 

пульсації kп: 

1) B1 /UU m ;           2) BminBmaxB 2/ UUU ;                   3)
1

B

2

П /
n

UU . 

де U1m – амплітуда першої гармоніки випрямленої напруги;  

UB max, UB min – максимальне і мінімальне миттєві значення випрямленої 

напруги; UB – постійна складова (середнє значення) випрямленої напруги. 

Відповідь:  

 

3.36 Середнє значення випрямленої напруги може бути подано гео-

метрично: 

1) висотою прямокутника з основою, рівною періодові випрямленої на-

пруги; 

2) амплітудою кривої випрямленої напруги; 

3) площею, що дорівнює площі, обмежуваної кривою випрямленої напру-

ги на цьому періоді. 

Відповідь: 

 

3.37 Коефіцієнт потужності перетворювача електричної енергії, на-
приклад випрямляча, – це: 

1) відношення активної потужності в колі навантаження випрямляча до 
повної потужності, споживаної випрямлячем; 

2) відношення активної потужності, споживаної випрямлячем, до повної 
потужності, споживаної випрямлячем; 

3) відношення повної потужності в колі навантаження випрямляча до по-
вної потужності, споживаної випрямлячем. 

Відповідь:  
 

3.38 Ступінь несінусоїдності споживаного струму схарактеризову-

ється коефіцієнтом спотворювання, означуваним як: 

1) відношення максимального значення струму до діючого значення пер-

шої (основної) гармоніки струму; 

2) відношення діючого значення всього струму до діючого значення пер-

шої (основної) гармоніки струму; 

3) відношення діючого значення першої (основної) гармоніки струму до 

діючого значення всього струму. 

Відповідь: 
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3.39 Можлива форма вихідної напруги uі(t) перетворювача постійної 

напруги на змінну: 

Структурна схема Діаграми 

 

 
 

І – інвертор; АБ – акумуляторна батарея;  

f1, f2 – частоти напруг відповідно на вході  

та виході І; u1(t) – напруга на вході І;  

uі(t) – напруга на виході І 

 

1) uі(t) прямокутної форми; 

2) uі(t) прямокутної форми з паузою на ну-

лі; 

3) uі(t) синусоїдної форми. 

 

Відповідь:  

 

В пунктах 3.40 … 3.49  установіть відповідність у вигляді комбінації 

цифр та літер, набравши, наприклад, 1в, 2а, ... 
 

3.40 Струм, періодично змінюваний в часі, схарактеризовується: 

1) коефіцієнтом форми; 

2) коефіцієнтом середнього (мак-

симального) значення; 

3) коефіцієнтом амплітуди. 

а) відношенням амплітудного (мак-

симального) значення струму до 

діючого значення; 

б) відношенням середнього значення 

струму до максимального; 

в) відношенням діючого значення 

струму до середнього. 

Відповідь:  

 

3.41 Силові канали імпульсних перетворювачів постійної напруги 

без гальванічної розв’язки вхідних і вихідних кіл 

Схема перетворювача: Тип перетворювача: 

1)  

 

а) підвищувальний; 
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2)  

 

б) інвертувальний; 

3)  

 

в) понижувальний. 

 

Відповідь:  

 

3.42 Однотактні силові канали імпульсних перетворювачів постій-

ної напруги з гальванічною розв’язкою вхідних та вихідних кіл 

Схема перетворювача: 

1)  

 

2)  

 

Тип перетворювача: 

а) з прямим вмиканням випрямного діода; 

б) зі зворотним вмиканням випрямного діода. 

Відповідь:  
 

3.43 Варіанти побудови двотактних силових каналів імпульсних пе-

ретворювачів постійної напруги 

Схема перетворювача: Тип перетворювача: 

1) 

 

а) мостовий; 
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2)  

 

б) півмостовий; 

3)  

 

в) з виводом серед-

ньої точки тран-

сформатора; 

Відповідь: 

 

3.44 Варіанти побудови інверторів 

Схема інвертора: 

1)  

 

2)  
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3)  

 

4)  

 

5)  

 

Тип інвертора: 

 

а) двотактний півмостовий; 

б) двотактний мостовий; 

в) однотактний; 

г) двотактний з виводом середньої 

точки трансформатора; 

д) мостовий без гальванічної розв'я-

зки. 

Відповідь: 
 

3.45 Застосовування інвертора при перетворюванні електричної 

енергії джерела постійного струму з напругою u1(t) на електричну 

енергію постійного струму з напругою uн(t) 

Функціональна схема Діаграми 

 

 

АБ – акумуляторна батарея; І – інвертор;  

В – випрямляч; Ф – фільтр; Н – навантаження 

(наприклад пристрій апаратури зв'язку). 

 

1) u1(t) – напруга на виході АБ; 

2) uі(t) – напруга на виході інвертора І; 

3) uв(t) – напруга на виході випрямляча В; 

4) uн(t) – напруга на виході фільтра Ф. 

Відповідь: 
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3.46 Застосовування інвертора при перетворюванні електричної енер-

гії джерела змінного струму на електричну енергію постійного 

струму 

Функціональна схема Діаграми 

 

 
 

Г – джерело змінного струму;  

В1 – мережний випрямляч; Ф1 – мережний 

фільтр; І – інвертор; В2 – вихідний випрямляч;  

Ф2 – вихідний фільтр; Н –навантаження (при-

строї апаратури зв'язку) 
 

 

1) u1(t) – напруга на виході джерела змінного струму Г; 

2) uВ1(t) – напруга на виході мережного випрямляча В1; 

3) uі(t) – напруга на виході інвертора І. 

Відповідь:  

3.47 Застосовування інвертора при перетворюванні електричної 

енергії джерела змінного струму на електричну енергію постійно-

го струму 

Функціональна схема Діаграми 

 

 
 

Г – джерело змінного струму; В1 – мережний ви-

прямляч; Ф1 – мережний фільтр; І – інвертор;   В2 

– вихідний випрямляч; Ф2 – вихідний фільтр;   Н 

– навантаження (пристрої апаратури зв'язку) 
 

1) u1(t) – напруга на виході джерела змінного струму Г; 

2) uф1(t) – напруга на виході мережного фільтра Ф1; 

3) uв2(t) – напруга на виході вихідного випрямляча В2; 

4) uн(t) – напруга на виході вихідного фільтра Ф2. 

Відповідь: 
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3.48  Однофазний транзисторний інвертор із самозбудженням 

Схема інвертора Діаграми 

 
 

1) iк1(t) – струм первинної півобмотки W1 трансформатора TV1; 

2) u2(t) – напруга в колі навантаження Rн. 

Відповідь:  

 

3.49 Однотактний перетворювач постійної напруги  

із самозбудженням 

Схема перетворювача Діаграми 

 
 

1) i1(t) – струм первинної обмотки W1 трансформатора TV1; 

2) i2(t) – струм вторинної обмотки W2 трансформатора TV1 (W2 = W1) ; 

3) u2(t) – напруга на вторинній обмотці W2 трансформатора TV1  

(W2 = W1). 

Відповідь: 

 

В пунктах 3.50 … 3.55 установіть відповідність, дописавши про-

пущене слово (наприклад, підвищувального), і набравши комбінацію 

цифр та літер (наприклад 1б, 2д, …) 
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3.50 Електричні процеси в однотактному імпульсному перетворю-

вачі _________ типу. 

Схема перетворювача Діаграми 

 

 
 

S1 – силовий ключ (наприклад транзистор 

польовий, біполярний, …);  

ПК – пристрій керування;  

uк(t) – напруга сигналу керування на вході S1;  

Iн – середній струм навантаження Rн 
 

1) uж(t) = Uж – напруга на вході перетворювача; 

2) iж(t) – струм, споживаний перетворювачем; 

3) il(t) – струм силового дроселя L1; 

4) uн(t) – напруга в колі навантаження. 

Відповідь:  

3.51 Електричні процеси в однотактному імпульсному перетворю-

вачі _________ типу. 

Схема перетворювача Діаграми 

 

 
S1 – силовий ключ (наприклад транзистор 

польовий, біполярний, …);  

ПК – пристрій керування;  

uк(t) – напруга сигналу керування на вході S1 
 

1) uж(t) = Uж – напруга на вході перетворювача; 

2) iд(t) – струм силового діода VD1; 

3) uф(t) – напруга на вході фільтра L1 С1 (на силовому диоді VD1); 

4) iL(t) – струм силового дроселя L1; 

5) uн(t) – напруга в колі навантаження. 

Відповідь:  
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3.52 Електричні процеси в однотактному імпульсному перетворю-

вачі_________типу. 

Схема перетворювача Діаграми 

 

 
 

S1 – силовий ключ (наприклад транзистор 

польовий, біполярний, …);  

ПК – пристрій керування;  

uк(t) – напруга сигналу керування на вході S1;  

Iн – середнє значення струму в колі  

навантаження Rн 

1) uж(t) = Uж – напруга на вході перетворю-

вача; 

2) iж(t) – струм, споживаний перетворювачем; 

3) uн(t) – напруга в колі навантаження; 

4) iд(t) – струм силового діода VD1. 

 

Відповідь:  

3.53 Електричні процеси в однотактному імпульсному перетворю-

вачі _________ типу. 

Схема перетворювача Діаграми 

 
S1 – силовий ключ (наприклад транзистор 

польовий, біполярний, …);  

ПК – пристрій керування;  

Uж, Uн – середнє значення напруг відповідно  

на вході й виході перетворювача;  

uк(t) – напруга сигналу керування на вході S1 

 

1) uж(t) = Uж – напруга на вході перетворюва-

ча; 

2) iL(t) – струм силового дроселя L1; 

3) uL(t) – напруга на дроселі L1. 

 

Відповідь:  
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3.54 Електричні процеси в однотактному імпульсному перетворю-

вачі _________ типу. 

Схема перетворювача Діаграми 

 

 
S1 – силовий ключ (наприклад транзистор 

польовий, біполярний, …);  

ПК – пристрій керування;  

uк(t) – напруга сигналу керування на вході S1;  

Iн – середнє значення струму в колі наванта-

ження Rн 

 

1) uж(t) = Uж – напруга на вході 

перетворювача; 

2) iж(t) – струм, споживаний перетворювачем; 

3) uн(t) – напруга в колі навантаження; 

4) iд(t) – струм силового діода VD1. 

 

Відповідь:  

 

3.55 Електричні процеси в однотактному імпульсному перетворю-

вачі_________типу. 

Схема перетворювача Діаграми 

 
 

S1 – силовий ключ (наприклад транзистор 

польовий, біполярний, …);  

ПК – пристрій керування;  

Uж, Uн – середнє значення напруг відповідно 

на вході і виході перетворювача;  

uк(t) – напруга сигналу керування на  

вході S1 

 

1) uж(t) = Uж – напруга на вході перетворювача; 

2) iL(t) – струм силового дроселя L1; 

3) uL(t) – напруга на дроселі L1. 

Відповідь:  
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В пунктах 3.56 … 3.60 установіть відповідність у вигляді комбі-

нації цифр та літер, набравши, наприклад, 1в, 2а, ... 

 

3.56 За способом регулювання імпульсні стабілізатори поділяють на 

стабілізатори: 

1) з широтно-імпульсною 

модуляцією; 

2) з частотно-імпульсною 

модуляцією; 

3) з широтно-частотною 

модуляцією. 

а) коли інтервал часу tі замкненого  стану 

силового ключа не змінюється (tі = 

= сonst), а частота комутації f = 1/T (де 

Т – період комутації) є змінна; 

б) коли інтервал часу tі замкненого  стану 

силового ключа змінюється (tі – var), а 

частота комутації f є постійна  

(f = сonst); 

в) коли й інтервал часу tі, і частота комута-

ції змінні (tі – var, f – var). 

Часова діаграма  

 

uм(t) – напруга сигналу керування на виході 

модулятора  

Відповідь:  

3.57 Стабілізатор постійної напруги з неперервним принципом ре-

гулювання 

Функціональна схема Діаграми 

з послідовним включенням регулюючого 

елемента РЕ і навантаження Rн 

 
 

ПК – пристрій керування; uж(t) – напруга на вході стабілізатора (вихідна 

напруга джерела первинного живлення, наприклад акумуляторної батареї) 

1) uРЕ(t) – спадання напруги на регулювальному елементі РЕ; 

2) uн(t) – напруга на виході стабілізатора (у колі навантаження Rн). 

Відповідь:  
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3.58 Стабілізатор постійної напруги з неперервним принципом ре-

гулювання 

Функціональна схема Діаграми 

з паралельним вмиканням регулюваль-

ного елемента РЕ та навантаження Rн 

  

ПК – пристрій керування; uж(t) – напруга на вході стабілізатора (вихідна 

напруга джерела первинного живлення, наприклад акумуляторної батареї) 

1) uн(t) – напруга на виході стабілізатора (у колі навантаження Rн) ; 

2) uдод(t) – напруга на додатковому (баластному) резисторі Rдод. 

Відповідь: 

 

3.59 Стабілізатор напруги з неперервним принципом регулювання 

Схема стабілізатора Діаграми 

 

 
РЕ – регулювальний елемент; ПіСП – схема порівнювання і підсилювач 

сигналу неузгодженості; Д – давач кола зворотного зв'язку (подільник ви-

хідної напруги); ДОН – джерело опорної напруги; uж(t) = Uж = const – на-

пруга на вході стабілізатора (вихідна напруга джерела первинного жив-

лення, наприклад, акумуляторної батареї); Rн(t) – залежність опору в колі 

навантаження (змінюється відповідно до діаграми а) 

1) rРЕ(t) – опір регулювального елемента РЕ; 

2) iн(t) – струм в колі навантаження Rн (на виході стабілізатора) ; 

3) uн(t) – напруга на виході стабілізатора (у колі навантаження Rн). 

Відповідь: 
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3.60 Стабілізатор напруги з неперервним принципом регулювання 

Схема стабілізатора Діаграми 

  
РЕ – регулювальний елемент; ПіСП – схема порівнювання та підсилювач 
сигналу неузгодженості; Д – давач кола зворотного зв'язку (давач струму);  
ДОН – джерело опорної напруги; uж(t) = Uж – напруга на вході стабіліза-
тора (вихідна напруга джерела первинного живлення, наприклад акумуля-
торної батареї); Rн(t) – залежність опору в колі навантаження (змінюється 
відповідно до діаграми а) 
1) uРЕ(t) – спадання напруги на регулювальному елементі РЕ; 
2) uн(t) – напруга на виході стабілізатора (у колі навантаження Rн); 
3) iн(t) – струм у колі навантаження Rн. 

Відповідь:  
 

В пунктах 3.61 … 3.63 запишіть номер правильної, на Ваш пог-
ляд, відповіді 

 

3.61 Найпростіший параметричній стабілізатор змінної напруги 

Схема стабілізатора 
Вольт-амперна характеристика 

стабілізатора 

 
 

Lл – індуктивний опір дроселя з магнітопроводом, що не насичується;  
Lн – індуктивний опір дроселя з магнітопроводом, що насичується; 
1) а – вольт-амперна характеристика дроселя Lл з магнітопроводом, що не 

насичується; б – вольт-амперна характеристика дроселя Lн з магніто-
проводом, що насичується; в – напруга Uм на вході стабілізатора; 

2) а – напруга Uм на вході стабілізатора; б – вольт-амперна характеристи-
ка дроселя Lн з магнітопроводом, що насичується; в – вольт-амперна 
характеристика дроселя Lл з магнітопроводом, що не насичується; 

3) а – напруга Uм на вході стабілізатора; б – вольт-амперна характеристи-
ка дроселя Lл з магнітопроводом що не насичується; в – вольт-амперна 
характеристика дроселя Lн з магнітопроводом, що не насичується. 

Відповідь:  
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3.62 Ферорезонансний стабілізатор напруги 

Схема стабілізатора Вольт-амперні характеристики 

 

 
 

 

 
Lл – індуктивний опір дроселя з магнітопроводом, що не насичується;  

Lн – індуктивний опір дроселя з магнітопроводом, що насичується. 

1) а – залежність напруги UC на конденсаторі С від величини струму що 

протікає через нього; б – залежність напруги ULC на контурі LнC від 

струму контура; в – вольт-амперна характеристика дроселя Lн з магні-

топроводом, що насичується;  

2) а – вольт-амперна характеристика дроселя Lн з магнітопроводом, що 

насичується; б – залежність напруги UC на конденсаторі С від величини 

струму що протікає через нього; величини струму що протікає через 

нього;  в – залежність напруги ULC на контурі LнC від струму контура; 

3) а – залежність напруги ULC на контурі LнC від струму контуру;  

б – вольт-амперна характеристика дроселя Lн з магнітопроводом, що 

насичується; в – залежність напруги UC на конденсаторі С від величини 

струму IC що протікає через нього.  

Відповідь: 

3.63 Параметричний стабілізатор постійної напруги 

Схема стабілізатора 
Графічна ілюстрація роботи ста-

білізатора 

 

 
1) а – максимальна напруга Uж max на вході стабілізатора; б – мінімальна 

напруга Uж min на вході стабілізатора; в – максимальна напруга  

Uн max на виході стабілізатора (у колі навантаження Rн); г – мінімальна 

напруга Uн min на виході стабілізатора (у колі навантаження Rн);  

2) а – максимальна напруга Uн max на виході стабілізатора (у колі наванта-

ження Rн); б – мінімальна напруга Uн min на виході стабілізатора  

(у колі навантаження Rн); в – максимальна напруга Uж max на вході ста-

білізатора; г – мінімальна напруга Uж min на вході стабілізатора; 
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3) а – максимальна напруга Uж max на вході стабілізатора; б – максимальна 

напруга Uн max на виході стабілізатора (у колі навантаження Rн);  

в – мінімальна напруга Uж min на вході стабілізатора; г – мінімальна на-

пруга Uн min на виході стабілізатора (у колі навантаження Rн).  

Відповідь:  

В пунктах 3.64 … 3.76 доповніть твердження, записавши пропущене 

слово 

3.64 Пристрої, що автоматично підтримують у заданих межах на-

пругу чи струм на боці споживача електричної енергії за впливів 

дестабілізуючих чинників (змінювання напруги мережі живлен-

ня, струму навантаження, умов навколишнього середовища – 

температури, тиску, часу тощо), називаються __________. 

 

3.65 Метод стабілізації, який грунтується на тому, що керування 

виконавчим (регулювальним) елементом здійснюється за раху-

нок зовнішнього впливу, що порушує сталість вихідної величини 

стабілізатора, називається ____________. 

3.66 Метод стабілізації, який грунтується на тому, що на виконав-

чий (регулювальний) елемент впливає відхилення вихідної ве-

личини від заданого значення, незалежно від того, які зовнішні 

впливи збурюють сталість режиму, називається ____________. 

3.67 Коефіцієнт пропорційності, що показує, у скільки разів віднос-

на зміна вихідного стабілізуючого параметра (напруги, струму, 

…) є менша за відносне змінювання дестабілізуючого чинника 

(вхідної напруги, струму, навантаження, температури зовніш-

нього середовища, …), називається ___________. 

3.68 При роботі в ключовому режимі силовий комутуючий елемент 

перебуває у двох стійких станах_____________________. 

3.69 Сукупність електростанцій, підстанцій та приймачів електрич-

ної енергії, сполучених поміж собою лініями електричної мережі, 

називається ___________. 

3.70 Частина електричної системи (сукупність електроустановок 

для передавання й розподілу електричної енергії), складена з під-

станцій, розподільних пристроїв, струмопроводів, повітряних та 

кабельних ліній різних напруг, називається__________. 

3.71 Комплекс споруджень, що забезпечує  електропостачання підп-

риємств зв’язку, електроживлення апаратури, освітлення і робо-
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ту інших різних навантажень з життєдіяльністю підприємств 

зв’язку як у нормальних, так і в аварійних умовах, називається 

_________. 

3.72 Комплекс взаємозалежного обладнання і споруджень, призна-

чених для виробництва чи перетворювання, передавання, нако-

пичення, розподілу чи споживання енергії, називається 

______________. 

3.73 Сукупність технічних засобів, що забезпечуюсь якісні й кількі-

сні показники електроенергії, необхідної для живлення апарату-

ри і нормального функціонування підприємства (об’єкта) 

зв’язку, являє собою_____________. 

3.74 Частина електроустановки, призначена для перетворювання, 

регулювання, розподілу, комутації й резервування електрожив-

лення і забезпечення безперебійності подавання необхідних рів-

нів напруги змінного і постійного струму, називається 

___________________ об’єкта чи підприємства зв’язку. 

3.75 Дизельні електростанції (ДЕС) використовуються на підприєм-

ствах зв’язку в якості_________. 

3.76 Для забезпечення безперебійного електроживлення елекро-

приймачів змінного струму на підприємствах зв’язку використо-

вується ___________. 

 

В пунктах 3.77 … 3.79 на кожне незавершене твердження одна 

чи кілька відповідей можуть бути вірними. Оберіть правильний варі-

ант відповіді 

 

А Б В Г Д Е Ж 

вірно 

тільки 1 

вірно 

тільки 2 

вірно 

тільки 3 

вірно 

тільки  

1 та 2 

вірно 

тільки  

2 та 3 

вірно 

тільки  

1 та 3 

вірно 

тільки 

всі 

 

3.77  До складу електроустановки підприємства зв’язку входять: 

1) лінії електропередач та трансформаторні підстанції; 

2) власні електростанції, електричні мережі технічних територій  

та приміщень; 

3) установки електроживлення, засоби електроосвітлення, пристрої вен-

тиляції та кондиціонування повітря. 

Відповідь: 
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3.78 До складу установки електроживлення підприємства зв’язку 

входять: 

1) випрямні пристрої, акумуляторні батареї;  

2) агрегати безперебійного живлення постійним та змінним струмом; 

3) перетворювачі та стабілізатори напруги, комутаційне обладнання і 

струморозподільні мережі, що зв'язують поміж собою обладнання еле-

ктроживлення й апаратуру зв'язку.  

Відповідь: 

 

3.79 Коефіцієнт потужності установки електроживлення (ЕЖУ) це: 

1) відношення активної потужності до повної, споживаної ЕЖУ; 

2) відношення активної  потужності в колі навантаження ЕЖУ, до повної 

потужності, споживаної ЕЖУ; 

3) відношення повної потужності в колі навантаження ЕЖУ до повної по-

тужності, споживаної ЕЖУ. 

Відповідь: 

 

В пунктах 3.80 … 3.81 доповніть  твердження, записавши про-

пущені цифри, наприклад, 20 ... 40 … 

 

3.80 Обладнання підприємства зв’язку, як правило, забезпечується 

електроенергією змінного струму залежно від рівня споживаної 

потужності чи від трифазної чотирипровідної мережі напру-

гою_____В із заземленою нейтраллю чи від однофазної мережі 

напругою_____В. 

Відповідь: 

 

3.81 Обладнання підприємства зв’язку, як правило, забезпечується 

електроенергією постійного струму напругою мінус_____В. На 

діючих об’єктах для вітчизняного обладнання припускається 

використовування напруги мінус_____В, а для закордонного об-

ладнання – напруги мінус_____В. 

Відповідь: 

 

 

В пунктах 3.82 … 3.85  установіть відповідність у вигляді комбінації 

цифр та літер, набравши, наприклад, 1в, 2а, ... 
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3.82  Типові схеми систем електроживлення постійного струму 

Структурні схеми 

1) 1 

 

2) 3 

 

3) 2 

 

4) 4 

 
ВП1, ВП2, … – випрямні пристрої; АБ1, АБ2, … – акумуляторні батареї;  

VD1, VD2 – силові діоди; VD3 – тиристор; ВДК1, ВДК2, … – вольтодода-

ткові конвертори; К1, К2 – контактори 

Тип схеми електроживлення: 

а) система електроживлення з відокремленою від навантаження резерв-

ною акумуляторною батареєю; 

б) буферна система електроживлення з вольтододатковими конвертора-

ми; 

в) безакумуляторна система електроживлення; 

г) буферна система електроживлення з нелінійними опорами. 

Відповідь: 

3.83 Джерела безперебійного живлення: 

1) резервного типу (Off-Line чи Standby); 

2) з подвійним перетворюванням енергії (On-Line); 

а) у якому змінна мережна напруга, що надходить на вхід, перетворю-

ється випрямлячем на постійну, а потім за допомогою інвертора – 

знову на змінну. Акумуляторну батарею постійно підімкнено до ви-

ходу випрямляча та входу інвертора і вона живить останній в аварій-

ному режимі; 

б) у якому комутуючий пристрій у нормальному режимі роботи забезпе-

чує підмикання навантаження безпосередньо до зовнішньої мережі 

живлення, а в аварійному – переводить її на живлення від акумулято-

рних батарей. 

Відповідь: 
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3.84  Використовування паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР)  

та енергопостачання 

Терміни: 

1) раціональне використовування ПЕР; 

2) енергопостачання; 

3) енергозберігаюча технологія. 

Поняття та означення: 

а) реалізація правових, організаційних, наукових, виробничих техноло-

гій та економічних заходів, спрямованих на ефективне (раціональне) 

використовування (й ощадливе витрачання) ПЕР і на залучення до 

господарського обороту поновлюваних джерел енергії; 

б) новий чи удосконалений технологічний процес, що схарактеризову-

ється більш високим коефіцієнтом корисного використовуання ПЕР; 

в) використовування паливно-енергетичних ресурсів, яке забезпечує до-

сягнення максимальної за існуючого рівня розвитку техніки та техно-

логії ефективності, з урахуванням обмеженості їхніх запасів і дотри-

мання вимог щодо зниження техногенного впливу на навколишнє се-

редовище й інших вимог суспільства. 

Відповідь: 

3.85 Показники ефективності паливно-енергетичних ресурсів 

Показники: 

1) коефіцієнт корисної дії; 

2) показник енергетичної ефективності; 

3) коефіцієнт корисного використовування енергії. 

Поняття та означення: 

а) абсолютна, питома чи відносна величина споживання чи втрат енер-

гетичних ресурсів для продукції якого завгодно призначення чи тех-

нологічного процесу; 

б) відношення всієї корисно використовуваної у господарстві (на вста-

новленій ділянці, енергоустановці тощо) енергії до сумарної кількості 

витраченої енергії в перерахуванні її на первинну; 

в) величина, що характеризує досконалість процесів перетворювання чи 

передавання енергії, що є відношенням корисної енергії до підведеної. 

Відповідь: 
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 139 

ВСТУП 

Лабораторний практикум містить десять лабораторних робіт. 

 

Перелік лабораторних робіт модуля 1: 

 

 лабораторна робота № 1.1 Дослідження режимів роботи ви-

прямного пристрою (однофазної мостової схеми випрямляння 

та згладжувальних фільтрів); 

 лабораторна робота № 1.2 Дослідження трифазних схем ви-

прямлячів; 

 лабораторна робота № 1.3 Дослідження однотактних керова-

них та некерованих випрямлячів. 

 

Перелік лабораторних робіт модуля 2: 

 

 лабораторна робота № 2.1 Дослідження перетворювача постій-

ної напруги із самозбудженням; 

 лабораторна робота № 2.2 Дослідження імпульсних перетво-

рювачів постійної напруги (знижувального, підвищувального 

та інвертувального типів); 

 лабораторна робота № 2.3 Дослідження півмостового перетво-

рювача постійної напруги;  

 лабораторна робота № 2.4 Дослідження тиристорного інверто-

ра; 

 лабораторна робота № 2.5 Дослідження компенсаційних стабі-

лізаторів постійної напруги; 

 лабораторна робота № 2.6 Дослідження джерел вторинного 

електроживлення з безтрансформаторним входом; 

 лабораторна робота № Ф1 Дослідження пристроїв та систем 

електроживлення модульної структури. 

 

Методичні вказівки призначено для проведення лабораторних робіт з 

курсу «Електроживлення систем зв'язку». Методичні вказівки містять опис 

віртуальної лабораторії та лабораторних макетів, методичний матеріал що-

до виконування робіт й опрацьовування результатів досліджень; питання 

стосовно підготовки та виконування роботи; контрольні тест-запитання; 

перелік рекомендованої літератури; рекомендації з теоретичного вивчення 

та експериментального досліджування застосовуваних у засобах телекому-

нікацій пристроїв та систем електроживлення.  
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В.1 Опис віртуальної лабораторії 

Призначення 

Віртуальна лабораторія призначена для проведення циклу лаборато-

рних робіт з дисципліни «Електроживлення систем зв'язку». 

 

Мета 

Лабораторні роботи є одним з видів занять, що забезпечують студен-

там зв'язок теорії й практики. Як основні завдання лабораторних занять 

слід виокремити таке: 

 експериментальне підтвердження теоретичних положень кур-

су; 

 опрацьовування й закріплення студентами матеріалу лекцій; 

 навчання студентів методики експериментального досліджен-

ня, опрацьовування дослідних даних, їхнього аналізу й порів-

нювання з теоретичними й розрахунковими даними; 

 доповнення лекцій матеріалом, що входить у програму курсу 

ЕЖСЗ, який може слугувати за посібник для самостійної робо-

ти студентів; 

 введення елементів наукового пошуку при експериментальних 

дослідженнях. 

 

Реалізація 

Віртуальна лабораторія являє собою набір файлів, кожний з яких є 

готовим лабораторним макетом, призначеним для виконування конкретної 

лабораторної роботи. Для виконування досліджень є доволі скопіювати 

файл на комп'ютер і запустити його на виконування. 

 

Функціональні можливості 

Кожен лабораторний макет забезпечує такі можливості: 

 дві мови інтерфейсу (українську, російську); 

 збільшення швидкості обчислювання (для ЕОМ з обмеженими 

можливостями відеокарти); 

 віртуальний багатоканальний осцилограф;  

 змінювання параметрів окремих елементів (список редагова-

них елементів залежить від теми лабораторної роботи); 

 попереднє установлювання параметрів окремих елементів (що 

запобігає повторюваності результатів вимірювань у різних 

бригад); 

 набір віртуальних контрольно-вимірювальних приладів 

(вольтметрів, амперметрів); 
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 оперативне регулювання параметрів окремих елементів (на-

приклад опору навантаження), що сприяє підвищенню швид-

кості виконування лабораторних робіт. 

 

Швидкість моделювання 

Швидкість моделювання залежить від потужності ЕОМ і теми лабо-

раторного макета. При використовуванні сучасних ЕОМ та моделюванні 

низькочастотних схем (наприклад мостового випрямляча, що працює на 

частоті 50 Гц) швидкість моделювання перевищує швидкість протікання 

аналогічних процесів у реальному часі приблизно в 1,3 рази. Це є більше за 

швидкість моделювання аналогічних схем у програмних пакетах Micro-Cap 

або Electronic Workbench на аналогічних ЕОМ. 
 

Особливості технічної реалізації 

Окремо взятий лабораторний макет складається з таких основних ча-

стин (рис. В.1): 

 панель керування моделюванням; 

 панель елементів; 

 робоча область; 

 панель контрольно-вимірювальних приладів; 

 панель регульованих параметрів. 
 

 
 

Рисунок В.1 – Побудова лабораторного макета 
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Панель керування моделюванням 

За допомогою панелі керування моделюванням (рис. В.2) здійсню-

ється: 

 вибір досліджуваної схеми; 

 керування процесом моделювання (запуск, припинення, пауза); 

 контроль стану моделювання; 

 контроль часу моделювання. 

 

 
 

Рисунок В.2 – Панель керування моделюванням 

 

За допомогою кнопок керування моделюванням здійснюється за-

гальне керування моделюванням. 

Кнопка «Старт» слугує для запуску процесу моделювання. При на-

тисканні даної кнопки відбувається ініціалізація досліджуваної схеми (на-

пруги й струми всіх елементів схеми дорівнюють нулю, час моделювання 

дорівнює нулю). 

Кнопка «Стоп» слугує для припинювання процесу моделювання. Пі-

сля натискання даної кнопки продовження моделювання можливе лише пі-

сля ініціалізації схеми, однак у пам'яті віртуальних вимірювальних прила-

дів (вольтметрів, амперметрів, осцилографа тощо) зберігаються останні ре-

зультати моделювання (наскільки дозволяє буфер приладу). 

Кнопка «Пауза» слугує для паузи моделювання. При цьому поточ-

ний стан схеми зберігається в пам'яті макета. Повторне натискання даної 

кнопки відновить моделювання без ініціалізації схеми. 

Індикатор стану моделювання показує, в якому стані на даний мо-

мент перебуває лабораторний макет. Відсутність напису на цьому індика-

торі свідчить про те, що процес моделювання зупинено. Напис «Моделю-

вання» показує, що відбувається обчислення електричних процесів у дос-

ліджуваній схемі. Напис «Пауза» показує, що обчислення припинено. 

Індикатор часу моделювання показує, яку кількість часу роботи 

досліджуваної схеми промодельовано. Швидкість обчислення залежить від 

багатьох чинників, першою чергою від потужності персонального комп'ю-

тера й складності схеми. Тому швидкість обчислення зазвичай не збігаєть-

ся зі швидкістю протікання електричних процесів у реальному часі. 

Список досліджуваних схем є індивідуальний для кожного лабора-

торного макета. Інформацію про список досліджуваних схем та їхній опис 

дивіться в документації на конкретний лабораторний макет. При виборі 

схеми з цього списку (точніше за змінювання поточної схеми) відбувається 
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ініціалізація лабораторного макета. Поточний стан моделювання при цьо-

му зберігається. Наприклад, якщо макет перебував у стані моделювання, 

змінювання досліджуваної схеми відбудеться за таким алгоритмом: зупин-

ка моделювання, ініціалізація обраної схеми, запуск моделювання. 

 

Панель елементів 
Панель елементів (рис. В.3) містить кнопки, натискання на які приз-

веде до відкривання діалогових вікон редагування параметрів елементів. 

Надписи на кнопках відповідають позиційним номерам елементів у схемі. 

Залежно від обраної схеми редагування параметрів певних елементів може 

бути неможливе (якщо такі елементи у досліджуваній схемі не використо-

вуються). Кожен лабораторний макет має власний набір елементів. Більш 

докладну інформацію про перелік елементів дивіться в документації на 

конкретний лабораторний макет. 

 

 
 

Рисунок В.3 – Панель елементів 

 

Робоча область 

У даній версії віртуальної лабораторії робоча область може перебу-

вати в одному з трьох станів: 

 досліджувана схема; 

 осцилограф; 

 додаткова інформація. 

Перемикання станів відбувається за допомогою перемикача, розта-

шованого в лівому верхньому куті робочої області (рис. В.4). 

 

 
 

Рисунок В.4 – Перемикач стану робочої області 

 

У стані «Схема» в робочій області відбивається досліджувана схема. 

При цьому з робочої області можна відкрити діалогові вікна редагування 

параметрів елементів. Для цього потрібно підвести курсор миші до пози-

ційного номера елемента. Якщо редагування параметрів є можливе, його 
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колір зміниться на червоний (рис. В.5). Для відкривання вікна редагування 

параметрів треба двічі клацнути лівою кнопкою миші. 

 
Рисунок В.5 – Редагування параметрів елементів з робочої області 

 

Якщо елемент має кілька фіксованих (дискретних) станів, наприклад 

вимикачі, перемикачі тощо, одноразове натискання миші на позиційному 

номері даного елемента призведе до змінювання його стану (рис. В.6). У 

разі з перемикачем, наприклад, останній буде по колу змінювати свій стан. 

 

 
Рисунок В.6 – Керування вимикачем з робочої області 

 

У стані «Осцилограф» в робочій області відбивається багатоканаль-

ний віртуальний осцилограф. Кількість каналів осцилографа залежить від 

конкретного лабораторного макета. Більш докладну інформацію про робо-

ту з осцилографом дивіться нижче у відповідному розділі. 

У стані «Інформація» на робочу область виводиться різна додаткова 

інформація, наприклад версія програми, дата створення тощо. 

 

Панель контрольно-вимірювальних приладів 

Панель контрольно-вимірювальних приладів (рис. В.7) містить інфо-

рмацію про поточний стан віртуальних вимірювальних приладів типу 

вольтметра, амперметра тощо. Вона також може містити певну додаткову 

інформацію. Кожен лабораторний макет містить власний набір контроль-

но-вимірювальних приладів. Більш докладну інформацію про склад даного 

набору дивіться в документації конкретного лабораторного макета.  
 

 
 

Рисунок В.7 – Панель контрольно-вимірювальних приладів 
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Панель регульованих параметрів 

Така панель (рис. В.8) призначена для оперативного регулювання пе-

вних параметрів елементів, наприклад опору Rн навантаження; вихідної 

напруги UG1 генератора G1, коефіцієнта кз заповнювання сигналів керу-

вання uк(t) пристроя керування ПК. Для зміни опору навантаження Rн слід 

підвести курсор миші до відповідного повзунка, натиснути ліву кнопку й, 

не відпускаючи її, пересунути мишу ліворуч чи праворуч. Змінювання 

опору Rн буде відбито на екрані. Дана панель частково дублює діалогові 

вікна редагування параметрів елементів, доступні з панелі елементів. Набір 

регульованих параметрів залежить від лабораторного макета. Більш докла-

дну інформацію дивіться в документації на конкретний лабораторний ма-

кет. 

 

 
  

Рисунок В.8 – Панель регульованих параметрів 

 

Гарячі клавіші 

Лабораторним макетом можна керувати за допомогою клавіатури. 

Список гарячих клавіш наведено у табл. В.1. 

 

Таблиця В.1 – Список гарячих клавіш 

Клавіша Функція 

F2 Подати в робочій області досліджувану схему 

F3 Подати в робочій області віртуальний осцилограф 

F4 Подати в робочій області додаткову інформацію 

F5 Розпочати моделювання 

F6 Зупинити моделювання 

F7 Призупинити моделювання (пауза) 

 

Редагування параметрів елементів 

Редагування параметрів елементів відбувається в діалогових вікнах 

редагування. Для кожного типу елемента існує власне діалогове вікно. Па-

раметри складних вузлів та блоків, зреалізовуваних в лабораторному маке-

ті у вигляді макроелементів, наприклад пристрою керування імпульсним 

перетворювачем постійної напруги, наведено в описах конкретних лабора-

торних макетів. Нижче наведено спосіб змінювання параметрів простих 

елементів, таких як резистори, конденсатори й т.п., на прикладі конденса-

тора С1 з лабораторної роботи № 1.1. 
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Діалогове вікно редагування параметрів конденсатора подано  

на рис. В.9. З рисунка видно, що в даній лабораторній роботі цей елемент 

має два параметри: «Ємність» і «Активний опір». Вплив активного опору 

конденсатора в даній роботі не враховується, тому він становить 0 Ом і є 

недоступний для редагування. Ємність конденсатора може набувати будь-

якого значення в діапазоні 50…10 000 мкФ (10 мФ). Після установлення 

нового значення ємності слід натиснути кнопку «Застосувати». Якщо вве-

дене значення є коректне, відбудеться змінювання ємності конденсатора, в 

іншому разі буде згенеровано повідомлення про помилку. Змінювання па-

раметрів елементів відбуваються без зупинки моделювання. При цьому на 

екрані осцилографа можна спостерігати перехідні процеси, які відбувають-

ся в досліджуваних колах. 

 

 
 

Рисунок В.9 – Діалогове вікно редагування параметрів конденсатора С1 

 

Для елементів, які мають набір фіксованих станів (вимикачі, переми-

качі тощо), діалогове вікно може мати вигляд, наведений на рис. В.10. Піс-

ля встановлення нового стану елемента слід натиснути кнопку «Застосува-

ти». 

 
Рисунок В.10 – Діалогове вікно редагування параметрів вимикача SW1 
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Віртуальний осцилограф 

Більшість лабораторних макетів містять у своєму складі віртуальний 

багатоканальний осцилограф, який відбивається в робочій області програ-

ми. Кількість каналів осцилографа залежить від конкретної роботи. Зовні-

шній вигляд осцилографа зображено на рис. В.11. 

 

 
 

Рисунок В.11 – Зовнішній вигляд віртуального осцилографа 

 

Осцилограф забезпечує: 

 змінювання тривалості розгортки по горизонталі від  

1 періоду/екран до 100 періодів/екран; при цьому забезпечу-

ється автоматична синхронізація; 

 зсування зображення по горизонтальній осі на 10 клітин ліво-

руч з  інтервалом 0,1 клітин; 

 змінювання кольорів кожного з променів; 

 вимикання кожного з променів; 

 змінювання масштабу кожного з променів у межах від  

1 мВ (мА)/клітин до 0,5 кВ (кА)/клітин; 

 зсування по вертикалі кожного із променів на 5 клітин вгору 

чи вниз з інтервалом 0,1 клітин; 

 вимикання постійної складової сигналу кожного з променів; 

 можливість індикації в кожному промені електричних проце-

сів, що відбуваються в елементах схеми (діаграми напруг та 

струмів); 
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 зберігання в пам'яті параметрів електричних процесів в елеме-

нтах схеми останнього періоду моделювання. 

Осцилограф має екран чорного кольору, на який нанесено вимірюва-

льну сітку. У різних лабораторних макетах, задля зручності вимірювань, 

сітка на екрані осцилографа може мати різну кількість клітин по горизон-

талі й по вертикалі. У більшості макетів вимірювальна сітка має розмір 

10х10. 

Синхронізація осцилографа відбувається автоматично. Більш докла-

дну інформацію про синхронізацію осцилографа дивіться в документації 

на конкретний лабораторний макет.  

Тривалість розгортки обирається зі списку. Одиниці виміру розгорт-

ки можуть бути як абсолютними (наприклад 2 мс/клітину), так і відносни-

ми (наприклад 2 періоди/екран). У другому випадку промені проходять ек-

раном за 2 періоди роботи елемента (чи вузла), що є синхронізуючим для 

даної схеми (наприклад генератор синусоїдної напруги чи пристроя керу-

вання імпульсним перетворювачем постійної напруги). Відносну розгортку 

установлено для зручності вимірювань. Докладну інформацію про одиниці 

виміру розгортки дивіться в документації на конкретний лабораторний ма-

кет. За змінювання тривалості розгортки відбудеться призупинення моде-

лювання на період не більш 2 секунд. 

Віртуальний осцилограф має буфер, у якому зберігаються останні 

результати досліджень. У процесі моделювання інформація в буфері нев-

пинно оновлюється. При цьому неактуальні результати моделювання зни-

щуються. У режимі паузи оновляння буфера не відбувається, тому, якщо в 

цьому режимі змінити, наприклад, точку підмикання каналу, на екрані все 

одно відіб’ються результати останніх обчислень. Інформацію щодо обсягу 

буфера дивіться в документації на конкретний лабораторний макет. 

Робота осцилографа складається з двох етапів: заповнювання буфера 

результатами обчислень і побудова графіків. Побудова графіків здійсню-

ється з буфера осцилографа.  

Очищення екрана осцилографа відбувається автоматично в міру від-

бивання графіків. Однак можливі кілька подій, за яких станеться примусо-

ве очищення екрана. До них належать: 

 змінювання розмірів вікна програми; 

 змінювання тривалості розгортки; 

 змінювання будь-якої з настройок каналу в режимі паузи; 

 прокручування зображення по горизонталі в режимі паузи. 

За примусового очищення екрана побудова зображення здійснюва-

тиметься з буфера осцилографа. Попередні результати моделювання буде 

знищено. Такий момент подано на рис. В.12. З рисунка видно, що обсяг 

буфера осцилографа становить один період генератора синусоїдної напру-

ги. 
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Органи керування каналом осцилографа подано на рис. В.13. Для 

змінення кольору променя слід двічі клацнути лівою кнопкою миші на ко-

льоровій панелі. При цьому з'явиться стандартне діалогове вікно Windows, 

у якому можна обрати потрібний колір. 

Досліджуваний параметр – точка (u) підмикання – обирається зі спи-

ску. Перелік досліджуваних параметрів дивіться в документації на конкре-

тний лабораторний макет. Принцип роботи вимикача постійної складової 

сигналу зображено на рис. В.14. 

 

 
 

Рисунок В.12 – Рисування зображення на екрані осцилографа 
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Рисунок В.13 – Органи керування каналом осцилографа 

 

 

 
 

Рисунок В.14 – Принцип роботи вимикача постійної складової сиг-

налу 
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МОДУЛЬ 1  
 

1 ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ТА ВИПРЯМНІ ПРИСТРОЇ ЗАСОБІВ 

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 
 

Лабораторна робота № 1.1 

Дослідження режимів роботи випрямного пристрою  

(однофазної мостової схеми випрямляння та згладжувальних фільтрів) 
 

1 Мета роботи 

Вивчення принципів структурної, функціональної, схемотехнічної 

побудови й функціонування випрямних пристроїв, дослідження основних 

їхніх характеристик та особливостей роботи.  

Експериментальна перевірка результатів обчислення  основних елек-

тричних величин і показників однофазного мостового випрямляча.  

Експериментальні дослідження фільтрувальних властивостей згла-

джувальних фільтрів випрямляча. 

Освоєння методики експериментального визначання основних хара-

ктеристик мостового випрямляча, який працює на різні типи навантажен-

ня. 

2 Література 
 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.; Под ред. 

Ю.Д. Козляева. – М.: Радио и связь, 1998. – C. 69 – 127.  

2.2 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / 

А.А.Бокуняев и др.; Под ред. В.Е.Китаева – М.: Радио и связь, 1988. – 

С. 87–128. 

2.3 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов /  

О.А. Доморацкий и др.; – М.: Радио и связь, 1981. – С. 79–138. 

2.4  Китаев В.Е. и др.; Электропитание устройств связи: –  М.: Связь, 

1975. – С. 113–176. 

2.5 Иванов-Цыганов А.И. Электропреобразовательные устройства 

РЭС: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1991.– С. 65–143. 

3 Опис лабораторного макета 

Лабораторний макет рис. 3.1 призначено задля дослідження мостової 

схеми випрямляча (схема Греца) на п'ять різних видів навантаження блока 

випрямляння БВ: на активне навантаження (k = 1); на індуктивне наванта-

ження (k = 2); на ємнісне навантаження (k = 3); на Г-подібний LC-фільтр 

(k = 4); на П-подібний CLC-фільтр (k = 5). Стислий опис досліджуваних 

схем наведено в табл. 3.1 
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Рисунок 3.1 – Лабораторний макет 
 

Таблиця 3.1 – Опис досліджуваних схем 

k 
Позначення  

в макеті 
Опис 

№ 

рис. 

1 
Активне наванта-

ження 

Схема випрямляча без згладжувального 

фільтра з активним навантаженням. Еле-

менти L1, C1 й C2 не використовуються 
3.2 

2 Індуктивний фільтр 
Схема випрямляча з активно-індуктивним 

навантаженням. Елементи C1 й C2 не ви-

користовуються 

3.3 

3 Ємнісний фільтр 

Схема випрямляча з активно-ємнісним 

навантаженням. Елементи L1 й C2 не ви-

користовуються  

3.4 

4 Г-подібний фільтр 

Робота випрямляча з Г-подібним LC філь-

тром. Конденсатор C2 не використовуєть-

ся 

3.5 

5 П-подібний фільтр 
Робота випрямляча з П-подібним LC філь-

тром  
3.6 



 153 

Лабораторний макет  містить: 

 джерело синусоїдної напруги G1; 

 трансформатор ТV1; 

 блок випрямляння БВ – блок напівпровідникових діодів 

VD1…VD4; 

 згладжувальний фільтр – елементи C1, C2, L1; 

 регульований опір Rн кола навантаження; 

 вимикач SW1 опору Rн кола навантаження; 

 чотириканальний осцилограф – “Осцилограф”; 

 вольтметр PV1 напруги U1 первинної обмотки трансформатора 

ТV1; 

 амперметр PA1 струму I1 первинної обмотки трансформатора ТV1; 

 вольтметр PV2 напруги U2 вторинної обмотки трансформатора ТV1; 

 амперметр PA2 струму I2 вторинної обмотки трансформатора ТV1; 

 вольтметр PV3 вихідної напруги – напруги U0  кола навантаження 

Rн; 

 амперметр PA3 струму I0 навантаження Rн. 

Лабораторний макет складається з джерела первинного електрожив-

лення G1; трансформатора ТV1, який забезпечує узгодження напруги дже-

рела первинного електроживлення з потрібною напругою навантаження; 

блока випрямляння БВ (VD1…VD4); згладжувального фільтра L1, C1, C2 

(залежно від схеми дослідження) та опору навантаження Rн , який може 

вимикатися за допомогою вимикача SW1.  Список елементів макета наве-

дено в табл. 3.2. На панель регульованих параметрів виведено напругу ге-

нератора G1 та опір резистора навантаження Rн. 

Діючі значення напруги U1 та струму I1 первинної обмотки трансфо-

рматора ТV1 контролюються відповідно вольтметром PV1 та амперметром 

PА1. Діючі значення напруги U2 та струму I2 вторинної обмотки трансфо-

рматора ТV1 контролюються відповідно вольтметром PV2 та амперметром 

PА2. Середні значення напруги Uн = U0 та струму Iн = I0 навантаження Rн 

вимірюються відповідно вольтметром PV3 та амперметром PA3. 

До набору контрольно-вимірювальних приладів входить також чоти-

риканальний осцилограф, що дозволяє спостерігати форму напруг і стру-

мів у різних точках схеми. Синхронізація осцилографа відбувається авто-

матично відповідно до роботи генератора G1. Тому тривалість розгортки 

проградуйована в частках періоду даного генератора й становить 

0,1...100 періодів/екран. Список контрольних точок осцилографа наведено 

в табл. 3.3. Внутрішньої пам'яті осцилографа вистачає для зберігання 

останнього періоду моделювання. 
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Рисунок 3.2 – Схема випрямляча з активним навантаженням (k = 1) 

 
 

Рисунок 3.3 – Схема випрямляча з індуктивним навантаження (k = 2) 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Схема випрямляча з активно-ємнісним навантаженням 

 (k = 3) 
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Рисунок 3.5 – Схема випрямляча з Г-подібним LC фільтром (k = 4) 
] 

 
 

Рисунок 3.6 – Схема випрямляча з П-подібним CLC фільтром (k = 5) 
 

4 Домашнє завдання 
 

4.1 Вивчити теоретичний матеріал за літературою [2.1...2.5] та ме-

тодичними вказівками до даної лабораторної роботи: 

 особливості структурної й функціональної побудови випрям-

них пристроїв; 

 особливості та обмеження, які накладаються на схемотехніч-

ну реалізацію окремих функціональних вузлів пристроїв 

випрямляння; 

 процеси функціонування в мостовій схемі випрямляння, діаг-

рами напруг та струмів її елементів; 

 особливості лабораторного макета; 

 виведення основних розрахункових співвідношень за різних ре-

жимів роботи випрямляча. 
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4.2 Ознайомитися з методичними вказівками до даної лабораторної 

роботи. 

4.3 Підготувати бланки звіту, де навести інформацію, потрібну, на 

думку студента, у подальшому для виконування лабораторної роботи. 

4.4 Усвідомити призначення кожного елемента схеми випрямляння, 

мету кожного досвіду, сподівані  результати досліджень.  

4.5 Відповісти на контрольні запитання. 

4.6 Вивчити особливості електричних процесів, які відбуваються у 

різних частинах схеми випрямляча, що пояснюють зовнішні характеристи-

ки випрямляча Uн = f (Iн) за активного, індуктивного та ємнісного характе-

ру навантаження. 

Таблиця 3.2 - Склад лабораторного макета 

Пози-

ція 
Тип елемента 

Регульовані параметри 

Примітка 
параметр мін макс 

од. 

вим. 

G1 
Генератор си-

нусоїдної на-

пруги 

вихідна на-

пруга 
198 242 В 

Діюче значення, 

оперативне регу-

лювання 

частота 50 400 Гц  

TV1 Трансформатор 
Коефіцієнт 

трансформації 
5 15   

VD1 Діод      

VD2 Діод      

VD3 Діод      

VD4 Діод      

L1 Дросель Індуктивність 0,01 10 Гн 
Тільки  

для схем 2, 4, 5 

C1 Конденсатор Ємність 50 10 000 мкФ 
Тільки  

для схем 3, 4, 5 

C2 Конденсатор Ємність 50 10 000 мкФ 
Тільки  

для схеми 5 

Rн Резистор Опір 1 100 Ом 
Оперативне регу-

лювання 

SW1 Вимикач Стан Вимк. Вмк.  
Вимикач наванта-

ження 

PV1 Вольтметр     Діюче значення 

PV2 Вольтметр     Діюче значення 

PA1 Амперметр     Діюче значення 

PA2 Амперметр     Діюче значення 

PV3 Вольтметр     Середнє значення 

PA3 Амперметр     Середнє значення 

P0 
Контрольна 

точка 
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Таблиця 3.3 – Досліджувані параметри 

Позначення Осцилограми електричних процесів 

ТV1, U1 Напруга u1(t) первинної обмотки трансформатора ТV1 

TV1, I1 Струм i1(t) первинної обмотки трансформатора ТV1 

TV1, U2 Напруга u2(t) вторинної обмотки трансформатора ТV1 

TV1, I2 Струм i2(t) вторинної обмотки трансформатора ТV1 

VD1, U Напруга uVD1(t) на діоді VD1 

VD1, I Струм iVD1(t) діода VD1 

VD2, U Напруга uVD2(t) на діоді VD2 

VD2, I Струм iVD2(t) діода VD2 

VD3, U Напруга uVD3(t) на діоді VD3 

VD3, I Струм iVD3(t) діода VD3 

VD4, U Напруга uVD4(t) на діоді VD4 

VD4, I Струм iVD4(t) діода VD4 

Rн, U Напруга uн(t) на навантаженні Rн 

Rн, I Струм  iн(t) навантаження Rн 

Р0 U Напруга uв(t) на виході блока випрямляння БВ 

Р0 I Вихідний струм iв(t) блока випрямляння БВ 

C1, U Напруга uС1(t) на конденсаторі С1 

C1, I Струм iС1(t) конденсатора С1 

C2, U Напруга uС2(t) на конденсаторі С2 

C2, I Струм iС2(t) конденсатора С2 

L1, U Напруга u1(t) на дроселі L1 

L1, I Струм i1(t) дроселя L1 

 

4.7 У протоколі зобразити схеми однофазного мостового випрямля-

ча з ємнісним та індуктивним фільтрами, а також діаграми напруги uн(t) та 

струмів iн(t) у колі навантаження, iVD1(t)…iVD4(t), діодів блока випрямляння, 

iм(t) джерела G1 для активного, індуктивного та ємнісного характерів на-

вантаження ідеального випрямляча.  

5 Контрольні запитання 

5.1 За яких обмежень виведено розрахункові співвідношення, що 

характеризують процес випрямляння в досліджуваній схемі за наванта-

ження ємнісного та індуктивного характеру? 

5.2 Що таке кут відсікання струму вентиля, чи залежить він від вели-

чини струму навантаження? 

5.3 Чим пояснити нелінійний вигляд зовнішньої характеристики схе-

ми випрямляння за навантаження ємнісного характеру? 

5.4 Чи існують переваги роботи схеми на навантаження ємнісного ха-

рактеру, якщо так, то в чому вони полягають? 
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5.5 Чому графік зовнішньої характеристики за навантаження ємнісно-

го характеру розташовується над графіком зовнішньої характеристики нава-

нтаження індуктивного характеру? 

5.6 В чому полягають переваги й недоліки мостової схеми випрям-

ляння? Наведіть її порівняльну оцінку з іншими схемами випрямляння. 

5.7 Що таке "коефіцієнт використовування трансформатора"? 

5.8 Яку форму матиме струм у первинній обмотці трансформатора в 

мостовій схемі? В який спосіб ця форма пов'язана з формою струму у вто-

ринній обмотці? 

5.9 Від чого залежить величина змінної складової у випрямленій 

напрузі за навантаження ємнісного та індуктивного характеру? 

5.10 Як визначити к. к. д. випрямляча теоретично й за даними, здобу-

тими експериментально? 

5.11 Поясніть роботу схеми випрямляча за активного, індуктивного 

та ємнісного характеру навантаження. 

5.12 Поясніть діаграми випрямленої напруги uв(t), струму iв(t) у колі 

навантаження, струму через діод iд(t), струму i2(t) вторинної обмотки тран-

сформатора за активного, індуктивного та ємнісного характеру наванта-

ження.  

5.13 Зробіть порівняння схем для різного характеру навантаження, 

використовуючи основні співвідношення струмів, напруг та потужностей. 

5.14 Поясніть зовнішні характеристики випрямляча за роботи на ак-

тивне, індуктивне та ємнісне навантаження. 

5.15 У чому полягає відмінність поміж осцилограмами, здобутими 

при виконуванні даної лабораторної роботи, і осцилограмами, наведеними 

в домашньому завданні для індуктивного та ємнісного характерів наванта-

ження? 

5.16 Назвіть переваги й недоліки мостової схеми випрямляння  в по-

рівнянні з іншими однофазними схемами випрямлення. 

5.17 Перелічіть всі типи згладжувальних фільтрів. Поясніть особли-

вості  їхнього функціонування. 

5.18 Дайте означення основних параметрів згладжувальних фільтрів. 

Основні показники якості й вимоги, пропоновані щодо згладжувальних фі-

льтрів. 

5.19 Дайте порівняльну оцінку згладжувальних фільтрів, досліджу-

ваних у даній лабораторній роботі. 

5.20 У яких випадках доцільно використовувати фільтри, які склада-

ються тільки з ємності чи лише з однієї індуктивності? 
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6 Лабораторне завдання. Зміст роботи 

6.1 Вивчити за рекомендованою літературою теоретичний матеріал 

щодо особливостей схемотехнічної реалізації мостової схеми випрямлян-

ня, процесів функціонування, області застосовування. Ознайомитися з 

принциповою схемою макета й особливостями його функціонування. 

6.2 Розрахувати електричні параметри схеми випрямляння за робо-

ти на навантаження з ємнісною реакцією. 

6.3 Розрахувати електричні параметри схеми випрямлення за роботи  

на навантаження з індуктивною реакцією. 

6.4 Дослідити схему однофазного мостового випрямляча на різні 

види k навантаження блока випрямляння БВ: на активне навантаження  

(k = 1); на індуктивне навантаження (k = 2); на ємнісне навантаження  

(k = 3); на Г-подібний LC-фільтр (k = 4); на П-подібний CLC-фільтр  

(k = 5). 

6.4.1 Дослідити зовнішні (навантажувальні) характеристики випря-

мляча. 

6.4.2 Визначити вихідні опори випрямляча. 

6.4.3 Визначити відсоткові зниження вихідних напруг випрямляча. 

6.4.4 Дослідити фільтрувальні властивості згладжувальних фільтрів 

випрямляча Kпв, Kпн, KпвU, KпнU,  Si, SU = f (Iн). 

6.4.5 Дослідити процеси функціонування випрямляча. 

6.5 Сформулювати висновки за результатами виконаної роботи. 

7 Методика виконання лабораторної роботи 

7.1 До пункту 6.1. Програма й порядок вивчення теоретичних пи-

тань. 

Вивчити призначення, особливості структурної, функціональної, 

схемотехнічної побудови випрямних пристроїв та процеси їхнього функці-

онування за матеріалами даної лабораторної роботи й рекомендованою лі-

тературою [2.1...2.5]. Вивчити особливості схемотехнічного виконання 

й функціонування лабораторного макета (див. розд. 3). Одержати у 

викладача контрольні запитання з досліджуваного матеріалу й підготу-

вати відповіді на них. Уточнити у викладача форму й обсяг їхнього по-

дання у звіті. 

ПРИМІТКА. Не припускається подальше виконування лаборатор-

ної роботи без дозволу викладача. Обов'язковою умовою допуску до 

виконання роботи є з'ясування особливостей схемотехнічного виконан-

ня лабораторного макета (див. розд.3). 
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7.2 До пункту 6.2 Розрахунок електричних параметрів схеми випря-

мляння при її роботі на навантаження з ємнісною реакцією. 

Розрахунок мостової схеми зводиться до визначення аналітичним 

шляхом величин напруг і струмів елементів схеми випрямляча. 

Вихідні дані: 

1) постійна складова випрямленого струму І0 = Iн = 0,5...5 А і постій-

на складова випрямленої напруги U0 = ±Uн = 20...30 В (задаються викла-

дачем); 

2) коефіцієнт трансформації n12 = 5...15…15 трансформатора ТV1; 

3) частота мережі живлення  fм = 50…400 Гц; 

4) діюча напруга мережі живлення Uм = UG1 = 198…242 В. 

У перебігу розрахунку визначається таке: 

1) виконання умови роботи схеми випрямляння на навантаження з 

ємнісною реакцією, тобто 

Сн >> 1/4π fмmRн, Сн >> 10/4π fмmRн; 

2) основний розрахунковий коефіцієнт А, що зв'язує кут відсікання 

струму вентиля з параметрами схеми випрямляння, у вигляді 

нфtg mRrA , 

де фr  – активний опір фази схеми випрямляння, у цьому разі  

фr = 0,1 Ом; m = 2 – фазність схеми випрямляння; 

3) ефективне значення напруги вторинної обмотки W2 трансформа-

тора TV1 (див. рис. 3.3): 

0122 2 UBUU m , 

де B = f (A) визначається рівністю В = 0,75 + 1 , 2 А  за А  0,5 

або за графіком  [2.4, с. 130; 2.2, с.  118];  

4) середнє значення струму фази схеми випрямляння 

Icеp = I0/m; 

5) ефективне (середньоквадратичне) значення струму вентиля  

Iв = DIсер, 

де D = f (A) визначається рівністю D = 2  + 1/27 А за А  0,5 або 

за графіком  [2.4, с. 130; 2.2, с. 119];  

6) ефективне значення струму вторинної обмотки трансформато-

ра 

сер2 2IDI . 

7) максимальне (амплітудне) значення струму діода та вторинної 

обмотки трансформатора: 

I2m  = FIcеp, 

де F = f (A) визначається рівністю F = 5 + 0,25 А за А  0,5 або 

за графіком  [2.4, с. 132; 2.2,  c.119];  

8) ефективне значення струму Iм = IG1, споживаного від джерела жи-

влення, відповідно й струму I1 первинної обмотки трансформатора: 
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IG1 = I1 = Iм = n21 I2  = I2 /n12; 
9) максимальна зворотна напруга, що виникає на вентилі, 

mU звор  = 0,5(I+B 2 )U0; 

10) коефіцієнти використовування вентиля за напругою kU та стру-

мом ki: 

0звор /UUkU ; B2 / IIk mi ; 

11) коефіцієнт схеми 

20сх /UUk ; 

12) коефіцієнт використовування трансформатора за потужністю 

K тр = P 0 /S тр = 2K1K 2 / (K1+K2)  = 2 /BD ,  

де K1 = P0/S1, K2 = P0/S2 – коефіцієнт використовування відповідно 

первинної та вторинної обмоток трансформатора; 

S1 = IмUм; S2 = I2U2; Sтр = 0,5 (S1+S2) – повні (габаритні) потужності 

обмоток первинної, вторинної й трансформатора відповідно, ВА; 

P0 = U0 I0 = Uн Iн – корисна потужність на виході випрямляча, Вт. 

Результати розрахунку відбити в таблиці 7.1. 

 

Таблиця 7.1 – Результати досліджень 

Величини 

навантаження 

I 0
, 
А

 

U
0
, 
В

 

I c
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θ
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U
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i 

K
с
х
 

K
т
р
 

Ємнісне 

наванта-

ження 

розр.       220            

експ.       220            

Індуктив-

не 

наванта-

ження 

розр.   - - - - 220            

експ.   - - - - 220            

 

7.3. До пункту 6.3. Розрахунок електричних параметрів схеми ви-

прямляння за її роботи на навантаження з індуктивною реакцією.  

Розрахунок схеми здійснюється за такими вихідними даними:  

1) постійна складова випрямленого струму I0 = 0,5...5 А (задається 

викладачем); 

2) постійна складова випрямленої напруги U0 = 20...30 В (задаєть-

ся викладачем); 

3) коефіцієнт трансформації трансформатора n12 = 5...15; 

4) активний опір котушки індуктивності L фільтра становить  

R ф = 0,05 Ом; 

5) частота мережі живлення  fм = 50…400 Гц, напруга  

Uм = 198…242 В. 
У перебігу розрахунку визначається таке:  
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1) напруга вторинної обмотки трансформатора 

gUU
m

m
UUU /)(sin2/)( ф0ф02 , 

де 
фU  – спадіння постійної складової випрямленої напруги на ак-

тивному опорі котушки індуктивності L фільтра; g – коефіцієнт схеми ви-

прямляння; 

2) напруга первинної обмотки трансформатора 

122212м1 / nUnUUUU 1G ; 

3) ефективне значення струму через вентиль 

Iв = I0 / m ; 

4) ефективне значення струму вторинної обмотки трансформатора 

I2  = 2 IB; 

5) ефективне значення струму первинної обмотки трансформатора та 

струму  споживаного з мережі, 

I1 = Iм  = IG1 = n21 m/2 ; 

6) максимальна зворотна напруга на вентилі 

mUUmgUmgUU m )/(//25,0 ф022зворmax ; 

7) коефіцієнти використовування вентиля за напругою kU та  

струмом ki: 

2/Uk ;  ki = 0,707; 

8) коефіцієнт схеми 

kсх = U0/U2; 

9) коефіцієнти використовування трансформатора за потужністю: 

01 PΚ /S1;    02 PΚ /S2;   0ТР PΚ /S ТР , 

де .;);( 222мм1ф00ф0

'

0 UISUISUUIPPP  

Результати розрахунку занести до таблиці 7.1. 

 

7.4 До пункту 6.4. Дослідження роботи мостового випрямляча на рі-

зні види k навантаження блока випрямляння БВ: на активне навантажен-

ня (k = 1); на індуктивне навантаження  (k = 2); на ємнісне навантажен-

ня(k = 3); на Г-подібний LC-фільтр (k = 4); на П-подібний CLC-фільтр (k 

= 5). 

Забезпечення необхідного варіанта k навантаження блоку випрям-

лення БВ мостового випрямляча здійснюється за допомогою перемикача 

вибору схеми дослідження (див. рис. 3.1). 

Задля забезпечення потрібних параметрів елементів схеми та режи-

мів роботи досліджуваної схеми випрямляча може бути використано кноп-

ки швидкого доступу “G1”, “TV1”, “L1”, “C1”, “C2”, “Rн”, “SW1” (див. 

рис. 3.1). 
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7.4.1 До пункту 6.4.1 Дослідження зовнішніх (навантажувальних) 

характеристик випрямляча. 

Зовнішня характеристика – це залежність напруги Uн у колі наванта-

ження випрямляча від струму Iн навантаження: Uн = f (Iн). 

Методика дослідження зовнішніх характеристик припускає виконан-

ня таких кроків: 

 обрати перемикачем вибору схеми дослідження (див. рис. 3.1) 

потрібну схему дослідження випрямляча – “Активне наван-

таження” (k = 1 – рис. 3.2), “Індуктивне навантаження” 

(k = 2 – рис. 3.3), … ; 

 відредагувати параметри джерела G1 (напругу UG1 = UG1 ном, 

потрібну частоту fм), використовуючи кнопку “G1” на панелі 

елементів (див. рис. 3.1) для появи вікна редагування; 

 відредагувати параметри трансформатора ТV1 – значення кое-

фіцієнта n12 трансформації трансформатора (див. рис. 3.1 – 

кнопка “ТV1”); 

 відредагувати параметри елементів L1, C1, C2 згладжувально-

го фільтра випрямляча, використовуючи кнопки на панелі ре-

дагування (див. рис. 3.1) відповідно “L1”, “С1”, “C2”, устано-

вити їм номінальні значення відповідно L1ном, С1ном, C2ном; 

 вимкнути за допомогою вимикача SW1 навантаження Rн мос-

тової схеми випрямляння; 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт”; 

 зняти покази вольтметра PV3 – вихідну напругу Uн нс у режимі 

ненавантаженого стану, результат занести до таблиці 7.2 (k); 

 підімкнути навантаження Rн; 

 змінюючи опір Rн навантаження від максимуму (мінімуму) до 

мінімуму (максимуму), зняти покази вихідної напруги Uн  та 

струму Iн  навантаження Rн. Виміряні параметри занести до 

таблиці 7.2 (k). 

За результатами дослідження побудувати зовнішні характеристики. 

 

Таблиця 7.2 (k) – Результати досліджень 

Rн, Ом  100 50 25 15 10 5 3 1 

Uн, B          

Iн, А          

ΔUн, B          

ΔIн, А          

rв, Ом          
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7.4.2 До пункту 6.4.2. Визначення вихідних опорів випрямляча. 

Вихідні опори rв випрямляча визначаються на підставі здобутих ре-

зультатів вимірювань п. 7.4. 1 (див. табл. 7.2 (k)): 

rв  = Uн / Iн ; 

Uн = Uн max – Uн;  Iн = Iн max – Iн, 

де Uн max, Iн max – максимальні значення відповідно напруги й струму 

навантаження (див. табл. 7.2 (k)). 

Результати розрахунків ΔUн, ΔIн, rв занести до таблиці 7.2 (k). 

 

7.4.3 До пункту 6.4.3. Визначення відсоткових знижень вихідних на-

пруг випрямляча. 

Відсоткове зниження Uн% вихідної напруги випрямляча при пере-

ході від ненавантаженого стану з напругою Uн нс до номінального наванта-

ження з вихідною напругою Uн ном визначається за результатами дослі-

джень п. 7.4.1 (див. табл. 7.2 (k)): 

%100
нсн

номннсн

н%
U

UU
U . 

 

7.4.4 До пункту 6.4.4. Дослідження фільтрувальних властивостей 

згладжувальних фільтрів мостового випрямляча. 

Для вимірювання параметрів змінних складових на виході блока ви-

прямляння БВ, частоти fвu і розмаху Uв~ напруги uв(t) і розмаху Iв~ 

струму iв(t) слід підімкнути (див. рис. В.13 розд. В.1) осцилограф до конт-

рольних точок: у першому випадку до “P0,U” – напруга uв(t) на виході бло-

ка випрямляння БВ, а у другому – до “P0, I” (струм iв(t) на виході БВ – 

див. табл. 3.3). 

Для вимірювання параметрів змінних складових у колі навантаження 

випрямляча – частоти fнu і розмаху Uн~, напруги uн(t) і розмаху Iн~ 

струму iн(t) – слід підімкнути осцилограф (див. рис. В.13 розділу В.1) до 

контрольних точок: у першому випадку – до “Rн, U” – напруга uн(t) наван-

таження Rн випрямляча (див. табл. 3.3), а у другому – “Rн, I” – струм iн(t) у 

колі навантаження Rн випрямляча. 

Експериментальні значення частот fвu та fнu досліджуваних процесів 

визначаються за осцилограмами відповідно uв(t) та uн(t). Для цього слід 

виміряти за маскою осцилографа тривалість періоду Т спостережуваної 

кривої, використовуючи значення величини n множника "Час/Поділка" 

однойменного перемикача осцилографа. Вимірюваний інтервал Т визнача-

ється добутком двох величин Т = n l : довжини l  вимірюваного інтервалу ча-

су на екрані за горизонталлю в поділках і значення величини n часу на поді-

лку у даному положенні перемикача "Час/Поділка".  У цьому разі 

nlТf 11 . 
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При вимірюванні параметрів змінних складових (fвu, Uв~, Iв~, fни, 

Uн~, Iн~) осцилограф використовується в режимі закритого входу (ви-

микач постійної складової ПС вимкнено – рис. В.13 розд. В.1) підсилювача 

вертикального посилення. 

Методика дослідження фільтрувальних властивостей згладжуваль-

них фільтрів припускає виконування таких кроків (результати вимірювань 

занести до таблиці 7.3 (k)): 

 обрати перемикачем вибору схеми дослідження (див. рис. 3.1) 

потрібну схему дослідження випрямляча – “Активне наван-

таження” (k = 1 – рис. 3.2), “Індуктивне навантаження” (k = 

2 – рис. 3.3), … ; 

 відредагувати параметри трансформатора ТV1 – значення кое-

фіцієнта n12 трансформації трансформатора (див. рис. 3.1 – 

кнопку “ТV1”); 

 відредагувати параметри джерела G1 (напругу UG1 = UG1 ном, 

потрібну частоту fм), використовуючи кнопку “G1” на панелі 

елементів (див. рис. 3.1) задля появи вікна редагування; 

 відредагувати параметри елементів L1, C1, C2 згладжувальних 

фільтрів випрямляча, використовуючи кнопки відповідно 

“L1”, “C1”, “C2” на панелі редагування (див. рис. 3.1), устано-

вити їм номінальні значення відповідно L1ном, С1ном, C2ном; 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт” – рис. 

3.1; 

 установити опір Rн = Rном у колі навантаження випрямляча, 

використовуючи орган регулювання – повзунок “Rн” (див. 

 рис. 3.1), що забезпечує значення струму Iн = Iн ном; 

 зняти покази індикації опору Rн, вольтметра PV3 й амперметра 

PА3. Результати вимірювань Rн, Uн й Iн ном занести до таблиці 

7.3 (k); 

 виміряти розмах Uв~ і частоту fвu пульсації напруги на виході 

блоку випрямлення БВ за осцилограмою напруги напруги uв(t) 

(контрольна точка Р0, U відповідно до табл. 3.3); 

 виміряти розмах Iв~ пульсації струму на виході блока випря-

мляння БВ за осцилограмою напруги  iв(t) (Р0, I); 

 виміряти розмах Uн~ і частоту fнu пульсації напруги в колі 

навантаження випрямляча за осцилограмою напруги напруги 

uн(t) (контрольна точка Rн, U відповідно до табл. 3.3); 

 виміряти розмах Iн~ пульсації струму в колі навантаження 

випрямляча за осцилограмою напруги iн(t) (Rн, I –  табл. 3.3); 

 виконати аналогічні вимірювання за струмів Iн навантаження, 

0,75Iн ном, 0,5Iн ном й 0,25Iн ном, використовуючи орган регулю-
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вання – повзунок “Rн:” – див. рис. 3.1 (результати досліджень 

занести до таблиці 7.3 (k)); 

 дослідження з даної методики виконати для всіх видів k наван-

таження блока випрямляння (k = 1, 2, … , 5); 

 виконати аналогічні вимірювання за різних значень ємності С1 

для варіантів k = 3, 4, 5 – результати досліджень занести до 

таблиці 7.4 (k); 

 виконати аналогічні вимірювання за різних значень індуктив-

ності дроселя L1 для варіантів k = 2, 4, 5 – результати дослі-

джень занести до таблиці 7.3 (k); 

 використовуючи результати експерименту (таблиці 7.3 (k),  

7.4 (k), 7.5 (k)), розрахувати й заповнити розрахункову частину 

даних таблиць з урахуванням наведених нижче співвідношень. 

Результати експерименту дозволяють визначити нормовані частоти: 
 

;мuвuв fff        .мuнuн fff  

Коефіцієнти пульсацій на виході блока випрямляння БВ (струму Kпв 

і напруги KпвU), у колі навантаження (струму Kпн і напруги KпнU) випрям-

ляча: 

;
2

;
2 н

~н
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.
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K

U

U
K UU  

Коефіцієнти згладжування за струмом Si та напругою SU визнача-

ються з урахуванням коефіцієнтів пульсації: 

., пнпвпнпв UUUi KKSKKS  

Результати розрахунків uu
f,f

нв , Kпв, Kпн, KпвU, KпнU, Si, SU відби-

ти в таблицях 7.3 (k), 7.4 (k), 7.5 (k). 

За результатами досліджень побудувати робочі характеристики 

UU KK пнпв , , Si, SU  = f (Iн, С1, L1). 

  

Таблиця 7.3 (k) – Результати досліджень 

 №
 в

и
м

. 

Експериментальна частина Розрахункові дані 
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Таблиця 7.4 (k) – Результати досліджень 
№
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. 

Експериментальна частина Розрахункові дані 
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Таблиця 7.5 (k) – Результати досліджень 

№
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м

. 

Експериментальна частина Розрахункові дані 
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7.4.5 До пункту 6.4.5. Дослідження процесів функціонування випрям-

ляча 

Оберіть перемикачем вибору схеми дослідження (див. рис. 3.1) пот-

рібну схему дослідження випрямляча – “Активне навантаження”  

(k = 1 – рис. 3.2), “Індуктивне навантаження” (k = 2 – рис. 3.3), … . 

Встановіть, використовуючи орган регулювання (повзунок “Rн” – 

рис. 3.1) опору навантаження Rн, струм Iн, який дорівнює номінальному 

значенню Iн = Iн ном. Зарисуйте осцилограми напруги u1(t) первинної обмот-

ки трансформатора ТV1, струму i1(t) первинної обмотки трансформатора 

ТV1, струмів iVD1(t), iVD2(t), iVD3(t), iVD4(t) відповідно діодів VD1, VD2, VD3, 

VD4, вихідного струму iв(t) випрямляча напруги uн(t) на навантаженні Rн й 

т. д. (відповідно до табл. 3.3). При зображенні осцилограм слід дотримува-

тись однакового масштабу на осі часу, початки координат кожного графіка  

повинні перебувати на одній вертикальній лінії. 

Обов'язково слід прагнути при зображенні осцилограм зберігати їхні 

амплітудні й часові співвідношення, тому що це є суттєво для аналізу. 

Тривалість розгортки осцилографа добирають у такий спосіб, щоби на ро-

бочій частині екрана містилося 1,5...2 періоди спостережуваної осцилогра-

ми. Під кожною зображеною осцилограмою слід позначити, до якої фізич-

ної величини вона належить. 

Кут відсікання струму θ в режимі ємнісного навантаження визнача-

ється в розрахунковій частині зі співвідношення A = tg θ – θ, а в перебігу 
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експериментальної перевірки – за осцилограмою струму iв(t) на виході 

блока випрямляння. За осцилограмою визначають величину  

Т – період повторювання імпульсів струму в лінійних одиницях екрана ос-

цилографа – і величину tі – тривалість імпульсу струму – у таких самих лі-

нійних одиницях. Після цього відзнаходять величину θ, використовуючи 

рівність  
 

θ = 360 tі/2T, ел. град. 
 

Щоби експериментальним шляхом відзнайти значення А, слід перей-

ти до радіанної міри величини θ (θ = 360 tі/2T, ел. град.). 

Параметри B, D, F визначаються у зазначений у поясненні до 

п. 6.2 спосіб з використанням здобутого значення А. Величини Iв  (діюче 

значення струму вентиля), I2m (максимальне значення струму вентиля), 

Kтр (коефіцієнт використовування трансформатора за потужністю) розра-

ховуються за експериментальними даними з використанням співвідно-

шення п. 7.2 (або п. 7.3).  

Порівнювання розрахунку та експерименту здійснюється шляхом зі-

ставляння величин, обмірюваних приладами або розрахованих за їхніми 

показниками з відповідними величинами перевірного розрахунку. Резуль-

тати вимірювань та розрахунку зводяться до таблиці 7.1 (за Iн ном= I0 й 

Uн ном = U0). 

 

7.5 До пункту 6.5. Висновки за результатами роботи.  

Оформлення звіту з урахуванням вимог розділу 6 даного методично-

го посібника. 

Використовуючи результати досліджень за пунктами 6.1...6.5, зобра-

зіть в одній системі координат зовнішні характеристики випрямляча 

Uн = f(Iн).  

Висновки щодо виконаної роботи мають містити стисло й чітко сфо-

рмульовані положення, в яких має бути розкрито суть розглянутих явищ 

чи здобутих графічних залежностей. Висновки повинні не констатувати 

зовнішні ознаки, а пояснювати їх, установлюючи єдність теорії й експери-

менту, з’ясовуючи засадничу відмінність одного випадку від іншого (на-

приклад, відмінності у формі струму через вентиль за різного характеру 

навантаження, нелінійність чи то, навпаки, лінійність зовнішньої характе-

ристики тощо). У висновках має бути відбито осмислення результатів ла-

бораторного дослідження. Поміж відповідями на контрольні запитання й 

висновками щодо роботи має існувати безпосередній зв'язок. Проробляння 

контрольних запитань дозволить його виявити. Висновки не повинні по-

вторювати змісту роботи (розділ 6). 
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8 Зміст звіту 

Звіт має містити:  

8.1 схеми й діаграми роботи однофазного мостового випрямляча на 

різні види навантаження (k = 1, 2, … ,5) блока випрямлення БВ: на активне 

навантаження (k = 1); на індуктивне навантаження (k = 2); на ємнісне на-

вантаження (k = 3); на Г-подібний LC-фільтр (k  =  4); на П-подібний  

CLC-фільтр (k  = 5). 

8.2 результати досліджень відповідно до пп. 6.4.1...6.4.5: 

 таблиці з результатами експерименту й розрахунку; 

 графіки робочих характеристик: 

Uн , ΔUн, rв = f (Iн); 

UU K,K пнпв , Si, SU  = f (Iн, С1, L1); 

 осцилограми досліджуваних напруг та струмів в елементах і 

колах схеми випрямного пристрою; 

8.3 висновки щодо аналізу результатів дослідження. 
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Лабораторна робота № 1.2 

Дослідження трифазних схем випрямлячів 

 

1 Мета роботи 

 

Вивчення принципів побудови й функціонування схем випрямних 

пристроїв та особливостей їхньої схемотехнічної реалізації. 

Вивчення принципів функціонування трифазних однотактної і двота-

ктної мостової схем випрямляння. Експериментальне дослідження їхніх ха-

рактеристик та електромагнітних процесів. 

Освоєння методики експериментального визначання основних  ха-

рактеристик багатофазних випрямлячів. 

 

2 Література 

 

 2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Бо-

куняев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.; Под ред. 

Ю.Д. Козляева. – М.: Радио и связь, 1998. – C. 69 – 127.  

2.2 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / 

А.А.Бокуняев и др.; Под ред. В.Е.Китаева – М.: Радио и связь, 1988. – 

С. 87–128. 

2.3 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов /  

О.А. Доморацкий и др.; – М.: Радио и связь, 1981. – С. 79–138. 

2.4  Китаев В.Е. и др.; Электропитание устройств связи: –  М.: Связь, 

1975. – С. 113–176. 

2.5 Иванов-Цыганов А.И. Электропреобразовательные устройства 

РЭС: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1991.– С. 65–143. 

 

3 Опис лабораторного макета 

 

Лабораторний макет (рис. 3.1) призначено для дослідження трифаз-

них схем випрямляння двох типів (трифазної однотактної – k = 1 та трифа-

зної мостової – k = 2) за активного й індуктивного характеру навантажен-

ня. 

Стислий опис досліджуваних схем наведено у табл. 3.1, список еле-

ментів макета – в табл 3.2, список досліджуваних параметрів – в табл. 3.3, 

список елементів макета – в табл 3.2. 

Лабораторний макет містить: 

 джерело  (генератор) G1 трифазної синусоїдної напруги; 

 трифазний трансформатор ТV1; 

 блок випрямляння БВ – блок напівпровідникових діодів 

VD1…VD3 (трифазна однотактна схема) і VD1…VD6 (трифаз-

на мостова схема); 
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 згладжувальний  фільтр, утворений дроселем L1; 

 опір Rн навантаження випрямляча; 

 вимикач SW1 навантаження Rн  випрямляча; 

 вимикач SW2 дроселя L1; 

 чотириканальний осцилограф – “Осцилограф”; 

 вольтметр PV1 напруги Ua фази а обмотки вищої напруги – пе-

рвинноої обмотки трансформатора ТV1; 

 амперметр PA1 струму IA фази А обмотки вищої напруги; 

 вольтметр PV2 напруги Uа фази а обмотки нижчої напруги – 

вторинної обмотки трансформатора ТV1; 

 амперметр PA2 струму Iа фази а обмотки вищої напруги; 

 вольтметр PV3 напруги Uн навантаження випрямляча; 

 амперметр PA3 струму Iн    навантаження випрямляча. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Лабораторний макет 
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Таблиця 3.1 – Опис досліджуваних схем 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Трифазна схема випрямлення (k = 1) 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Трифазна мостова схема випрямлення (k = 2) 

 

Лабораторний макет складається з джерела первинного електрожив-

лення G1, трансформатора ТV1, який забезпечує узгодження напруги дже-

рела первинного електроживлення з потрібною напругою навантаження, 

випрямного блока VD1…VD3 чи VD1…VD6 (залежно від схеми), згладжу-

вального фільтра L1 та опору навантаження Rн, який може підмикатися за 

допомогою вимикача SW1. Список елементів макета подано у табл. 3.2. На 

k 
Позначення  

в макеті 
Опис 

№ 

рис. 

1 Трифазна 

Трифазна  однопівперіодна  схема  

(схема Міткевича). Елементи VD4…VD6  

не  використовуються 

3.2 

2 Трифазна мостова 
Трифазна  двопівперіодна  схема  

(схема Ларіонова) 
3.3 
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панель оперативних регулювань виведено вихідну напругу генератора G1 

та опір  резистора навантаження Rн. 

Діючі значення напруги та струму первинної UА, IА фази А та вто-

ринної Ua, Ia обмоток фази a трансформатора ТV1 контролюються відпові-

дно вольтметрами PV1, PV2 й амперметрами PА1, PА2. Середні значення 

напруги Uн = U0  і струму Iн = I0 навантаження Rн вимірюються відповідно 

вольтметром PV3 й амперметром PA3. 

 

Таблиця 3.2 - Склад лабораторного макета 

По-

зи-

ція 

Тип елемента 

Регульовані параметри 

Примітка 
параметр мін макс 

од. 

вим. 

G1 
Трифазний ге-

нератор 

вихідна напру-

га 
198 242 В 

Діюче значення, 

оперативне регу-

лювання 

частота 50 400 Гц   

TV1 
Трифазний тра-

нсформатор 

коефіцієнт 

трансформації 
5 15     

опір вторинної 

обмотки 
0,1 1,5 Ом Активний опір 

індуктивність 

розсіювання 
0,1 1 мГн   

VD1 Діод           

VD2 Діод           

VD3 Діод           

VD4 Діод         Тільки для схеми 2 

VD5 Діод         Тільки для схеми 2 

VD6 Діод         Тільки для схеми 2 

L1 Дросель Індуктивність 0,01 10 Гн   

Rн Резистор Опір 5 200 Ом 
Оперативне регу-

лювання 

SW1 Вимикач Стан Вимк. Вмк.   
Вимикач наванта-

ження 

PV1 Вольтметр         Діюче значення 

PV2 Вольтметр         Діюче значення 

PA1 Амперметр         Діюче значення 

PA2 Амперметр         Діюче значення 

PV3 Вольтметр         Середнє значення 

PA3 Амперметр         Середнє значення 

P0 
Контрольна то-

чка 
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До набору контрольно-вимірювальних приладів входить також чоти-

риканальний осцилограф, який дозволяє спостерігати форму напруг і 

струмів у різних точках схеми. Синхронізація осцилографа відбувається 

автоматично, відповідно до роботи генератора G1. Тому тривалість розгор-

тання проградуйовано в частках періоду даного генератора і становить 

0,1…100 періодів/екран. Список контрольних точок осцилографа наведено 

у табл. 3.3. Внутрішньої пам'яті осцилографа вистачає для зберігання 

останнього періоду моделювання. 

 

Таблиця 3.3 – Досліджувані параметри 

Позначення Осцилограми електричних процесів 

ТV1, U1 Напруга u1(t) первинної обмотки трансформатора ТV1 

TV1, I1 Струм i1(t) первинної обмотки трансформатора ТV1 

TV1, U2 Напруга u2(t) вторинної обмотки трансформатора ТV1 

TV1, I2 Струм i2(t) вторинної обмотки трансформатора ТV1 

VD1, U Напруга uVD1(t) на діоді VD1 

VD1, I Струм iVD1(t) діода VD1 

VD2, U Напруга uVD2(t) на діоді VD2 

VD2, I Струм iVD2(t) діода VD2 

VD3, U Напруга uVD3(t) на діоді VD3 

VD3, I Струм iVD3(t) діода VD3 

VD4, U Напруга uVD4(t) на діоді VD4 

VD4, I Струм iVD4(t) діода VD4 

Rн, U Напруга uн(t) на навантаженні Rн 

Rн, I Струм  iн(t) навантаження Rн 

Р0, U Напруга uв(t) на виході блока випрямляння БВ 

Р0, I Вихідний струм iв(t) блока випрямляння БВ 

C1, U Напруга uС1(t) на конденсаторі С1 

C1, I Струм iС1(t) конденсатора С1 

C2, U Напруга uС2(t) на конденсаторі С2 

C2, I Струм iС2(t) конденсатора С2 

L1, U Напруга uL1(t) на дроселі L1 

L1, I Струм iL1(t) дроселя L1 

4 Домашнє завдання 

4.1 Вивчити теоретичний матеріал за літературою [2.1...2.5] та ме-

тодичним вказівкам до даної лабораторної роботи: 

 особливості структурної й функціональної побудови випрям-

них пристроїв; 

 особливості й обмеження, накладувані на схемотехнічну реалі-

зацію окремих функціональних вузлів випрямних пристроїв; 
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 процеси функціонування у випрямних пристроях; 

 особливості лабораторного макета; 

 процеси функціонування досліджуваних багатофазних схем ви-

прямляння за різних режимів роботи. 

4.2 Підготувати бланки звіту, де подати інформацію, потрібну, на 

думку студента, надалі для виконання лабораторної роботи. 

4.3 Усвідомити призначення кожного елемента схем випрямлян-

ня, мета кожного досліду, сподівані результати. 

4.4 Відповісти на контрольні запитання 

5 Контрольні запитання 

5.1 Чому в багатофазних схемах випрямляння найбільш оптималь-

ним є індуктивний характер навантаження? 

5.2 Які форми мають струми у вторинних та первинних обмотках 

трансформатора трифазної однотактної схеми випрямляння, яка має нава-

нтаження індуктивного характеру? 

5.3 Те саме що й у п. 5.2, для двотактної мостової схеми випря-

мляння. 

5.4 У який спосіб впливає індуктивність розсіювання трансфор-

матора на форму струмів у фазах вторинних обмоток та форму вихідної 

напруги? Поясніть на прикладі трифазної однотактної схеми випрямлян-

ня, яка має навантаження індуктивного характеру. 

5.5 Яка є форма випрямленої напруги на навантаженні шестифазної 

мостової схеми випрямляння? 

5.6 Наведіть пояснення до графіків зовнішніх характеристик ба-

гатофазних схем випрямляння. 

5.7 У який спосіб визначається к. к. д. для досліджуваних схем ви-

прямляння й чи можна його визначити дослідним шляхом, використову-

ючи лабораторну установку? 

5.8 У який спосіб визначається коефіцієнт використовування за 

потужністю первинної, вторинної обмотки, а також усього трансформа-

тора в кожній зі схем випрямляння за навантаження індуктивного харак-

теру? 

5.9 За яких параметрів обираються діоди для багатофазних схем ви-

прямляння? 

5.10 Наведіть порівняльну оцінку щодо основних параметрів і показ-

ників якості, досліджуваних схем випрямляння. 

5.11 Покажіть, як протікає постійна складова струму навантаження 

для кожної з наведених  на рис. 3.2 та 3.3 схем. 

5.12 Які недоліки й переваги має кожна з досліджуваних схем? 

5.13 Що таке кут перекриття фаз? 

5.14 Від яких параметрів залежить кут перекриття фаз? 
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5.15 В який спосіб слід визначати величину зворотної напруги на 

діодах випрямляча? 

5.16 Що таке зовнішня характеристика випрямляча? 

6 Лабораторне завдання. Зміст роботи 

6.1 Вивчити теоретичний матеріал за рекомендованою літературою. 

Призначення, особливості структурної, функціональної, схемотехнічної 

побудови трифазних випрямних пристроїв, а також особливості процесів 

їхнього функціонування. Ознайомитись з описом лабораторного макета, 

поданого в розд. 3. 

6.2 Дослідити багатофазні схеми випрямлячів двох типів (трифаз-

ну однотактну (k = 1) та трифазну мостову (k = 2) за активного та індук-

тивного характеру навантаження. 

6.2.1 Дослідити зовнішні (навантажувальні) характеристики випрям-

лячів. 

6.2.2 Визначити вихідні опори випрямлячів. 

6.2.3 Визначити відсоткові зниження вихідних напруг випрямлячів. 

6.2.4 Визначити коефіцієнти використовування за потужністю обмо-

ток трансформатора ТV1. 

6.2.5 Дослідити процеси функціонування випрямлячів за активного 

та індуктивного характеру навантаження: 

 пульсації у вихідному колі блока випрямляння БВ й у колі на-

вантаження випрямляча; 

 процеси комутації (перекриття фаз); 

 електричні процеси (струми та напруги) в елементах і колах ви-

прямляча. 

6.3 Опрацювати дослідні дані. Сформулювати висновки за резуль-

татами лабораторної роботи. 

 

7 Методика виконання лабораторної роботи 

 

7.1 До пункту 6.1. Програма й порядок вивчення теоретичних пи-

тань.  

Вивчити призначення, особливості структурної, функціональної, 

схемотехнічної побудови трифазних схем випрямляння й особливості про-

цесів їхнього функціонування за матеріалами даної лабораторної роботи та 

рекомендованою літературою [2.1...2.5]. 

Вивчити особливості схемотехнічного виконання й функціонування 

лабораторного макета (див. розд. 3). Одержати у викладача контрольні за-

питання щодо вивченого матеріалу і підготувати відповіді на них. Уточни-

ти у викладача форму та обсяг їхнього подання у звіті. 
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ПРИМІТКА. Не припускається подальше виконування лабораторної 

роботи без дозволу викладача. Неодмінною умовою щодо допуску для ви-

конання роботи є з'ясування особливостей функціонування лабораторного 

макета. 

7.2 До пункту 6.2. Дослідження багатофазних схем випрямляння 

двох типів (трифазної однотактної (k = 1) та трифазної мостової 

 (k = 2) за активного й індуктивного характеру навантаження. 

Забезпечення необхідної схеми дослідження, – трифазної однотакт-

ної (k = 1 – рис. 3.2) і трифазної мостової (k = 2 – рис. 3.3) – здійснюється 

за допомогою перемикача вибору схеми дослідження (див. рис. 3.1). 

Для забезпечення необхідних параметрів елементів схеми та режимів 

роботи досліджуваного випрямляча може бути використано кнопки швид-

кого доступу “G1”, “ТV1”, “L1”, “Rн”, “SW1”, “SW2”  (рис. 3.1). 

7.2.1 До пункту 6.2.1 Дослідження зовнішніх (навантажувальних) 

характеристик випрямлячів. 

Зовнішня характеристика схеми випрямляння являє собою залеж-

ність )( нн IfU  вихідної напруги випрямляча Uн від струму Iн за 

constномм1 G1UUU  (UA = UB = UC = U ном1G  = const). 

Поступово збільшуючи струм навантаження до максимального зна-

чення, зафіксувати у всьому діапазоні змінювання струму навантаження 5...7 

його значень, які рівномірно розбивають діапазон вимірювань. Виміряти за 

цих значень струму Iн величини Rн, Iа, Uа, Uн, U1 = UG1 , I1 = IG1. Задані 

значення занести до таблиці  7.1 (k), де  k – тип схеми випрямляча. 

 

Таблиця 7.1 (k) – Результати досліджень 
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Методика визначання зовнішньої характеристики є така: 

 за допомогою перемикача вибору схеми дослідження (див. 

рис. 3.1) обрати тип схеми випрямляча – “Трифазна однотак-

тна” (k = 1), або “Трифазна мостова” (k = 2); 

 відредагувати параметри джерела G1 (фазна напруга UА = UВ = 

= UС = UG1 ном, робоча частота fм = fм ном), використовуючи кно-

пку “G1” на панелі елементів (див. рис. 3.1) задля появи вікна 

редагування; 
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 відредагувати параметри трансформатора ТV1: установити по-

трібний коефіцієнт трансформації n12 та активний опір  

r2 = r2 ном  вторинних обмоток трансформатора ТV1 фази a (ra), 

фази b (rb), фази c (rс) (ra = rb = rс = r2 ном); 

 відредагувати параметри дроселя L1: установити номінальне 

значення індуктивності дроселя L1 = L1ном ; 

 використовуючи вимикач SW2 (див. рис. 3.1), забезпечити пот-

рібний характер навантаження: за активного характеру наван-

таження вимикач SW2 переводиться до замкненого провідного 

стану, за індуктивного характеру – до розімкненого непровід-

ного стану; 

 вимкнути навантаження, перевівши вимикач SW1 до розімкне-

ного непровідного стану; 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт”; 

 зняти покази вольтметрів PV1, PV2 та PV3 відповідно напруг 

UА, Uа первинної та вторинної обмоток трансформатора ТV1 

фаз А та а й Uн нс – напруги ненавантаженого стану на виході 

випрямляча. Результат занести до таблиці 7.1 (k); 

 підімкнути опір Rн навантаження, перевівши вимикач SW1 до 

замкненого провідного стану; 

 змінюючи опір Rн навантаження (використовуючи повзунок 

“Rн” – див. рис. 3.1, правий нижній кут) від мінімуму (макси-

муму) до максимуму (мінімуму) (наприклад, Rн = 1, 2, 5, 10, 25, 

50 та 100 Ом), зняти покази вольтметрів PV1, PV2 та PV3 від-

повідно напруг UА та Uа фаз А та а трансформатора ТV1 та Uн – 

напруги в колі навантаження випрямляча, амперметрів PА1, 

PА2 та PА3 відповідно струмів IА та Iа, споживаних від фаз А 

та а, і струму Iн у колі навантаження випрямляча. Результати 

вимірювань занести до таблиці 7.1 (k), де відбити й значення I1  = 

IG1, U1  = UG1 ном; 

 за результатами дослідження побудувати зовнішні характерис-

тики. 

7.2.2 До пункту 6.2.2. Визначання вихідних опорів випрямлячів. 

Вихідний опір випрямляча визначається на підставі здобутих резуль-

татів вимірювань п. 7.2. 1 (див. табл. 7.1 (k)) за формулою 

rb = Uн/  Iн , 

де Uн = Uн max – Uн; Iн = Iн max – Iн; Uн max , Iн max – максимальні зна-

чення відповідно напруги й струму навантаження (див. табл. 7.1 (k)). 

7.2.3 Визначення відсоткових  знижень вихідних напруг випрямлячів. 

Відсоткове зниження Uн% вихідної напруги випрямляча при пере-

ході від ненавантаженого стану з напругою Uн нс до номінального наванта-

ження з вихідною напругою Uн ном  визначається у вигляді 
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7.2.4 Визначення коефіцієнта використовування за потужністю об-

моток трансформатора ТV1. 

Коефіцієнт використовування за потужністю трансформатора Kтр та 

його первинних K1 і вторинних K2 обмоток у схемах випрямляча визнача-

ється у вигляді 

Kтр = Pн / Sтр; K1 = Pн / S1; K2 = Pн / S2; 

S1 = 3U1I1; S2 = 3UaIa ; Sтр = (S1+S2)/2; Pн = IнUн , 

де Pн – активна потужність у колі навантаження випрямляча;  

Sтр, S1, S2 – габаритні потужності відповідно трансформатора ТV1 і 

його первинних та вторинних обмоток. 

Для визначення коефіцієнта використовування за потужністю пер-

винної й вторинної обмоток, а також усього трансформатора в кожній 

зі схем випрямляння за навантаження активного й індуктивного харак-

теру треба встановити номінальну величину струму Iн ном навантажен-

ня, виміряти покази приладів PА1, PА2 й PА3, PV1, PV2 й PV3 і дані 

занести до таблиці 7.2. 

7.2.5 До пункту 6.2.5. Дослідження процесів функціонування трифа-

зних схем випрямлячів. 

Для дослідження процесів функціонування в схемах випрямляння 

необхідно, використовуючи перемикач вибору схеми дослідження, обрати 

(див. рис. 3.1) потрібну схему (з активним чи індуктивним характером на-

вантаження). 

Дослідження пульсацій у вихідних колах блока випрямляння БВ  та 

навантаження випрямляча 

Для вимірювання параметрів змінних складових на виході блока ви-

прямляння БВ частоти fвu та розмаху Uв~ напруги u0(t) і розмаху Iв~ 

струму i0(t) слід підімкнути (див. рис. В.13 підрозд. В.1) осцилограф до ко-

нтрольних точок (див. табл. 3.2): у першому випадку до “P0,U” – напруга 

u0(t) на виході блока випрямляння БВ, а в другому – до “P0, I” – струм i0(t) 

на виході блока випрямляння БВ. 

Для вимірювання параметрів змінних складових у колі навантаження 

випрямляча частоти fн u і розмаху Uн~ напруги uн(t) і розмаху Iн~ струму 

iн(t) треба підімкнути осцилограф (див. рис. В.13 підрозд. В.1) до контро-

льних точок: у першому випадку – до “Rн, U” – напруга uн(t) навантаження 

Rн випрямляча (див. табл. 3.2), а в другому – “Rн, I” – струм iн(t) у колі на-

вантаження Rн випрямляча. 

Експериментальні значення частот fвu й fнu досліджуваних процесів 

визначаються за осцилограмами відповідно u0(t) і uн(t). Для цього слід ви-

міряти за маскою осцилографа тривалість періоду Т спостережуваної кри-
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вої, використовуючи значення величини n множника "Час/Поділка" од-

нойменного перемикача осцилографа. Вимірюваний інтервал Т визначаєть-

ся добутком двох величин Т = n l : довжини l  вимірюваного інтервалу часу 

на екрані за горизонталлю у поділках  і значення величини n часу на поділку 

у даному положенні перемикача "Час/ Поділка" У цьому разі 

nlТf 11 . 

 

Таблиця 7.2 – Результати досліджень 

Параметри (вимі-

рювані  

чи обчислювані) 

Трифазна однотактна схе-

ма 
Трифазна мостова схема 

активне 

наванта-

ження 

індуктивне 

наванта-

ження 

активне 

наванта-

ження 

індуктивне 

наванта-

ження 

Iн, А     

Uн, В     

I1 = IG, А     

U1 = UG1, В     

I2 = Ia, А     

U2 = Ua, В     

Pн = Uн Iн, Вт     

S1 = 3 U1 I1, ВА     

S2 = 3 U2 I2, ВА     

Sтр = (S1+S2)/2, ВА     

K1 = Pн / S1     

K2 = Pн / S2     

Kтр = Pн / Sтр     

 

При вимірюванні параметрів змінних складових (fвu, Uв~, Iв~, fнu, 

Uн~, Iн~) осцилограф використовується в режимі закритого входу (ви-

микач постійної складової ПС вимкнено – рис. В.13 підрозд. В.1) підсилю-

вача вертикального посилення. 

Методика дослідження фільтрувальних властивостей згладжуваль-

них фільтрів припускає виконання таких кроків (результати вимірювань 

занести до таблиці 7.3 (k)): 

 обрати перемикачем вибору схеми дослідження (див. рис. 3.1) 

потрібну схему дослідження випрямляча – “Трифазна одно-

тактна” (k = 1 – рис. 3.2), “Трифазна мостова” (k = 2 – рис. 

3.3); 

 відредагувати параметри трансформатора ТV1 – значення кое-

фіцієнта n12 трансформації трансформатора n12 = n12 ном (див. 

рис. 3.1 – кнопку “ТV1”); 
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 відредагувати параметри джерела G1 (напругу UG1 = UG1 ном, 

потрібну частоту fм = fм ном), використовуючи кнопку “G1” на 

панелі елементів (див. рис. 3.1) появи вікна редагування; 

 відредагувати параметри елемента L1 згладжувального фільтра 

випрямляча, використовуючи кнопку відповідно “L1” на пане-

лі  елементів (див. рис. 3.1), установити номінальне значення 

L1ном; 

 використовуючи вимикач SW2 (див. рис. 3.1), забезпечити пот-

рібний характер навантаження: за активного характеру наван-

таження вимикач SW2 переводиться до замкненого провідного 

стану, за індуктивного характеру – до розімкненого непровід-

ного стану; 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт” –  

рис. 3.1; 

 установити опір Rн = Rном у колі навантаження випрямляча, 

використовуючи орган регулювання – повзунок “Rн” (див. 

 рис. 3.1), що забезпечує значення струму Iн = Iн ном; 

 зняти покази вольтметра PV3 й амперметри PА3. Результати 

вимірювань Uн й Iн ном занести до таблиці 7.3 (k); 

 виміряти розмах Uв~ і частоту fвu пульсації напруги на виході 

блока випрямляння БВ за осцилограмою напруги u0(t) (контро-

льна точка Р0, U відповідно до табл. 3.2); 

 виміряти розмах Iв~ пульсації струму на виході блока випря-

мляння БВ за осцилограмою i0(t) (контрольна точка  Р0, I); 

 виміряти розмах Uн~ і частоту fнu пульсації напруги в колі 

навантаження випрямляча за осцилограмою напруги uн(t) (кон-

трольна точка Rн, U відповідно до табл. 3.2); 

 виміряти розмах Iн~ пульсації струму в колі навантаження 

випрямляча за осцилограмою iн(t) (Rн, I –  табл. 3.2); 

 виконати аналогічні вимірювання за струмів Iн навантаження, 

0,75Iн ном, 0,5Iн ном та 0,25Iн ном, використовуючи орган регулю-

вання – повзунок “Rн” – див. рис. 3.1 (результати досліджень 

занести до табл. 7.3 (k)); 

 дослідження з даної методики виконати для двох варіантів  на-

вантаження випрямляча: за активного й індуктивного характе-

ру навантаження; 

 для індуктивного характеру навантаження виконати аналогічні 

вимірювання за різних значень індуктивності дроселя L1 – ре-

зультати досліджень занести до таблиці 7.4 (k); 

 використовуючи результати експерименту (табл. 7.3 (k)  

та 7.4 (k)), розрахувати й заповнити розрахункову частину таб-
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лиць 7.3 (k) та 7.4 (k)  з урахуванням наведених далі співвід-

ношень. 

Результати експерименту дозволяють визначити нормовані частоти: 
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Коефіцієнти згладжування за струмом Si та напругою SU визначаються 

з урахуванням коефіцієнтів пульсації: 
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Результати розрахунків uu
f,f

нв , Kпв, Kпн, KпвU, KпнU, Si, SU відбити 

в таблицях 7.3 (k) та 7.4 (k). 

 

За результатами досліджень побудувати робочі характеристики Kпв, 

Kпн, KпвU, KпнU, Si, SU  = f (Iн, С1, L1). 

 

Таблиця 7.3 (k) – Результати досліджень 
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Таблиця 7.4 (k) – Результати досліджень 
№
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Дослідження процесів комутації (перекриття) фаз 

Однією з основних характеристик випрямлячів з кількістю фаз вто-

ринних обмоток дві й більше є кут  комутації (перекриття) фаз. 

Кут  перекриття фаз визначається за допомогою осцилографа. Зад-

ля визначення кута перекриття фаз слід виконати таке: 

 розпочати моделювання; 

 установити номінальний струм Iн ном навантаження; 

 підімкнути осцилограф на вихід блока випрямляння БВ (конт-

рольна точка Р0, U – див. табл. 3.2); 

 обчислити  величину кута перекриття фаз за допомогою фор-

мули 

)ba(m

b

ba

baи 360
 

де иa , a – тривалості інтервалів роботи окремо взятої фази  відповід-

но ідеального (за Lb = 0: иa = 360 град/m) і реального (при Lb  0) випрям-

ляча; b – тривалість інтервалу одночасної роботи двох фаз. 

Значення a й b у формулу слід підставляти в міліметрах чи то в чис-

лах клітин вимірювальної сітки осцилографа (рис. 7.1). 

Дослідження електричних процесів трифазних схем випрямляння 

За допомогою осцилографа макета спостерігати осцилограми напруг 

та струмів відповідно до прийнятих позначень (див. табл. 3.2): 

 напруга ua(t)  вторинної обмотки трансформатора ТV1 фази а; 

 струм ia(t) вторинної обмотки трансформатора ТV1 фази а; 

 напруга u0(t) і струм i0(t) на виході блока випрямляння БВ (ко-

нтрольна точка Р0); 

 напруга uн(t) на опорі Rн(t) навантаження; 

 напруга uкa(t) на виході пристрою керування ПК фази а і т. д. 

Діаграми слід зобразити в одному масштабі по горизонталі 
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Рисунок 7.1 – Визначення кута перекриття фаз 

 

7.3. До пункту 6.3. Висновки за результатами досліджень схем ви-

прямляння. 

Користуючись даними щодо дослідів таблиць 7.3 й 7.4, розрахувати, 

побудувати й виконати аналіз: 

 зовнішніх характеристик досліджуваних схем випрямляння; 

 коефіцієнтів використовування за потужністю первинної, вто-

ринної обмоток і трансформатора в цілому за навантажень ак-

тивного й індуктивного характеру; 

 процесів функціонування випрямлячів. 

За здобутими результатами дослідження багатофазних схем випрям-

ляння треба сформулювати висновки. У цих висновках слід відбити особ-

ливості процесів функціонування кожної схеми, результати аналізу схем 

випрямляння за основними показниками, здобутими експериментально. 

Висновки не повинні повторювати змісту роботи. 
 

8 Зміст звіту 
 

Звіт має містити: 

8.1 принципову електричну, функціональну й структурну схеми три-

фазних випрямних пристроїв; 

8.2 результати досліджень відповідно до пп. 6.1...6.3: 

 таблиці з результатами вимірювань та розрахунків; 

 графіки робочих характеристик 

Uн, rв, K2 = f(Iн); 

,,
uнuв

ff Kпв, Kпн, KпвU, KпнU, Si,  SU = f (Iн, L1); 

 осцилограми струмів та напруг в основних колах схем випрям-

ляння  за навантаження активного й індуктивного характеру; 

8.3 Висновки й порівняльну оцінку здобутих результатів. 
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Лабораторна робота № 1.3 

Дослідження однотактних керованих і некерованих випрямлячів 

1 Мета роботи 

Дослідження принципів побудови й функціонування керованих і не-

керованих випрямних пристроїв та особливостей їхньої схемотехнічної ре-

алізації. 

Вивчення принципів побудови й функціонування керованих і неке-

рованих однотактних однофазних та трифазних випрямних пристроїв. Ек-

спериментальне дослідження їхніх основних характеристик та електромаг-

нітних процесів. 

Освоєння методики експериментального визначання основних хара-

ктеристик керованих випрямлячів. 

2 Література 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.; Под ред. 

Ю.Д. Козляева. – М.: Радио и связь, 1998. – C. 69 – 127.  

2.2 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / 

А.А.Бокуняев и др.; Под ред. В.Е.Китаева – М.: Радио и связь, 1988. – 

С. 87–128. 

2.3 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов /  

О.А. Доморацкий и др.; – М.: Радио и связь, 1981. – С. 79–138. 

2.4  Китаев В.Е. и др.; Электропитание устройств связи: –  М.: Связь, 

1975. – С. 113–176. 

2.5 Иванов-Цыганов А.И. Электропреобразовательные устройства 

РЭС: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1991.– С. 65–143. 

 

3 Опис лабораторного макета 

Лабораторний макет (рис. 3.1) призначено для дослідження керова-

них однофазних та трифазних тиристорних випрямлячів – однофазного 

однотактного за активного (k = 1) та індуктивного (k = 2) (з додатковим ді-

одом VD1 і без нього) характеру навантаження й трифазного однотактного 

за активного (k = 3) та індуктивного (k = 4) (з додатковим діодом VD1 і без 

нього) характеру навантаження. 

Короткий опис досліджуваних схем наведено в табл. 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Лабораторний макет 
 

Таблиця 3.1 – Опис досліджуваних схем 

k Позначення в макеті Опис 
№ 

рис. 

1 
Однофазна (активне 

навантаження – k = 1) 

Однофазний тиристорний випрям-

ляч, що працює на активне наванта-

ження  

3.2, а 

2 

Однофазна (індуктив-

не навантаження –  

k = 2) 

Однофазний тиристорний випрям-

ляч, що працює на індуктивне нава-

нтаження. Є можливість роботи із 

замикаючим діодом (VD1)  

3.2, б 

3 
Трифазна (активне 

навантаження – k = 3) 

Трифазний тиристорний випрямляч, 

що працює тільки на активне наван-

таження  

3.3, а 

4 
Трифазна (індуктивне 

навантаження – k = 4) 

Трифазний тиристорний випрямляч, 

що працює на індуктивне наванта-

ження. Є можливість роботи із за-

микаючим діодом (VD1) 

3.3, б 
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а) 

 

б) 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Однофазна схема з активним (k = 1) (а), індуктивним  

(k = 2) (б) навантаженням 
 

а) 

 

б) 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Трифазна схема з активним (k = 3) (а), індуктивним  

(k = 4) (б) навантаженням 
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Лабораторний макет містить: 

 джерело G1 трифазної синусоїдної напруги; 

 трифазний трансформатор ТV1; 

 трифазний блок випрямляння БВ, утворений тиристорами 

VS1…VS3; 

 згладжувальний фільтр, утворений дроселем L1; 

 додатковий діод VD1; 

 опір навантаження Rн; 

 чотириканальний осцилограф; 

 вольтметр PV1 напруги Ua вторинної обмотки трансформатора 

TV1 фази а; 

 амперметр PA1 струму Ia вторинної обмотки трансформатора 

TV1 фази а; 

 вольтметр PV2 напруги Uн у колі навантаження випрямляча; 

 амперметр PA2 струму Iн навантаження; 

 пристрій керування ПК тиристорним випрямлячем. 

Лабораторний макет складається із джерела первинного електрожив-

лення G1, трансформатора ТV1, що забезпечує узгодження напруги джере-

ла первинного електроживлення з потрібною напругою навантаження, ти-

ристорного випрямного блока VS1…VS3 (або лише VS1, залежно від схе-

ми),  згладжувального фільтра L1 (чи без нього, залежно від досліджуваної 

схеми), замикаючого діода VD1 й опору навантаження Rн. Опір наванта-

ження Rн і замикаючий діод VD1 можуть вимикатися за допомогою вими-

качів SW1 та SW2. 

Випрямний блок керується пристроєм керування ПК. Пристрій керу-

вання продукує імпульси, необхідні для  відкривання тиристорів, з ураху-

ванням специфіки роботи керованих випрямлячів. Список елементів маке-

та подано у табл. 3.2. На панель оперативних регулювань виведено кут ре-

гулювання α пристроя керування ПК та опір  резистора навантаження Rн. 

Діючі значення напруги та струму вторинної обмотки фази а транс-

форматора ТV1 контролюються відповідно вольтметром PV1 та ампермет-

ром PА1. Середні значення напруги Uн = U0  та струму Iн = I0 навантаження 

Rн вимірюються відповідно вольтметром PV2 та амперметром PA2. 

До набору контрольно-вимірювальних приладів входить також чоти-

риканальний осцилограф, який дозволяє спостерігати форму напруг і 

струмів у різних точках схеми. Синхронізація осцилографа відбувається 

автоматично відповідно до роботи генератора G1. Тому тривалість розгор-

тки проградуйовано у частках періоду даного генератора і становить 

0,1…100 періодів/екран. Список контрольних точок осцилографа наведено 

у табл. 3.3. Внутрішньої пам'яті осцилографа вистачає для зберігання 

останнього періоду моделювання. 
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Таблиця 3.2 - Склад лабораторного макета 

Пози-

ція 
Тип елемента 

Регульовані параметри 

Примітка 
параметр мін макс 

од. 

вим. 

G1 
Трифазний ге-

нератор 

фазна напруга 198 242 В Діюче значення,  

частота 50 400 Гц  

TV1 
Трифазний 

трансформатор 

коефіцієнт 

трансформа-

ції 

5 15   

опір обмотки 0,1 1,5 Ом Активний опір 

VS1 Тиристор      

VS2 Тиристор     Для схем k = 3 і 4 

VS3 Тиристор     Для схем k = 3 і 4 

VD1 Діод     Для схем k = 3 і 4 

L1 Дросель Індуктивність 0,01 10 Гн Для схем k = 3 і 4 

Rн Резистор Опір 5 200 Ом 
Оперативне регу-

лювання 

SW1 Вимикач Стан Вимк. Вмк.  
Вимикач наван-

таження 

SW2 Вимикач Стан Вимк. Вмк.  

Вимикач блоку-

вального діода. 

Тільки для схем  

k = 3 і 4 

PV1 Вольтметр     Діюче значення 

PV2 Вольтметр     Середнє значення 

PA1 Амперметр     Діючезначення 

PA2 Амперметр     Середнє значення 

P0 
Контрольна 

точка 
     

ПК  

кут регулю-

вання ( ) 

0 180  
Для однофазних 

схем 

0 150  
Для трифазних 

схем 

вихід а Вимк. Вмк.   

вихід b Вимк. Вмк.   

вихід с Вимк. Вмк.   

 

4 Домашнє завдання. 

4.1 Вивчити теоретичний матеріал за літературою [2.1...2.5] і мето-

дичними вказівками до даної лабораторної роботи: 
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Таблиця 3.3 – Досліджувані параметри 

Позначення Осцилограми електричних процесів 

ПК, Вихід а Напруга uкa(t) на виході пристрою керування фази а 

ПК, Вихід b Напруга uкb(t) на виході пристрою керування фази b 

ПК, Вихід с Напруга uкc(t) на виході пристрою керування фази с 

ТV1, Ua Напруга ua(t) вторинної обмотки трансформатора ТV1 фа-

зи а 

ТV1, Ia Струм ia(t) вторинної обмотки трансформатора ТV1 фази a 

ТV1, Ub Напруга ub(t) вторинної обмотки трансформатора ТV1 фа-

зи b 

ТV1, Ib Струм ib(t) вторинної обмотки трансформатора ТV1 фази b 

ТV1, Uc Напруга uс(t) вторинної обмотки трансформатора ТV1 фа-

зи с 

ТV1, Ic Струм iс(t) вторинної обмотки трансформатора ТV1 фази с 

VS1, Uка Напруга uVS1(t) поміж катодом та анодом тиристора VS1 

VS1, Iа Струм iVS1(t) анода тиристора VS1 

VS2, Uка Напруга uVS2(t) поміж катодом та анодом тиристора VS2 

VS2, Iа Струм iVS2(t) анода тиристора VS2 

VS3, Uка Напруга uVS3(t) поміж катодом та анодом тиристора VS3 

VS3, Iа Струм iVS3(t) анода тиристора VS3 

VD1, U Напруга uVD1(t) на діоді VD1 

VD1, I Струм iVD1(t) діода VD1 

P0, U Напруга u0(t) на виході блока випрямляння БВ 

P0, I Струм i0(t) на виході блока випрямляння БВ 

L1, U Напруга u1(t) на дроселі L1 

L1, I Струм i1(t) дроселя L1 

Rн, U Напруга uн(t) на навантаженні Rн  

Rн, I Струм iн(t) навантаження Rн  

 

 особливості структурної й функціональної побудови  регульова-

них і нерегульованих випрямних пристроїв; 

 особливості й обмеження, накладувані на схемотехнічну реа-

лізацію окремих функціональних вузлів пристроїв випрям-

ляння;  

 процеси функціонування схеми тиристорного керованого ви-

прямляння, діаграми напруг та струмів її елементів; 

 особливості лабораторного макета. 

4.2 Ознайомитися з методичними вказівками до даної лабораторної 

роботи. 

4.3 Підготувати бланки звіту, де привести інформацію, потрібну, на 

думку студента, у подальшому для виконування лабораторної роботи. 
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4.4 Усвідомити призначення кожного елемента схеми випрямляння, 

мету кожного досліду, сподівані криві й результати.  

4.5 Відповісти на контрольні запитання. 

4.6 Вивчити особливості електричних процесів, які протікають у рі-

зних частинах схеми керованого випрямляча. 

5 Контрольні запитання 

5.1    Принципи функціонування й основні характеристики некерова-

ного вентиля – діода й керованого вентиля – тиристора. 

5.2    Який є принцип регулювання вихідної напруги тиристорного 

випрямляча? 

5.3    Що таке кут регулювання? Дайте пояснення сімейству регулю-

вальних характеристик керованого тиристорного випрямляча. 

5.4    У який спосіб впливає характер навантаження схеми випрямля-

ча на величину й форму вихідної напруги керованого й некерованого ви-

прямлячів. 

5.5    Дайте пояснення сімейству зовнішніх характеристик керовано-

го й некерованого випрямлячів. 

5.6    У чому полягають достоїнства й недоліки некерованих і керо-

ваних тиристорних випрямлячів? 

5.7    У чому полягають відмінності електричних процесів в елемен-

тах і колах схем регульованого випрямляча за активного навантаження й 

навантаження з індуктивною реакцією для різних значень кута регулюван-

ня? 

5.8    Чому дорівнює максимальний кут регулювання max за актив-

ного навантаження й навантаження з індуктивною реакцією в керованому 

тиристорному випрямлячі? 

5.9    За якого характеру навантаження max є більше й чому має міс-

це це збільшення? 

5.10  Як залежить коефіцієнт пульсації від величини кута регулю-

вання  й чому ця залежність має місце? 

5.11  Поясніть призначення додаткового діода в схемах випрямлячів 

(див. рис. 3.1). 

5.12  У  якій спосіб змінюється коефіцієнт потужності cos  за збі-

льшення кута регулювання ? 

5.13  Зобразіть функціональну схему керованого випрямляча, пояс-

ніть призначення елементів схеми. 

5.14  У  яких межах має змінюватися кут регулювання задля забезпе-

чення 100 % регулювання напруги в колі навантаження в досліджуваних 

схемах керованих випрямлячів? 
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6 Лабораторне завдання. Зміст роботи 

6.1 Вивчити за рекомендованою літературою теоретичний матеріал. 

Вивчити особливості схемотехнічної реалізації схеми керованих та некеро-

ваних випрямлячів, процеси функціонування, області застосовування. 

Ознайомитися із принциповими схемами макета й особливостями їхнього 

функціонування. 

6.2 Дослідити керовані випрямлячі – однофазний однотактний за 

активного (k = 1) та індуктивного (k = 2 – з додатковим діодом VD2 і без 

нього) характеру навантаження та трифазний однотактний за активного  

(k = 3) та індуктивного (k = 4 – з додатковим діодом VD1 і без нього) хара-

ктеру навантаження: 

6.2.1 Дослідити зовнішні (навантажувальні) характеристики випря-

млячів. 

6.2.2 Визначити вихідні опори керованих випрямлячів. 

6.2.3 Визначити відсоткові зниження вихідних напруг керованих 

випрямлячів. 

6.2.4 Визначити коефіцієнти використовування за потужністю вто-

ринних обмоток трансформатора ТV1 керованих випрямлячів. 

6.2.5 Дослідити регулювальні характеристики випрямлячів. 

6.2.6 Дослідити процеси функціонування керованих випрямлячів за 

активного й індуктивного характеру навантаження: 

 пульсації у вихідному колі блока випрямляння БВ й у колі нава-

нтаження випрямляча; 

 електричні процеси (струми й напруги) в елементах і колах ке-

рованого випрямляча. 

6.3 Дослідити некеровані випрямлячі (керовані випрямлячі за α = 0) 

– однофазний однотактний: за активного (k = 1) та індуктивного (k = 2 – з 

додатковим діодом VD1 і без нього) характері навантаження й трифазний 

однотактний за активного (k = 3) та індуктивного (k = 4 – з додатковим ді-

одом VD1 і без нього) характері навантаження: 

6.3.1 Дослідити зовнішні (навантажувальні) характеристики некеро-

ваних випрямлячів. 

6.3.2 Визначити вихідні опори некерованих випрямлячів. 

6.3.3 Визначити відсоткові зниження вихідних напруг некерованих 

випрямлячів. 

6.3.4 Визначити коефіцієнти використовування за потужністю вто-

ринних обмоток трансформатора ТV1 некерованих випрямлячів. 

6.3.5 Дослідити процеси функціонування некерованих випрямлячів 

за активного й індуктивного характеру навантаження: 

 пульсації у вихідному колі блока випрямляння БВ і в колі нава-

нтаження випрямляча; 
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 електричні процеси (струми й напруги) в елементах і колах ви-

прямляча. 

6.4 Опрацювати дослідні дані. Сформулювати висновки за резуль-

татами лабораторної роботи. 

7 Методика виконання лабораторної роботи 

7.1 До пункту 6.1. Програма й порядок вивчення теоретичних пи-

тань. 

Вивчити призначення, особливості структурної, функціональної, 

схемотехнічної побудови керованих та некерованих випрямних пристроїв і 

процеси їхнього функціонування за матеріалами даної лабораторної робо-

ти й рекомендованою літературою [2.1...2.5]. Вивчити особливості схемо-

технічного виконання й функціонування лабораторного макета (див. розд. 

3). Одержати у викладача контрольні запитання щодо досліджуваного ма-

теріалу й підготувати відповіді на них. Уточнити у викладача форму та об-

сяг їхнього подання у звіті. 

ПРИМІТКА. Не припускається подальше виконування лаборатор-

ної роботи без дозволу викладача. Неодмінною умовою для допуску до 

роботи є з'ясування особливостей схемотехнічної реалізації лабораторно-

го макета (див. розд. 3). 

7.2 До пункту 6.2. Дослідження керованих випрямлячів – однофазно-

го однотактного за активного (k = 1) та індуктивного (k = 2) (з додатко-

вим діодом VD1 і без нього) характеру навантаження і трифазного одно-

тактного за активного (k = 3) та індуктивного (k = 4) (з додатковим діо-

дом VD1 і без нього) характеру навантаження. 

Забезпечення потрібної схеми (див. рис. 3.2 та 3.3) дослідження (од-

нофазної та трифазної однотактних схем керованих випрямлячів з актив-

ним та індуктивним характером навантаження) здійснюється за допомогою 

перемикача вибору схеми дослідження (див. рис. 3.1). 

Для забезпечення потрібних параметрів елементів схеми й режимів 

роботи досліджуваного випрямляча може бути використано кнопки швид-

кого доступу “G1”, “ТV1”, “ПК”, “L1”, “SW1”, “SW2”, “Rн” (див. 

рис. 3.1). 

7.2.1 До пункту 6.2.1. Дослідження зовнішніх (навантажувальних) 

характеристик керованих випрямлячів. 

Зовнішня характеристика Uн = f(Iн) – це залежність напруги на нава-

нтаженні від струму Iн навантаження. У даній роботі досліджуються зов-

нішні характеристики керованих однотактних випрямлячів – однофазного 

для активного (k = 1) й індуктивного (k = 2) (з додатковим діодом VD1 і 

без нього) характеру навантаження та трифазного для активного (k = 3) та 

індуктивного (k = 4 – з додатковим діодом VD1 і без нього) характеру на-

вантаження. 
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Поступово збільшуючи струм Iн навантаження шляхом змінювання – 

регулювання опору Rн від режиму ненавантаженого стану за Iн = 0 до мак-

симального значення, зафіксувати у всьому діапазоні змінювання струму 

навантаження 5...7 його значень, що рівномірно розбивають діапазон вимірю-

вань. Виміряти при цьому значення Iн, Rн, Iа, Uа, Uн. Задані значення занести 

до табл. 7.1 (k), де k – варіант схеми випрямляча. 

 

Таблиця 7.1 (k) – Результати досліджень 
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Методика визначання зовнішньої характеристики є така: 

 за допомогою перемикача вибору схеми дослідження  

(див. рис. 3.1) обрати варіант схеми випрямляча – “Однофазна 

з R-навантаженням” (k = 1), “Однофазна з L-

навантаженням” (k = 2), “Трифазна з R-навантаженням”  

(k = 3), “Трифазна з L-навантаженням” (k = 4); 

 відредагувати параметри джерела G1 (фазна напруга UА = UВ = 

= UС = UG1 ном, робоча частота fм = fм ном ); 

 відредагувати параметри трансформатора ТV1: установити по-

трібний коефіцієнт трансформації n12 = n12 ном та активний опір 

r2 = r2 ном  вторинних обмоток трансформатора ТV1 (ra = rb = rс 

=  r2 ном); 

 відредагувати параметри дроселя L1: установити номінальне 

значення індуктивності дроселя L1 = L1ном; 

 відредагувати параметри пристрою керування ПК: установити 

номінальне значення кута α регулювання (α = α ном); перекона-

тися, що долучено вихідні сигнали фази а (для однофазних 

схем) і фаз а, b, с (для трифазних схем); 

 вимкнути навантаження, перевівши вимикач SW1 до розімкне-

ного непровідного стану; 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт”; 

 зняти показання вольтметрів PV1, PV2 відповідно напруги  

U2 = Uа вторинні обмотки трансформатора ТV1 фази а й Uн нс – 

напруги ненавантаженого стану на виході випрямляча. Резуль-

тат занести до табл. 7.1 (k); 
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 підімкнути опір Rн навантаження, перевівши вимикач SW1 до 

замкненого провідного стану; 

 змінюючи опір Rн навантаження (використовуючи повзунка 

“Rн” – див. рис. 3.1) від мінімуму (максимуму) до максимуму 

(мінімуму) (наприклад, Rн = 1, 2, 5, 10, 25, 50 та 100 Ом), зняти 

показання: вольтметрів PV1, PV2 – відповідно напруга Uа фази 

а трансформатора ТV1, Uн – напруга в колі навантаження ви-

прямляча; амперметрів PА1, PА2 – відповідно струм I2 = Iа, 

споживаний від фази а, і струм Iн у колі навантаження випрям-

ляча. Результат занести до табл. 7.1 (k); 

 за результатами дослідження побудувати зовнішні характерис-

тики. 

Для індуктивного характеру навантаження випрямляча (k = 2) викона-

ти дослідження для двох варіантів: для однофазного однотактного з додат-

ковим діодом VD1 (при цьому вимикач SW2 слід перевести до замкненого 

провідного стану) і без діода VD1 (SW2 переводиться до розімкненого ста-

ну) і для трифазного однотактного випрямляча (k = 4 з додатковим діодом 

VD4 і без нього). 

7.2.2 До пункту 6.2.2. Визначення вихідних опорів керованих випрямля-

чів 

Вихідний опір випрямляча визначається на підставі здобутих резуль-

татів вимірювань п. 7.2. 1 (див. табл. 7.1 (k)) за формулами 

rв = Uн /  Iн , (7.1) 

де Uн = Uн max – Uн;  Iн = Iн max – Iн; Uн max, Iн max – максимальні 

значення відповідно напруги й струму навантаження див. табл. 7.1 (k). 

7.2.3 До пункту 6.2.3. Визначення відсоткових знижень вихідних на-

пруг керованих випрямлячів. 

Відсоткове зниження Uн% вихідної напруги випрямляча при пере-

ході від ненавантаженого стану з напругою Uн нс до номінального наванта-

ження з вихідною напругою Uн ном  визначається у вигляді 

%
нсн

номннсн

н% 100
U

UU
U , (7.2) 

7.2.4 Визначення коефіцієнтів використовування за потужністю 

вторинних обмоток трансформатора ТV1 керованих випрямлячів. 

Коефіцієнт використовування за потужністю вторинних обмоток 

трансформатора ТV1 у схемі керованого випрямляча визначається у вигля-

ді 

K2 = Pн / S2, (7.3) 

де Pн = IнUн; S2 = 3UaIa ; Pн – активна потужність у колі навантажен-

ня випрямляча; S2 – габаритна потужність вторинних обмоток трансфор-

матора ТV1. 
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7.2.5 До пункту 6.2.5. Дослідження регулювальних характеристик. 

Регулювальна характеристика – це залежність вихідної напруги Uн 

від кута  регулювання: 

max н н /UU ( ), (7.4) 

де max нU – напруга в колі навантаження за  = 0. 

При знятті характеристик номінальний струм Iн ном навантаження за 

 = 0 задає викладач. Для зняття регулювальних характеристик слід вико-

нати таке: 

 за допомогою перемикача вибору схеми дослідження (див. 

рис. 3.1) обрати потрібну схему (за індуктивного характеру на-

вантаження регулювальні характеристики знімаються для двох 

варіантів – з додатковим діодом VD1 і без нього); 

 підімкнути навантаження Rн, перевівши вимикач SW1 до за-

мкненого провідного стану; 

 установити кут  регулювання рівним 0 (крайнє ліве поло-

ження повзунка пристрою керування ПК); 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт”; 

 змінюючи опір Rн навантаження, встановити номінальне зна-

чення струму Iн навантаження (Iн = Iн ном); 

 змінюючи кут регулювання, наприклад із кроком 20
0
, зняти  

регулювальну характеристику. Результат занести до табл. 7.2 (k); 

 в одній системі координат накреслити регулювальні характе-

ристики для активного й індуктивного характеру навантажен-

ня; 

 визначити максимальний кут max регулювання для кожного 

виду навантаження; 

 розрахувати й заповнити розрахункову частину таблиці 7.2 (k) 

Uн/Uн max, використовуючи експериментальні дані табл. 7.2 (k) і 

U0, U0/U0 max:  

для однофазної схеми (k = 1) 

)cos1(
2

2
0

mU
U ; 

/2max0 mUU ; 

2

cos1

max0

0

max0

0

I

I

U

U
; 

для трифазної (k = 3) 

;за)cos(
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U0 max = 1,17U2; 
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Таблиця 7.2 (k) – Результати досліджень 

, град 0 20 40 60 80 100 120 140 

Експериментальна частина 

Uн         

Розрахункова частина 

Uн / Uн max         

U0         

U0 / U0 max         

 

7.2.6 До пункту 6.2.6. Дослідження процесів функціонування керова-

них випрямлячів. 

Для дослідження процесів функціонування керованих схем випрям-

ляння слід обрати (див. рис. 3.1) потрібну схему (однофазну, трифазну з 

активним чи індуктивним характером навантаження). 

Дослідження пульсацій у вихідних колах блока випрямляння БВ та 

навантаження керованого випрямляча 

Для вимірювання параметрів змінних складових на виході блока ви-

прямляння БВ частоти fвu і розмаху Uв~ напруги u0(t) і розмаху Iв~ 

струму i0(t) слід підімкнути осцилограф до контрольних точок: у першому 

випадку до “P0, U” – напруга u0(t) на виході блока випрямляння БВ (див. 

табл. 3.3), а в другому – до “P0, I” (струм i0(t) на виході блока випрямляння 

БВ – див. табл. 3.3). 

Для вимірювання параметрів змінних складових у колі навантаження 

випрямляча частоти fнu і розмаху Uн~ напруги uн(t) і розмаху Iн~ струму 

iн(t) слід підімкнути осцилограф до контрольних точок: у першому випадку 

– до “Rн, U” – напруга uн(t) навантаження Rн випрямляча (див. табл. 3.3), а 

в другому – “Rн, I” – струм iн(t) у колі навантаження Rн випрямляча. 

Експериментальні значення частот fвu та fнu досліджуваних процесів 

визначаються за осцилограмами відповідно u0(t) та uн(t). Для цього слід 

виміряти за маскою осцилографа тривалість періоду Т спостережуваної 

кривої, використовуючи значення величини n множника "Час/Поділка" 

однойменного перемикача осцилографа. Вимірюваний інтервал Т визнача-

ється добутком двох величин Т = n l : довжини l  вимірюваного інтервалу ча-

су на екрані за горизонталлю у поділках і значення величини n часу на поді-

лку у даному положенні перемикача "Час/Поділка". У цьому разі 

nlТf 11 . 
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При вимірюванні параметрів змінних складових (fвu, Uв~, Iв~, fнu, 

Uн~, Iн~) осцилограф використовується в режимі закритого входу (ви-

микач постійної складової ПС вимкнено – рис. В.13) підсилювача вертика-

льного посилення. 

Методика дослідження фільтрувальних властивостей згладжуваль-

них фільтрів припускає виконування таких кроків (результати вимірювань 

занести до табл. 7.3 (k)): 

 за допомогою перемикача вибору схеми дослідження (див.  

рис. 3.1) обрати варіант схеми випрямляча – “Однофазна з  

R-навантаженням” (k = 1), “Однофазна з L-

навантаженням” (k = 2), “Трифазна з R-навантаженням” (k 

= 3), “Трифазна з L-навантаженням” (k = 4); 

 відредагувати параметри джерела G1 (фазна напруга  UА = UВ = 

= UС = UG1 ном, робоча частота fм = fм ном); 

 відредагувати параметри трансформатора ТV1: установити по-

трібний коефіцієнт трансформації n12 = n12 ном й активний опір 

r2 = r2 ном  вторинних обмоток трансформатора ТV1 фази a (ra), 

фази b (rb), фази с (rс) (ra = rb = rс = r2 ном); 

 відредагувати параметри дроселя L1: установити номінальне 

значення індуктивності дроселя L1 = L1ном; 

 відредагувати параметри схеми пристроя керування ПК: уста-

новити номінальне значення кута  регулювання (  = ном); 

для однофазних схем переконатися, що долучено вихідні сиг-

нали керування фази  (для однофазних схем) і фаз а, b, с (для 

трифазних схем); 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт”  

(рис. 3.1); 

 установити опір Rн = Rном у колі навантаження випрямляча, 

використовуючи повзунка “Rн” (див. рис. 3.1), що забезпечує 

значення струму Iн = Iн ном; 

 зняти показання вольтметра PV2 й амперметра PА2. Результа-

ти вимірювань Uн та Iн ном занести до табл. 7.3 (k); 

 виміряти розмах Uв~ і частоту fвu пульсації напруги на виході 

блока випрямляння БВ за осцилограмою напруги u0(t) (контро-

льна точка Р0, U відповідно до табл. 3.3); 

 виміряти розмах Iв~ пульсації струму на виході блока випря-

мляння БВ за осцилограмою i0(t) (Р0, I); 

 виміряти розмах Uн~ і частоту fнu пульсації напруги в колі 

навантаження випрямляча за осцилограмою напруги uн(t) (кон-

трольна точка Rн, U відповідно до табл. 3.3); 

 виміряти розмах Iн~ пульсації струму в колі навантаження 

випрямляча за осцилограмою iн(t) (Rн, I –  табл. 3.3); 
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 виконати аналогічні вимірювання за струмів Iн навантаження, 

0,75Iн ном, 0,5Iн ном й 0,25Iн ном, використовуючи повзунка “Rн” – 

див. рис. 3.5 (результати досліджень занести до табл. 7.3 (k)); 

 виконати (тільки для трифазних схем k = 3 й k = 4) аналогічні 

вимірювання за Iн ном за відсутності одного з сигналів керуван-

ня uк(ωt) на виході пристрою керування ПК; 

 дослідження з даної методики виконати для чотирьох варіантів 

k схем випрямлячів (k = 1, 2, 3, 4); 

 для варіантів k = 2 та k = 4 виконати аналогічні вимірювання за 

різних значень індуктивності дроселя L1 з додатковим діодом 

VD1 і без нього – результати досліджень занести до табл.  

7.4 (k). 

Використовуючи результати експерименту (табл. 7.3 (k), 7.4 (k)), ро-

зрахувати й заповнити розрахункову частину таблиць 7.3 (k), 7.4 (k) з ура-

хуванням наведених далі співвідношень. 

Результати експерименту дозволяють визначити нормовані частоти 

;мвв
fff uu  .fff uu мнн  

Коефіцієнти пульсацій на виході блока випрямляння БВ (струму Kпв 

і напруги KпвU) у колі навантаження (струму Kпн і напруги KпнU) випрямля-

ча: 

;
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Коефіцієнти згладжування за струмом Si та напругою SU визнача-

ються з урахуванням коефіцієнтів пульсації: 

.; пнпвпнпв UUUi KKSKKS  

Результати розрахунків uu
ff

нв
, , Kпв, Kпн, KпвU, KпнU, Si, SU відби-

ти в розрахунковій частині таблиць 7.3 (k) та 7.4 (k). 

За результатами досліджень побудувати робочі характеристики Kпв, 

Kпн, KпвU, KпнU, Si, SU = f (Iн, С1, L1). 

 

Дослідження електричних процесів керованого випрямляча 

За допомогою осцилографа макета спостерігати осцилограми напруг 

та струмів відповідно до прийнятих позначень (див. табл. 3.3): 

 напруга ua(t)  вторинної обмотки трансформатора ТV1 фази а; 

 струм ia(t) вторинної обмотки трансформатора ТV1 фази а; 

 напруга u0(t) і струм i0(t) на виході блока випрямляння БВ (ко-

нтрольна точка Р0); 

 напруга uн(t) на опорі Rн навантаження; 
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 напруга uкa(t) на виході пристрою керування ПК фази а й т.д. 

(відповідно до табл. 3.3). 

Діаграми слід зобразити в одному масштабі по горизонталі. 

 

Таблиця 7.3 (k) – Результати досліджень 
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Таблиця 7.4 (k) – Результати досліджень 

№
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7.3 До пункту 6.3. Дослідження некерованих випрямлячів (керованих 

випрямлячів за  = 0) – однофазного за активного (k = 1) та індуктивного 

(k = 2) (з додатковим діодом VD1 і без нього) характеру навантаження й 

трифазного за активного (k = 3) та індуктивного (k = 4) (з додатковим 

діодом VD1 і без нього) характеру навантаження. 

Забезпечення потрібної схеми дослідження, варіанта k (k = 1, 2, 3, 4) 

випрямляча здійснюється за допомогою перемикача вибору схеми дослі-

дження (див. рис. 3.1). 

Для забезпечення потрібних параметрів елементів схеми та режимів 

роботи досліджуваного випрямляча може бути використано кнопки швид-

кого доступу “G1”, “ТV1”, “ПК”, “L1”, “SW1”, “SW2”, “Rн”   

(див. рис. 3.1). 

Електричні процеси в елементах та колах однотактних схем некеро-

ваних і керованих при  = 0 випрямлячів є ідентичні. Тому для дослі-

дження некерованих випрямлячів – і однофазного однотактного, і трифаз-

ного однотактного в досліджуваних схемах (k  = 1, 2, 3, 4) – слід встанови-

ти кут регулювання     = 0. Для цього можна використати повзунка “ПК”: 
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підвести курсор миші до повзунка, натиснути ліву кнопку й, не відпускаю-

чи її, пересунути в крайнє ліве положення. 

7.3.1 До пункту 6.3.1. Дослідження зовнішніх (навантажувальних) 

характеристик некерованих випрямлячів. 

Дослідження зовнішніх характеристик некерованих випрямлячів 

провадиться відповідно до п. 7.2.1 за таких самих параметрах елементів 

схеми, за яких досліджувалися й однойменні керовані випрямлячі. 

7.3.2 До пункту 6.3.2. Визначення вихідних опорів некерованих ви-

прямлячів. 

Вихідні опори некерованих випрямлячів визначаються на підставі 

здобутих результатів таблиці 7.1 (k) за співвідношеннями (7.1). 

7.3.3 До пункту 6.3.3. Визначення відсоткових знижень вихідних на-

пруг випрямлячів. 

Відсоткове зниження Uн% вихідної напруги випрямляча при пере-

ході від ненавантаженого стану з напругою Uн нс до номінального наванта-

ження з вихідною напругою Uн ном визначається відповідно до співвідно-

шення (7.2). 

7.3.4 До пункту 6.3.4. Визначення коефіцієнтів використовування за 

потужністю вторинних обмоток трансформатора ТV1 некерованих ви-

прямлячів. 

Коефіцієнт використовування за потужністю вторинних обмоток 

трансформатора ТV1 у схемі досліджуваного некерованого випрямляча ви-

значається відповідно до співвідношення (7.3). 

7.3.5 До пункту 6.3.5. Дослідження процесів функціонування некеро-

ваних випрямлячів. 

Дослідження процесів функціонування некерованих випрямлячів 

провадиться відповідно до пункту 7.2.6 за таких самих параметрів елемен-

тів схеми, за яких досліджувалися однойменні схеми керованих випрямля-

чів. 

7.4 До пункту 6.4. Висновки за результатами досліджень схем ви-

прямляння. 

Користуючись даними дослідів пп. 6.2 й 6.3, розрахувати, побудува-

ти й виконати аналіз: 

 регулювальних характеристик досліджуваних схем керованих 

випрямлячів; 

 зовнішніх характеристик досліджуваних схем керованих і не-

керованих випрямлячів; 

За здобутими результатами дослідження керованих і некерованих 

схем випрямляння слід сформулювати висновки. У цих висновках слід ві-

дбити особливості процесів функціонування кожної схеми, результати 

аналізу схем випрямляння за основними показниками, здобуваними екс-

периментально. 
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8 Зміст звіту 

Звіт має містити: 

8.1 принципові електричні, функціональні, структурні схеми одно-

фазних та трифазних керованих і некерованих випрямлячів; 

8.2 результати досліджень відповідно до пп. 6.1...6.4: 

 таблиці з результатами вимірювань та розрахунків; 

 осцилограми струмів і напруг в елементах та колах схеми ке-

рованого випрямляча за навантаження активного та індуктив-

ного характеру; 

 графіки зовнішніх та регулювальних характеристик  

Uн,  rв,  S2,  K2 = f(Iн); 

Uн,  Uн/Uн max, U0/ U0 max = f( ); 

uнuв
, ff ,  Kпв,  KпвU, Kн,  KнU,  Si,  SU = f (Iн, L1); 

8.3 висновки й порівняльну оцінку здобутих результатів. 
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МОДУЛЬ 2  

2 ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТА 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Лабораторна робота № 2.1 

Дослідження перетворювача постійної напруги із самозбудженням 

1 Мета роботи 

Вивчення схем та принципи функціонування транзисторних перет-

ворювачів постійної напруги. Дослідження їхніх характеристик і показни-

ків якості. 
 

2 Література 

 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др; Под ред. 

Ю.Д. Козляева. – М.: Радио и связь, 1998. – C.46-68, C. 163–197.  

2.2 Доморацкий О.А., Жерненко А.С. и др.; Электропитание 

устройств связи. – М.: Радио и связь, 1981. – С. 139–224. 

2.3 Иванов-Цыганов И.А. Электропреобразовательные устройства 

РЭС.: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. –М.: Высшая школа, 

1991. – С. 208–260. 

2.4 Источники питания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / 

Г.С. Найвельт и др; Под ред. Г.С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1986. – 

С. 350 – 371. 

2.5 Китаев В.Е., Бокуняев А.А. и др.; Электропитание устройств. – 

М.: Связь, 1975. – § 9.1, 9.2, 9.3. 
 

3 Опис лабораторного макета 
 

Лабораторний макет (рис. 3.1) призначено для дослідження транзит-

торного перетворювача постійної напруги за чотирьох варіантів наванта-

ження: активного характеру (k = 1), індуктивного характеру (k = 2), ємніс-

ного характеру (k = 3) і при використанні Г-подібного LC-фільтра (k = 4). 

У макеті міститься тільки одна досліджувана схема. Її стислий опис 

наведено у табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Опис досліджуваної схеми 

№ 

п/п 

Позначення в ма-

кеті 
Опис 

№ 

рис. 

1 Перетворювач 
Транзисторний перетворювач  

постійної напруги (схема Ройера) 
3.2 
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Рисунок 3.1 – Лабораторний макет 

 

Лабораторний макет містить: 

 джерело – генератор G1 постійної напруги UG1; 

 чотири варіанти k (k = 1, 2, 3, 4) навантаження перетворювача: без 

згладжувального фільтра – активний характер навантаження  

(k = 1), індивідуальний фільтр (k = 2), ємнісний фільтр (k = 3) і 

Г-подібний LC-фільтр (k = 4); 

 транзисторний інвертор, який містить елементи VT1, VT2, VD1, 

VD2, R1, R2, SW1, SW2, C1, T1; 

 мостовий випрямляч, який містить елементи VD3…VD6; 

 згладжувальний фільтр, утворений елементами L1 та С2; 

 опір Rн навантаження перетворювача (з можливістю його вими-

кання та вмикання вимикачем SW1); 

 чотириканальний осцилограф; 

 вольтметр PV1 напруги Uж на виході джерела G1; 

 амперметр PA1 струму Iж, споживаного від джерела живлення G1; 
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 вольтметр PV2 напруги Uн  на виході перетворювача; 

 амперметр PA2 струму Iн навантаження перетворювача. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Досліджувана схема 

 

Лабораторний макет складається з джерела первинного електрожив-

лення G1, перетворювача постійної напруги на змінну – інвертора (R1, R2, 

C1, VT1, VT2, VD1, VD2, TV1), випрямного блока VD3…VD6,  згладжува-

льного фільтра L1, C2 й опору навантаження Rн.  Опір навантаження Rн 

вимикається за допомогою вимикача SW3. За допомогою вимикачів SW1, 

SW2 можна встановити чотири варіанти k (k = 1, 2, 3, 4) навантаження пе-

ретворювача: 

 робота на активне навантаження (k = 1: SW1 ввімкнений – пере-

ведений до замкненого провідного стану, SW2 вимкнений – пере-

ведений до розімкненого непровідного стану); 

 робота на індуктивне навантаження (k = 2: SW1 вимкнений, SW2 

вимкнений); 

 робота на ємнісне навантаження (k = 3: SW1 ввімкнений, SW2 

ввімкнений); 

 робота на Г-подібний фільтр (k = 4: SW1 вимкнений, SW2 ввімк-

нений). 

Перелік елементів макета подано в табл. 3.2. На панель оперативних 

регулювань виведено опір резистора навантаження Rн. 

Середні значення напруги Uж і струму Iж джерела первинного елекро-

живлення контролюються відповідно вольтметром PV1 та амперметром 

PА1.  Середні значення напруги Uн  та струму Iн навантаження Rн  
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вимірюються відповідно вольтметром PV2 та амперметром PA2.  

До набору контрольно-вимірювальних приладів входить також чоти-

риканальний осцилограф, який дозволяє спостерігати форму напруг і 

струмів у різних точках схеми. Синхронізація осцилографа здійснюється 

автоматично, відповідно до роботи схеми. Тривалість розгортки становить 

0,001…2000 мс/клітину. Список контрольних точок осцилографа наведено 

у табл. 3.3. Внутрішньої пам'яті осцилографа вистачає для зберігання 

останнього періоду моделювання. 

Таблиця 3.2 – Склад лабораторного макета 

Пози-

ція  
Тип елемента 

Регульовані параметри 

Примітка 
параметр мін. макс. 

од. 

вим. 

G1 
Джерело пос-

тійної напруги 
     

С1 Конденсатор       

С2 Конденсатор      

VT1 
Біполярний 

транзистор 

 
   n-p-n 

VT2 
Біполярний 

транзистор 

 
   n-p-n 

ТV1 Трансформатор      

VD1 Діод      

VD2 Діод      

VD3 Діод      

VD4 Діод      

VD5 Діод      

VD6 Діод      

L1 Дросель      

R1 Резистор      

R2 Резистор      

Rн Резистор Опір 1 100 Ом 
Оперативне ре-

гулювання 

SW1 Вимикач Стан Вимк. Вмк.  
Вимикач дроселя 

L1 

SW2 Вимикач Стан Вимк. Вмк.  
Вимикач конден-

сатора С2 

SW3 Вимикач Стан Вимк. Вмк.  
Вимикач наван-

таження 

PV1 Вольтметр     
Середнє значен-

ня 

PV2 Вольтметр     
Середнє значен-

ня 

PA1 Амперметр     
Середнє значен-

ня 

PA2 Амперметр 
 

   
Середнє значен-

ня 
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Таблиця 3.3 – Досліджувані параметри 

Позначення Осцилограми електричних процесів 

G1, U Напруга uж(t) на виході джерела G1 

G1, I Струм iж(t), споживаний від джерела G1 

TV1, Магн. потік Магнітний потік Ф(t) трансформатора Т1 

TV1, U1 Напруга uW1(t) на обмотці W1 трансформатора TV1 

TV1, I1 Струм iW1(t) обмотки W1 трансформатора TV1 

TV1, U2 Напруга uW2(t) на обмотці W2 трансформатора TV1 

TV1, I2 Струм iW2(t) обмотки W2 трансформатора TV1 

TV1, U3 Напруга uW3(t) на обмотці W3 трансформатора TV1 

TV1, I3 Струм iW3(t) обмотки W3 трансформатора TV1 

TV1, U4 Напруга uW4(t) на обмотці W4 трансформатора TV1 

TV1, I4 Струм iW4(t) обмотки W4 трансформатора TV1 

TV1, U5 Напруга uW5(t) на обмотці W5 трансформатора TV1 

TV1, I5 Струм iW5(t) обмотки W5 трансформатора TV1 

VT1, Uке Напруга uVT1(t) колектор–емітер транзистора VT1 

VT1, Iк Струм iVT1(t) колектора транзистора VT1 

VT1, Uбе Напруга uбVT1(t) база–емитер транзистора VT1 

VT1, Iб Струм iбVT1(t) бази транзистора VT1 

VT2, Uке Напруга uVT2(t) колектор–емітер транзистора VT2 

VT2, Iк Струм iVT2(t) колектора транзистора VT2 

VT2 Uбе Напруга uбVT2(t) база–емітер транзистора VT2 

VT2, Iб Струм iбVT2(t) бази транзистора VT2 

VD1, U Напруга uVD1(t) поміж катодом і анодом діода VD1 

VD1, I Струм iVD1(t) діода VD1 

VD2, U Напруга uVD2(t) поміж катодом і анодом діода VD2 

VD2, I Струм iVD2(t) діода VD2 

L1, U Напруга uL1(t) на дроселі L1 

L1, I Струм iL1(t) дроселя L1 

C2, U Напруга uC2(t) на конденсаторі C2 

C2, I Струм iC2(t) конденсатора C2 

Rн, U Напруга uн(t) на навантаженні 

Rн, I Струм iн(t) навантаження 

4 Домашнє завдання. Підготовка до роботи 

4.1 Вивчити теоретичний матеріал за літературою [2.1...2.5] і мето-

дичними вказівками до даної лабораторної роботи: 

 особливості структурної та функціональної побудови транзистор-

них перетворювачів постійної напруги; 
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 особливості й обмеження, накладувані на схемотехнічну реаліза-

цію окремих функціональних вузлів транзисторних перетворюва-

чів постійної напруги; 

 процеси функціонування у транзисторних перетворювачах пос-

тійної напруги із самозбудженням та з незалежним збудженням (з 

підсилювачем потужності); 

 особливості лабораторного макета (див. розд. 3). 

4.2 Ознайомитися з методичними вказівками до даної лаборатор-

ної роботи. 

4.3 Підготувати бланки звіту, де привести інформацію, необхідну, 

на думку студента, для виконання лабораторної роботи. 

4.4 Усвідомити призначення кожного елемента перетворювача, 

мету кожного досвіду, сподівані результати. 

4.5 Відповісти на контрольні запитання. 

5 Контрольні запитання 

5.1 З яких функціональних вузлів складається напівпровідниковий 

перетворювач постійного струму із самозбудженням і яке їхнє призначен-

ня? 

5.2 З яких функціональних вузлів складається напівпровідниковий 

перетворювач постійного струму з підсилювачем потужності і яке їхнє 

призначення? 

5.3 Поясніть принципи функціонування напівпровідникового пе-

ретворювача із самозбудженням з непрямокутною (лінійною) і прямокут-

ною петлею гістерезису осердя трансформатора. 

5.4 Поясніть принципи функціонування напівпровідникового пе-

ретворювача з підсилювачем потужності. 

5.5 Чому в транзисторних перетворювачах використовується прямо-

кутна форма змінної напруги й від яких чинників залежить ця форма? 

5.6 Що являє собою зовнішня (навантажувальна) характеристика 

транзисторного перетворювача? Поясніть її. 

5.7 Чому транзисторні перетворювачі постійного струму мають від-

носно високий к. к. д. ? Поясніть причини його підвищення за зменшення ча-

стоти перетворювання перетворювача. 

5.8 У чому полягають достоїнства й недоліки транзисторних перет-

ворювачів постійного струму? 

5.9 Наведіть схему побудови перетворювача з комутувальним тран-

сформатором. Поясніть особливості її роботи. Дайте порівняльну характери-

стику різних схем перетворювачів постійної напруги із самозбудженням. 

5.10 Чи можна у складі силової частини перетворювача використову-

вати транзистори іншої структури? Якщо так, то які зміни в схемі слід зро-

бити, щоби застосовувати ці транзистори? 
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5.11 Зобразити діаграми струмів і напруг у колах схеми, зазначених 

викладачем. 

5.12 Поясніть особливості роботи досліджуваної схеми в режимі 

короткого замикання в колі навантаження. 

6 Лабораторне завдання. Зміст роботи 

6.1 Вивчити теоретичний матеріал за рекомендованою літературою. 

Призначення, особливості структурної, функціональної, схемотехнічної 

побудови транзисторних перетворювачів постійної  енергії, а також проце-

си їхнього функціонування. 

6.2 Дослідити схему транзисторного перетворювача із самозбуджен-

ням за чотирьох варіантів навантаження: активного характеру (k = 1), індук-

тивного характеру (k = 2), ємнісного характеру (k = 3) і при використовуванні 

Г-подібного LC-фільтра (k = 4): 

6.2.1 Зняти зовнішні (навантажувальні) характеристики перетворю-

вача  (за k  = 1…4). 

6.2.2 Визначити вихідні опори й відсоткові зниження вихідних на-

пруг перетворювача. 

6.2.3  Визначити коефіцієнти корисної дії перетворювача. 

6.2.4  Експериментально визначити залежність змінювання частоти пе-

ретворювання перетворювача за змінювання струму навантаження від міні-

муму до максимуму. 

6.2.5 Дослідити процеси функціонування перетворювача: 

 пульсації у вхідних і вихідних колах перетворювача; 

 електричні процеси (струми й напруги) в елементах і колах пе-

ретворювача. 

6.3 Сформулювати висновки за результатами виконаної роботи. 
 

7 Методика виконання 

7.1 До пункту 6.1. Програма й порядок вивчення теоретичних пи-

тань.  

Вивчити призначення, особливості структурної, функціональної, 

схемотехнічної побудови транзисторних перетворювачів постійного стру-

му й процеси їхнього функціонування за [2.1..2.5] і матеріалами даної ла-

бораторної роботи. 

Вивчити особливості схемотехнічного виконання лабораторного ма-

кета (див. розд. 3). 

Одержати у викладача контрольні запитання з вивченого матеріалу й 

підготувати відповіді на них. Уточнити у викладача форму та обсяг їхнього 

подання в звіті. 
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ПРИМІТКА. Не припускається подальше виконування роботи без 

дозволу викладача. Неодмінною умовою щодо допуску для виконання ро-

боти є з'ясування особливостей схемотехнічного виконання лабораторної 

установки. 

7.2 До пункту 6.2. Дослідження транзисторного перетворювача по-

стійного струму із самозбудженням. 

Потрібний варіант k навантаження перетворювача забезпечується 

комутацією перемикачів SW1, SW2 (рис. 3.1). За замкненого провідного 

стану перемикача SW3 забезпечується робота перетворювача під наванта-

женням, а за розімкненого – у режимі ненавантаженого стану. 

7.2.1 До пункту 6.2.1. Дослідження зовнішніх (навантажувальних) 

характеристик перетворювача. 

Зовнішня характеристика – це залежність напруги на навантаженні 

від струму, що проходить через нього: Uн = f (Iн). 

Поступово збільшуючи струм навантаження до максимального зна-

чення, зафіксувати 5…7 його значень, що рівномірно розбивають діапазон 

вимірювань. Виміряти за цих значень струму Iн величини Iж, Uж, Uн, Тпр. 

Здобуті значення занести до табл. 7.1 (k), де k – варіант навантаження пе-

ретворювача (k  = 1, 2, 3, 4). 
 

Таблиця 7.1 (k) – Результати досліджень 

№
 в

и
м

. 

Дослідні дані Розрахункові дані 

I н
, 
A

 

U
н
, 
B

 

U
ж
, 
B

 

I ж
, 
A

 

Т
п

ер
, 
с
 

∆
U

н
, 
В

 

∆
I н

, 
А

 

r п
ер

, 
О

м
 

P
ж
, 
В

т
 

P
н
, 
В

т
 

f п
ер

, 
Г

ц
 

η
, 
%

 
1 

2 

… 

            

 

Методика визначання зовнішньої характеристики є така: 

 вимкнути навантаження, перевівши вимикач SW3 до розімкне-

ного непровідного стану; 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт”; 

 зняти напругу ненавантаженого Uн нс стану перетворювача. 

Результат занести до табл. 7.1 (k); 

 увімкнути опір Rн навантаження, перевівши вимикач SW1 до 

замкненого, провідного стану; 

 змінюючи опір Rн навантаження (використовуючи повзунка 

“Rн” – див. рис. 3.1, правий нижній кут) від мінімуму (макси-

муму) до максимуму (мінімуму) (наприклад, Rн = 1, 2, 5, 10, 25, 

50 та 100 Ом), зняти показання: вольтметрів PV1, PV2 – відпо-
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відно напруга Uж  на виході джерела G1 та Uн – напруга в колі 

навантаження перетворювача; амперметрів PА1, PА2 – відпо-

відно струм Iп, споживаний від джерела G1, і струм Iн у колі 

навантаження перетворювача. Результат занести до табл. 7.1 

(k); 

 за результатами дослідження побудувати зовнішні характерис-

тики. 

 аналогічно виконати дослідження для решти варіантів k наван-

таження перетворювача. 

7.2.2 До пункту 6.2.2. Визначення вихідних опорів відсоткових зни-

жень вихідної напруги перетворювача.  

Вихідний опір перетворювача визначається за формулой 

 

rпер =  Uн/  Iн  = (Uн max – Uн)/(Iн max – Iн), 

де Uн max , Iн max – максимальні значення відповідно напруги та струму 

навантаження.  

Відсоткове зниження Uн% вихідної напруги перетворювача при пе-

реході від ненавантаженого стану з напругою Uн нс до номінального наван-

таження з вихідною напругою Uн ном визначається у вигляді 

%100
нсн

номннсн

н%
U

UU
U . 

7.2.3 До пункту 6.2.3. Визначення коефіцієнта корисної дії перетво-

рювача. 

Коефіцієнт корисної дії перетворювача визначається через значення 

потужностей на виході Рн (Рн = IнUн) і на вході Рж (Рж = IжUж):  

η = Pн/Pж. 

 

7.2.4 До пункту 6.2.4. Експериментальне визначення частоти пере-

творювання. 

Експериментальне значення робочої частоти перетворювача визна-

чається за осцилограмою (uW1(t) (TV1, U1 – відповідно до табл. 3.3) або 

uW2(t) (TV1, U2)). Для цього слід виміряти за маскою осцилографа трива-

лість періоду Тпр кривої, яка спостерігається, використовуючи значення 

величини n множника "Час/Поділка" однойменного перемикача осцилог-

рафа. Вимірюваний інтервал T визначається добутком (T = ln) двох вели-

чин: довжини l вимірюваного інтервалу часу на екрані за горизонталлю в по-

ділках і  значення величини n часу на поділку у даному положенні перемика-

ча  "Час/ Поділка". У даному разі 

nlТf 11
перпер . 

 

7.2.5 До пункту 6.2.5. Дослідження процесів функціонування перетво-

рювача.  
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Осцилограми величин, які спостерігаються, слід зображувати на ін-

тервалі 1,5…2 періоди. Вхід осцилографа має бути перемкнено на прийман-

ня сигналів постійного струму з урахуванням постійної складової (окрім 

випадків дослідження змінних складових, наприклад напруги uж(t) на вході 

та напруги uн(t) на виході перетворювача, напруги uС1(t), …) … 

Дослідження пульсацій у вхідних та вихідних колах перетворювачів 

Методика дослідження пульсацій у вхідних і вихідних колах імпульс-

них перетворювачів передбачає виконування таких кроків (результати ви-

мірювань занести до табл. 7.2.(k)): 

 установити опір Rн = Rном у колі навантаження ПЕЕ, використо-

вуючи повзунка “Rн” (див. рис. 3.1); 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт” – рис. 3.1; 

 зняти показання вольтметрів PV1, PV2 та амперметрів PА1, PА2. 

Результати вимірювань Uж, Uн й Iж, Iн занести до табл. 7.2 (k); 

 виміряти розмах Uж~ і частоту fжu пульсації напруги в колі жив-

лення – у вхідному колі перетворювача за осцилограмою напруги uж(t) 

(контрольна точка “G1, U” відповідно до табл. 3.3); 

 виміряти розмах Iж~ пульсації струму в колі живлення – у вхід-

ному колі перетворювача за осцилограмою iж(t) (G1, I); 

 виміряти розмах Uн~ і частоту fнu пульсації напруги в колі нава-

нтаження перетворювача за осцилограмою напруги uн(t) (контрольна точка 

Rн, U відповідно до табл. 3.3); 

 виміряти IR~ пульсації струму в опорі Rн за осцилограмою 

струму iн(t) (Rн, I –  табл. 3.3); 

 дослідження з даної методики виконати для чотирьох варіантів k 

навантаження перетворювача за струмів навантаження Iном та 0,5Iном – ре-

зультати досліджень занести до табл. 7.2 (k). 

Використовуючи результати експерименту (табл. 7.2 (k)), розрахувати 

й заповнити розрахункову частину таблиці 7.3 (k) з урахуванням наведених 

далі співвідношень. 

Результати експерименту дозволяють визначити коефіцієнти пульса-

цій і нормовані частоти: 

 ПКииПКии
ffffff ннжж

; . 
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Таблиця 7.3 (k) – Результати досліджень 
№

 в
и

м
. 

Експериментальна частина 

I н
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I ж
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А
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Коефіцієнти пульсацій на вході (струму Kпж і напруги KпжU), у колі на-

вантаження (струму KпнR і напруги KпнU) перетворювача розраховуються у 

вигляді 
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Таблиця 7.4 (k) – Результати розрахунків 

№
 в

и
м

 Розрахункові дані 

uf в
 

uf н
 Kпж KпжU KпнU KпнR 

1 

2 

… 

      

 

 

Дослідження електричних процесів перетворювачів 

При зображенні осцилограм слід правильно зазначити вісь часу. Змі-

нюючи опір Rн навантаження, встановити номінальне  значення струму нава-

нтаження   Iн = Iн ном. Спостерігати й відбити зміну форми діаграм в осцило-

грамах за струмів навантаження Iн ном та 0,5Iн ном, зберігаючи їхні амплітуд-

ні й часові співвідношення. 

Спостерігати й зарисувати осцилограми електричних процесів в еле-

ментах і колах перетворювача відповідно до таблиці 3.3: 

 змінна складова напруги uС2(t) на конденсаторі С2; 

 струм iVT1(t) колектора транзистора VT1; 
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 струм iVD1(t) діода VD1; 

 струм iL1(t) дроселя L1; 

 змінні складові напруг uн(t)  на навантаженні Rн та uж(t)   на вході 

перетворювача й т. д. 

Діаграми слід зобразити в одному масштабі по горизонталі. 

7.3 До пункту 6.3. Висновки за результатами роботи. Оформлення 

звіту з урахуванням вимог розділу 6 даної лабораторної роботи. 

Висновки щодо виконаної роботи повинні містити стисло й чітко 

сформульовані положення, у яких розкривається суть спостеріганих явищ 

або здобуваних графічних залежностей. Висновки не повинні констатувати 

зовнішні ознаки, а пояснювати їх, установлюючи єдність теорії й експери-

менту, пояснюючи засадничу відмінність одного випадку від іншого (на-

приклад сталість робочої частоти перетворювача із зовнішнім самозбу-

дженням і змінювання її в перетворювачі із самозбудженням за змінювання 

струму навантаження й т. д). 
 

8 Зміст звіту 
 

Звіт має містити: 

8.1 принципову схему перетворювача із самозбудженням; 

8.2 таблиці вимірювань та обчислень; 

8.3 графіки робочих характеристик перетворювача за різних видів  

(k = 1, 2, 3, 4) навантаження: Uн, Рн, rпер, , нпер Iff  – як функції струму 

Iн навантаження Kпж , KпжU, KпнU, KпнR = f(Iн); 

8.4 висновки з порівняльного аналізу досліджуваних характерис-

тик; 

8.5 осцилограми струмів і напруг в елементах і колах схеми перет-

ворювача; 

8.6 висновки з порівняльного аналізу досліджуваних характерис-

тик перетворювача за різних видів навантаження. 
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Лабораторна робота № 2.2 

Дослідження імпульсних перетворювачів постійної напруги (знижува-

льного, підвищувального та інвертувального типів) 

1 Мета роботи 

Вивчення принципів функціонування та особливостей схемотехніч-

ної реалізації імпульсних перетворювачів постійної напруги з гальваніч-

ним зв'язком вхідних і вихідних кіл. Дослідження їхніх зовнішніх та регу-

лювальних характеристик. 

Освоєння методики експериментального визначання основних хара-

ктеристик імпульсних перетворювачів постійної напруги. 

2 Література 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др; Под ред. 

Ю.Д. Козляева. – М.: Радио и связь, 1998. – C.46-68,  C. 163–197..  

2.2 Доморацкий О.А., Жерненко А.С. и др.; Электропитание 

устройств связи. – М.: Радио и связь, 1981. – С. 139–224. 

2.3 Иванов-Цыганов И.А. Электропреобразовательные устройства 

РЭС.: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. –М.: Высшая школа, 

1991. – С. 208–260. 

2.4 Источники питания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / 

Г.С. Найвельт и др; Под ред. Г.С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1986. – 

С. 350 – 371. 

2.5 Китаев В.Е., Бокуняев А.А. и др.; Электропитание устройств. – 

М.: Связь, 1975. – § 9.1, 9.2, 9.3. 

3 Опис лабораторного макета 

Склад і можливості лабораторного макета 

Лабораторний макет (рис. 3.1) призначено для дослідження імпульс-

них перетворювачів постійної напруги знижувального  (k = 1), підвищува-

льного  (k = 2) і інвертувального (k = 3) типів за коефіцієнтів трансформа-

ції n21 = 1, n21  > 1, n21 < 1. 

У табл. 3.1 наведено стислий опис схем, які розміщені у даному ла-

бораторному макеті. 

Лабораторний макет містить: 

 джерело G1 постійної напруги UG1; 

 пристрій (схему) керування ПК; 
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 силовий канал СК імпульсного перетворювача постійної на-

пруги, утворений елементами VT1, VD1, L1, C1; 

 опір Rн навантаження перетворювача; 

 чотириканальний осцилограф; 

 вольтметр PV1 напруги Uж   на виході джерела G1; 

 амперметр PA1 струму Iж, споживаного від джерела живлення 

G1; 

 вольтметр PV2 вихідної напруги Uн перетворювача; 

 амперметр PA2 струму Iн навантаження перетворювача. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Лабораторний макет 
 

Лабораторний макет складається із джерела первинного електрожив-

лення G1, перетворювача постійної напруги VT1, VD1, L1, C1 й опору на-

вантаження Rн. Опір навантаження Rн вимикається за допомогою вимикача 

SW1. Керований ключовий елемент перетворювача (транзистор VT1) ске-

ровується імпульсами від пристроя керування ПК. Список елементів маке-

та подано у табл. 3.2. На панель оперативних регулювань виведено опір  

резистора навантаження Rн і коефіцієнт заповнювання імпульсів пристрою 

керування ПК. 
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Таблиця 3.1 – Опис досліджуваних схем 

y 
Позначення  

в макеті 
Опис 

№ 

рис. 

1 Знижувальний 
Транзисторний перетворювач знижувального ти-

пу, з можливістю автотрансформаторного вми-

кання дроселя 
3.2 

2 Підвищувальний 
Транзисторний перетворювач підвищувального 

типу з можливістю автотрансформаторного вми-

кання дроселя 
3.3 

3 Інвертувальний 
Транзисторний перетворювач інвертувального 

типу з можливістю автотрансформаторного вми-

кання дроселя 
3.4 

 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Перетворювач знижувального типу (y = 1) 
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Рисунок 3.3 – Перетворювач підвищувального типу (y = 2) 
 

 
 

Рисунок 3.4 – Перетворювач інвертуючого типу (y = 3) 
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Середні значення напруги та струму джерела первинного електрожи-

влення контролюються відповідно вольтметром PV1 та амперметром PА1. 

Середні значення напруги Uн  і струму Iн навантаження Rн вимірюються 

відповідно вольтметром PV2 та амперметром PA2.  

До набору контрольно-вимірювальних приладів входить також чоти-

рипромінний осцилограф, який дозволяє спостерігати форму напруг і 

струмів у різних точках схеми. Синхронізація осцилографа відбувається 

автоматично, відповідно до роботи пристроя керування ПК. Тому трива-

лість розгортки проградуйовано в частках періоду даного генератора і ста-

новить 0,1…100 періодів/екран. Список досліджуваних параметрів і конт-

рольних точок осцилографа наведено у табл. 3.3. Внутрішньої пам'яті ос-

цилографа вистачає для зберігання останнього періоду моделювання. 

 

 

Таблиця 3.2 – Склад лабораторного макета 

№ 

поз.  
Тип елемента 

Регульовані параметри 

Примітка 
параметр мін. макс. 

од. 

вим. 

G1 
Джерело пос-

тійної напруги 

Напруга 3 100 В  

Внутрішній опір 0,01 1 Ом  

С1 Конденсатор Ємність 1 470 мкФ  

VT1 
Біполярний 

транзистор 
    n-p-n 

L1 Дросель  

Індуктивність 

обмотки нагро-

мадження 

1 200 мкГн  

Коефіцієнт тран-

сформації 
0,2 5   

VD1 Діод      

Rн Резистор Опір 1 100 Ом 
Оперативне ре-

гулювання 

SW1 Вимикач Стан Вимк. Вмк.  
Вимикач наван-

таження 

РV1 Вольтметр     
Середнє значен-

ня 

РV2 Вольтметр     
Середнє значен-

ня 

РA1 Амперметр     
Середнє значен-

ня 

РA2 Амперметр     
Середнє  зна-

чення 

ПК 
ШІМ-

контролер 

Частота 1 3000 кГц  

Коефіцієнт запо-

внювання 
0,01 0,99  

Оперативне ре-

гулювання 
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Таблиця 3.3 – Досліджувані параметри 

Позначення Осцилограми електричних процесів 

ПК, Uвих Напруга uк(t) на виході пристроя керування ПК 

G1, U Напруга uж(t) джерела живлення G1 

G1, I Струм iж(t) джерела живлення G1 

L1, W1_U Напруга uW1(t) на обмотці W1 дроселя L1  

L1, W1_I Струм iW1(t) обмотки W1 дроселя L1 

L1, W2_U Напруга uW2(t) на обмотці W2 дроселя L1 

L1, W2_I Струм iW2(t) обмотки W2 дроселя L1 

VD1, U Напруга uVD1(t) діода VD1 

VD1, I Струм iVD1(t) діода VD1 

VT1, Uке Напруга uVT1(t) колектор-емітер транзистора VT1 

VT1, Iке Струм iVT1(t) колектора транзистора VT1 

С1, U Напруга uC1(t) на конденсаторі С1 

С1, I Струм iC1(t) конденсатора С1 

Rн, U Напруга uн(t) на навантаженні Rн 

Rн, I Струм iн(t) навантаження Rн 

За коефіцієнта трансформації n21 = 1 дросель має одну обмотку; у цьому 

разі напруги та струми обмоток W1 та W2 збігаються. 

 

Опис пристроя керування ПК 

 

Пристрій керування являє собою багатоканальний контролер імпуль-

сних сигналів з широтно-імпульсною модуляцією. На рис. 3.5 зображено 

вікно редагування параметрів пристроя керування. Список параметрів, які 

редагуються, можна поділити на дві категорії: спільні для всіх каналів та 

індивідуальні для кожного каналу. 

 

До спільних параметрів належать: частота роботи, коефіцієнт запов-

нювання та амплітуда вихідних імпульсів, кількість фаз, а також вид вихо-

ду (однотактний чи двотактний). 

 

Індивідуально для кожного каналу настроюються зміщення відносно 

початку періоду (у відсотках) та відносне змінювання ширини імпульсів 

(щодо ширини, установленої коефіцієнтом заповнювання). Кожен канал 

можна також індивідуально вимикати. 

 

У даній роботі використовування індивідуальних настройок каналу 

не має значення, оскільки використовується всього один канал, призначе-

ний для роботи з однотактними схемами. 
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Рисунок 3.5 – Пристрій керування ПК 

Домашнє завдання. Підготовка до роботи 

4.1 Вивчити теоретичний матеріал за літературою [2.1...2.5] та ме-

тодичними вказівками до даної лабораторної роботи: 

 особливості структурної й функціональної побудови регульо-

ваних транзисторних  перетворювачів постійної напруги без 

гальванічної розв'язки вхідних і вихідних кіл; 

 особливості й обмеження, накладувані на схемотехнічну реалі-

зацію окремих функціональних вузлів транзисторних регульо-

ваних перетворювачів постійної напруги; 

 процеси функціонування транзисторних регульованих перет-

ворювачів постійної напруги без гальванічної розв'язки; 

 особливості лабораторного макета (див. розд. 3). 

4.2 Ознайомитися з методичними вказівками до даної лабораторної 

роботи. 

4.3 Підготувати бланки звіту, де привести інформацію, потрібну, на 

думку студента, для подальшого виконування лабораторної роботи. 

4.4 Усвідомити призначення кожного елемента перетворювача, ме-

ту кожного досвіду, сподівані результати. 

4.5 Відповісти на контрольні запитання. 



 222 

5 Контрольні запитання 

5.1 Де й для якої мети використовуються імпульсні перетворювачі 

електричної енергії (їхнє місце, призначення для живлення апаратури зв'я-

зку)? 

5.2 У чому полягає імпульсний метод перетворювання електричної 

енергії? 

5.3 Які існують способи регулювання (стабілізації) вихідної напруги 

(струму) у перетворювачах електричної енергії? 

5.4 Зобразіть схеми силових каналів знижувального, підвищувально-

го й інвертувального типів.Охарактеризуйте переваги й недоліки кожної з 

наведених схем. 

5.5 Зобразіть діаграми струмів дроселя перетворювача знижувально-

го типу за неперервного, граничного й переривчастого режимах роботи. 

Пояснить їх. 

5.6 Зобразіть діаграму напруги на виході силового ключа перетворю-

вача знижувального типу. В який спосіб вона змінюється в режимі стабілі-

зації:  

 за змінювання напруги живлення в разі незмінного опору Rн  

 (Rн = const); 

 за змінювання опору Rн у разі незмінної, постійної напруги Uж 

джерела живлення (Uж = const). 

5.7 Що являє собою зовнішня (навантажувальна) характеристика 

імпульсного перетворювача? Від чого залежить характер її змінювання? 

5.8 Пояснить основні показники якості імпульсного перетворювача: 

коефіцієнт корисної дії (к.к.д.), коефіцієнт стабілізації (в режимі стабіліза-

ції), коефіцієнт заповнювання, коефіцієнт пульсації, коефіцієнт згладжу-

вання. 

5.9 У який спосіб визначаються на підставі експериментальних да-

них вихідний опір, к.к.д., коефіцієнт заповнювання, коефіцієнт пульсації, 

коефіцієнт згладжування імпульсного перетворювача? 

5.10 Укажіть кола протікання струму дроселя на інтервалах нагрома-

джування, повертання й паузи у схемах імпульсних перетворювачів дослі-

джуваних типів (y = 1, 2, 3). 

5.11 У який спосіб впливають частота перетворювання та параметри 

силових комутувальних елементів на масогабаритні показники, енергетич-

ні втрати й к. к. д. імпульсних перетворювачів? 

5.12 Які можливі режими роботи за імпульсного перетворювання 

електричної енергії? Від чого залежить режим імпульсного перетворюван-

ня електричної енергії? 
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6 Лабораторне завдання. Зміст роботи 

6.1 Вивчити теоретичний матеріал за рекомендованою літерату-

рою. Призначення, особливості структурної, функціональної, схемотехніч-

ної побудови транзисторних перетворювачів постійної напруги з гальвані-

чним зв'язком, а також процеси їхнього функціонування. 

6.2 Дослідити схеми транзисторних перетворювачів знижувального  

(y = 1), підвищувального (y = 2) та інвертувального (y = 3) типів за коефіці-

єнтів трансформації n21 = 1, n21  > 1, n21 < 1. 

6.2.1 Зняти зовнішні (навантажувальні) характеристики перетворюва-

чів. 

6.2.2 Визначити вихідні опори й відсоткові зниження вихідних напруг 

перетворювачів. 

6.2.3 Визначити коефіцієнти корисної дії перетворювачів. 

6.2.4 Експериментально визначити залежність змінювання частоти 

перетворювання перетворювачів за зміни струму навантаження. 

6.2.5 Дослідити регулювальні характеристики перетворювачів. 

6.2.6 Дослідити процеси функціонування перетворювачів: 

 пульсації у вхідних та вихідних колах перетворювачів; 

 електричні процеси (струми й напруги) в елементах і колах 

перетворювачів. 

6.3 Сформулювати висновки за результатами виконаної роботи. 

7 Методика виконання 

7.1 До пункту 6.1. Програма й порядок вивчення теоретичних пи-

тань.  

Вивчити призначення, особливості структурної, функціональної, 

схемотехнічної побудови транзисторних перетворювачів постійного стру-

му з гальванічним зв'язком вхідних і вихідних кіл, процеси їхнього функ-

ціонування за [2.1...2.5] і матеріалами даної лабораторної роботи. Вивчити 

особливості схемотехнічного виконання лабораторного макета  

(див. розд. 3). 

Одержати у викладача контрольні запитання щодо вивченого матері-

алу й підготувати відповіді. Уточнити у викладача форму й обсяг  подання 

відповідей у звіті. 

ПРИМІТКА. Не припускається подальше виконування роботи без 

дозволу викладача. Неодмінною умовою щодо допуску для виконування 

роботи є з'ясування особливостей схемотехнічного виконання лаборатор-

ного макета. 
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7.2 До пункту 6.2. Дослідження транзисторних перетворювачів по-

стійної напруги знижувального (y = 1),  підвищувального (y = 2) та  інвер-

тувального (y = 3) типів. 

Забезпечення потрібної схеми дослідження, типу (y = 1, 2, 3) силово-

го каналу перетворювача здійснюється за допомогою перемикача вибору 

схеми дослідження (див. рис. 3.1). 

Для забезпечення потрібних параметрів елементів схеми та режимів 

роботи досліджуваних перетворювачів може бути використано кнопки 

швидкого доступу “G1”, “ПК”, “L1”, “C1”, “Rн”, “SW1” (див. рис. 3.1). 

Забезпечення потрібного коефіцієнта (n21 = 1, n21 < 1, n21 > 1) транс-

формації дроселя L1 провадиться в діалоговому вікні редагування (задля 

його появи використовується кнопка “L1” на панелі елементів –  

рис. 3.1). 

 

7.2.1 До пункту 6.2.1. Дослідження зовнішніх (навантажувальних) 

характеристик перетворювачів. 

Зовнішня характеристика – це залежність напруги на навантаженні 

Uн від струму Iн, навантаження Uн = f(Iн). Значення коефіцієнтів заповню-

вання пристрою керування для зняття зовнішніх характеристик задає ви-

кладач. Зовнішні характеристики слід зняти за трьох значень коефіцієнта 

кз заповнення. 

Поступово збільшуючи струм навантаження до максимального зна-

чення, зафіксувати у всьому діапазоні змінювання струму навантаження 

5...7 його значень, що рівномірно розбивають діапазон вимірювань. Вимі-

ряти за цих значень струму Iн величини Iж, Uж, Uн, Тпер. Задані значення 

занести до таблиці 7.1 (y), де y – тип силового каналу (y = 1, 2, 3). 

 

Таблиця 7.1 (y) – Результати досліджень 

№ вим. 

Дослідні дані Розрахункові дані 

Iн, 

A 

Uн, 

B 

Uж, 

B 

Iж, 

A 

Тпер, 

мкс 

Pж, 

Вт 

Pн, 

Вт 

fпер, 

Гц 

η , 

% 

n21  1 
1 

2 

… 

         

n21 = 1 
1 

2 

… 

         

n21  1 
1 

2 

… 
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Методика визначання зовнішньої характеристики є така: 

 за допомогою перемикача вибору схеми дослідження (див. рис. 

3.1) обрати схему перетворювача; 

 відредагувати параметри джерела G1 (UG1 = UG1 ном, внутрішній 

опір r1 = r1 ном ); 

 відредагувати параметри дроселя L1: установити потрібний 

коефіцієнт n21 трансформації й значення L1 = L1ном ; 

 відредагувати параметри пристроя керування ПК: установити 

необхідні значення частоти f = fПК та коефіцієнта кз заповню-

вання; 

 відредагувати параметри конденсатора С1 – значення ємності  

С1 = С1ном ; 

 вимкнути навантаження, перевівши вимикач SW1 до розімкне-

ного непровідного стану; 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт”; 

 зняти покази вольтметрів PV1, PV2: відповідно напруги Uж на 

виході джерела G1 та Uн нс – напруги ненавантаженого стану на 

виході перетворювача. Результат занести до табл. 7.1 (y); 

 підімкнути опір Rн навантаження, перевівши вимикач SW1 до 

замкненого провідного стану; 

 змінюючи опір Rн навантаження (за допомогою повзунка “Rн” 

– див. рис. 3.1, правий нижній кут) від мінімуму (максимуму) 

до максимуму (мінімуму) (наприклад: Rн = 1, 2, 5, 10, 25, 50 та  

100 Ом), зняти покази вольтметрів PV1, PV2. Результат занести 

до табл. 7.1 (y); 

 за результатами дослідження побудувати зовнішні характерис-

тики. 

Аналогічно виконати дослідження для решти типів y схем перетво-

рювачів. 

 

7.2.2 До пункту 6.2.2. Визначення вихідних опорів та відсоткових 

знижень вихідних напруг перетворювачів.  

Вихідний опір перетворювача визначається на підставі здобутих ре-

зультатів вимірювань п. 7.2.1 за формулою 

 

rпер =  Uн/ Iн  = (Uн max – Uн)/(Iн max – Iн), 

 

де Uн max , Iн max – максимальні значення відповідно напруги й струму 

навантаження (див. табл. 7.1 (y)). 

Відсоткове зниження Uн% вихідної напруги перетворювача при пе-

реході від ненавантаженого стану з напругою Uн нс до номінального наван-

таження з вихідною напругою Uн ном визначається у вигляді 
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7.2.3 До пункту 6.2.3. Визначення коефіцієнтів корисної дії перетво-

рювачів 

Коефіцієнт корисної дії η  (див. табл. 7.1 (y)) перетворювача визнача-

ється з урахуванням результатів вимірювань п. 7.2. 1 через значення поту-

жностей на його виході  Рн (Рн = IнUн) і вході Рж (Рж = IжUж): 
 

 = Pн/Pж. 
 

7.2.4. До пункту 6.2.5. Експериментальне визначення частоти пере-

творювання 

Експериментально значення робочої частоти перетворювача визна-

чається за осцилограмою uVT1(t) (VT1, Uке – відповідно до табл. 3.3). Для 

цього слід виміряти за маскою осцилографа тривалість періоду Тпер кривої, 

яка спостерігається, використовуючи значення величини n множника 

"Час/Поділка" однойменного перемикача осцилографа. Вимірюваний ін-

тервал Тпер   визначається добутком (Тпер = nl) двох величин: довжини l вимі-

рюваного інтервалу часу на екрані за горизонталлю у поділках (кількість по-

ділок (клітин) за період Тпер) і значення величини часу на поділку у даному 

положенні перемикача "Час/Поділка" (масштаб частоти осцилографа 

мкс/поділку тс/поділку …). Відповідно частота перетворювання визначаєть-

ся як  

)(
перпер nlТf 11 . 

 

7.2.5 До пункту 6.2.5. Дослідження регулювальних характеристик 

перетворювачів 

Регулювальна характеристика – це залежність вихідної напруги від 

коефіцієнта заповнювання пристрою керування )к( зн fU . При знятті ха-

рактеристик (за трьох значень коефіцієнта n21 трансформації) опір наван-

таження задає викладач. Для зняття регулювальних характеристик слід ви-

конати таке: 

 за допомогою перемикача вибору схеми дослідження (див.  

рис. 3.1) обрати схему перетворювача; 

 відредагувати параметри джерела G1 (UG1 = UG1 ном, внутрішній 

опір r1 = r1 ном ); 

 відредагувати параметри дроселя L1: установити потрібний 

коефіцієнт n21 трансформації та значення індуктивності  

L1 = L1ном; 

 відредагувати (див. рис. 3.5) параметри пристроя керування 

ПК: установити потрібні значення частоти fПК та коефіцієнта 

кз заповнення; 
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 відредагувати параметри конденсатора С1 – значення ємності  

С1 = С1ном ; 

 установити потрібний опір Rн навантаження: Rн = Rн ном; 

 установити мінімальне значення коефіцієнта кз заповнювання; 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт”; 

 змінюючи коефіцієнт кз заповнювання (повзунок “ПК” – див. 

рис. 3.1, правий нижній кут), зняти регулювальну характерис-

тику. Результати вимірювань занести до табл. 7.2 (y).  

 

Таблиця 7.2 (y) – Результати вимірювань 

кз 
0,01 0,10 0,25 0,50 0,75 0,90 0,99 

Uн, 

В 

n21  1        

n21 = 1        

n21  1        

 

7.2.6. До пункту 6.2.6. Дослідження процесів функціонування перет-

ворювачів. 

Осцилограми величин, які спостерігаються, слід зображувати на ін-

тервалі 1,5…2 періоди. Вхід осцилографа має бути перемкнено на прий-

мання сигналів постійного струму з урахуванням постійної складової 

(окрім випадків дослідження змінних складових, наприклад напруги uж(t) 

на вході, напруги uн(t) на виході перетворювача, напруги uс1(t), …). 

 

Дослідження пульсацій у вхідних та вихідних колах перетворювачів 

Методика дослідження пульсацій у вхідних та вихідних колах імпу-

льсних перетворювачів припускає виконування таких кроків (результати 

вимірювань занести до табл. 7.3 (y)): 

 відредагувати параметри джерела G1 (напруга UG1 = UG1 ном, 

вихідний опір r1 = r1 ном); 

 відредагувати параметри пристроя керування ПК: 

установити потрібну частоту f = fПК роботи схеми ПК; 

 установити потрібне значення коефіцієнта кз заповнювання 

вихідної напруги uк(t) пристрою керування ПК; 

 установити опір Rн = Rном у колі навантаження перетворювача 

повзунок “Rн” (див. рис. 3.1); 

 відредагувати параметри елементів L1 (L1 = L1ном,  n21 = 1), C1 

(С1 = С1ном), використовуючи відповідно кнопки “L1”, “C1” на 

панелі елементів (рис. 3.1). 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт” – рис. 

3.1; 
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 зняти покази вольтметрів PV1, PV2 та амперметрів PА1, PА2. 

Результати вимірювань Uж , Uн та Iж, Iн занести до табл. 7.3 (y); 

 виміряти розмах Uж~ та частоту fжu пульсації напруги в колі 

живлення – у вхідному колі перетворювача за осцилограмою 

напруги uж(t) (G1, U відповідно до табл. 3.3); 

 виміряти розмах Iж~ пульсації струму в колі живлення – у 

вхідному колі перетворювача за осцилограмою iж(t) (G1, I від-

повідно до табл. 3.3); 

 виміряти розмах Uн~ і частоту fнu пульсації напруги в колі 

навантаження перетворювача за осцилограмою напруги uн(t) 

(контрольна точка Rн, U відповідно до табл. 3.3); 

 виміряти розмах Iн~ пульсації струму у вихідному колі пере-

творювача за осцилограмами i2(t) – для  y = 1, iVD1 – для  y = 2 й  

y = 3 (відповідно  L1, W1_I та VD1, I – див. табл. 3.3); 

 виміряти IR~ пульсації струму в опорі Rн за осцилограмою 

струму iн(t) (Rн, I –  див. табл. 3.3); 

 виконати дослідження з даної методики для перетворювачів 

знижувального (y = 1), підвищувального (y = 2), та інвертува-

льного (y = 3) типів за  n21 = 1 за різних значень індуктивності 

дроселя L1 (L1 = var, наприклад L1 = 1,5L1ном, 0,5L1ном, …) – 

результати досліджень занести до табл. 7.3 (y). 

Використовуючи результати експерименту (табл. 7.3 (y)), розрахува-

ти й заповнити таблицю 7.4 (y) з урахуванням наведених далі співвідно-

шень. 

Результати експерименту дозволяють визначати коефіцієнти пульса-

цій та нормовані частоти. 

Коефіцієнти пульсацій на вході (струму Kпж і напруги KпжU), на ви-

ході (струму Kпн і напруги KпнU), у колі навантаження (струму KпнR) перет-

ворювача розраховуються у вигляді 

;
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Таблиця 7.3 (y) – Результати досліджень 
№

 в
и

м
. 

Експериментальна частина 
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Таблиця 7.4 (y) – Результати розрахунків 

№ вим. 
Розрахункові дані 

uf в
 

uf н
 Kпж KпжU Kпн KпнU KпнR 

1 

2 

… 

       

 

Дослідження електричних процесів перетворювачів 

При зображенні осцилограм правильно вкажіть вісь часу. Змінюючи 

опір Rн навантаження, слід установити номінальне значення струму наванта-

ження  Iн = Iн ном. Спостерігати й відбити зміну форми діаграм в осцилог-

рамах за струмів навантаження Iн ном та 0,5Iн ном, зберігаючи їхні амплітуд-

ні й часові співвідношення. 

Спостерігати й зарисувати осцилограми електричних процесів в еле-

ментах і колах перетворювача відповідно до табл. 3.3: 

 напруга uк(t) на виході пристрою керування ПК; 

 змінна складова напруги uС1(t) на конденсаторі С1; 

 струм iVT1(t) колектора транзистора VT1; 

 струм iVD1(t) діода VD1; 

 струм i L 1(t) дроселя L1; 

 змінні складові напруг uн(t) на навантаженні Rн та uж(t) – на 

вході перетворювача й т. д. 

Діаграми слід зобразити в одному масштабі по горизонталі. 

 

7.3 До пункту 6.3. Висновки за результатами роботи. Оформлення 

звіту з урахуванням вимог розділу 6 даної методичної розробки. 

Висновки щодо виконаної роботи мають містити стисло й чітко сфо-

рмульовані положення, в яких розкрито сутність спостережуваних явищ чи 

віднайдених графічних залежностей. Висновки не повинні констатувати 

зовнішні ознаки, а пояснювати їх, установлюючи єдність теорії й експери-

менту, пояснюючи принципову відмінність одного випадку від іншого (на-
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приклад сталість робочої частоти перетворювача із зовнішнім збудженням 

та змінювання її у перетворювачі зі збудженням в умовах змінювання 

струму навантаження й т. д). 

8 Зміст звіту 

Звіт має містити: 

8.1 принципові схеми перетворювачів знижувального (y = 1), підви-

щувального (y = 2) та інвертувального (y = 3) типів; 

8.2 таблиці вимірювань та обчислень; 

8.3 графіки робочих характеристик перетворювачів 

Uн, Рн, rпер, η, нпер Iff ; 

Uн = f (кз); 

Kпж , KпжU, Kпн, KпнU, KпнR = f(L1). 

виконані в єдиній координатній системі; 

8.4 осцилограми досліджених напруг і струмів елементів перетво-

рювача; 

8.5 висновки з аналізу досліджених характеристик перетворювача.  
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Лабораторна робота № 2.3 

Дослідження півмостового перетворювача постійної напруги 

1 Мета роботи 

Вивчення принципів схемотехнічної реалізації та функціонування 

імпульсних перетворювачів електричної енергії, експериментальне дослі-

дження двотактного півмостового перетворювача постійної напруги. Дос-

лідження зовнішніх та регулювальних характеристик півмостового перет-

ворювача із зовнішнім збудженням та особливостей його схемотехнічної 

реалізації. 

Освоєння методики експериментального визначання головних харак-

теристик перетворювачів постійної напруги. 
 

2 Література 
 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.;Под ред. 

Ю.Д. Козляева – М.: Радио и связь, 1998. – C.46-68, C. 163–197. 

2.2 Доморацкий О.А., Жерненко А.С. и др. Электропитание 

устройств связи. –М.: Радио и связь, 1981. – С. 139–224. 

2.3 Иванов-Цыганов И.А. Электропреобразовательные устройства 

РЭС: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 

1991.– С. 208–260. 

2.4 Источники питания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник /     

Г.С. Найвельт и др.; Под ред. Г.С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1986 – 

С. 350 – 371. 

2.5 Китаев В.Е., Бокуняев А.А. и др. Электропитание устройств. – 

М.: Связь, 1975. § 9.1, 9.2 , 9.3. 
 

3 Опис лабораторного макета 
 

Склад і можливості лабораторного макета 

Лабораторний макет (рис. 3.1) призначено для дослідження півмос-

тового перетворювача постійної напруги.  

У макеті міститься лише одна досліджувана схема (рис. 3.2), стислий 

опис  якої наведено у табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Опис досліджуваної схеми 

№ 

п/п 

Позначення  

в макеті 
Опис 

№ 

рис. 

1 Півмостовий 

Високочастотний імпульсний перетворювач 

постійної напруги, виконаний  

за півмостовою схемою 

3.2 
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Рисунок 3.1 – Лабораторний макет 

 
 

Рисунок 3.2 – Досліджувана схема 
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Лабораторний макет містить: 

 джерело – генератор G1 постійної напруги UG1; 

 перетворювач постійної напруги, що містить елементи С1, С2, 

VT1, VT2, TV1, VD1…VD4, L1, C3; 

 опір Rн навантаження перетворювача; 

 чотириканальний  осцилограф; 

 вольтметр PV1 напруги Uж на виході джерела G1; 

 амперметр PА1 струму Iж, споживаного від джерела G1; 

 вольтметр PV2 вихідної напруги Uн перетворювача; 

 амперметр PА2 струму Iн навантаження перетворювача; 

 пристрій керування ПК перетворювачем. 

Лабораторний макет складається з джерела первинного електрожив-

лення G1, перетворювача постійної напруги на змінну – інвертора (C1, C2, 

VT1, VT2, TV1), випрямного блока VD1…VD4,  згладжувального фільтра 

L1, С3 та опору навантаження Rн. Трансформатор ТV1 забезпечує потрібну 

амплітуду високочастотних імпульсів. Опір навантаження Rн вимикається 

за допомогою вимикача SW1. Інвертор керується за допомогою пристроя 

керування ПК. Пристрій керування продукує імпульси, потрібні задля  від-

кривання транзисторів, з урахуванням специфіки півмостової схеми. Спи-

сок елементів макета подано в табл. 3.2. На панель оперативних регулю-

вань виведено коефіцієнт заповнювання кз імпульсів пристроя керування 

ПК та опір  резистора навантаження Rн. 

Середні значення напруги та струму джерела первинного електрожи-

влення контролюються відповідно вольтметром PV1 та амперметром PА1. 

Середні значення напруги Uн = U0  та струму Iн = I0 навантаження Rн вимі-

рюються відповідно вольтметром PV2 та амперметром PA2.  

До набору контрольно-вимірювальних приладів входить також чоти-

риканальний осцилограф, який дозволяє спостерігати форму напруг та 

струмів у різних точках схеми. Синхронізація осцилографа здійснюється 

автоматично, відповідно до роботи пристроя керування ПК. Тому трива-

лість розгортки проградуйовано у частках періоду даного генератора і ста-

новить 0,1…100 періодів/екран. Список контрольних точок осцилографа 

наведено у табл. 3.3. Внутрішньої пам'яті осцилографа вистачає для збере-

ження останнього періоду моделювання. 

Опис пристрою керування 

Пристрій керування являє собою багатоканальний контролер імпуль-

сних сигналів з широтно-імпульсною модуляцією. На рис. 3.3 зображено 

вікно редагування параметрів пристрою керування. Список редагувальних 

параметрів можна поділити на дві категорії: спільні для всіх каналів й ін-

дивідуальні для кожного каналу. 
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У даній роботі використовування індивідуальних настроювань кана-

лу не має значення, оскільки використовується всього один канал, призна-

чений для роботи з двотактними схемами.  

До загальних параметрів належать: частота роботи f = fПК  = fпр, кое-

фіцієнт заповнювання кз та амплітуда вихідних імпульсів, кількість фаз, а 

також вид виходу (однотактний чи двотактний). 

Індивідуально для кожного каналу настроюються зсув відносно по-

чатку періоду (у відсотках) та відносне змінювання ширини імпульсів (що-

до ширини, установленої коефіцієнтом заповнювання). Кожен канал мож-

на також індивідуально вимикати. 

 

Таблиця 3.3 – Досліджувані параметри 

Таблиця 3.2 – Склад лабораторного макета 

№ 

поз. 

Тип елеме-

нта 

Регульовані параметри 

Примітка 
параметр мін. 

мак

с. 

од. 

вим. 

G1 
Джерело пос-

тійної напруги 

Напруга 3 100 В  

Внутрішній опір 0,01 1 Ом  

С1 Конденсатор  Ємність  100 470 мкФ  

С2 Конденсатор Ємність 100 470 мкФ  

C3 Конденсатор Ємність 1 470 мкФ  

VT1 
Біполярний 

транзистор 
    n-p-n 

VT2 
Біполярний 

транзистор 
    n-p-n 

ТV1 
Трансформа-

тор 

Коефіцієнт тран-

сформації 
0,5 2   

VD1 Діод      

VD2 Діод      

VD3 Діод      

VD4 Діод      

L1 Дросель Індуктивність 1 1000 мкГн  

Rн Резистор Опір 1 100 Ом 
Оперативне ре-

гулювання 

SW1 Вимикач Стан Вимк. Вмк.  
Вимикач наван-

таження 

PV1 Вольтметр     
Середнє значен-

ня 

PV2 Вольтметр     
Середнє значен-

ня 

PA1 Амперметр     
Середнє значен-

ня 

PA2 Амперметр     
Середнє значен-

ня 

ПК 
Пристрій керу-

вання 

Коефіцієнт запо-

внювання 
0,01 0,99   

Частота роботи 1 1000 кГц  
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Позначення Параметри електричних процесів 

ПК, Вих 1 Напруга uк1(t) на виході 1 пристрою керування ПК 

ПК, Вих 2 Напруга uк2(t) на виході 2 пристрою керування ПК 

G1, U Напруга uж(t) на виході джерела живлення G1 

G1, I Струм iж(t) , споживаний від джерела живлення G1 

C1, U Напруга uc1(t) на конденсаторі С1 

C1, I Струм ic1(t) конденсатора С1 

C2, U Напруга uc2(t) на конденсаторі С2 

C2, I Струм ic2(t) конденсатора С2 

VT1, Uке Напруга uкVT1(t) колектор–емітер транзистора VT1 

VT1, Iк Струм iкVT1(t) колектора VT1 

VT2, Uке Напруга uкVT2(t) колектор–емітер транзистора VT2 

VT2, Iк Струм iкVT2(t) колектора VT2 

ТV1, U1 Напруга uW1 (t) на обмотці W1 трансформатора ТV1 

ТV1, I1 Струм iW1 (t) обмотки W1 трансформатора ТV1 

ТV1, U2 Напруга uW2 (t) на обмотці W2 трансформатора ТV1 

ТV1, I2 Струм iW2 (t) обмотки W2 трансформатора ТV1 

L1, U Напруга uL1 (t) на дроселі L1 

L1, I Струм iL1 (t) дроселя L1 

C3, U Напруга uс3(t) на конденсаторі С3 

C3, I Струм iс3(t) конденсатора С3 

Rн, U Напруга uн(t) на навантаженні 

Rн, I Струм iн(t) навантаження 

4 Домашнє завдання. Підготовка до роботи 

4.1 Вивчити теоретичний матеріал за літературою [2.1...2.5] та ме-

тодичними вказівками до даної лабораторної роботи: 

 особливості структурної й функціональної побудови транзис-

торних перетворювачів постійної напруги; 

 деякі особливості й обмеження, накладувані на схемотехнічну 

реалізацію окремих функціональних вузлів транзисторних пе-

ретворювачів постійної напруги; 

 процеси функціонування у транзисторних перетворювачах по-

стійної напруги із самозбудженням та з незалежним збуджен-

ням (з підсилювачем потужності); 

 особливості лабораторного макета (див. розд. 3). 

4.2 Ознайомитися з методичними вказівками до даної лабораторної 

роботи. 
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Рисунок 3.3 – Вікно редагування параметрів пристроя керування ПК 

 

4.3 Підготувати бланки звіту, де привести інформацію, потрібну, на 

думку студента, для подальшого виконування лабораторної роботи. 

4.4 Усвідомити призначення кожного елемента перетворювача, ме-

ту кожного досліду, сподівані результати. 

4.5 Відповісти на контрольні запитання. 

5 Контрольні запитання 

5.1 З яких функціональних вузлів складається напівпровідниковий 

перетворювач постійного струму з підсилювачем потужності і в чому по-

лягає їхнє призначення? 

5.2 Поясніть принцип дії (принципи перетворювання й принципи 

регулювання електричної енергії) напівпровідникового перетворювача з 

підсилювачем потужності. 

5.3 Чому у транзисторних перетворювачах використовується прямо-

кутна форма змінної напруги й від яких чинників залежить ця форма? 

5.4 Що являє собою зовнішня (навантажувальна) характеристика 

транзисторного перетворювача? Поясніть її. 

5.5 Чому транзисторні перетворювачі постійної напруги й струму 

мають відносно високий к.к.д.? 

5.6 Які переваги й недоліки мають транзисторні перетворювачі пос-

тійної напруги й струму? 

5.7 Де й для чого використовуються транзисторні перетворювачі 

електричної енергії (їхнє місце, призначення в апаратурі зв'язку)? 
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5.8 Зобразіть широко використовувані принципові схеми однотакт-

них і двотактних перетворювачів електричної енергії. Охарактеризуйте пе-

реваги й недоліки кожної з наведених схем. 

5.9 Поясніть призначення кожного елемента принципової електрич-

ної схеми. Поясніть фізичні процеси, що відбуваються в кожному з елеме-

нтів (кількість розглянутих елементів може бути обмежено викладачем). 

5.10 Зобразіть діаграми струмів та напруг у колах, елементах схеми, 

зазначених викладачем. 

5.11 Які показники якості характеризують транзисторний перетво-

рювач електричної енергії? 

5.12 Розгляньте режим роботи силових комутуючих транзисторів ма-

кета перетворювача в нестабілізованому режимі, користуючись їхніми ви-

хідними характеристиками. 

5.13 Як впливає частота перетворювання на масогабаритні показники 

й к. к. д. перетворювача? 

5.14 Область використовування  півмостового перетворювача. Які 

практичні приклади використовування даної схеми ви знаєте? 

5.15 Яку роль у схемі перетворювача виконує пристрій керування? 

Чи можна побудувати півмостовий перетворювач без пристрою керування? 

6 Лабораторне завдання. Зміст роботи 

6.1  Вивчити теоретичний матеріал за рекомендованою літературою. 

Призначення, особливості структурної, функціональної, схемотехнічної по-

будови транзисторних перетворювачів постійної  енергії, а також процеси 

їхнього функціонування. 

6.2  Дослідити схему транзисторного перетворювача з підсилювачем 

потужності: 

6.2.1 зняти зовнішню (навантажувальну) характеристику перетворю-

вача; 

6.2.2 визначити вихідний опір і відсоткове зниження вихідної напруги 

перетворювача; 

6.2.3  визначити коефіцієнт корисної дії перетворювача; 

6.2.4 експериментально визначити залежність змінювання частоти 

перетворювання перетворювача за змінювання струму навантаження; 

6.2.5 дослідити регулювальну характеристику перетворювача; 

6.2.6 дослідити процеси функціонування перетворювача: 

 пульсації у вхідних та вихідних колах перетворювача; 

 електричні процеси (струми й напруги) в елементах та колах 

перетворювача. 

6.3  Сформулювати висновки за результатами виконаної роботи. 
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7 Методика виконання 

7.1 До пункту 6.1. Програма й порядок вивчення теоретичних пи-

тань. 

Вивчити призначення, особливості структурної, функціональної, 

схемотехничної побудови транзисторних перетворювачів постійного стру-

му та процеси їхнього функціонування за [2.1...2.5] і матеріалам даної ла-

бораторної роботи. Вивчити особливості схемотехничного виконання ла-

бораторного макета (див. розд. 3). 

Одержати у викладача контрольні запитання щодо вивченого матері-

алу й підготувати відповіді на них. Уточнити у викладача форму та обсяг 

їхнього подання в звіті. 

ПРИМІТКА. Не припускається подальше виконування роботи без 

дозволу викладача. Неодмінною умовою щодо допуску для виконання ро-

боти є з'ясування особливостей схемотехнічного виконання лабораторного 

макета. 

7.2 До пункту 6.2. Дослідження транзисторного перетворювача по-

стійного струму з підсиленням потужності. 

Для забезпечення потрібних параметрів елементів схеми та режимів 

роботи досліджуваних перетворювачів може бути використано кнопки 

швидкого доступу “G1”, “ПК”, “L1”, “C1”, “C2”,“C3”, “Rн”, “SW1”  

(рис. 3.1). 

7.2.1 До пункту 6.2.1. Дослідження зовнішньої (навантажувальної) 

характеристики перетворювача. 

Зовнішня характеристика – це залежність напруги на навантаженні 

Uн від струму Iн, Uн = f(Iн). При знятті зовнішньої характеристики значення 

коефіцієнта заповнювання кЗ пристрою керування задає викладач. 

Поступово збільшуючи струм навантаження до максимального зна-

чення, зафіксувати у всьому діапазоні змінювання струму навантаження 

5...7 його значень, що рівномірно розбивають діапазон вимірювань. Вимі-

ряти за цих значень струму Iн величини Iж, Uж, Uн, Тпр. Задані значення за-

нести до таблиці 7.1. 

 

Таблиця 7.1 – Результати досліджень 

№ 

вим. 

Дослідні дані Розрахункові дані 

Iн,  

A 

Uн,  

B 

Uж, 

B 

Iж,  

A 

Тпер, 

с 

Pж, 

Вт 

Pн, 

Вт 

fпер, 

Гц 

rпер, 

Ом 

η , 

% 

1 

2 

… 
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Методика визначання зовнішньої характеристики є така: 

 відредагувати параметри джерела G1 (напруга UG1 = UG1 ном, 

внутрішній опір r1 = r1 ном ); 

 відредагувати параметри дроселя L1: установити значення ін-

дуктивності дроселя L1 = L1ном; 

 відредагувати параметри пристроя керування ПК: установити 

потрібні значення частоти fПК та коефіцієнта кз заповнювання; 

 відредагувати параметри конденсаторів С1, С2, С3 – значення 

ємності  відповідно С1ном , С2ном , С3ном ; 

 вимкнути навантаження, перевівши вимикач SW1 до розімкне-

ного непровідного стану; 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт”; 

 зняти покази вольтметрів PV1, PV2: відповідно напруга Uж і на 

виході джерела G1, Uн нс – напруга ненавантаженого стану на 

виході перетворювача. Результат занести до табл. 7.1; 

 підімкнути опір Rн навантаження, перевівши вимикач SW1 до 

замкненого провідного стану; 

 змінюючи опір Rн навантаження (використовуючи повзунка 

“Rн” – див. рис. 3.1, правий нижній кут) від мінімуму (макси-

муму) до максимуму (мінімуму) (наприклад Rн = 1, 2, 5, 10, 25, 

50 та 100 Ом) зняти покази вольтметрів PV1, PV2: відповідно 

напруга Uж  на виході джерела G1, Uн – напруга в колі наван-

таження перетворювача; амперметрів PА1, PА2 – відповідно 

струм Iж, споживаний від джерела G1, і струм Iн у колі наван-

таження перетворювача. Результати занести до табл. 7.1; 

 за результатами дослідження побудувати зовнішню характери-

стику, виконати розрахункову частину й заповнити табл. 7.1. 

 

7.2.2 До пункту 6.2.2 Визначення вихідного опору перетворювача.  

Вихідний опір перетворювача визначається за формулою 

rпер = Uн/  Iн = (Uн max – Uн)/(Iн max – Iн), 

де Uн max , Iн max – максимальні значення відповідно напруги й струму 

навантаження. 

Відсоткове зниження Uн% вихідної напруги перетворювача при пе-

реході від ненавантаженого стану з напругою Uн нс до номінального наван-

таження з вихідною напругою Uн ном визначається у вигляді 

%100
нсн

номннсн

н%
U

UU
U . 

До пункту 6.2.3. Визначення коефіцієнта корисної дії перетворюва-

ча. 
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Коефіцієнт корисної дії перетворювача визначається через значення 

потужностей на його виході Рн (Рн = IнUн) і на вході Рж (Рж = IжUж):  

 = Pн/Pж 

До пункту 6.2.5. Експериментальне визначення частоти перетворю-

вання. 

Експериментальне значення робочої частоти перетворювача визна-

чається з осцилограми uW1(t) (ТV1, U1 – відповідно до табл. 3.3) або uW2(t) 

(ТV1, U2). Для цього слід виміряти за маскою осцилографа тривалість пе-

ріоду Тпр кривої, яка спостерігається, використовуючи значення величини 

n множника "Час/Поділка" однойменного перемикача осцилографа. Ви-

мірюваний інтервал визначається добутком l n двох величин: довжини l 

вимірюваного інтервалу часу на екрані по горизонталі у поділках і значен-

ня n величини часу на поділку у даному положенні перемикача 

"Час/Поділка". У даному разі 

)(11
перпер nlТf . 

 

До пункту 6.2.5. Побудова регулювальної характеристики перетво-

рювача. 

Регулювальна характеристика – це залежність вихідної напруги від 

коефіцієнта заповнювання пристрою керування )к( зн fU . При знятті 

характеристики величина опору Rн навантаження перетворювача узгоджу-

ється з викладачем. Для зняття регулювальних характеристик слід викона-

ти таке: 

 відредагувати параметри джерела G1 (напруга UG1 = UG1 ном, 

внутрішній опір r1 = r1 ном ); 

 відредагувати параметри дроселя L1: установити  значення ін-

дуктивності первинної обмотки W1 дроселя L1 = L1ном; 

 відредагувати (див. рис. 3.1) параметри пристроя керування 

ПК: установити потрібні значення частоти fПК та коефіцієнта 

кз заповнювання; 

 відредагувати параметри конденсаторів С1, С2, С3 – значення 

ємності  відповідно С1ном , С2ном , С3ном ; 

 установити потрібний опір Rн навантаження Rн = Rн ном; 

 установити мінімальне значення коефіцієнта кз заповнювання; 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт”; 

 змінюючи коефіцієнт кз заповнювання (використовуючи пов-

зунка кз пристрою керування ПК – див. рис. 3.1, правий ниж-

ній кут), зняти регулювальну характеристику. Результати вимі-

рювань занести до табл. 7.2.  

 

 

 



 241 

Таблиця 7.2 – Результати вимірювань 

кз 0,01 0,1 0,25 0,5 0,75 0,9 0,99 

Uн, В        

 

7.2.6. До пункту 6.2.6. Дослідження процесів функціонування перет-

ворювача. 

Осцилограми величин, які спостерігаються, слід зображувати на ін-

тервалі 1,5…2 періоди. Вхід осцилографа має бути перемкнено на прий-

мання сигналів постійного струму з урахуванням постійної складової 

(окрім випадків дослідження змінних складових, наприклад напруги uж(t) 

на вході, напруги uН(t) на виході перетворювача, напруг uс1(t), uс2(t), uс3(t), 

…). При зображуванні осцилограм слід правильно зазначати вісь часу. Змі-

нюючи опір Rн реостата, встановити номінальне значення струму наванта-

ження Iн = Iн ном. Спостерігати й відбити змінювання форми діаграм в ос-

цилограмах за струмів навантаження Iн ном та 0,5Iн ном, зберігаючи їхні амп-

літудні й часові співвідношення. 

Дослідження пульсацій у вхідних та вихідних колах перетворювачів 

Методика дослідження пульсацій у вхідних та вихідних колах імпу-

льсних перетворювачів припускає виконування таких кроків (результати 

вимірювань занести до табл. 7.3): 

 відредагувати параметри джерела G1 (напруга UG1 = UG1 ном, 

вихідний опір r1 = r1 ном ); 

 відредагувати параметри пристроя керування ПК (див. рис. 

3.1): 

 установити потрібну частоту f = fПК роботи схеми ПК; 

 установити потрібне значення коефіцієнта кз заповнювання 

вихідних напруг uк1(t), uк2(t) пристрою керування ПК; 

 установити опір Rн = Rном  (відповідно Iн = Iн ном) у колі наван-

таження перетворювача, використовуючи повзунка “Rн” (див. 

рис. 3.1); 

 відредагувати параметри елементів L1, C1, використовуючи 

кнопки відповідно “L1”, “C1” на панелі елементів (див. рис. 

3.1), установивши їхні номінальні значення L1ном, C1ном; 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт”  

(див. рис. 3.1); 

 зняти покази вольтметрів PV1, PV2 та амперметрів PА1, PА2. 

Результати вимірювань Uж , Uн та Iж, Iн занести до табл. 7.3; 

 виміряти розмах Uж~ і частоту fжu пульсації напруги в колі 

живлення у вхідному колі перетворювача за осцилограмою на-

пруги uж(t) (G1, U відповідно до табл. 3.3); 

 виміряти розмах Iж~ пульсації струму в колі живлення у вхі-

дному колі перетворювача за осцилограмою iж(t) (G1, I); 
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 виміряти розмах Uн~ і частоту fнu пульсації напруги в колі 

навантаження перетворювача за осцилограмою напруги uн(t) 

(контрольна точка R1, U відповідно до табл. 3.3); 

 виміряти розмах Iн~ пульсації струму у вихідному колі пере-

творювача за осцилограмами i1(t) (відповідно L1, I – див. табл. 

3.3); 

 виміряти IR~ пульсації струму в опорі Rн за осцилограмою 

струму iн(t) (R1, I –  табл. 3.3); 

 дослідження з даної методики виконати для перетворювача за 

різних значень індуктивності дроселя L1 (L1 = var, наприклад, 

 L1 = 1,5L1ном, 0,5L1ном, …) – результати досліджень занести до  

табл. 7.3; 

Використовуючи результати експерименту (див. табл. 7.3), розраху-

вати й заповнити таблицю 7.4 з урахуванням наведених далі співвідно-

шень. 

Результати експерименту дозволяють визначити коефіцієнти пульса-

цій і нормовані частоти: 

ПКннПКжж ; ffffff ииии . 

 

Коефіцієнти пульсацій на вході (струму Kпж та напруги KпжU), на ви-

ході (струму Kпн і напруги KпнU), у колі навантаження (струму KпнR) перет-

ворювача розраховуються у вигляді 
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Таблиця 7.3 – Результати досліджень  
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Експериментальна частина 
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Таблиця 7.4 – Результати розрахунків 

№ 

п/п 

Розрахункові дані 

uf в
 

uf н
 Kпж KпжU Kпн KпнU KпнR 

1 

2 

… 

       

 

Дослідження електричних процесів перетворювачів 

Спостерігати й зарисувати осцилограми електричних процесів в еле-

ментах та колах перетворювача відповідно до табл. 3.3. 

Діаграми слід зобразити в одному масштабі за горизонталлю. 

Вхід осцилографа має бути перемкнено на приймання сигналів пос-

тійного струму з урахуванням постійної складової (змінні складові напруг 

uС2(t) та uн(t) досліджуються без урахування постійної складової). При зо-

бражуванні осцилограм слід правильно зазначити вісь часу. Змінюючи опір 

Rн реостата, встановити максимальне значення струму навантаження. Спо-

стерігати й відбити в попередніх осцилограмах змінювання форми діаграм. 

7.3 До пункту 6.3. Висновки за результатами роботи. Оформлення 

звіту з урахуванням вимог розділу 6 даної лабораторної роботи. 

Висновки з виконаної роботи мають містити стисло й чітко сформу-

льовані положення, в яких розкрито сутність спостережуваних явищ чи 

здобуваних графічних залежностей. Висновки повинні не констатувати зо-

внішні ознаки, а пояснювати їх, установлюючи єдність теорії й експериме-

нту, пояснюючи принципову відмінність одного випадку від іншого (на-

приклад сталість робочої частоти перетворювача із зовнішнім самозбу-

дженням за змінювання струму навантаження й т. д). 

8 Зміст звіту 

Звіт повинен містити: 

8.1 принципову схему перетворювача із зовнішнім збудженням; 

8.2 таблиці вимірювань та обчислень; 

8.3 графіки робочих характеристик перетворювачів 

Kпж , KпжU, Kпн, KпнU, KпнR = f(L1); 

Uн, Рн, rпер, , нпер Iff ; 

Uн = f (кз). 

виконані в єдиній координатній системі; 

8.4 осцилограми вихідної змінної напруги, а також осцилограми до-

сліджених напруг та струмів елементів перетворювача; 

8.5 висновки з аналізу досліджених характеристик перетворювача. 
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Лабораторна робота № 2.4 

Дослідження тиристорного інвертора 

1 Мета роботи 

Вивчення принципі функціонування інверторів, експериментальне 

дослідження двотактного тиристорного інвертора напруги. Дослідження 

зовнішньої характеристики інвертора, особливості його схемотехнічної ре-

алізації. 

2 Література 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.; Под ред. 

Ю.Д. Козляева – М.: Радио и связь, 1998. – C.46-68, C. 163–197.  

2.2 Доморацкий О.А., Жерненко А.С. и др. Электропитание 

устройств связи. –М.: Радио и связь, 1981. – С. 139–224. 

2.3 Иванов-Цыганов И.А. Электропреобразовательные устройства 

РЭС: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 

1991.– С. 208–260. 

2.4 Источники питания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник /     

Г.С. Найвельт и др.; Под ред. Г.С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1986 – 

С. 350 – 371. 

2.5 Китаев В.Е., Бокуняев А.А. и др. Электропитание устройств. – 

М.: Связь, 1975 – С. 217- 213. 

3 Опис лабораторного макета 

Лабораторний макет (рис. 3.1) призначено для дослідження тиристо-

рного інвертора.  

У макеті розміщено тільки одну досліджувану схему. Її стислий опис 

наведено у табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Опис досліджуваної схеми 

№ 

п/п 

Позначення  

в макеті 
Опис 

№ 

рис. 

1 
Тиристорний ін-

вертор 

Тиристорний інвертор, який працює  

на частоті 50 Гц 
3.2 
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Рисунок 3.1 – Лабораторний макет 
 

 
 

Рисунок 3.2 – Досліджувана схема 
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Лабораторний макет містить: 

 джерело G1 постійної напруги UG1; 

 тиристорний інвертор, утворений елементами VS1, VS2, 

VD1…VD4, L1, C1, TV1; 

 пристрій керування ПК інвертором; 

 опір Rн навантаження інвертора; 

 чотириканальний осцилограф; 

 вольтметр PV1  вихідної напруги Uж  джерела G1; 

 амперметр PA1 струму Iж, споживаного від джерела живлення 

G1; 

 вольтметр PV2 вихідної напруги інвертора – напруги Uн у колі 

навантаження; 

 амперметр PA2 струму Iн навантаження. 

Лабораторний макет складається з джерела первинного електрожив-

лення G1, перетворювача постійної напруги на змінну – інвертора (C1, 

VS1, VS2, VD1…VD4, L1, TV1) та опору навантаження Rн. Інвертор скеро-

вується за допомогою пристрою керування ПК. Пристрій керування про-

дукує імпульси, потрібні для відкривання тиристорів, з урахуванням спе-

цифіки схеми. Список елементів макета подано в табл. 3.2. На панель опе-

ративних регулювань виведено опір  резистора навантаження Rн.  

 

Таблиця 3.2 – Склад лабораторного макета 

№ 

поз.  Тип елемента 

Регульовані параметри 

Примітка 

Пара-

метр мін. макс. 

од. 

вим. 

G1 

Джерело постійної 

напруги           

С1 Конденсатор            

VS1 Тиристор           

VS2 Тиристор           

ТV1 Трансформатор           

VD1 Діод           

VD2 Діод           

VD3 Діод           

VD4 Діод           

L1 Дросель           

Rн Резистор Опір 1 100 Ом 
Оперативне регу-

лювання 

PV1 Вольтметр         Середнє значення 

PV2 Вольтметр         Діюче значення 

PA1 Амперметр         Середнє значення 

PA2 Амперметр         Діюче значення 

ПК Пристрій керування           
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Середні значення напруги й струму джерела первинного електрожи-

влення контролюються відповідно вольтметром PV1 та амперметром PА1. 

Діючі значення напруги Uн  та струму Iн навантаження Rн вимірюються ві-

дповідно вольтметром PV2 та амперметром PA2. 

До набору контрольно-вимірювальних приладів входить також чоти-

риканальний осцилограф, який дозволяє спостерігати форму напруг та 

струмів у різних точках схеми. Синхронізація осцилографа здійснюється 

автоматично, відповідно до роботи пристрою керування ПК. Тому трива-

лість розгортки проградуйовано в частках періоду даного генератора і ста-

новить 0,1…100 періодів/екран. Список досліджуваних параметрів і конт-

рольних точок осцилографа наведено у табл. 3.3 Внутрішньої пам'яті осци-

лографа вистачає для зберігання останнього періоду моделювання. 

 

Таблиця 3.3 – Досліджувані параметри 

Позначення Параметри електричних процесів 

ПК, Вих 1 Напруга uк1(t) на виході 1 пристрою керування ПК 

ПК, Вих 2 Напруга uк2(t) на виході 2 пристрою керування ПК 

G1, U Напруга uж(t) на виході джерела живлення G1 

G1, I Струм iж(t), споживаний від джерела живлення G1 

TV1, Магн. потік Магнітний потік Ф0 (t) трансформатора ТV1 

TV1, U1 Напруга uW1(t) на обмотці W1 трансформатора ТV1 

TV1, I1 Струм iW1(t) обмотки W1 трансформатора ТV1 

TV1, U2 Напруга uW2(t) на обмотці W2 трансформатора ТV1 

TV1, I2 Струм iW2(t) обмотки W2 трансформатора ТV1 

TV1, U3 Напруга uW3(t) на обмотці W3 трансформатора ТV1 

TV1, I3 Струм iW3(t) обмотки W3 трансформатора ТV1 

VS1, Uка Напруга uVS1(t) катод–анод тиристора VS1 

VS1, Iа Струм iVS1(t)  анода тиристора VS1 

VS2, Uка Напруга uVS2(t) катод–анод тиристора VS2 

VS2, Iа Струм iVS2(t) анода тиристора VS2 

VD2, U Напруга uVD2(t) катод–анод діода VD2 

VD2, I Струм iVD2(t) діода VD2 

VD3, U Напруга uVD3(t) катод–анод діода VD3 

VD3, I Струм iVD3(t) діода VD3 

Rн, U Напруга uн(t) на навантаженні інвертора 

Rн, I Струм iн(t) навантаження 
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4 Домашнє завдання. Підготовка до роботи 

4.1 Вивчити теоретичний матеріал за літературою [2.1...2.5] та ме-

тодичними вказівками до даної лабораторної роботи: 

 особливості структурної й функціональної побудови тиристор-

них перетворювачів постійної напруги; 

 особливості й обмеження, накладувані на схемотехнічну реалі-

зацію окремих функціональних вузлів тиристорних перетво-

рювачів постійної напруги; 

 процеси функціонування тиристорних перетворювачів постій-

ної напруги; особливості лабораторного макета (див. розд. 3). 

4.2 Ознайомитися з методичними вказівками до даної лабораторної 

роботи. 

4.3 Підготувати бланки звіту, де привести інформацію, потрібну, на 

думку студента, для виконання лабораторної роботи. 

4.4 Усвідомити призначення кожного елемента перетворювача, ме-

ту кожного досліду, сподівані результати. 

4.5 Відповісти на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

5.1 З яких функціональних вузлів складається інвертор і в чому по-

лягає їхнє призначення? 

5.2 Де й для чого використовуються інвертори (їхнє місце, призна-

чення, області застосовування)? 

5.3 Зобразіть схеми однофазних однотактних інверторів. Назвіть 

переваги й недоліки кожної з наведених схем. 

5.4 Зобразіть схеми двотактних інверторів. Назвіть їхні переваги й 

недоліки. 

5.5 Поясніть особливості схемотехнічної реалізації й функціону-

вання однотактних інверторів. 

5.6 Поясніть особливості схемотехнічної реалізації й функціону-

вання двотактних інверторів. 

5.7 Поясніть особливості функціонування однотактних і двотакт-

них інверторів з використанням транзисторів та тиристорів у якості сило-

вих комутуючих елементів. Назвіть їхні переваги й недоліки. 

5.8 Поясніть особливості технічної реалізації та електромагнітних 

процесів інверторів напруги та струму. 

5.9 Зобразіть діаграми струмів та напруг елементів та кіл схеми ін-

вертора, досліджуваного в даній роботі. 

5.10 Приведіть класифікацію інверторів. Які їхні класифікаційні 

ознаки найчастіш використовуються? 
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5.11 Поясніть призначення кожного з елементів досліджуваної схеми 

інвертора, а також фізичні процеси, що відбуваються в кожному з елемен-

тів. 

5.12 Яку роль у схемі інвертора виконує пристрій керування? Чи 

можлива технічна реалізація інвертора без пристроя керування? 

5.13 Що являє собою зовнішня (навантажувальна) характеристика 

інвертора? Поясніть її. 

6 Лабораторне завдання. Зміст роботи 

6.1 Вивчити теоретичний матеріал за рекомендованою літературою. 

Призначення, особливості структурної, функціональної, схемотехнічної по-

будови транзисторних та тиристорних перетворювачів постійної енергії, а 

також  процеси їхнього функціонування. 

6.2 Дослідити схему тиристорного інвертора напруги: 

6.2.1 зняти зовнішню ( навантажувальну ) характеристику інвертора; 

6.2.2 визначити вихідний опір та відсоткове зниження вихідної напру-

ги інвертора; 

6.2.3 визначити коефіцієнт корисної дії інвертора; 

6.2.4 експериментально визначити залежність змінювання частоти 

перетворювання інвертора за змінювання струму навантаження; 

6.2.5 дослідити процеси функціонування інвертора. 

6.3 Сформулювати висновки за результатами виконаної роботи. 

 

7 Методика виконання 

 

7.1 До пункту 6.1. Програма й порядок вивчення теоретичних пи-

тань. Вивчити призначення, особливості структурної, функціональної, 

схемотехнічної побудови транзисторних та тиристорних інверторів і про-

цеси їхнього функціонування за [2.1...2.5] і матеріалами даної лабораторної 

роботи. Вивчити особливості схемотехнічного виконання лабораторного 

макета (див. розд. 3). 

Одержати у викладача контрольні запитання щодо вивченого матері-

алу і підготувати відповіді. Уточнити у викладача форму й обсяг  подання 

відповідей у звіті. 

ПРИМІТКА. Не припускається подальше виконування роботи без 

дозволу викладача. Неодмінною умовою щодо допуску для виконування 

роботи є з'ясування особливостей схемотехнічного виконання лаборатор-

ного макета. 
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7.2 До пункту 6.2. Дослідження двотактного тиристорного інвер-

тора напруги. 

7.2.1. До пункту 6.2.1. Дослідження зовнішньої (навантажувальної) 

характеристики інвертора. 

Зовнішня характеристика – це залежність напруги навантаження Uн 

від струму Iн, Uн = f(Iн). 

Поступово збільшуючи струм навантаження до максимального значен-

ня, зафіксувати у всьому діапазоні змінювання струму навантаження 5...7 його 

значень, що рівномірно розбивають діапазон вимірювань. Виміряти за цих 

значень струму Iн величини Iж, Uж, Uн, Тпр. Здобуті значення занести в 

таблицю 7.1. 

Методика визначання зовнішньої характеристики є така: 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт”; 

 змінюючи опір Rн навантаження від мінімуму (максимуму) до 

максимуму (мінімуму) (наприклад Rн = 1, 2, 5, 10, 25, 50  

та 100 Ом), зняти зовнішню характеристику, фіксуючи покази 

вольтметрів PV1, PV2 та амперметрів PА1, PА2 . Результат за-

нести до табл. 7.1; 

 за результатами дослідження побудувати зовнішню характери-

стику. 

 

Таблиця 7.1 – Результати досліджень 

№ 

вим

. 

Дослідні дані Розрахункові дані 

Iн, A 
Uн, 

B 

Uж, 

B 

Iж, 

A 

Тпер, 

с 

Pж, 

Вт 

Pн, 

Вт 

fпер, 

Гц 

rпер, 

Ом 

η , 

% 

1 

2 

… 

          

 

7.2.2 До пункту 6.2. 2. Визначення вихідного опору й відсоткового 

зниження вихідної напруги інвертора.  

Вихідний опір інвертора визначається за результатами вимірювань 

п. 7.2.1 (див. табл. 7.1) за формулою 

rпер =  Uн/  Iн = (Uн max – Uн)/(Iн max – Iн), 

Uн max, Iн max – максимальні значення відповідно напруги та струму 

навантаження. 

Відсоткове зниження Uн% вихідної напруги інвертора при переході 

від максимальної напруги Uн max до номінального навантаження з вхідною 

напругою Uн ном визначається у вигляді 

%100
maxн

номнmaxн

н%
U

UU
U . 
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7.2.3 До пункту 6.2.3. Визначення коефіцієнта корисної дії перетво-

рювача. 

Коефіцієнт корисної дії інвертора визначається з урахуванням здобу-

тих (див. табл. 7.1) результатів через значення потужностей на його виході  

Рн (Рн = IнUн) і на вході Рж (Рж = IжUж): 

η = Pн/Pж 

 

7.2.4 До пункту 6.2.4. Експериментальне визначення частоти інвер-

тора. 

Експериментальне значення робочої частоти перетворювача визна-

чається за осцилограмою uW3(t) (ТV1, U3 – відповідно до табл. 3.1). Для 

цього слід виміряти за маскою осцилографа тривалість періоду Тпер кривої, 

яка спостерігається, використовуючи значення величини n множника 

"Час/Поділка" однойменного перемикача осцилографа. Вимірюваний ін-

тервал Тпер визначається добутком (Тпер = nl) двох величин: довжини l вимі-

рюваного інтервалу часу на екрані за горизонталлю в поділках  (кількість по-

ділок (клітин) за період Тпер) і значення величини часу на поділку у певному 

положенні перемикача "Час/Поділка" (масштаб частоти осцилографа 

мкс/поділ, мс/поділ, …). Відповідно частота перетворювання визначається 

як 
 

)(11
перпер nlТf . 

 

7.2.5. До пункту 6.2.5. Дослідження процесів функціонування перет-

ворювача. 

Осцилограми величин, які спостерігаються, слід зображувати на ін-

тервалі 1,5…2 періоди, зберігаючи їхні амплітудні й часові співвідношен-

ня. Спостерігати й зарисувати осцилограми електричних процесів в елеме-

нтах і колах інвертора слід відповідно до табл. 3.3. 

Діаграми треба креслити в одному масштабі за горизонталлю. 

Вхід осцилографа має бути перемкнено на приймання сигналів пос-

тійного струму c урахуванням постійної складової. Для напруги uж(t) на 

виході джерела живлення G1 і струму iж(t), який споживається від джерела 

живлення G1, слід додатково навести осцилограми їхніх змінних складо-

вих (при цьому вхід осцилографа має бути перемкнено на приймання сиг-

налів змінного струму без урахування постійної складової). При зображу-

ванні осцилограм слід правильно зазначати вісь часу. Змінюючи опір Rн ре-

остата, установити максимальне значення струму навантаження. Спостеріга-

ти відповідно до табл. 3.3 і відбити в попередніх осцилограмах змінювання 

форми діаграм за струмів навантаження  Iн = Iн ном  та 

 

Iн = 0,5 Iн ном. 
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7.3 До пункту 6.3. Висновки за результатами роботи. Оформлення 

звіту з урахуванням вимог розділу 6 даної методичної розробки. 

Висновки щодо виконаної роботи мають містити стисло й чітко сфо-

рмульовані положення, в яких розкрито сутність спостережуваних явищ чи 

здобуваних графічних залежностей. Висновки повинні не констатувати зо-

внішні ознаки, а пояснювати їх, установлюючи єдність теорії й експериме-

нту, пояснюючи принципову відмінність одного випадку від іншого. 

8 Зміст звіту 

Звіт має містити: 

8.1 принципову схему інвертора; 

8.2 таблиці вимірювань та обчислень; 

8.3 графіки робочих характеристик перетворювача  

Uн, Рн, , rпер, нпер Iff . 

виконані в єдиній координатній системі; 

8.4 осцилограми вихідної змінної напруги, а також осцилограми до-

сліджуваних напруг та струмів елементів перетворювача відповідно до 

табл. 3.3; 

8.5 висновки щодо аналізу досліджуваних характеристик інверто-

ра. 
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Лабораторна робота № 2.5 

Дослідження компенсаційних стабілізаторів постійної напруги 

1 Мета роботи 

Вивчення принципів функціональної, схемотехнічної побудови та 

функціонування напівпровідникових стабілізаторів постійної напруги з 

неперервним регулюванням. 

Освоєння методики експериментального  визначення головних хара-

ктеристик, показників якості стабілізаторів постійної напруги. Експериме-

нтальне дослідження їхніх параметрів і характеристик. 

2 Література 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.; Под ред. 

Ю.Д. Козляева. – М.: Радио и связь, 1998. – С. 130 – 162. 

2.2 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / О.А. До-

морацкий и др.; – М.: Радио и связь, 1981. С.171–220. 

2.3 Источники электропитания радиоэлектронной аппарату-

ры: Справочник / Г.С. Найвельт, К.Б. Мазель и др.; Под ред. 

Г.С. Найвельта – М.: Радио и связь, 1986. – С. 166 – 176. 

2.4 Китаев В.Е. и др.; Электропитание устройств связи. – М.: Связь, 

1975.  – С. 177–216. 

2.5 Иванов-Цыганов А.И. Электропреобразовательные устройства 

РЭС: Учебник для вузов. – М. Высшая школа, 1991. С. 144 –207. 

3 Опис лабораторного макета 

Склад і можливості лабораторного макета 

Лабораторний макет (рис. 3.1) призначено для дослідження компен-

саційних стабілізаторів напруги.  

У табл. 3.1 наведено стислий опис чотирьох варіантів k (k = 1, 2, 3, 4) 

схем, які містяться в  лабораторному макеті. 

Лабораторний макет містить: 

 джерело – генератор G1 змінної напруги; 

 регульоване джерело живлення РДЖ, яке містить трансформа-

тор ТV1, тиристорний випрямляч зі згладжувальним фільтром 

та пристроєм керування, утворений елементами VS1, VS2, C1, 

ПК – пристрій керування; 

 чотири схеми компенсаційних стабілізаторів; 

 опір Rн навантаження стабілізатора; 
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Рисунок 3.1 – Лабораторний макет 

 

Таблиця 3.1 – Опис досліджуваних схем 

k 
Позначення  

в макеті 
Опис 

№ 

рис

. 

1 Схема 1 

Компенсаційний стабілізатор з активним колек-

торним  навантаженням підсилювача постійно-

го струму 

3.2 

2 Схема 2 

Компенсаційний стабілізатор  

зі стабілізатором струму в колі колектора під-

силювача постійного струму 

3.3 

3 Схема 3 

Компенсаційний стабілізатор з живленням під-

силювача постійного струму  

від окремого джерела постійної напруги 

3.4 

4 Схема 4 
Компенсаційний стабілізатор, виконаний  

на інтегральній мікросхемі КР142ЕН8Б 
3.5 
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 двоканальний осцилограф; 

 вольтметр PV1 вихідної напруги Uж регульованого джерела 

живлення РДЖ; 

 амперметр PA1 струму Iж, споживаного від джерела живлення 

РДЖ; 

 вольтметр PV2 вихідної напруги – напруги Uн кола наванта-

ження Rн; 

 амперметр PA2 струму Iн  навантаження стабілізатора. 

 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Стабілізатор з активним колекторним навантаженням 

підсилювача постійного струму (k = 1) 

 
 

 
 

Рисунок 3.3 – Стабілізатор зі стабілізатором струму в колекторному 

колі підсилювача постійного струму (k = 2) 
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Рисунок 3.4 – Стабілізатор з живленням підсилювача постійного 

струму від окремого джерела (k = 3) 

 

  
 

Рисунок 3.5 – Інтегральний стабілізатор (k = 4) 

 

Лабораторний макет складається з джерела первинного електрожив-

лення G1, трансформатора ТV1, що забезпечує узгодження напруг джерела 

первинного електроживлення й навантаження, керованого тиристорного 

випрямляча (VS1, VS2), згладжувального фільтра С1, компенсаційного 
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стабілізатора напруги й опору навантаження Rн. Тиристори випрямляча 

скеровуються імпульсами від пристроя керування ПК. 

Список елементів макета подано у табл. 3.2. Використовуючи опір на-

вантаження Rн, потенціометр R4 і пристрій керування ПК, можна змінюва-

ти відповідно струм навантаження від Iн min  до Iн ном, напругу Uн у колі на-

вантаження від Uн min  до Uн max і напругу Uж  на вході стабілізатора від  Uж 

min  до Uж max. 

Середні значення напруги й струму на виході випрямляча  контро-

люються відповідно вольтметром PV1 та амперметром PA1. Середні зна-

чення напруги Uн  і струму Iн навантаження Rн вимірюються відповідно 

вольтметром PV2 та амперметром PA2.  

До набору контрольно-вимірювальних приладів входить також дво-

канальний осцилограф, який дозволяє спостерігати форму напруг та стру-

мів у різних точках схеми. Синхронізація осцилографа здійснюється авто-

матично, відповідно до роботи джерела первинного електроживлення G1. 

Тому тривалість розгортки проградуйовано в частках періоду даного гене-

ратора і становить 0,1…100 періодів/екран. Список контрольних точок ос-

цилографа наведено у табл. 3.2. Внутрішньої пам'яті осцилографа вистачає 

задля зберігання останнього періоду моделювання. 

Домашнє завдання. Підготовка до роботи 

4.1 Вивчити за рекомендованими літературними джерелами 

[2.1...2.5] функціональну й принципову схеми стабілізатора; процеси фун-

кціонування стабілізатора; особливості лабораторного макета (розділ 3); 

усвідомити призначення елементів схеми макета та їхню взаємодію. 

4.2 Ознайомитися з методичними вказівками до даної лабораторної 

роботи. 

4.3 Підготувати бланк звіту, де привести інформацію, потрібну, на 

думку студента, для подальшого виконування лабораторної роботи. 

4.4 Відповісти на контрольні запитання, подати сподівані результа-

ти. 

5 Контрольні запитання 

5.1 Поясніть, у чому полягає компенсаційний метод стабілізації 

будь-якої електричної величини (наприклад напруги). 

5.2 Зобразіть структурну схему компенсаційного стабілізатора на-

пруги. Поясніть принципи роботи стабілізатора. 
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Таблиця 3.2 – Склад лабораторного макета 

№ 

поз.  
Тип елемента 

Регульовані параметри 

Примітка 
параметр мін. макс. 

од. 

вим. 

G1 
Джерело змін-

ної напруги 

Напруга 198 242 В  

Частота 50 400 Гц  

ТV1 
Трансформа-

тор 

Коефіцієнт тран-

сформації  
7,5 22   

VD1 Стабілітрон 
Напруга стабілі-

зації 
4,7 6,8 В 

Тільки для схем 

1...3  

VD2 Діод     
Тільки для схе-

ми 3 

VS1 Тиристор      

VS2 Тиристор      

VT1 
Біполярний 

транзистор 

Коефіцієнт під-

силювання 
10 100  

Тільки для схем 

1...3 

VT2 
Біполярний 

транзистор 

Коефіцієнт під-

силювання 
10 100  

Тільки для схем 

1...3 

VT3 
Польовий тра-

нзистор 
    

Тільки для схе-

ми 3 

DA1 
Мікросхема 

КР142ЕН2Б 
    

Тільки для схе-

ми 4 

С1 Конденсатор Ємність 470 2200 мкФ  

С2 Конденсатор Ємність 470 2200 мкФ  

R1 Резистор Опір 330 680 Ом 
Тільки для схем 

1...3 

R2 Резистор Опір 910 1100 Ом 
Тільки для схем 

1...3 

R3 Резистор Опір 100 1000 Ом 
Тільки для схем 

1...3 

R4 Потенціом. 

Опір 10 1000 Ом Тільки для схем 

1...3  
Стан 0 100 % 

Оперативне ре-

гулювання 

R5 Резистор Опір 100 1000 Ом 
Тільки для схем 

1...3 

Rн Резистор Опір 10 100 Ом 
Оперативне ре-

гулювання 

PV1 Вольтметр     
Середнє зна-

чення 

PV2 Вольтметр     
Середнє зна-

чення 

PA1 Амперметр     
Середнє зна-

чення 

PA2 Амперметр     
Середнє зна-

чення 

ПК 
Пристрій ке-

рування 
Кут регулювання 90 160 град. 

Оперативне ре-

гулювання 
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Таблиця 3.3 – Досліджувані параметри 

Позначення Осцилограми електричних процесів 

С1, U Напруга uС1(t) на конденсаторі С1 

С1, I Струм iС1(t) конденсатора С1 

С2, U Напруга uС2(t) на конденсаторі С2 

С2, I Струм iС2(t) конденсатора С2 

VT1, Uке Напруга uVT1(t) колектор–емітер транзистора VT1 

VT1, Iк Струм iVT1(t) колектора транзистора VT1 

VT1, Uбе Напруга uб1(t) база–емітер транзистора VT1 

VT1, Iб Струм iб1(t) бази транзистора VT1 

VT2, Uке Напруга uVT2(t) колектор–емітер транзистора VT2 

VT2, Iк Струм iVT2(t) колектора транзистора VT2 

VT2 Uбе Напруга uб2(t) база–емітер транзистора VT2 

VT2, Iб Струм iб2(t) бази транзистора VT2 

VD1, U Напруга uVD1(t) катод–анод стабілітрона VD1 

VD1, I Стум iVD1(t) стабілітрона VD1 

Rн, U Напруга uн(t) на навантаженні Rн 

Rн, I Струм ін(t) навантаження Rн 

 

5.3 Поясніть, в який спосіб взаємодіють елементи стабілізатора за 

зменшення напруги живлення, збільшення опору навантаження, зменшен-

ня величини опорної напруги. 

5.4 У який спосіб параметри елементів стабілізатора визначають 

межі діапазону стабілізації? 

5.5 В чому полягає принцип еталонної (опорної) напруги в схемі  

стабілізатора? 

5.6 Які показники й характеристики стабілізатора й у якій послідов-

ності слід враховувати при визначанні можливості його роботи разом з 

конкретним навантаженням? 

5.7 Наведіть варіант схеми стабілізатора з використанням транзис-

торів іншої структури. 

5.8 Від чого залежить величина номінального значення вихідної на-

пруги стабілізатора? 

5.9 Які недоліки властиві транзисторному компенсаційному стабілі-

затору неперервної дії і яка є їхня природа? 

5.10 Назвіть переваги досліджуваного стабілізатора перед стабіліза-

тором імпульсної дії. 

5.11 В чому полягає роль підсилювача постійного струму у складі 

компенсаційного стабілізатора напруги і в який спосіб впливає величина 

коефіцієнта підсилювання в колі зворотного зв'язку на параметри стабілі-

затора? 
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5.12 З якою метою в стабілізаторі використовується складений регу-

лювальний елемент? 

5.13 Що таке коефіцієнт стабілізації, коефіцієнт згладжування та 

внутрішній опір стабілізатора? Для чого потрібно визначати ці параметри? 

5.14 На якому елементі стабілізатора розсіюється найбільша потуж-

ність? В який спосіб це позначається на к. к. д. схеми? 

5.15 Напруга на вході стабілізатора становить 22 В, напруга стабілі-

зації 12 В, струм навантаження 2 А. Визначте приблизну потужність, роз-

сіювану на регулювальному елементі та к. к. д.  стабілізатора. 

6 Лабораторне завдання. Зміст роботи 

6.1 Вивчити за рекомендованою літературою теоретичний матеріал 

щодо особливостей функціональної, схемотехнічної побудови транзистор-

них стабілізаторів напруги з неперервним регулюванням, процесів функці-

онування, області застосовування. Ознайомитися з принциповою схемою 

макета, особливостями функціонування та його конструктивним  виконан-

ням. 

6.2 Здійснити вимірювання електричних параметрів та характерис-

тик чотирьох варіантів (k = 1, 2, 3, 4) схем стабілізатора: з активним колек-

торним  наванта-женням підсилювача постійного струму – схема 1 (k = 1); 

зі стабілізатором струму в колі колектора підсилювача постійного струму – 

схема 2 (k = 2); з живленням підсилювача постійного струму від окремого 

джерела постійної напруги – схема 3 (k = 3); на інтегральній мікросхемі 

КР142ЕН8Б – схема 4 (k = 4); 

 за постійності величини опору навантаження Rн і зміні напруги 

Uвх на вході стабілізатора – напруги Uж джерела живлення 

РДЖ: Iн, Uн, Iвх = Iж; 

 за постійності величини вхідної напруги Uвх = Uж і змінювання 

опору навантаження Rн: Iн, Uн, Iвх = Iж. 

6.3 За результатами вимірювань п. 6.2 розрахувати величини: ΔUвх, 

ΔUн, Рвх, Рн, Nвх, Nн, rст, Kст, η. 

6.4 Осцилографічно визначити коефіцієнт згладжування пульсацій 

стабілізатором. 

6.5 Зробити висновки за результатами роботи. 

7 Методика виконання 

7.1 До пункту 6.1. Програма й порядок вивчення теоретичних пи-

тань. 

Вивчити за рекомендованою літературою [2.1...2.5] та матеріалами 

даної лабораторної роботи особливості структурної, функціональної, схе-
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мотехнічної побудови напівпровідникового стабілізатора, його функціону-

вання. Вивчити особливості схемотехнічного виконання лабораторного 

макета (див. розд.3). Взяти у викладача варіанти досліджуваних схем ста-

білізаторів: “Схема1”(k = 1)...”Схема4” (k = 4) (див. рис. 3.2...3.5), конт-

рольні запитання що досліджуваного матеріалу і підготувати відповіді на 

них. Уточнити у викладача форму й обсяг подавання відповідей. 

ПРИМІТКА. Не припускається подальше виконування лабораторної 

роботи без дозволу викладача. Неодмінною умовою щодо допуску для по-

дальшого виконування роботи є з'ясування особливостей виконання лабо-

раторного макета та знання всієї послідовності робочих процедур на ньо-

му. 

 

7.2 До пункту 6.2. Вимірювання електричних параметрів та харак-

теристик досліджуваних стабілізаторів: з активним колекторним  нава-

нтаженням підсилювача постійного струму – схема 1 (k = 1); зі стабілі-

затором струму в колі колектора підсилювача постійного струму – схема 

2 (k = 2); з живленням підсилювача постійного струму від окремого дже-

рела постійної напруги – схема 3 (k = 3); на інтегральній мікросхемі 

КР142ЕН8Б – схема 4 (k = 4). 

Вибір досліджуваної схеми здійснюється за допомогою перемикача 

вибору схеми дослідження (див. рис. 3.1). Потенціометром R4 встановлю-

ється задане викладачем номінальне значення вихідної напруги Uн ном  ста-

білізатора, контрольоване приладом PV2. Рівень вхідної напруги стабіліза-

тора має перебувати в діапазоні Uп min…Uп mах (Uп min  > Uн ном). Він устано-

влюється змінюванням кута регулювання тиристорами VS1, VS2 випрям-

ляча за допомогою пристрою (схеми) керування ПК регульованого джере-

ла живлення РДЖ. Величина вхідної напруги Uвх = Uж контролюється 

приладом PV1. Струм Iвх = Iж, споживаний стабілізатором, контролює при-

лад PA1, а віддаваний Iн у навантаження – PА2. 

 

7.2.1 Дослідження щодо першої умови пункту 6.2: Uн, Nн, Kст, rст,   

η = f(Uвх) за Rн = const. 

За допомогою опору Rн установити за допомогою приладу PА2 но-

мінальне значення вихідного струму стабілізатора дорівнюваним Iн ном. 

Для зняття характеристик стабілізатора за змінювання вхідної напру-

ги Uвх = Uж (шляхом змінювання кута регулювання вихідного сигналу ПК) 

слід змінювати його інтервалами через 2 В спочатку у бік збільшення (до 

значення Uж mах), а потім – у бік зменшення (до значення напруги Uж min, 

близького до напруги Uн), відзначаючи для кожного значення Uвх = Uж по-

кази приладів PА1 (струм Iвх = Iж), PА2 (струм Iн), PV2 (напруга Uн). Ре-

зультати вимірювань занести до експериментальної частини таблиці 7.1 

(k), де k – варіант схеми стабілізатора (k = 1, 2, 3, 4). 
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Таблиця 7.1 (k) – Результати досліджень 

№ 

вим. 

п/п 

Експерименталь-

на частина 
Розрахункова частина 
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В
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н
, 
В

 

I в
х
, 
А

 

I н
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η
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7.2.2 Дослідження щодо другої умови пункту 6.2: Uн, Nн, Kст, rст,  

η = f(Rн) за Uвх = Uж ном = const. 

Вихідний стан органів регулювання та комутування макета є такий. 

Навантаження (опір Rн) відімкнено від стабілізатора, вхідна напруга Uвх = 

Uж стабілізатора встановлюється рівною номінальній напрузі (Uвх =  

= Uвх ном = Uж ном) (установлюється за допомогою пристроя керування 

“ПК” напруга Uж рис. 3.1). Після цього слід занести перші експеримента-

льні дані (Uвх ном, Uн ном, Iвх, Iн) до таблиці 7.2 (k). 

 

Таблиця 7.2 (k) – Результати досліджень 

№ 

вим. 

п/п 

Експерименталь-

ні дані 
Розрахункові дані 
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Після першого вимірювання слід підімкнути навантаження Rн до ви-

ходу стабілізатора й установити мінімальне значення струму Iн = Iн_min на-

вантаження. Заповнити другий рядок експериментальної частини  

табл. 7.2 (k). Після цього за допомогою регулятора “Rн” (див. рис. 3.1) змі-

нювати значення струму навантаження Iн щоразу, якщо треба, за допомо-

гою пристроя керування ПК, відновлюючи номінальне значення напруги 

Uвх ном. Заповнити далі таблицю 7.2 (k), допоки не буде досягнуто номіна-

льного значення струму Iн ном (не вище … А). 

 

7.3 До пункту 6.3. Розрахункова частина роботи.  

При заповнюванні розрахункової частини таблиць 7.1 та 7.2 слід ма-

ти на увазі, що віднаходження зазначених у них величин провадиться з 

урахуванням наведеного далі. 
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Головними дестабілізуючими чинниками, які спричинюють відхи-

лення ∆Uн = Uн – Uн ном від номінального значення Uн ном вихідної напруги 

Uн, є змінювання абсолютного значення нестабільності ΔUвх вхідної напру-

ги  та струму ΔIн навантаження перетворювача: 

 

ΔUвх = Uвх – Uвх ном ;    ∆Uж = Uж – Uж ном;  ΔIн = Iн ном – Iн . 

 

Їхні відносні величини – значення нестабільності – визначаються у 

вигляді 

Nвх = ΔUвх/Uвх ном;  Nж = ΔUж/Uж ном;   Ni = ΔIн/Iн ном . 

Якість стабілізації даних перетворювачів електричної енергії оціню-

ється такими показниками:  

 величина нестабільності (статична помилка) вихідної напруги 

Nн = ΔUн/Uн ном ; 

 коефіцієнт стабілізації напруги за вхідною напругою Uвх  

за Iн = const  

Kст = Nвх/Nн; 

 коефіцієнт стабілізації напруги за струмом Iн навантаження  

за Uвх = const 

Kстi = Ni/Nн; 

 вихідний опір 

ннст / IUr . 

Енергетичним показником якості, який оцінює функціонування пе-

ретворювачів електричної енергії, є коефіцієнт корисної дії η . Визначаєть-

ся як відношення корисної потужності Pн, котра виділяється в навантажен-

ні Rн, до активної потужності Рвх = Рж, споживаної від джерела електрич-

ної енергії з нестабілізованою напругою: 

0
0

вх

н 100
P

P
 ; 

ннн IUP ; вхвхвх IUP . 

 

7.4 До пункту 6.4. Визначення коефіцієнта згладжування пульсацій 

стабілізатора. 

Для вимірювання величини змінної складової напруги на вході й ви-

ході стабілізатора слід підмикати осцилограф до контрольних точок: у 

першому випадку – до “С1,U” – входу стабілізатора, а в другому – до 

“С2,U” – виходу стабілізатора лабораторного макета. При цьому на вході 

стабілізатора має бути встановлено рівень напруги Uвх = Uж ном, а в наван-

таженні Rн – номінальний струм Iн ном . 

Осцилограф використовується в режимі закритого входу (вимикач 

постійної складової ПС вимкнено – рис. B.13 підрозд. B.1) підсилювача 

вертикального посилювання. 
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Коефіцієнт згладжування (зменшення змінної складової) стабілізато-

ра розраховується за виразом 
 

вхн~

нвх~
зг

UU

UU
K , 

 

де U~вх = U~ж, U~н – величини напруги (амплітудне значення) змінної 

складової відповідно на вході й виході стабілізатора. 

До пункту 6.5. Висновки за результатами роботи. 

Висновки з виконаної роботи мають містити стисло й чітко сформу-

льовані положення, в яких розкрито сутність спостережуваних явищ чи 

здобуваних залежностей. 

Висновки має не констатувати зовнішні ознаки, а пояснювати їх, 

установлюючи єдність теорії та експерименту, пояснюючи принципову ві-

дмінність одного випадку від іншого (наприклад більшу стабільність вихі-

дної напруги стабілізатора у разі змінювання струму навантаження порів-

няно з випадком змінювання вхідної напруги; причину згладжування пуль-

сацій стабілізатором; порядок величини внутрішнього опору стабілізатора 

й т.д.). 

8 Вимоги до протоколу. Зміст звіту 

Звіт має містити: 

8.1 принципову схему макета лабораторної роботи; 

8.2 таблиці з результатами експерименту й розрахунків з даними 

для побудови потрібних характеристик; 

8.3 виконані в єдиній координатній системі для кожної з умов п. 6.2 

графіки залежностей: 

 перша умова – Uн, Nн, Kст, rст,  η = f(Uвх) за Rн = const; 

 друга умова – Uн, Nн, Kст, rст, η = f(Rн) за Uвх = Uж ном = const; 

8.4 визначені за допомогою осцилографа й розрахунку значення ко-

ефіцієнта згладжування стабілізатора Kзгл; 

8.5 висновки за результатами досліджень стабілізатора. 
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Лабораторна робота № 2.6  

Дослідження джерел вторинного електроживлення з безтрансформа-

торним входом 
 

1 Мета роботи 
 

Вивчення принципів структурної, функціональної, схемотехнічної 

побудови й функціонування джерел вторинного електроживлення  

з безтрансформаторним входом. 

Вивчення принципів функціональної схемотехнічної побудови й фу-

нкціонування перетворювачів електричної енергії постійного струму однієї 

напруги на постійний струм іншої напруги. 

Знайомство зі схемами імпульсних стабілізованих джерел постійної 

напруги. 

Освоєння методики експериментального визначання головних харак-

теристик, показників якості джерел вторинного електроживлення у режимі 

стабілізації напруги. 
 

2 Література 
 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.;Под ред. 

Ю.Д. Козляева – М.: Радио и связь, 1998. – C. 69 – 197.  

2.2 Доморацкий О.А., Жерненко А.С. и др. Электропитание 

устройств связи. –М.: Радио и связь, 1981. – С. 79–220. 

2.3 Иванов-Цыганов И.А. Электропреобразовательные устройства 

РЭС: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 

1991.– С. 208–260. 

2.4 Источники питания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / 

Г.С. Найвельт и др.; Под ред. Г.С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1986 – 

С. 350 – 371. 

2.5 Китаев В.Е., Бокуняев А.А. и др. Электропитание устройств. – 

М.: Связь, 1975. § 9.1, 9.2 , 9.3. – С. 113 – 224, 226 – 287. 
 

3 Опис лабораторного макета 
 

Склад і можливості лабораторного макета 

Лабораторний макет зображено на рис. 3.1, а його електрична схема 

– на рис. 3.2. Даний лабораторний макет призначено для дослідження дже-

рел вторинного електроживлення з безтрансформаторним входом.  

Лабораторний макет містить: 

 джерело G1 змінної напруги UG1; 

 захисне коло – запобіжну ланку ЗЛ, утворену елементами F1, 

R1; 

 фільтр високочастотних завад ФЗ, утворений елементами L1, 

C1…C3; 
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Рисунок 3.1 – Лабораторний макет 
 

 ланку постійного струму ЛПС1 (вхідні випрямляч В1 і згла-

джувальий фільтр Ф1), утворену елементами VD1…VD4, C4, 

R2; 

 інвертор І напруги, утворений елементами VT1…VT4, 

R4…R13, C5, TV1; 

 ланку постійного струму ЛПС2 (вихідні випрямляч В2 і згла-

джувальний фільтр Ф2), утворену елементами VD12…VD15, 

L2, C11; 

 пристрій керування ПК, утворений елементами DA1, R14, R18, 

C6, C7; 

 драйвери Д силових ключів інвертора І, утворені елементами 

DA2, DA3, VD6, VD7, R19, R20, C8, C9; 

 малопотужне джерело вторинного електроживлення ДВЕ, 

утворене елементами VD5, VD8…VD11, R3, R21, C10; 

 коло від’ємного зворотного зв'язку ВЗЗ, утворене елементами, 

DA4, DA5, R22…R24; 
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  опір навантаження Rн джерела БДВЕ; 

 чотириканальний  осцилограф; 

 вольтметр PV1 діючого значення напруги Uм = UG1 на виході 

джерела G1; 

 амперметр PA1 діючого значення струму Iм = IG1, споживаного 

від джерела живлення G1; 

 вольтметр PV2 середнього значення напруги Uж на виході ЛПС1; 

 амперметр PA2 середнього значення струму Iж, споживаного від 

ЛПС1; 

 вольтметр PV3 середнього значення вихідної напруги Uн джере-

ла БДВЕ; 

 амперметр PA3 середнього значення струму Iн навантаження 

джерела БДВЕ. 

Список елементів макета подано в табл. 3.1.  

 

Таблиця 3.1 – Склад лабораторного макета 

№ 

поз. 
Тип елемента 

Регульовані параметры 

Примітка 
параметр мін. макс. 

од. 

вим. 

G1 
Джерело змін-

ної напруги 

Напруга 154 286 В 
Оперативне ре-

гулювання 

Частота 50 400 Гц  

С4 Конденсатор Ємність 220 2200 мкФ  

С11 Конденсатор Ємність 220 2200 мкФ  

L2 Дросель Індуктивність 10 10000 мГн  

SW1 Вимикач Стан 
Вимк

. 
Вмк.  

Вимикач при-

строя керування 

SW2 Вимикач Стан 
Вимк

. 
Вмк.  

Вимикач наван-

таження 

Rн Резистор Опір 6 100 Ом 
Оперативне ре-

гулювання 

PV1 Вольтметр     Діюче значення 

PV2 Вольтметр     Середнє значення 

PV3 Вольтметр     Середнє значення 

PA1 Амперметр     Діюче значення 

PA2 Амперметр     
Середнє  значен-

ня 

РА3 Амперметр     Середнє значення 

 

На панель оперативних регулювань виведено опір резистора наван-

таження Rн і напругу UG1 генератора G1. 

Діюче значення напруги та струму генератора G1 контролюються ві-

дповідно вольтметром PV1 та амперметром PА1. Середні значення напру-

ги й струму на виході випрямляча В1 (ланки постійного струму ЛПС1) ко-
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нтролюються відповідно вольтметром PV2 та амперметром PA2. Середні 

значення напруги Uн і струму Iн навантаження Rн вимірюються відповідно 

вольтметром PV3 та амперметром PА3. 

До набору контрольно-вимірювальних приладів входить також чоти-

риканальний осцилограф, який дозволяє спостерігати форму напруг та стру-

мів у різних точках схеми. Синхронізація осцилографа здійснюється автома-

тично, відповідно до роботи пристроя керування. Тривалість розгортки про-

градуйовано в секундах і становить 0,001…1000 мс/поділку. Список контро-

льних точок осцилографа наведено у табл. 3.2 Внутрішньої пам'яті осцилог-

рафа вистачає для зберігання останнього періоду моделювання. 

4 Домашнє завдання. Підготовка до роботи 

4.1 Вивчити теоретичний матеріал за літературою [2.1...2.5] та ме-

тодичними вказівками до даної лабораторної роботи: 

 особливості структурної й функціональної побудови перетво-

рювачів електричної енергії змінної та постійної напруги 

(струму); 

 особливості й обмеження, накладувані на схемотехнічну реалі-

зацію окремих функціональних вузлів джерел вторинного еле-

ктроживлення з безтрансформаторним входом БДВЕ; 

 процеси функціонування в перетворювачах електричної  енергії 

змінної й постійної напруги та струму; 

 особливості лабораторного макета (див. розд. 3). 

4.2 Ознайомитися з методичними вказівками до даної лабораторної 

роботи. 

4.3 Підготувати бланки звіту, де привести інформацію, потрібну, на 

думку студента, для подальшого виконування лабораторної роботи. 

4.4 Усвідомити призначення кожного елемента перетворювача еле-

ктричної енергії – джерела БДВЕ, ціль кожного досліду, сподівані резуль-

тати. 

4.5 Відповісти на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

5.1 Де й для чого використовуються перетворювачі електричної 

енергії джерела змінного (постійного) струму (напруги) на постійний 

(змінний) струм (напругу)? 
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Таблиця 3.2 – Досліджувані параметри 

Позначення Осцилограми електричних процесів 

G1, U Напруга uС(t) на виході генератора G1 

G1, I Струм iС(t), споживаний від генератора G1 

DA1, вивід 1 (ЕА –) 
Напруга u11(t) на виводі 1 мікросхеми DA1 (ін-

вертувальний вхід підсилювача помилки) 

DA1, вивід 2 (ЕА +) 
Напруга u12(t) на виводі 2 мікросхеми DA1 (неін-

вертувальний вхід підсилювача помилки) 

DA1, вивід 3 

(OSC OUT) 

Напруга u13(t) на виводі 3 мікросхеми DA1  

(вихід генератора) 

DA1, вивід 4 (CUR +) 
Напруга u14(t) на виводі 4 мікросхеми DA1 (неін-

вертувальний вхід обмежувача струму) 

DA1, вивід 5 (CUR –) 
Напруга u15(t) на виводі 5 мікросхеми DA1 (ін-

вертувальний вхід обмежувача струму) 

DA1, вивід 7 (CT) 
Напруга u17(t) на виводі 7 мікросхеми DA1 (час-

тотозадавальний конденсатор) 

DA1, вивід 9 (COMP) 
Напруга u19(t) на виводі 9 мікросхеми DA1  

(вхід компаратора) 

DA1, вивід 10 

(SHUTDOWN) 

Напруга u110(t) на виводі 10 мікросхеми DA1  

(вхід блокування) 

DA1, вивід 11 (Е1) 
Напруга u111(t) на виводі 11 мікросхеми DA1 

(емітер транзистора 1) 

DA1, вивід 14 (Е2) 
Напруга u114(t) на виводі 14 мікросхеми DA1 

(емітер транзистора 2) 

DA1, вивід 15 (Vcc) 
Напруга u115(t) на виводі 15 мікросхеми DA1 

(напруга живлення) 

DA1, вивід 16 (Vref) 
Напруга u116(t) на виводі 16 мікросхеми DA1 

(опірна напруга) 

TV1, W1_U Напруга uW1(t) трансформатора ТV1 обмотки W1 

TV1, W1_I Струм iW1(t) обмотки W1 трансформатора ТV1 

TV1, W3_U Напруга uW3(t) обмотки W3 трансформатора ТV1 

TV1, W3_I Струм iW3(t) обмотки W3 трансформатора ТV1  

L2, U Напруга uL2(t) на дроселі L2 

L2, I Струм iL2(t) дроселя L2 

C4, U Напруга uC4(t) на конденсаторі С4 

C4, I Струм iC4(t) на конденсаторі С4 

C11, U Напруга u11(t) на конденсаторі С11 

C11, I Струм i11(t) конденсатора С11 

Rн, U Напруга uн(t) на навантаженні БДВЕ 

Rн, I Струм навантаження 
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5.2 З яких функціональних вузлів складаються перетворювачі елек-

тричної енергії джерела постійного (змінного) струму (напруги) на постій-

ний (змінний) струм (напругу)? 

5.3 Де й для чого використовуються перетворювачі електричної 

енергії джерела змінного струму (напруги) на постійний (змінний) струм 

(напругу)? 

5.4 З яких функціональних вузлів складаються перетворювачі елек-

тричної енергії п. 5.3? Поясніть особливості їхнього функціонування. 

5.5 Принципи побудови й функціонування джерел живлення з безт-

рансформаторним входом БДВЕ. Які є їхні переваги й недоліки? 

5.6 Поясніть призначення кожного функціонального елемента схе-

ми досліджуваного джерела з безтрансформаторним входом БДВЕ. 

З’ясуйте фізичні процеси, що відбуваються в кожному з елементів схеми. 

5.7 Зобразіть діаграми струмів та напруг у колах та елементах схе-

ми. 

5.8 Які показники якості схарактеризовують перетворювач електри-

чної енергії БДВЕ? 

5.9 Поясніть основні показники якості БДВЕ: коефіцієнт корисної 

дії, коефіцієнт стабілізації, коефіцієнт згладжування. 

Лабораторне завдання. Зміст роботи 

6.1 Вивчити за рекомендованою літературою теоретичний матеріал 

про особливості реалізації джерел вторинного електроживлення з безтран-

сформаторним входом БДВЕ, процеси їхньго функціонування, області їх-

нього застосовування. Ознайомитися з принциповою схемою макета та 

конструктивним його виконанням. 

6.2 Зробити вимірювання електричних параметрів та характеристик 

стабілізованих перетворювачів електричної енергії: 

6.2.1 перетворювача змінної напруги (струму) на постійну напругу: 

1) за сталості величини опору навантаження Rн та змінювання напру-

ги Uвх на вході стабілізованого БДВЕ – напруги Uм на виході джерела жи-

влення G1: Iвх = Iм, Uн, Iн ,Uж, Iж; 

2) за сталості величини вхідної напруги Uвх = Uм і змінювання опору 

навантаження Rн: Iвх = Iм, Iн, Uн; 

6.2.2 перетворювача постійного струму однієї напруги на постійний 

струм іншої напруги: 

1) за сталості величини опору навантаження Rн та змінювання напру-

ги Uж на виході ЛПС1 – джерела живлення перетворювача: Iж, Iн, Uн; 

2) за сталості величини вхідної напруги Uж та змінювання опору на-

вантаження Rн:  Iж,  Iн,  Uн. 

6.3 За результатами вимірювань п. 6.2.1 розрахувати величини: 

∆Uвх, ∆Uн, Sвх, Nвх, Nн, rст, Kст1, Kстi, Рж, Рн, cos φ, η1. За результатами вимі-
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рювань п. 6.2.2 розрахувати величини: ∆Uж, ∆Uн, Nж, Nн, rст, Kст2, Kстi, Рж, 

Рн, η2. 

6.4 Визначити коефіцієнт згладжування пульсацій стабілізатором. 

6.5 Зробити висновки за результатами роботи. 

7 Методика виконання 

7.1 До пункту 6.1. Програма й порядок вивчення теоретичних пи-

тань. 

Вивчити за рекомендованою літературою [2.1…2.5] і матеріалами 

даної лабораторної роботи особливості структурної, функціональної, схе-

мотехнічної побудови стабілізованого БДВЕ, особливості його функціону-

вання. Вивчити особливості схемотехнічного виконання лабораторного 

макета (див. розд. 3). Одержати у викладача контрольні запитання щодо 

досліджуваного матеріалу і підготувати відповіді на них. Уточнити у ви-

кладача форму та обсяг подавання відповідей. 

ПРИМІТКА. Не припускається подальше виконування лабораторної 

роботи без дозволу викладача. Неодмінною умовою допуску до подальшо-

го виконування роботи є з'ясування особливостей виконання лабораторно-

го макета та знання всієї послідовності робочих процедур на ньому. 

7.2 До пункту 6.2. Вимірювання електричних параметрів та харак-

теристик досліджуваних стабілізованих перетворювачів електричної 

енергії.  

Рівень, значення вихідної напруги Uн стабілізованих перетворювачів 

контролюється приладом PV3. Рівень вихідної напруги UG1 синусоїдного 

генератора G1 може перебувати в діапазоні 154…286 В. Є можливість його 

плавного регулювання за допомогою регулятора G1  (див. рис. 3.1). Вели-

чина напруги на виході джерела G1 – вхідної напруги Uвх = Uм = UG1  ста-

білізованого БДВЕ контролюється приладом PV1. Струм Iвх = Iм = IG1, 

споживаний від джерела G1 стабілізованим перетворювачем, контролює 

прилад PA1, а віддаваний Iн у навантаження – PА3. Середнє значення на-

пруги Uж на виході ланки постійного струму ЛПС1 (вході інвертора І) кон-

тролюється приладом PV2, а струм Iж, споживаний інвертором І, – прила-

дом PА2. 

7.2.1 До пункту 6.2.1 Дослідження перетворювача змінної напруги 

на постійну. 

Дослідження з першої умови пункту 6.2.1 

За допомогою опору Rн установити по приладу PА3 номінальне зна-

чення вихідного струму стабілізатора, рівне … (задається викладачем). 

Для зняття характеристик стабілізованого БДВЕ – перетворювача 

змінної напруги на постійну – за змінювання вхідної напруги Uвх = Uм слід 

змінювати її сходинками через 10...20 В від номінального значення вхідної 

напруги Uвх ном = Uм ном = 220 В спочатку у бік збільшення (до значення  
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286 В), а потім – у бік зменшення (до значення 154 В), відзначаючи для 

кожного значення Uвх = Uм покази приладів PА1 (струм Iвх = Iм), PА2 

(струм Iж), PА3 (струм Iн), PV2 (напруга Uж), PV3 (напруга Uн).  

Номінальне значення напруги Uн ном та струму Iн ном навантаження ко-

нтролювати по приладах відповідно PV3, PA3 за номінального значення 

вхідної напруги Uвх ном 220 В. Результати вимірювань занести до експери-

ментальної частини таблиці 7.1. 

 

Таблиця 7.1 – Результати досліджень 
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Дослідження з другої умови пункту 6.2.1 

Вихідний стан органів регулювання та комутування макета є такий. 

Навантаження (опір Rн) відімкено від БДВЕ, напруга Uвх = Uм на вході 

стабілізованого БДВЕ встановлюється (за узгодженням з викладачем), на-

приклад 220 В (Uм ном = 220 В) (установлюється за допомогою регулятора 

“G1” напруга UG1 – рис. 3.1). Після цього слід занести перші експеримен-

тальні дані до таблиці 7.2. 

 

Таблиця 7.2 – Результати досліджень 
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Установлені рівні напруги Uвх = Uм та Uн вважатимемо при цьому за 

номінальні: Uвх = Uвх ном; Uн = Uн ном. Після першого вимірювання слід пі-

дімкнути навантаження Rн до виходу стабілізованого БДВЕ й установити 

мінімальне значення струму Iн = Iн_min навантаження. Заповнити другий 

рядок експериментальної частини таблиці 7.2. Після цього за допомогою 

регулятора “Rн” (див. рис. 3.1) змінювати значення струму навантаження 
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Iн, щоразу, якщо треба, за допомогою регулятора “G1” – рис. 3.1, віднов-

люючи номінальне значення напруги Uвх = Uвх ном. Для кожного значення 

струму навантаження Iн (показання приладів PА3) контролювати показан-

ня приладів PV1 (напруга Uвх = Uм), PА2 (струм Iвх = Iм), PV3 (напруга Uн), 

PА2 (струм Iж), PV2 (напруга Uж). Результати вимірювань занести до таб-

лиці 7.2. Заповнити далі таблицю 7.2, допоки не буде досягнуто номіналь-

ного значення струму Iн ном. 

 

7.2.2 До пункту 6.2.2 Дослідження перетворювача постійного стру-

му однієї напруги на постійний струм іншої напруги. 

Дослідження з першої умови пункту 6.2.2 

За допомогою опору Rн установити по приладу PА3 номінальне зна-

чення вихідного струму стабілізатора, рівне Iн ном.  

Для зняття характеристик стабілізованого перетворювача постійної 

напруги за змінювання вхідної напруги Uж (шляхом зміни регулювання 

напруги UG1 генератора G1) слід змінювати її UG1 сходинками через 10...20 

В від номінального значення UG1 ном = 220 В спочатку у бік збільшення (до 

значення 286 В), а потім – у бік зменшення (до значення 154 В), відзнача-

ючи для кожного значення UG1 показання приладів PА2 (струм Iж), PА3 

(струм Iн), PV2 (напруга Uж), PV3 (напруга Uн). Номінальні значення на-

пруг Uж ном, Uн ном, Iн ном контролювати по приладах відповідно PV2, PV3, 

PA3 за номінальної напруги UG1 ном джерела G1, рівному 220 В (UG1 ном = 220 В).  

Результати вимірювань занести до експериментальної частини 

табл. 7.3. 

 

Таблиця 7.3 – Результати досліджень 
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 Дослідження з другої умови пункту 6.2.2 

Вихідний стан органів регулювання й комутації макета є такий. На-

вантаження (опір Rн) відімкнено від перетворювача постійної напруги, на-

пруга Uж перетворювача контролюється по вольтметру PV2 і регулюється 

за допомогою регулятора G1 напруги UG1 – рис. 3.1. Після цього слід зане-

сти перші експериментальні дані до табл. 7.4. 
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Установити номінальне значення UG1 ном рівним 220 В. Зафіксувати 

при цьому по PV2, PV3 рівень напруг Uж й Uн, які вважатимемо за номіна-

льні:    Uж  = Uж ном; Uн = Uн ном. 

Після першого вимірювання слід підімкнути навантаження Rн до ви-

ходу перетворювача й установити мінімальне значення струму  

Iн = Iн_min навантаження. Заповнити другий рядок експериментальної час-

тини таблиці 7.4. Після цього за допомогою регулятора “Rн” (рис. 3.1) змі-

нювати значення струму навантаження Iн із кроком, наприклад, Iн ном/(5..7) 

А, щоразу, якщо треба, за допомогою регулятора “G1” (рис. 3.1) віднов-

люючи номінальне значення напруги Uж ном.  

Для  кожного (допоки не буде досягнуто номінального значення 

струму Iн ном) значення струму навантаження Iн (показання приладу – ам-

перметра PА3) контролювати показання приладів PV2 (напруга Uж), PV3 

(напруга Uн). 

Результати вимірювань занести до таблиці 7.4. 

 

Таблиця 7.4 – Результати досліджень 
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7.3 До пункту 6.3. Розрахункова частина роботи.  

Основними дестабілізуючими чинниками, що спричинюють відхи-

лення ∆Uн = Uн – Uн ном від номінального значення Uн ном вихідної напруги 

Uн, є змінювання абсолютного значення нестабільності вхідної напруги 

ΔUвх (у разі використовування джерела G1 первинного електроживлення зі 

змінною напругою) або ∆Uж (у разі використовування джерела первинного 

електроживлення з постійною напругою Uж) і струму ΔIн навантаження 

перетворювача: 

ΔUвх = Uвх – Uвх ном;    ∆Uж = Uж – Uж ном;  ΔIн = Iн ном – Iн. 

Їхні відносні величини – значення нестабільності – визначаються у 

вигляді 

Nвх = ΔUвх/Uвх ном;  Nж = ΔUж/Uж ном;  NI = ΔIн/Iн ном. 

Якість стабілізації перетворювачів електричної енергії оцінюється 

такими показниками якості: 

 величиною нестабільності (статичною помилкою) вихідної на-

пруги: 
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Nн = ΔUн/Uн ном; 

 коефіцієнтами Kст1 та Kст2 стабілізації напруги за вхідною на-

пругою Uвх (для перетворювача змінної напруги), Uж (для пе-

ретворювача постійної напруги) за Iн = const: 

Kст1 = Nвх/Nн;  Kст2 = Nж/Nн; 

 коефіцієнтом стабілізації напруги за струмом Iн навантаження 

за Uвх = const: 

Kстi = Ni/Nн; 

 вихідним опором 

ннст / IUr . 

Енергетичним показником якості, що оцінює функціонування перет-

ворювачів електричної енергії, є коефіцієнт корисної дії η.  

Коефіцієнт корисної дії визначається як відношення корисної потуж-

ності Pн, що виділяється в навантаженні Rн, до активної потужності Рвх (у 

разі використовування джерела електроживлення G1 змінної напруги) або 

Рж (у разі використовування як джерела електроживлення постійної напру-

ги (струму) з напругою Uж), споживаною від джерела електричної енергії з 

нестабілізованою напругою: 

0
0

вх

н 100 
P

P
;  0

0

ж

н 100
P

P
; 

ннн IUP ; 

м1вхвх IUP . 

де Iм1 – перша гармоніка струму Iм, споживаного від джерела змінної 

напруги. 

Якщо знехтувати енергетичними втратами в елементах фільтра ФП 

імпульсних завад і ланки постійного струму ЛПС1, то Рвх ≈ Рж. 

Стабілізований перетворювач змінної напруги на постійну функціо-

нує від джерела G1 змінної напруги, тому може оцінюватися й таким пока-

зником, як коефіцієнт потужності (визначається як відношення активної 

потужності Рвх, споживаної БДВЕ, до повної потужності Sвх, яка підво-

диться до БДВЕ від джерела G1 змінної напруги): 

сos φ = Рвх /Sвх  Рж /Sвх; 

Sвх = Uвх  Iвх . 

При заповнюванні розрахункової частини таблиць 7.1...7.4 потрібне 

й віднаходження зазначених в них величин з урахуванням співвідношень 

п. 7.3. 

7.4 До пункту 6.4. Визначення коефіцієнта згладжування пульсацій 

перетворювача постійної напруги на постійну. 

Для вимірювання величини змінної складової напруги на вході (ви-

ході ланки постійного струму ЛПС1) і виході стабілізованого перетворю-

вача слід підімкнути осцилограф до контрольних точок: у першому випад-

ку – до “С4,U” – вхідного кола електроживлення інвертора І стабілізовано-
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го перетворювача, а в другому – до “С11,U” – виходу (кола навантаження) 

перетворювача. При цьому напруга UG1 генератора G1 БДВЕ має бути 

встановлена на рівні 220 В, а в навантаженні Rн має бути встановлено но-

мінальний струм Iн ном. 

Осцилограф використовується в режимі закритого входу (вимикач 

постійної складової ПС вимкнено – див. п. В.1 рис. B.13) підсилювача вер-

тикального посилення. 

Коефіцієнти пульсації: на вході (виході ланки постійного струму 

ЛПС1) Kвх, на виході стабілізованого перетворювача Kпн, коефіцієнт Kзгл 

згладжування перетворювача (зменшення змінної складової) –  розрахову-

ються у вигляді 
 

,;%100;%100
пн

вхп

ЗГ
н

н~
пн

4

4C~
пвх

K

K
K

U

U
K

U

U

C

K  

 

де U~С4, U~н – величини напруг (амплітудні значення) змінних скла-

дових відповідно на вході й виході стабілізованого перетворювача постій-

ної напруги на постійну; UС4, Uн – величини напруг постійних складових 

відповідно на вході й виході стабілізованого перетворювача. 

 

7.5  До пункту 6.5. Висновки за результатами роботи. 

Висновки щодо виконаної роботи мають містити стисло й чітко сфо-

рмульовані положення, у яких має бути розкрито сутність спостережува-

них явищ або здобуваних залежностей. 

Висновки мають не констатувати зовнішні ознаки, а пояснювати їх, 

установлюючи єдність теорії й експерименту, з’ясовуючи принципову від-

мінність одного випадку від іншого (наприклад більшу (чи меншу) стабі-

льність вихідної напруги стабілізованих перетворювачів у разі змінювання 

струму навантаження порівняно з випадком змінювання вхідної напруги; 

причину згладжування пульсацій стабілізованого перетворювача постійної 

напруги на постійну; порядок величини внутрішнього опору стабілізатора 

й т.д.). 

8 Вимоги до протоколу. Зміст звіту 

Звіт має містити: 

8.1 принципову схему макета лабораторної роботи; 

8.2 таблиці з результатами експерименту й розрахунків, з даними 

для побудови потрібних характеристик; 

8.3 виконані в єдиній координатній системі для кожної з умов п. 6.2 

графіки залежностей: 

 перша умова – Uн, Nн, Kст1, rст, cos φ, η1, = f(Uвх) за Rн = const 

для перетворювачів змінної напруги на постійну та Uн, Nн, Kст2, 
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rст, 

 η2 = f(Uж) за Rн = const для перетворювачів постійної напруги 

на постійну; 

 друга умова – Uн, Nн, Kсті, rст, cos φ, η1 = f(Rн) за Uвх = Uм = 

const для перетворювачів змінної напруги на постійну та Uн, 

Nн, Kсті, rст, η2 = f(Rн) за Uвх = Uж = const; 

8.4 визначене за допомогою осцилографа та розрахунку значення 

коефіцієнта згладжування стабілізатора Kзгл і пульсацій на вході Kп вх та 

виході Kпн перетворювача постійної напруги на постійну; 

8.5 висновки за результатами досліджень стабілізованих перетво-

рювачів. 
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Лабораторна робота № Ф1 

Дослідження пристроїв та систем  електроживлення  

модульної структури 
 

1 Мета роботи 
 

Вивчення принципів структурної, функціональної, схемотехничної 

побудови й функціонування пристроїв та систем електроживлення моду-

льної структури. Вивчення особливостей функціонування імпульсних пе-

ретворювачів електричної енергії (ПЕЕ) з однофазним та багатофазним 

режимами перетворювання.  

Експериментальне дослідження імпульсних перетворювачів постій-

ної напруги з однофазним і багатофазним режимами перетворювання за 

симетрії та асиметрії електричних процесів.  

Дослідження зовнішніх та регулювальних характеристик перетворю-

вачів і особливостей їхньої схемотехничної реалізації з використовуванням 

силових каналів восьми типів з ШІМ методом регулювання. 

Освоєння методики експериментального визначання головних харак-

теристик, показників якості імпульсних ПЕЕ з однофазним і багатофазним 

режимами перетворювання. 
 

2 Література 
 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.; Под ред. 

Ю.Д. Козляева – М.: Радио и связь, 1998. – C. 69–217.  

2.2 Доморацкий О.А., Жерненко А.С. и др. Электропитание 

устройств связи. –М.: Радио и связь, 1981. – С. 79–220. 

2.3 Иванов-Цыганов И.А. Электропреобразовательные устройства 

РЭС: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 

1991.– С. 208–260. 

2.4 Источники питания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник /     

Г.С. Найвельт и др.; Под ред. Г.С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1986 – 

С. 350 – 371. 

2.5 Китаев В.Е., Бокуняев А.А. и др. Электропитание устройств. – 

М.: Связь, 1975. – C.113 – 224 . 
 

3 Опис лабораторного макета 
 

Лабораторний макет (рис. 3.1) призначено для дослідження перетво-

рювачів електричної енергії ПЕЕ – пристроїв та систем електроживлення 

модульної структури з однофазним режимом перетворювання електричної 

енергії основних типів – у схем силових каналів СК – з гальванічним зв'яз-

ком вхідних і вихідних кіл (однотактні ПК: знижувальний (у = 1), підви-

щувальний (у = 2),  полярно-інвертувальний (у = 3)), з гальванічним розпо-

ділом (однотактні ПК: з прямим вмиканням діода у = 4), зі зворотним вми-
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канням діода (у = 5); двотактні ПК: з виведенням середньої точки трансфо-

рматора (у = 6), мостові (у = 7) і півмостові (у = 8)). 

У табл. 3.1 наведено стислий опис схем, які містяться в даному лабо-

раторному макеті. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Лабораторний макет 

 

Лабораторний макет містить: 

 джерело – генератор G1 постійної напруги UG1; 

 силову частину перетворювача постійної напруги модульної 

структури, виконану з восьми силових каналів – СК1, СК2, …, 

СК8 і вихідного конденсатора С1; 

 опір Rн навантаження перетворювача; 

 чотириканальний осцилограф; 

 вольтметр PV1 напруги Uж на виході джерела G1; 

 амперметр PА1 струму Iж, споживаного від джерела G1; 

 вольтметр PV2 вихідної напруги Uн перетворювача; 

 амперметр PА2 струму Iн навантаження перетворювача; 
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 пристрій керування ПК силовими каналами СК перетворюва-

ча. 

 

Таблиця 3.1 – Опис досліджуваних схем 

у 
Позначення  

в макеті 
Опис 

№ 

рис 

1 Знижувальний 

Багатоканальний імпульсний перетворю-

вач з силовими каналами знижувального 

типу 

3.2 

2 Підвищувальний 

Багатоканальний імпульсний перетворю-

вач з силовими каналами підвищувального 

типу 

3.3 

3 Інвертувальний 

Багатоканальний імпульсний перетворю-

вач з силовими каналами інвертувального 

типу  

3.4 

4 
З прямим вмикан-

ням діода 

Багатоканальний імпульсний перетворю-

вач з силовими каналами з прямим вми-

канням діода 

3.5 

5 
Зі зворотним вми-

канням діода 

Багатоканальний імпульсний перетворю-

вач з силовими каналами зі зворотним 

вмиканням діода 

3.6 

6 
З виводом сереред-

ньої точки 

Багатоканальний імпульсний перетворю-

вач з силовими каналами з виводом серед-

ньої точки трансформатора 

3.7 

7 Півмостовий 

Багатоканальний імпульсний перетворю-

вач з силовими каналами півмостового ти-

пу 

3.8 

8 Мостовий 
Багатоканальний імпульсний перетворю-

вач з силовими каналами мостового типу 
3.9 

 

Лабораторний макет складається з: джерела первинного електрожив-

лення G1; восьми силових каналів, увімкнених паралельно як по входу, так 

і по виходу; вихідного конденсатора C1, призначеного для згладжування 

пульсацій вихідної напруги й опору навантаження Rн.  Опір навантаження 

Rн вимикається (і вмикається) за допомогою вимикача SW1.  

Керування силовими каналами здійснюється імпульсами від при-

строя керування ПК. Список елементів макета подано у табл. 3.2. На па-

нель оперативних регулювань виведено опір  резистора навантаження Rн і 

коефіцієнт заповнювання кз імпульсів пристроя керування ПК. 

Середні значення напруги й струму джерела первинного електрожи-

влення контролюються відповідно вольтметром PV1 та амперметром PА1. 

Середні значення напруги Uн  та струму Iн навантаження Rн вимірюються 

відповідно вольтметром PV2 та амперметром PA2.  
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До набору контрольно-вимірювальних приладів входить також чоти-

риканальний осцилограф, який дозволяє спостерігати форму напруг та 

струмів у різних точках схеми. 
 

 
 

Рисунок 3.2 – Силові канали знижувального типу (у = 1) 
 

 
 

Рисунок 3.3 – Силові канали підвищувального типу (у = 2) 
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Рисунок 3.4 – Силові канали інвертувального типу (у = 3) 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Силові канали з прямим вмиканням діода (у = 4) 
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Рисунок 3.6 – Силові канали зі зворотним вмиканням діода (у = 5) 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Силові канали з виводом середньої точки трансформа-

тора (у = 6) 
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Рисунок 3.8 – Силові канали півмостового типу (у = 7) 

 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Силові канали мостового типу (у = 8) 

 

Синхронізація осцилографа здійснюється автоматично, відповідно до 

роботи пристроя керування ПК. Тому тривалість розгортки проградуйова-

но в частках періоду даного генератора і становить 0,1…100 періо-

дів/екран. Список контрольних точок осцилографа наведено в табл. 3.3. 

Внутрішньої пам'яті осцилографа вистачає для зберігання останнього пері-

оду моделювання. 
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Таблиця 3.2– Склад лабораторного макета 

№ 

поз. 
Тип елемента 

Регульовані параметры 

Примітка 
параметр мін. макс. 

од. 

вим. 

G1 
Джерело пос-

тійної напруги 

Напруга 3 100 В  

Внутрішній 

опір 
1 100 мОм  

СК Силовий канал  

Індуктивність 

обмотки нагро-

мадження 

0,01 10 мГн  

Коефіцієнт тра-

нсформації 
0,1 10  

Тільки для сило-

вих каналів, які 

містять трансфо-

рматор 

С1 Конденсатор Ємність 1 1000 мкФ  

Rн Резистор Опір 1 100 Ом 
Оперативне ре-

гулювання 

SW1 Вимикач Стан 
Вимк

. 
Вмк.  

Вимикач наван-

таження 

PV1 Вольтметр     Середнє значення 

PV2 Вольтметр     Середнє значення 

PA1 Амперметр     Середнє значення 

PA2 Амперметр     
Середнє  значен-

ня 

ПК 
ШІМ-

контролер 
Частота 1 3000 кГц  

P0 
Контрольна 

точка 

Коефіцієнт за-

повнювання 
0,01 0,99  

Оперативне ре-

гулювання 

 

Таблиця 3.3 – Досліджувані параметри 

Позначення Параметри електричних процесів 

1 2 

G1, U Напруга uж(t) на виході джерела живлення G1 

G1, I Струм iж(t), споживаний від джерела живлення G1 

C1, U Напруга uc1(t) на конденсаторі С1 

C1, I Струм ic1(t) конденсатора С1 

R1, U Напруга uн(t) на навантаженні 

R1, I Струм iн(t) навантаження 

P0, U Напруга uвих(t) у вихідному колі пристрою (системи) 

P0, I Струм iвих(t) у вихідному колі пристрою (системи) 

Канал 1, Ке-

рування А 
Напруга u1А(t) на виході 1А пристроя керування ПК 
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 Продовження таблиці 3.3 

1 2 

Канал 1, Івх Струм iж1(t), споживаний СК1 від джерела G1 

Канал 1, Івих 

Струм iн1(t) у вихідному колі першого силового каналу 

ПК1 

Канал 1, 

Струм дроселя 

Струм iL1(t) дроселя L силового згладжувального філь-

тра СК1 

Канал 2, Ке-

рування А 
Напруга u2А(t) на виході 2 А пристроя керування ПК 

Канал 2, Ке-

рування В 
Напруга u2В(t) на виході 2 В пристроя керування ПК 

Канал 2, Івх Струм iж2(t), споживаний СК2 від джерела G1 

Канал 2, Івих 

Струм iн2(t) у вихідному колі першого силового каналу 

СК2 

Канал 2, 

Струм дроселя 

Струм iL2(t) дроселя L силового згладжувального філь-

тра СК2 

Канал 3, Ке-

рування А 
Напруга u3А(t) на виході 3 А пристроя керування ПК 

Канал 3, Ке-

рування В 
Напруга u3В(t) на виході 3 В пристроя керування ПК 

Канал 3, Івх Струм iж3(t), споживаний СК3 від джерела G1 

Канал 3, Івих 
Струм iн3(t) у вихідному колі першого силового каналу 

СК3 
Канал 3, 

Струм дроселя 

Струм iL3(t) дроселя L силового згладжувального філь-

тра СК3 
Канал 4, Ке-

рування А 
Напруга u4А(t) на виході 4 А пристроя керування ПК 

Канал 4, Ке-

рування В 
Напруга u4В(t) на виході 4 В пристроя керування ПК 

Канал 4, Івх Струм iж4(t), споживаний СК4 від джерела G1 

Канал 4, Івих 
Струм iн4(t) у вихідному колі першого силового каналу 

СК4 
Канал 4, 

Струм дроселя 

Струм iL4(t) дроселя L силового згладжувального філь-

тра СК4 
Канал 5, Ке-

рування А 
Напруга u5А(t) на виході 5 А пристроя керування ПК 

Канал 5, Ке-

рування В 
Напруга u5В(t) на виході 5 В пристроя керування ПК 

Канал 5, Івх Струм iж5(t), споживаний СК5 від джерела G1 

Канал 5, Івих 
Струм iн5(t) у вихідному колі першого силового каналу 

СК5 
Канал 5, 

Струм дроселя 

Струм i5(t) дроселя L силового згладжувального фільт-

ра СК5 
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 Закінчення таблиці 3.3 

1 2 

Канал 6, Ке-

рування В 
Напруга u6В(t) на виході 6 В пристроя керування ПК 

Канал 6, Івх Струм iж6(t), споживаний СК6 від джерела G1 

Канал 6, Івих 

Струм iн6(t) у вихідному колі першого силового каналу 

СК6 

Канал 6, 

Струм дроселя 

Струм i6(t) дроселя L силового згладжувального фільт-

ра СК6 

Канал 7, Ке-

рування А 
Напруга u7А(t) на виході 7 А пристроя керування ПК 

Канал 7, Ке-

рування В 
Напруга u7В(t) на виході 7 В пристроя керування ПК 

Канал 7, Івх Струм iж7(t), споживаний СК7 від джерела G1 

Канал 7, Івих 

Струм iн7(t) у вихідному колі першого силового каналу 

СК7 

Канал 7, 

Струм дроселя 

Струм i7(t) дроселя L силового згладжувального фільт-

ра СК7 

Канал 8, Ке-

рування А 
Напруга u8А(t) на виході 8 А пристроя керування ПК 

Канал 8, Ке-

рування В 
Напруга u8В(t) на виході 8 В пристроя керування ПК 

Канал 8, Івх Струм iж8(t), споживаний СК8 від джерела G1 

Канал 8, Івих 

Струм iн8(t) у вихідному колі першого силового каналу 

СК8 

Канал 8, 

Струм дроселя 

Струм i8(t) дроселя L силового згладжувального фільт-

ра СК8 

 

Опис пристроя керування 

 

Пристрій керування являє собою багатоканальний контролер імпуль-

сних сигналів з широтно-імпульсною модуляцією. На рис. 3.10 зображено 

вікно редагування параметрів пристроя керування. Редаговані параметри у 

списку можна поділити на дві категорії: спільні для всіх каналів та індиві-

дуальні для кожного каналу. 

До спільних параметрів належать: частота роботи, коефіцієнт запов-

нювання та амплітуда вихідних імпульсів, кількість фаз, а також вид вихо-

ду (однотактний чи двотактний). 

Індивідуально для кожного каналу настроюються зсув відносно по-

чатку періоду (у відсотках) та відносне змінювання ширини імпульсів (що-

до ширини, установленої коефіцієнтом заповнювання). Кожен канал мож-

на також індивідуально вимикати. 
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Для редагування індивідуальних параметрів імпульсів каналу його 

потрібно попередньо обрати зі списку (див. рис. 3.10). Обраний канал змі-

нить колір на діаграмі вихідних сигналів. 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Пристрій керування 

 

Редагування параметрів силових каналів 

 

Вікно редагування параметрів силових каналів подано на рис. 3.11. У 

верхній частині вікна редагування розташовано список силових каналів, а 

в нижній – параметри обраного зі списку силового каналу. У даному макеті 

доступні для редагування такі параметри як індуктивність дроселя та кое-

фіцієнт трансформації трансформатора (для схем, у яких він є). 

4 Домашнє завдання. Підготовка до роботи 

4.1 Вивчити теоретичний матеріал за літературою [2.1...2.5] та ме-

тодичними вказівками до даної лабораторної роботи: 

 особливості структурної й функціональної побудови ПЕЕ – 

пристроїв та систем електроживлення модульної структури; 
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Рисунок 3.11 – Вікно редагування параметрів силових каналів 

 

 деякі особливості й обмеження, накладувані на схемотехнічну 

реалізацію окремих функціональних вузлів ПЕЕ – пристроїв та 

систем електроживлення модульної структури; 

 процеси функціонування в ПЕЕ пристроїв та систем електро-

живлення модульної структури; 

 особливості лабораторного макета (див. розд. 3). 

4.2 Ознайомитися з методичними вказівками до даної лабораторної 

роботи. 

4.3 Підготувати бланки звіту, де привести інформацію, потрібну, на 

думку студента, для подальшого виконування лабораторної роботи. 

4.4 Усвідомити призначення кожного елемента перетворювача, ме-

ту кожного досліду, сподівані результати. 

4.5 Відповісти на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

5.1 З’ясуйте принципи побудови й особливості функціонування 

пристроїв і систем модульної структури. 

5.2 Які є переваги та недоліки пристроїв та систем модульної струк-

тури? 
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5.3 З’ясуйте особливості функціонування імпульсних перетворювачів 

електричної енергії з однофазним та багатофазним режимами перетворюван-

ня. 

5.4 Що являють собою зовнішня (навантажувальна) та регулюваль-

на характеристики імпульсних перетворювачів?  

5.5 Чому транзисторні перетворювачі постійного струму мають від-

носно високий к.к.д.? 

5.6 З’ясуйте особливості функціонування імпульсних перетворюва-

чів модульної структури (ОІП та БІП) за асиметрії електричних процесів у 

силових каналах СК. 

5.7 Де й для чого використовуються транзисторні перетворювачі 

електричної енергії (їхнє місце, призначення в апаратурі зв'язку)? 

5.8 Зобразіть широко використовувані принципові схеми силових 

каналів СК перетворювачів електричної енергії. Охарактеризуйте переваги 

й недоліки кожної з наведених схем. 

5.9 З’ясуйте призначення кожного елемента принципової електрич-

ної схеми лабораторного макета. Поясніть фізичні процеси, що відбува-

ються в елементах системи (кількість розглянутих елементів може бути 

обмежено викладачем). 

 5.10 Зобразіть діаграми струмів і напруг у колах, елементах схеми, 

зазначених викладачем. 

 5.11 Які показники якості схарактеризовують транзисторний перет-

ворювач електричної енергії? 

 5.12 Поясніть амплітудні спектри (коефіцієнтів пульсацій), що ілю-

струють процеси за однофазного й багатофазного режімів перетворювання 

електричної енергії за симетрії та асиметрії електричних процесів у сило-

вих каналах СК. 

 5.13 Як впливає частота перетворення на масогабаритні показники і 

к.к.д. перетворювача? 

 5.14 Поясніть потрібні й достатні умови забезпечення багатофазно-

го режиму перетворювання електричної енергії одного (кількох) джерела 

(джерел) первинного електроживлення на електричну енергію для одного й 

для кількох автономних навантажень. 

 5.15 Яку роль у схемі перетворювача відіграє пристрій керування 

ПК? Наведіть діаграми вихідних сигналів ПК. 

6 Лабораторне завдання. Зміст роботи 

6.1 Вивчити теоретичний матеріал за рекомендованою літературою. 

Призначення, особливості структурної, функціональної, схемотехнічної по-

будови ПЕЕ – пристроїв та систем електроживлення модульної структури, 

а також процеси функціонування ПЕЕ з однофазним і багатофазним режи-



 292 

мами перетворювання електричної енергії за симетрії та асиметрії елект-

ричних процесів. 

6.2 Дослідити схеми однофазних ПЕЕ – пристроїв та систем елект-

роживлення модульної структури з однофазним режимом перетворювання 

електричної енергії основних типів (у = 1, 2, …, 8) схем силових каналів 

СК – з гальванічним зв'язком вхідних та вихідних кіл (однотактні СК: зни-

жувальний (у = 1), підвищувальний (у = 2), полярно-інвертувальний  

(у = 3)), з гальванічним їхнім поділом (однотактні СК: з прямим включен-

ням діода (у = 4), зі зворотним вмиканням діода (у = 5); двотактні СК: з ви-

водом середньої точки трансформатора (у = 6), мостової (у = 7) і півмосто-

вої (у = 8)). 

6.2.1 Зняти зовнішні (навантажувальні) характеристики однофазних 

ПЕЕ. 

6.2.2 Визначити вихідні опори й відсоткові зниження вихідних напруг 

однофазних ПЕЕ. 

6.2.3 Визначити коефіцієнти корисної дії однофазних ПЕЕ. 

6.2.4 Дослідити регулювальні характеристики однофазних ПЕЕ. 

6.2.5 Дослідити  фільтрувальні властивості однофазних ПЕЕ за си-

метрії та асиметрії електричних процесів у силових каналах СК. 

6.2.6 Дослідити процеси функціонування однофазних ПЕЕ. 

6.3 Дослідити схеми багатофазних ПЕЕ – пристроїв та систем елек-

троживлення модульної структури з багатофазним режимом перетворю-

вання електричної енергії для восьми типів (у = 1, 2, …, 8) силових каналів 

СК (однотактні СК: знижувальний (у = 1), підвищувальний (у = 2), поляр-

но-інвертувальний (у = 3), з прямим вмиканням діода (у = 4), зі зворотним 

вмиканням діода (у = 5); двотактні СК: з виводом середньої точки транс-

форматора (у = 6), мостової (у = 7) і півмостової (у = 8)). 

6.3.1 Зняти зовнішні (навантажувальні) характеристики багатофазних 

ПЕЕ. 

6.3.2 Визначити вихідні опори й відсоткові зниження вихідних напруг 

багатофазних ПЕЕ. 

6.3.3 Визначити коефіцієнти корисної дії багатофазних ПЕЕ. 

6.3.4 Дослідити регулювальні характеристики багатофазних ПЕЕ. 

6.3.5 Дослідити  фільтрувальні властивості багатофазних ПЕЕ за 

симетрії та асиметрії електричних процесів у силових каналах СК. 

6.3.6 Дослідити процеси функціонування багатофазних ПЕЕ. 

6.4 Виконати аналіз і сформулювати висновки за результатами ви-

конаної роботи. 
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Методика виконання 

7.1 До пункту 6.1. Програма й порядок вивчення теоретичних пи-

тань. 

Вивчити призначення, особливості структурної, функціональної, 

схемотехнічної побудови ПЕЕ – пристроїв та систем електроживлення мо-

дульної структури – і процеси їхнього функціонування з однофазним та 

багатофазним режимами перетворювання електричної енергії за [2.1…2.5] 

і матеріалами даної лабораторної роботи. Вивчити особливості схемотех-

ничного виконання лабораторного макета (див. розд. 3). 

Одержати у викладача контрольні запитання щодо вивченого матері-

алу і підготувати відповіді на них. Уточнити у викладача форму й обсяг їх-

нього подавання у звіті. 

ПРИМІТКА. Не припускається подальше виконування роботи без до-

зволу викладача. Неодмінною умовою допуску до виконування роботи є з'я-

сування особливостей схемотехнічного виконання лабораторного макета. 

 

7.2 До пункту 6.2. Дослідження однофазних ПЕЕ – пристроїв (сис-

тем) електроживлення модульної структури з однофазним режимом пе-

ретворювання електричної енергії для восьми типів (у = 1, 2, …, 8) силових 

каналів (однотактні СК: знижувальний (у = 1), підвищувальний (у = 2), по-

лярно-інвертувальний (у = 3), з прямим вмиканням діода (у = 4), зі зворот-

ним вмиканням діода (у = 5); двотактні СК: з виводом середньої точки 

трансформатора (у = 6), мостові (у = 7) і півмостові – у = 8). 

Для забезпечення однофазного режиму перетворювання ПЕЕ слід 

виконати редагування параметрів пристроя керування ПК, використовую-

чи кнопку “ПК” на панелі елементів (див. рис. 3.1). З появою вікна редагу-

вання параметрів пристроя керування ПК (див. рис. 3.10) відредагувати 

(після узгодження з викладачем) параметри пристроя керування. Однофаз-

ний режим функціонування восьми силових каналів СК забезпечується 

встановлюванням кількості фаз (“Кількість фаз:” – див. рис. 3.10) рівним 

1 (за багатофазного режиму – 2, 3, … ,8). Симетрія електричних процесів у 

силових каналах забезпечується встановленням параметрів у силових ка-

налах СК (“Канал 1”, …, “Канал 8”) відхилень тривалості tіk імпульсів 

(“Тривалість імпульсу: 0 %”) і часового tсk зсуву (“Зсув імпульсу: 0 

%”) k-го силового каналу СК рівними 0 %. За асиметрії електричних про-

цесів у СК зазначені відхилення є відмінні від нульових значень ( tіk  0, 

tсk  0). Зазначені відхилення, частота fПК роботи й коефіцієнт кз запов-

нювання задаються викладачем. 

Вибір потрібної схеми дослідження ПЕЕ й типу силового каналу 

здійснюється за допомогою перемикача вибору схеми дослідження (див. 

рис. 3.1). 
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Для редагування параметрів силових каналів СК слід використовува-

ти вікно редагування – див. рис. 3.11 (для його появи використати кнопку 

“СК” – див. рис. 3.1). 
 

7.2.1 До пункту 6.2.1. Дослідження зовнішніх характеристик одно-

фазних ПЕЕ. 

Зовнішня характеристика – це залежність Uн = f(Iн) напруги на нава-

нтаженні Uн від струму Iн. При знятті зовнішньої характеристики значення 

коефіцієнта заповнювання кз пристрою керування ПК задає викладач. 

Поступово збільшуючи струм навантаження до максимального зна-

чення, зафіксувати у всьому діапазоні змінювання струму Iн навантаження 

5...7 його значень, що рівномірно розбивають діапазон вимірювань. Виміряти 

за цих значень струму Iн величини Iж, Uж, Uн. Задані значення занести до 

табл. 7.1 (у), де у – тип силового каналу СК (у  = 1,  2, …, 8). 

Методика визначання зовнішньої характеристики є така: 

 установити потрібне значення коефіцієнта кз заповнювання 

вихідних напруг (u1A(t), u1B(t), …, u8A(t), u8B(t)) пристрою керу-

вання ПК (використовуючи орган регулювання – повзунок 

“ПК” коефіцієнт кз – див. рис. 3.1); 

 вимкнути навантаження, перевівши вимикач SW1 до розімкне-

ного непровідного стану; 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт”; 

 зняти показання вольтметрів PV1, PV2: відповідно напруги Uж  

на виході джерела G1 та Uн нс – напруги ненавантаженого стану 

перетворювача. Результат занести до табл. 7.1 (у); 

 підімкнути опір Rн навантаження, перевівши вимикач SW1 до 

замкненого провідного стану; 

 змінюючи (використовуючи орган регулювання – повзунок 

“Rн”) (див. рис. 3.1) опір Rн навантаження від максимуму (мі-

німуму) до мінімуму (максимуму) (наприклад, Rн = 1, 2, 5, 10, 

25, 50 та 100 Ом), зняти зовнішню характеристику. Результати 

(показання Uж , Uн та Iж та Iн відповідно вольтметрів PV1, PV2 

та амперметрів PА1, PА2) занести до таблиці 7.1 (у); 

 за результатами дослідження побудувати зовнішню характери-

стику. 

7.2.2 До пункту 6.2.2. Визначення вихідних опорів і відсоткових зни-

жень вихідних напруг однофазних ПЕЕ.  

Вихідний опір rпер перетворювача визначається з використанням до-

слідних даних таблиць 7.1 (у): 

rпер =  Uн /  Iн;   Uн = (Uн max – Uн);   Iн = (Iн max – Iн), 
де Uн max , Iн max – максимальні значення відповідно напруги й струму 

навантаження (див. табл. 7.1 (у)). Результати розрахунків Uн, Iн, rпер за-

нести до табл. 7.1 (у). 
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Відсоткове зниження Uн% вихідної напруги перетворювача при пе-

реході від ненавантаженого стану з напругою Uн нс до номінального наван-

таження з вихідною напругою Uн ном визначається у вигляді 

%100
нсн

номннсн

н%
U

UU
U . 

 

Таблиця 7.1 (у) – Результати досліджень ПЕЕ модульної структури 

№  

вим. 

Дослідні дані Розрахункові дані 

Iн, 

A 

Uн, 

B 

Uж, 

B 

Iж, 

A 

ΔUн, 

B 

ΔIн, 

A 

rпер, 

Ом 

Pж, 

Вт 

Pн, 

Вт 

η, 

% 

1 Однофазний ПЕЕ 

1.1 

1.2 

… 

          

2 Багатофазний ПЕЕ 

2.1 

2.2 

… 

          

 

7.2.2 До пункту 6.2.2. Визначення вихідних опорів і відсоткових зни-

жень вихідних напруг однофазних ПЕЕ.  

Вихідний опір rпер перетворювача визначається з використанням до-

слідних даних таблиць 7.1 (у): 

 

rпер =  Uн /  Iн;   Uн = (Uн max – Uн);   Iн = (Iн max – Iн),  (7.1) 

 

де Uн max , Iн max – максимальні значення відповідно напруги й струму 

навантаження (див. табл. 7.1 (у)). Результати розрахунків Uн, Iн, rпер за-

нести до табл. 7.1 (у). 

Відсоткове зниження Uн% вихідної напруги перетворювача при пе-

реході від ненавантаженого стану з напругою Uн нс до номінального наван-

таження з вихідною напругою Uн ном визначається у вигляді 
 

%100
нсн

номннсн

н%
U

UU
U .    (7.2) 

 

7.2.3 До пункту 6.2.3. Визначення коефіцієнтів корисної дії однофаз-

них ПЕЕ. 

Коефіцієнт корисної дії η (див. табл. 7.1 (у)) однофазного ПЕЕ ви-

значається з використовуванням дослідних даних таблиці 7.1 (у) через зна-

чення активних потужностей на виході Рн (Рн = IнUн) і вході Рж (Рж = IжUж) 

перетворювача: 

η = (Pн/Pж) 
. 
100 %.     (7.3) 
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7.2.4 До пункту 6.2.4. Побудова регулювальних характеристик од-

нофазних ПЕЕ. 

Регулювальна характеристика )(кзн fU  – це залежність вихідної 

напруги Uн перетворювача від коефіцієнта кз заповнювання вихідних сиг-

налів пристрою керування ПК. При знятті характеристик опір навантажен-

ня задає викладач.  

 

Для зняття регулювальних характеристик слід виконати таке: 

 установити потрібний опір Rн навантаження; 

 установити мінімальне значення коефіцієнта кз заповнювання; 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт”; 

 змінюючи коефіцієнт кз заповнювання, зняти регулювальну 

характеристику. Результати вимірювань занести до табл. 7.2.  

 

Таблиця 7.2(у) – Результати вимірювань 

Тип 

СК 
кз 0,01 0,1 0,25 0,5 0,75 0,9 0,99 

1 Однофазні ПЕЕ 

у = 1 Uн, В        

у = 2 Uн, В        

……………………………………………………………………... 

у = 8 Uн, В        

2 Багатофазні ПЕЕ 

у = 1 Uн, В        

у = 2 Uн, В        

…………………………………………………………………...... 

у = 8 Uн, В        

 

7.2.5 До пункту 6.2.5. Дослідження фільтрувальних властивостей 

ПЕЕ модульної структури. 

Дослідження показників якості фільтрувальних властивостей імпу-

льсних ПЕЕ модульної структури здійснюється з урахуванням викладено-

го в частині 1 «Методичний посібник». 

Для вимірювання параметрів змінних складових у колі живлення 

ПЕЕ (на виході джерела живлення G1) – частоти fжu і розмаху Uжу на-

пруги uж(t), частоти fжi і розмаху Iжу струму iж(t), споживаного ПЕЕ – 

слід підмикати (див. рис. В.13 розд. В.1) осцилограф до контрольних то-

чок: у першому випадку – до “G1,U” – вихідне коло джерела G1 (коло жи-

влення ПЕЕ), а в другому – до “G1,I” (струм iж(t) – див. табл. 3.3).  

Для вимірювання параметрів змінних складових у вихідному колі 

ПЕЕ – частоти fнu і розмаху Uну напруги uвих(t), частоти fнi і розмаху Iну 

струму iвих(t) – слід підмикати осцилограф (див. рис. В.13 розд. В.1) до ко-
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нтрольних точок: у першому випадку – до “Р0,U” (напруга uвих(t) – див. 

табл. 3.3), а в другому  – до “Р0,I” (струм iвих(t) – див. табл. 3.3). 

 

Для вимірювання параметрів розмаху IR і частоти f змінної складо-

вої струму iн(t) у колі опору Rн навантаження ПЕЕ слід підімкнути осци-

лограф до контрольної точки “R,I” (струм iн(t) навантаження).   

 

Експериментальні значення частот fжu, fжi, fнu, fнi, f досліджуваних 

електричних процесів визначаються за осцилограмами відповідно uж(t), 

iж(t), uвих(t), iвих(t), iн(t). Для цього слід виміряти за маскою осцилографа 

тривалість періоду Т кривої, яка спостерігається, використовуючи значен-

ня величини n множника "Час/Поділка" однойменного перемикача осци-

лографа. Вимірюваний часовий інтервал визначається добутком двох вели-

чин: довжини l вимірюваного інтервалу часу на екрані за горизонталлю в по-

ділках і значення величини n часу на поділку у певному положенні переми-

кача "Час/Поділка". У даному разі 

nlТf 11 . 

Осцилограф використовується в режимі закритого входу (вимикач 

постійної складової ПС вимкнено – див. рис. В.13 розд. В.1) підсилювача 

вертикального посилювання. 

 

Методика дослідження фільтрувальних властивостей імпульсних 

ПЕЕ модульної структури припускає виконування таких кроків (результа-

ти вимірювань занести до табл. 7.3 (у)): 

 

 відредагувати параметри джерела G1 (напруга UG1 = UG1 ном, 

вихідний опір r1 = r1 ном), використовуючи кнопку “G1” на па-

нелі елементів (див. рис. 3.1); 

 відредагувати параметри пристрою керування ПК (див.  

рис. 3.10); 

 установити потрібну частоту fПК роботи ПК; 

 установити потрібне значення коефіцієнта кз заповнювання 

вихідних напруг (u1A(t), u1B(t), …, u8A(t), u8B(t)) пристрою керу-

вання ПК; 

 установити потрібні параметри сигналів керування кожним із 

силових каналів СК (“Параметри каналу:”) – відхилення у 

відсотках тривалості tіk і зсуву tсk імпульсів (за симетрич-

ного режиму зазначені відхилення дорівнюють нулю, за асиме-

трії – відмінні від нульових значень – можуть досягати  

30 %); 

 відредагувати параметри силових каналів СК – значення індук-

тивності Lk дроселя фільтра та коефіцієнти Kтр трансфор-
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мації трансформатора k-го СК (за симетричного режиму вони є 

ідентичні, за асиметрії – неідентичні); 

 

 установити опір Rн = Rн ном у колі навантаження ПЕЕ, викори-

стовуючи орган регулювання – повзунок “ Rн” (див. рис. 3.1); 

 розпочати моделювання, натиснувши кнопку “Старт” (див 

рис. 3.1); 

 

 зняти показання вольтметрів PV1, PV2 та амперметрів PА1, 

PА2. Результати вимірювань Uж , Uн та Iж, Iн занести до табл. 

7.3 (у); 

 виміряти розмах Uжу та частоту fжі пульсації напруги в колі 

живлення – вхідного кола ПЕЕ – за осцилограмою напруги 

uж(t) (контролюючи точки G1, U відповідно до табл. 3.3); 

 виміряти розмах Iжу й частоту fжi пульсації струму в колі жи-

влення – вхідного кола ПЕЕ – за осцилограмою iж(t) (G1, I); 

 виміряти розмах Uну та частоту fнu пульсації напруги в колі 

навантаження ПЕЕ за осцилограмою напруги uн(t) (контрольна 

точка Р0, U відповідно до табл. 3.3); 

 виміряти розмах Iну та частоту fнi пульсації струму у вихід-

ному колі навантаження ПЕЕ за осцилограмою iвих(t) (Р0, I –  

див. табл. 3.3); 

 виміряти IR і частоту f пульсації струму в опорі Rн за ос-

цилограмою струму iн(t) (R1, I –  див. табл. 3.3); 

 

 дослідження за даною методикою виконується для симетрич-

ного режиму роботи, коли відхилення  параметрів силових 

каналів дорівнюють нулю (  = 0 – результати досліджень за-

нести до табл. 7.3 (у) – пп. 1.1 (ОІП) та 2.1 (БІП)) і за асиметрії 

електричних процесів в одному, двох і т. д. силових каналах, 

одного, двох і т. д. параметрів (погоджується з викладачем) – 

за відхилень тривалості tіk, часового зсуву tсk сигналів 

керування ПК, індуктивності Lk дроселя силового згла-

джувального фільтра, коефіціента Kтр трансформації тран-

сформатора СК (результати досліджень значень занести до 

таблиці 7.3 (у) – пп. 1.2, …, 1.5 (ОІП) і 2.2, ..., 2.5 (БІП)). 

 

Використовуючи результати експерименту (див. табл. 7.3 (у)), розра-

хувати й заповнити таблицю 7.4 (у) з урахуванням наведених далі співвід-

ношень. 
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Таблиця 7.3 (у) – Результати досліджень ПЕЕ 
№
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1.1 ОІП Δ = 0                

1.2 ОІП Δtіk =                

………………………………………...... 

1.5 ОІП Kтрk =                

2.1 БІП Δ = 0                

2.2 БІП Δtіk =                

………………………………………... 

2.5 БІП Kтрk=                

………………………………………...... 

 

Результати експерименту дозволяють визначити коефіцієнти пульса-

цій і нормовані частоти: 

;; ПКнініПКжж ffffff ii  

 

Коефіцієнти пульсацій на вході (струму Kпж і напруги KпжU), на ви-

ході (струму Kпн і напруги KпнU) у колі навантаження (струму KпнR) перет-

ворювача модульної структури розраховуються у вигляді 

;
2
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7.2.6 До пункту 6.2.6. Дослідження процесів функціонування однофа-

зних ПЕЕ. 

Осцилограми спостережуваних електричних процесів слід зображу-

вати на інтервалі 1,5...2 періоду, зберігаючи їхні амплітудні та часові спів-

відношення.  

 

Спостерігати й зарисувати осцилограми електричних процесів в еле-

ментах та колах перетворювача електричної енергії слід відповідно до  

табл. 3.3 за симетрії та асиметрії електричних процесів п. 7.2.5: 
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Таблиця 7.4 (у) – Результати досліджень ПЕЕ 
№

 в
и

м
. 

Розрахункові дані 

Р
еж

и
м

 

В
и

м
к

н
ен

и
й
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р
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uf н
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S
б
 

1.1 ОІП Δ = 0                

1.2 ОІП Δtіk=                

………………………………………………………    

1.5 ОІП Kтрk =                

2.1 БІП Δ = 0                

2.2 БІП Δtіk =                

………………………………………………………...  

2.5 БІП Kтрk =                

 

 напруги ukA(t), ukB(t) на виходах A й B пристрою керування ПК 

у k-тому ПК; 

 напруга uж(t) та струм iж(t) у колі живлення ПЕЕ; 

 напруга uвих(t) та струм iвих(t) у вихідному колі ПЕЕ;  

 струм iС1(t) конденсатора С1; 

 змінна складова напруги uн(t) та струму iн(t) у колі опору Rн 

навантаження ПЕЕ. 

Діаграми треба зобразити в одному масштабі по горизонталі. 

 

7.3 До пункту 6.3. Дослідження багатофазних ПЕЕ – пристроїв (си-

стем) електроживлення модульної структури з багатофазним режимом 

перетворювання електричної енергії для восьми типів (у = 1, 2, …, 8) сило-

вих каналів (однотактні СК: знижувальний (у = 1), підвищувальний (у = 2), 

полярно-інвертувальний (у = 3), з прямим вмиканням діода (у = 4), зі зво-

ротним вмиканням діода (у = 5); двотактні СК: з виводом середньої точ-

ки трансформатора  (у = 6), мостові (у = 7) і півмостові (у = 8)). 

Для забезпечення багатофазного режиму перетворювання ПЕЕ слід 

виконати редагування параметрів пристроя керування ПК, використовую-

чи кнопку “ПК” на панелі елементів (див. рис. 3.1). З появою вікна редагу-

вання параметрів пристроя керування ПК (див. рис. 3.10) відредагувати 

(після узгодження з викладачем) параметри пристроя керування.  

Багатофазний режим функціонування восьми силових каналів СК за-

безпечується встановленням кількості фаз (“Кількість фаз:” – див.  

рис. 3.10) рівним 2, 3, …, 8.  

Симетрія електричних процесів у силових каналах забезпечується 

встановленням параметрів у силових каналах СК (“Канал 1”, …, “Канал 
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8”) відхилень тривалості tіk імпульсів (“Тривалість імпульсу: 0 %”) і 

часового tсk зсуву (“Зсув імпульсу: 0 %”) k-того силового каналу СК рі-

вними 0%.  

За асиметрії електричних процесів у СК зазначені відхилення є від-

мінні від нульових значень ( tіk  0, tсk  0). Зазначені відхилення, 

частота fПК роботи та коефіцієнт кз заповнювання задаються викладачем. 

Вибір потрібної схеми дослідження ПЕЕ і типу силового каналу здійсню-

ється за допомогою перемикача вибору схеми дослідження (див. рис. 3.1). 

Для редагування параметрів силових каналів СК використовується 

вікно редагування –  див. рис. 3.11 (для його появи використовувати кноп-

ку “ПК” – див. рис. 3.1). 

7.3.1 До пункту 6.3.1. Дослідження зовнішніх характеристик багато-

фазних ПЕЕ. 

Дослідження зовнішніх характеристик багатофазних ПЕЕ здійсню-

ється відповідно до п. 7.2.1 за таких самих параметрів СК та режимів робо-

ти, за яких досліджувалися й однойменні однофазні ПЕЕ. 

 

7.3.2 До пункту 6.3.2. Визначення вихідних опорів та відсоткових 

знижень вихідних напруг багатофазних ПЕЕ.  

Вихідний опір rпер і відсоткові зниження вихідних напруг багатофаз-

ного ПЕЕ визначаються відповідно до співвідношень (7.1) та (7.2) з вико-

ристанням дослідних даних таблиці 7.1 (у). 

Результати розрахунків Uн, Iн, rпер занести до табл. 7.1 (у). 

 

7.3.3 До пункту 6.3.3. Визначення коефіцієнтів корисної дії багато-

фазних ПЕЕ. 

Коефіцієнт корисної дії η (див. табл. 7.1 (у)) перетворювача визнача-

ється у відповідності зі співвідношенням (7.3) з використанням дослідних 

даних таблиці 7.1 (у) через значення активних потужностей на виході Рн 

(Рн = IнUн) і на вході Рж (Рж = IжUж) багатофазного ПЕЕ. Результати роз-

рахунків занести до таблиці 7.1 (у). 

 

7.3.4 До пункту 6.3.4. Дослідження регулювальних характеристик 

багатофазних ПЕЕ. 

Регулювальна характеристика )к( зн fU  – це залежність вихідної 

напруги Uн перетворювача від коефіцієнта кз заповнювання пристрою ке-

рування ПК. Дослідження регулювальних характеристик здійснюється ві-

дповідно до п. 7.2.4 за таких самих параметрів силових каналів СК та ре-

жимів роботи, за яких досліджувалися однойменні однофазні ПЕЕ. 

 

7.3.5 До пункту 6.3.5. Дослідження фільтрувальних властивостей 

багатофазних ПЕЕ. 
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Дослідження фільтрувальних властивостей багатофазних ПЕЕ здійс-

нюється відповідно до п. 7.2.5 за таких самих параметрів СК і режимів ро-

боти, за яких досліджувалися однойменні однофазні ПЕЕ. 

Коефіцієнти згладжування перетворювачів модульної структури на 

виході Sбж, SбжU, виході Sбн, SбнU й у колі опору навантаження SбR визнача-

ються з урахуванням коефіцієнтів (див. п. 1.1 табл. 7.4 (у)) пульсації одно-

фазного режиму функціонування ПЕЕ за симетрії (за Δ = 0) електричних 

процесів, тобто  
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 ;0за;0за;0за  пнпнпжопжпжпжо KKKKKK UU

 

 ,0за;0за поппнопн RRUU KKKK  

 

де Kпжо, Kпно, KпRо, (KпжU, KпнU, KпRU,) – коефіцієнти пульсації струмів 

(напруг) відповідно на вході, виході й у колі опору навантаження з одно-

фазним режимом перетворювання за симетрії електричних процесів. 

 

7.3.6 До пункту 6.3.6. Дослідження процесів функціонування бага-

тофазних ПЕЕ. 

Дослідження процесів функціонування багатофазних ПЕЕ здійсню-

ється відповідно до п. 7.2.6 за таких самих параметрів СК та режимів робо-

ти, за яких досліджувалися однойменні однофазні ПЕЕ. 

 

До пункту 6.4. Висновки за результатами роботи. Оформлення зві-

ту з урахуванням вимог розділу 6 даної методичної розробки. 

 

Висновки щодо виконаної роботи мають містити стисло й чітко сфо-

рмульовані положення, у яких розкрито сутність спостережуваних явищ чи 

здобуваних графічних залежностей. Висновки повинні не констатувати зо-

внішні ознаки, а пояснювати їх, установлюючи єдність теорії й експериме-

нту, пояснюючи принципову відмінність одного випадку від іншого. 

 

У висновках має відбитися осмислення результатів лабораторного до-

слідження. Поміж відповідями на контрольні запитання й висновками щодо 

роботи є безпосередній зв'язок. Опрацьовування контрольних запитань на-

дасть змогу його виявити. Висновки не повинні повторювати зміст роботи 

(розділ 6). 
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8 Зміст звіту 

Звіт повинен містити: 

8.1 принципову схему перетворювача модульної структури; 

8.2 таблиці вимірювань та обчислень; 

8.3 графіки робочих характеристик перетворювача  

Uн, Рн, rпер, нIf , Uн = f (кз), 

виконані в єдиній координатній системі; 

8.4 осцилограми досліджуваних напруг та струмів елементів імпу-

льсних ПЕЕ модульної структури за однофазного й багатофазного режи-

мів перетворювання за симетрії та асиметрії електричних процесів; 

8.5 висновки з аналізу досліджуваних характеристик ПЕЕ моду-

льної структури. 
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