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перетворювачів. Продемонстровано вплив зміни частоти роботи імпульсного блоку живлення на його ККД, що 

підтверджено експериментально. Висвітлено основні проблеми, що виникають при керуванні зміною частоти. 

Сформульовано напрямки роботи над проблемами. 

Ключові слова: лінійний стабілізатор (ЛС), direct current (DC), alternating current, (АС), вторинний блок 

живлення (ВБЖ), імпульсне джерело живлення (ІДЖ), компенсація зворотного зв’язку, коефіцієнт корисної дії 

(ККД), широтно-імпульсна модуляція (ШІМ). 

 

ВСТУП 

З плином часу застосування та впровадження напівпровідникових приладів 

в різноманітних областях техніки збільшується з кожним роком. Така елементна 

база дозволила суттєво підвищити техніко-економічні характеристики пристроїв, 

розширити функціональні можливості і як наслідок, знизити споживання 

електроенергії, підвищити відмовостійкість та екологічність. 

Більшість сучасних пристроїв, гаджетів та електронних блоків, містять в 

своїй структурі вторинний блок живлення (ВБЖ). Головне призначення ВБЖ – 

перетворення одного виду електричної енергії в інший або зміні її параметрів, 

зазвичай енергії, що надходить з мережі змінного струму, в енергію, придатну 

для живлення вузлів пристрою (постійний струм відносно низької напруги). 

ВБЖ – це життєво важливий компонент будь-якого електронного пристрою, що 

захищає пристрій при різноманітних нештатних ситуаціях (неякісна напруга 

живлення, її короткочасне перевищення, імпульсні шуми, зовнішні 

електромагнітні діяння, тощо). Тому для організації чіткої і стабільної роботи 

системи в цілому блок живлення має володіти:  

 достатньою кількістю систем захисту та відповідною організацією її 

між собою; 

 належним рівнем якості елементної бази; 

 продуманим дизайном розміщення компонентів і доріжок друкованої 

плати; 

 ретельною системою контролю та регуляції вихідної напруги.  

Також необхідно мати уявлення про обмеженість його можливостей і їх 

причини, про потенційні проблеми, які можуть виникнути в ході експлуатації і 

способах їх вирішення. 

 

ОГЛЯД РОБІТ, ЩО БУЛИ ПРОВЕДЕНІ ЗА СУМІЖНИМИ 

ТЕМАМИ 

В статті [1] проведено порівняльний аналіз статичних втрат в 

напівпровідникових ключах традиційного імпульсного джерела живлення 

(ІДЖ) з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ) і квазірезонансного з 

перемиканням ключового елемента при нульових значеннях струму. 
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У роботі [2] пропонується метод широтно-імпульсного регулювання 

мостовим перетворювачем напруги постійного струму, напруга живлення якого 

змінюється в широкому діапазоні, заснований на зміні частоти комутації 

транзисторів мостового інвертора, реалізований у вигляді пропорційно-

інтегрального регулятора з можливістю регулювання параметрів. Розроблений 

метод дозволяє поліпшити динамічні характеристики системи і обмежити 

максимальний струм, комутований транзисторами. Спроектований закон 

управління дозволяє отримати бажану стабілізацію напруги на навантаженні. 

В статті [3] запропоновано схемні рішення по модернізації комп’ютерного 

блока живлення ATX-350 для використання його в якості лабораторного з 

можливістю безступінчастого регулювання струму та напруги. Розроблені 

універсальні підходи з модернізації схеми керування були використані для 

практичної реалізації лабораторного блока живлення, характеристики якого 

відповідають заданим вимогам. 

 

ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РОБОТИ AC/DC, DC/DC 

ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

За принципом роботи ВБЖ можна поділити на наступні три основні групи, 

відображені в таблиці 1: 

1. Лінійні стабілізатори (ЛС); 

2. ІДЖ з ШІМ (PWM – pulse-width modulation); 

3. Резонансна та квазірезонансна технологія імпульсних джерел 

живлення з високим коефіцієнтом корисної дії (ККД). 

 

Таблиця 1. Порівняння чотирьох технологій джерел живлення [4] 

Показник 

Лінійний 

стабіліза-

тор 

Імпульсний 

стабілізатор 

з ШІМ 

Імпульсний 

стабілізатор з 

резонансним переходом 

Квазірезонанс-

ний імпульсний 

стабілізатор 
Вартість Низька Висока Висока Дуже висока 

Маса Висока Невелика Невелика Невелика 

RF-шум Відсутній Високий Середній Середній 

ККД 35-50% 70-85% 78-92% 78-92% 

Декілька 

виходів 
Ні Так Так Так 

Приблизний час 

розробки 
1 тиждень 

8 людино-

місяців 
10 людино-місяців 10 людино-місяців 

 

1. ЛС використовуються переважно в стаціонарному обладнанні, в 

якому виділення тепла і невисокий ККД не грають вирішальної ролі на відміну 

від низької вартості і коротких термінів розробки. ЛС не мають гальванічної 

розв’язки від мережі живлення, тому, з міркувань безпеки, використовуються 

лише в системах живлення з низькою напругою (не більше 40 VDC). На виході 

ЛС рівень напруги завжди нижчий за їхню вхідну напругу. Частину вхідної 

напруги ЛС гасить на собі до необхідного вихідного рівня. Як результат: велике 

розсіювання теплової енергії, низький рівень ККД – 35-50%. 
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2. ІДЖ з ШІМ значно ефективніші та гнучкіші у використанні, ніж 

ЛС. Вони зазвичай використовуються в переносних виробах, в авіації і 

автомобілебудуванні, в невеликих вимірювальних приладах, автономних 

пристроях і особливо в тих додатках, в яких потрібні високий ККД і кілька 

вихідних напруг. Їхня вага значно менша ЛС, оскільки вимагають меншого 

тепловідведення для тих же вихідних параметрів. Однак, дані джерела 

живлення більш дорогі і вимагають більше часу на їх розробку. 

3. Резонансна та квазірезонансна технологія ІДЖ з високим ККД. Цей 

варіант знайшов своє місце в додатках, від яких також потрібні мінімальна вага 

і найменші розміри, і, що найважливіше, знижений рівень випромінюваного 

шуму (перешкод). Зазвичай такі джерела живлення використовуються в 

обладнанні повітряних суден, електроніці космічних кораблів, легкому ручному 

обладнанні і модулях. Недоліком цієї технології джерел живлення є те, що на їх 

проектування йде найбільше часу, а їх вартість зазвичай перевищує вартість 

двох розглянутих вище технологій.  

 

ПРАКТИЧНА ПЕРЕВІРКА ЗАЛЕЖНОСТІ ЗМЕНШЕННЯ 

ДИНАМІЧНИХ ВТРАТ ПРИ ЗМІНІ ЧАСТОТИ РОБОТИ 

ІМПУЛЬСНОГО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ 

Основна ідея даного методу полягає в підвищенні коефіцієнту корисної дії 

ІДЖ шляхом зменшення основної робочої частоти при низькому вихідному 

навантаженні. Це дозволить зменшити кількість перемикань силових ключів за 

одиницю часу, що, в свою чергу, зменшить кількість енергії, витрачену на 

перемикання (динамічні втрати). 

За основу взято комп’ютерний блок живлення ISO450-PP, у якого: вхідний 

силовий каскад напівмостового типу (half-bridge), керуюча мікросхема TL494, 

узгоджувальний (передпідсилювальний) каскад виконаний із застосуванням 

трансформатора розв’язки. Реалізовано можливість зміни частоти роботи ІДЖ 

шляхом зміни опору потенціометра, що підключається до вбудованого 

регульованого пилоподібного генератора. Частота генератора TL494 залежить 

тільки від двох зовнішніх елементів – R і C.  

В результаті тестів було отримано дані, на основі яких побудовано 

наступний графік (рис. 1): 

 
Рисунок 1. ККД при частотах 30 і 40 кГц 
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На графіку зображено дві криві, що показують ККД ІДЖ при роботі на 

частотах 30 і 40 кГц, при вхідній змінній напрузі 220 В та вихідній 24 В 

постійного струму. На ділянці вихідного навантаження в діапазоні 20-50 Вт на 

графіку F=30 кГц, можна спостерігати незначне підвищення ККД, близько 3%. 

При подальшому збільшенні навантаження різниця ККД непомітна. 

ІДЖ завжди використовують системи негативного зворотного зв'язку із 

замкнутим циклом для досягнення цілей проектування щодо регулювання 

виходу, динамічного відпрацювання навантаження та стійкості системи [5]. 

Перехід транзистора з вимкненого стану у ввімкнений і навпаки 

відбувається не миттєво, а протягом певного для кожного типу транзистора 

часу. Інерційність перехідних процесів обумовлена інерційністю процесів зміни 

концентрації носіїв електричних зарядів в структурі транзистора і наявністю в 

ній внутрішніх (власних) ємностей [6]. 

Однак, даний метод породжує наступні проблеми: 

 Параметри силового трансформатора (кількість витків, габарити 

магнітопроводу, його матеріал) залишаються незмінними. Це суттєво звужує 

діапазон зміни частоти. Адже при зменшенні частоти магнітний потік 

трансформатора, при протіканні через нього струму, збільшується. Величина 

магнітного потоку магнітопроводу має кінцеве значення, після перевищення 

якого магнітопровід входить в насичення і опір первинної обмотки (на яку 

навантажений вхідний силовий каскад), набуває активного характеру. В даній 

ситуації це приведе до неминучого виходу з ладу силових ключів через 

перевищення їхнього номінального струму. 

 Ланцюги корекції зворотного зв’язку вимагають ретельного 

розрахунку в системі (рис. 2) [5]:  

G1(s): підсилювача помилки системи компенсації; 

G2(s): широтно-імпульсного модулятора та силового каскаду; 

He(s): вихідного LC-фільтру. 

 
Рисунок 2. Блок-схема контуру управління. 

При зміні частоти змінюються параметри індуктивності моткових виробів, 

що в свою чергу, змінює показники стійкості системи в цілому. Це також 

обмежує діапазон регулювання частоти роботи перетворювача. 
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ВИСНОВКИ 

У статті розглянуто сфери застосування, переваги та недоліки основних 

технологій перетворювачів. Наведено головні вимоги для досягнення 

стабільності вторинного джерела живлення. Запропоновано метод підвищення 

ефективності ІДЖ при малих вихідних навантаженнях. Продемонстровано 

результати експериментальної частини (рис. 1), де зображено збільшення ККД 

на рівні 3% в діапазоні вихідного навантаження 10-60 Вт. 

Висвітлено основні проблеми, що виникають при керуванні зміною 

частоти. Негативні аспекти, які необхідно розглянути детальніше:  

 допустимі режими навантаження силового трансформатора при 

відході від його розрахункової частоти;  

 адаптивне налаштування параметрів ланцюга компенсації 

зворотного зв’язку в залежності від частоти роботи ІДЖ. 
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