
Іваников Микита Олегович
Тема уроку:  Перетворювачі постійної напруги

Мета:
навчальна: сприяти формуванню знань про перетворення постійного електричного струму у 
змінний;
розвиваюча: розвивати уявлення про різні види струму, про створення змінного електричного 
струму  ;
виховна: виховувати мотиви навчання (пізнавальні потреби, інтерес та активність, відношення до 
освіти як до важливого та необхідного; виховувати дисциплінованість, повагу до одногрупників, 
уміння слухати та висловлювати власну думку.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:   підручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

- Що називають електричним струмом?
- Які умови виникнення електричного струму?
- Які є види електричних полів та в чому їх відмінність?
- Що це за явище «електромагнітна індукція»?
- Хто відкрив і коли явище електромагнітної індукції?
- Про що говорить закон електромагнітної індукції ?
- Чи залежить електрорушійна сила індукції    від способу зміни магнітного 
поля?
- «Вихрове електричне поле», що це?
- Як визначається сила індукційного струму в контурі?

ІІІ. Формування нових знань.

Перетворювачі постійної напруги

Велике різноманіття засобів техніки і умов первинного електропостачання не дозволяє вирішити
задачі  електроживлення тільки за допомогою випрямляючих пристроїв.  Так,  в разі  первинного
електропостачання постійним струмом (сонячні батареї, акумуляторні батареї, термо-генератори)
параметри електричної енергії можуть не відповідати вимогам споживача по якості електричної
енергії,  рівню  напруги,  роду  струму.  В  цих  випадках  параметри  електричної  енергії  джерела
перетворюється за допомогою спеціальних пристроїв – перетворювачів постійної напруги (ППН)
або струму.

В ППН постійний струм одної  напруги  перетворюється  в  постійний або змінний струм іншої
напруги. Перетворювачі, які перетворюють енергію постійного струму в енергію змінного струму,
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називаються інверторами, а процес перетворення енергії  постійного струму в енергію змінного
струму – інвертуванням.

Якщо  на  виході  ППН  потрібно  отримати  постійний  струм,  то  після  інвертора  ставиться
випрямляч. Такий перетворювач з виходом на постійному струмі називають конвертором.

Перетворення  постійного  струму  в  змінний  здійснюється  шляхом  періодичного  під’єднання
навантаження  або  первинної  обмотки  трансформатора  до  мережі  постійного  струму  з
протилежною  полярністю.  Для  зменшення  втрат  потужності  в  перетворювачі  елементи
перемикаючого пристрою, які  застосовуються  в якості  ключів,  повинні  мати можливо менший
опір в відкритому стані і можливо більший опір в закритому. В якості таких елементів в статичних
перетворювачах  енергетично  вигідно  використовувати  транзистори,  що  працюють  в  режимі
перемикань, і тиристори.

Транзистори – до декількох кВ*А, тиристори – десятки кВ*А.

Інвертори

За способом збудження коливань розрізняють перетворювачі з  самозбудженням і з  незалежним
збудженням.  Перетворювачі  з  самозбудженням є  релаксаційні  генератори з  трансформаторним
позитивним  зворотним  зв’язком.  Перетворювачі  з  незалежним  збудженням  складаються  із
задавального генератора і підсилювача потужності. Задаючим генератором в більшості випадків є
малопотужний перетворювач з самозбудженням.

Транзисторні  інвертори виконуються по однотактній і  двотактній схемах. Основним недоліком
однотактних  інверторів  є  підмагнічування  трансформатора  постійною  складовою  струму,  що
призводить  до  збільшення  розмірів  магнітопроводу  трансформатора  і  підвищених  втрат
потужності в ньому.

Найширше застосовують двотактні транзисторні інвертори.

6.5.1 Двотактний інвертор з самозбудженням
Основними елементами перетворювача, рис. 6.18, є трансформатор Т1, транзистори VТ1 і VТ2,
випрямляч U1 і згладжу вальний фільтр Z1.

Рис. 6.18 – Основні елементи перетворювача
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Трансформатор  складається  з  первинної  обмотки  W1,  вторинної  обмотки  W2 і  обмотки  W3.

Обмотки  W1 і  W3 мають  відводи  від  середніх  точок.  Осердя  трансформатора  виконується  з

матеріалу, що має петлю гістерезису, близьку за формою до прямокутної. Подільник напруги R1 i

R2 служать  для  захисту  пристрою  (створюється  початкове  зміщення  на  базах  VТ1  і  VТ2).

Конденсатор С1 призначений для поліпшення умов роботи транзисторів в момент їх ввімкнення
(швидше відбувається насичення транзистора).

Принцип роботи. При підключенні схеми до джерела живлення через подільник R1R2 тече струм і

з резистора R1 на транзистор подається напруга, яка забезпечує негативне зміщення потенціалів

баз відносно емітерів. Транзистори при відкриваються і по пів-обмотках W1-1 і W1-2 первинної

обмотки течуть струми. Через розкид параметрів транзисторів струми і М.Р.С. пів-обмоток будуть
різними,  в  результаті  якого  в  осерді  трансформатора  створиться  магнітний  потік,  який  буде
індукувати  ерс  в  обмотці  W3.  При  цьому  в  пів-обмотках  W3-1 і  W3-2 наводяться  ерс  такої

полярності, що до бази одного з транзисторів, наприклад VТ1, прикладається від’ємна напруга, а
до  бази  VТ2  –  додатна.  Із  збільшенням  колекторного  струму  VТ1  базові  напруги  будуть
збільшуватися, що призведе до повного відкриття транзистора VТ1 і закриття транзистора VТ2. в
процесі  зростання  струму  в  транзисторі  VТ1  магнітний  потік  в  осерді  трансформатора  буде
збільшуватись  до  його  насичення.  При  досягненні  магнітним  потоком  величини  насичення
швидкість зміни його стає рівною нулю і ерс в обмотці падає до нуля.

Потенціал  бази VТ1 збільшується,  опір переходу емітер - колектор транзистора  збільшується і
колекторний  струм  починає  зменшуватись.  Зниження колекторного  струму  транзистора  VТ1
призводить  до  зменшення магнітного  потоку  в  осерді  трансформатора,  що  в  свою  чергу  є
причиною зміни полярності ерс, що індукуються. Отже, потенціал бази VТ1 буде підвищуватися і
останній  закриється,  в  той  час  як  потенціал  бази  VТ2  буде  знижуватись  і  транзистор  VT2
відкриється. Через пів-обмотку W1-2 почне текти струм джерела живлення. Процес перемикання

транзисторів буде носити періодичний характер і протягом одного періоду напруги, що виникає у
вторинній обмотці W2, джерело буде двічі підключатись до пів-обмоток первинної обмотки W1.

Змінна напруга з виходу трансформатора подається на випрямляч U1 і далі на згладжу вальний

фільтр і навантаження.

Частота  роботи  перетворювача  залежить  від  напруги  джерела  живлення,  параметрів  схеми
інвертора  і  струму  навантаження.  Із  збільшенням  струму  навантаження  частота  перетворення
зменшується,  і  в  випадку КЗ в  навантаженні  генерація  зривається.  При знятті  КЗ схема знову
починає  працювати.  До  переваг  цієї  схеми слід  віднести  її  простоту,  відсутність  необхідності
застосування захисту від КЗ в навантаженні і підмагнічування осердя трансформатора, а також
можливість отримання достатньо близької до прямокутної форми вихідної напруги інвертора. До
недоліків схеми відносять залежність частоти і форми вихідної напруги інвертора від величини
вхідної  напруги  і  струму навантаження,  різке  збільшення  колекторного  струму транзисторів  в
кінці кожного півперіоду і необхідність застосування транзисторів, розрахованих не менш ніж на
подвійну допустиму напругу на закритому переході емітер – колектор.

Поширення отримали також мостова та пів-мостова схеми перетворювачів.  В мостовій схемі –
чотири транзистора, які створюють міст, в одну діагональ якого ввімкнутий трансформатор, а в
іншу – джерело живлення. В пів-мостовій замість двох суміжних транзисторів використовують
конденсатори.
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В даний час найбільше поширення мають перетворювачі, інвертори яких виконані  за схемою з
незалежним  збудженням.  До  складу  такого  інвертора  входять  задавальний  генератор  G1  і
підсилювач потужності А1, рис.6.19. в якості задавального генератора G1 можуть застосовуватися
різноманітні генератори, в тому числі і малопотужні інвертори з самозбудженням.

Рис 6.19 – Інвертор з незалежним збудженням

Вибір  схеми  підсилювача  потужності  значною  мірою визначається  вихідною  потужністю,  яка
відбирається  від  перетворювача.  Так,  наприклад,  для  потужності  не  більше  15-20Вт  широко
застосовується  однотактні  схеми,  для  більших  потужностей  –  двотактні.  Схеми  останніх
аналогічні  схемам  інверторів  з  самозбудженням  і  відрізняються  тим,  що  в  кола  керування
потужних транзисторів подаються від генератора G1 сформовані сигнали.

В  установках  гарантованого  живлення  широке  застосування  отримали  автономні  тиристорні
інвертори,  призначенні  для  перетворення  постійної  напруги  в  змінну  промислової  частоти.  За
принципом дії вони діляться на інвертори струму і інвертори напруги.

В першому типі інверторів формується струм в навантаженні, а форма напруги є похідною від її
комплексного  опору.  Для підтримки сталості  споживає мого від джерела струму в послідовну
гілку інвертора вмикається дросель з достатньо великою індуктивністю.

В інверторах напруги форма останньої меншою мірою залежить від характеру навантаження, в той
час  як  форма  струму  практично  визначається  навантаженням.  В  паралельну  гілку  на  виході
інвертора напруги вмикається конденсатор.

+Тиристори працюють в ключовому режимі, для чого в схемах інверторів передбачається
пристрій для їх ввімкнення і вимкнення.

VI. Підведення підсумків 
Викладач проводить аналіз діяльності учнів на уроці. Повідомляє оцінки, відмічає активних учнів, 
наголошує на моментах, які викликали труднощі на протязі уроку.
VIІ.Домашнє завдання

Опрацювати конспект
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