
Контрольні питання по темі «Джерела безперебійного живлення змінного струму» 
дисципліни «Електроживлення засобів поштового зв’язку» 

 
1. Назвіть не менше 3 причин використання джерел безперебійного живлення 

(ДБЖ) для електроживлення телекомунікаційного обладнання та обладнання 
інформаційних технологій. 

2. Назвіть не менше 2 принципів побудови систем безперебійного живлення на 
підприємствах. 

3. Назвіть не менше 3 переваг та 3 недоліків централізованої системи 
безперебійного живлення змінного струму. 

4. Назвіть не менше 3 переваг та 3 недоліків децентралізованої системи 
безперебійного живлення змінного струму. 

5. Назвіть 3 основні структурні вузли джерела безперебійного живлення змінного 
струму, та поясніть функцію, яку вони виконують. 

6. Яку функцію виконує інвертор у джерелі безперебійного живлення змінного 
струму? 

7. Яку функцію виконує випрямляч у джерелі безперебійного живлення змінного 
струму? 

8. Яку функцію виконує акумуляторна батарея у джерелі безперебійного 
живлення змінного струму? 

9. Який тип акумуляторів зазвичай використовують у джерелах безперебійного 
живлення змінного струму? 

10. У чому полягає небезпека використання автомобільних акумуляторів у 
джерелах безперебійного живлення змінного струму? 

11. За яких умов можливе використання автомобільних акумуляторів у джерелах 
безперебійного живлення змінного струму? 

12. Намалюйте та поясніть структурну схему джерела безперебійного живлення, 
побудованого за технологією «Off-Line». 

13. Назвіть не менше 3 переваг та не менше 3 недоліків джерел безперебійного 
живлення, побудованого за технологією «Off-Line». 

14. Намалюйте та поясніть структурну схему джерела безперебійного живлення, 
побудованого за технологією «Line Interactive». 

15. Назвіть не менше 3 переваг та не менше 3 недоліків джерел безперебійного 
живлення, побудованого за технологією «Line Interactive». 

16. Намалюйте та поясніть структурну схему джерела безперебійного живлення, 
побудованого за технологією «On-Line». 

17. Назвіть не менше 3 переваг та не менше 3 недоліків джерел безперебійного 
живлення, побудованого за технологією «On-Line». 

18. Назвіть не менше 3 основних характеристик джерел безперебійного живлення 
змінного струму. 

19. Які бувають джерела безперебійного живлення за типами використання 
акумуляторної батареї? 

20. Які бувають джерела безперебійного живлення за формою вихідної напруги при 
роботі від акумуляторної батареї? 

21. Як впливає форма вихідної напруги джерела безперебійного живлення на 
роботу обладнання? 



22. Чому і як потрібно узгоджувати джерело безперебійного живлення із 
навантаженням за формою вихідної напруги? 

23. Назвіть не менше 3 основних виробників джерел безперебійного живлення 
змінного струму. 

24. Яким чином відбувається вибір джерела безперебійного живлення змінного 
струму? 

25. Від чого залежить тривалість роботи джерела безперебійного живлення від 
батарей 

 
Типові задачі 

 
1. Обчисліть тривалість роботи обладнання потужністю 100 Вт від акумуляторної 

батареї напругою 12 В та ємністю 7 А∙год., якщо ККД інвертора джерела безперебійного 
живлення складає 95% 

 
2. Обладнання, підключене до джерела безперебійного живлення, має потужність 

100 Вт. Обчисліть мінімальну ємність акумуляторної батареї із напругою 12 В, необхідну 
для роботи даного обладнання на протязі 2 годин. 

 
3. Обладнання розраховано на роботу від джерела змінного струму напругою 

220 В, та має максимальний споживаний струм 3 А. Чи можливо підключити його до 
джерела безперебійного живлення, що має максимальну потужність 0,6 кВА? Поясніть 
чому. 

 
4. Обчисліть кількість часу, необхідну для повного заряду акумуляторної батареї 

напругою 24 В та ємністю 7 А∙год., якщо зарядний струм становить 1,4 А. 
 
5. Обчисліть потужність зарядного пристрою джерела безперебійного живлення, 

якщо для повного заряду акумуляторної батареї напругою 12 В та ємністю 7 А∙год. було 
витрачено 10 годин. 


