
Іваников Микита Олегович
Тема уроку:  Стабілізатори змінної напруги

Мета:
навчальна: сприяти формуванню знань про стабілізатори змінної напруги та принципи їх роботи;
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.

- 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.

 Стабілізатори змінної і постійної напруги

1 Загальна класифікація
+Стабілізаторами напруги (струму) називаються пристрої, які автоматично підтримують напругу

(струм) на боці споживача з заданим ступенем точності.

Основними дестабілізуючими факторами, які викликають зміну напругу (струму) споживача, є:
коливання  напруг  живлення;  зміни  потужності,  яка  споживається  навантаженням,  коливання
частоти мережі, зміна температури навколишнього середовища.

• Промислова  мережа  50  Гц  може  давати  зміни  напруги  -15…+15%  від  номінального
значення.  При живленні від малопотужних енергетичних мереж або автономних джерел
коливання напруги можуть досягати -20…+10% і більше.

• Зміна  потужності,  що  споживається  апаратурою,  викликає  зміну  струму  споживача.  Це
змінює  падіння  напруги  на  внутрішньому  опорі  джерела  і  опорів  з’єднувальних
провідників. Чим більший внутрішній опір джерела і опір з’єднувальних провідників, тим
більшими будуть зміни напруги при зміні струму навантаження.

• Коливання  частоти  струму  мережі  можуть  призвести  до  змін  вихідної  напруги  і  змін
пульсації  в джерелах постійного  струму.  Зміна температури навколишнього  середовища
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може викликати  зміну  вихідної  напруги  (струму)  через  зміну  параметрів  елементів,  що
використовуються в пристроях електроживлення.

Призначення стабілізаторів є зменшення впливу всіх дестабілізуючих факторів.

Стабілізатори ділять на:

• стабілізатори змінної напруги (струму);

• стабілізатори постійної напруги (струму).

В свою чергу вони діляться на стабілізатори параметричні і компенсаційні.

В  параметричних  стабілізаторах  використовуються  нелінійні  елементи  і  стабілізація  напруги
(струму) здійснюється за рахунок не лінійності їх вольт-амперних характеристик, рис 7.1

Рис.7.1 – Вольт-амперні характеристики параметричних стабілізаторів

Для стабілізації  змінної напруги використовуються дроселі з насиченим феромагнітним осердям
(розглянуто в темі «Електронні реактори»). Для стабілізації  постійної напруги знаходять широке
застосування кремнієві стабілітрони, стабістори.

Компенсаційні  стабілізатори є системами автоматичного регулювання, яка має в своєму складі
коло негативного зворотного зв’язку. Тут напруга сигналу зворотного зв’язку є функцією вихідної
напруги, а в стабілізаторах струму – функцією вихідного струму. Компенсаційні стабілізатори, в
свою чергу, залежно від виду регулювання ділять на неперервні, імпульсні і неперервно-імпульсні
стабілізатори.

Основні параметри стабілізаторів постійної напруги:

1. Коефіцієнт стабілізації по вхідній напрузі, який дорівнює відношенню відносних приростів
напруг на вході і виході стабілізатора:

де ∆Uвх, ∆Uвих – відповідно прирости вхідної і вихідної напруг стабілізатора при Ін=const.

∆Uвх, ∆Uвих – номінальні значення вхідної і вихідної напруг стабілізатора.

2. Внутрішній опір стабілізатора ri,  який дорівнює відношенню приросту вихідної  напруги

∆Uвих до приросту струму навантаження ∆Ін при незмінній вихідній напрузі ∆Uвх= const:

3. Коефіцієнт згладжування пульсації:
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де ∆Uвх~, ∆Uвх~ - відповідно амплітуди пульсації вхідної і вихідної напруг стабілізатора.

4. Температурний  коефіцієнт  стабілізатора,  що  дорівнює  відношенню  приросту  вихідної
напруги  ∆Uвих до  приросту  температур  навколишнього  середовища  ∆tсрº  при  незмінній

вхідній напрузі і струмові навантаження (Uвх = const; Iн = const):

Широке застосування отримали параметричні стабілізатори напруги змінного струму як простіші,
надійніші і дешеві пристрої вторинного електроживлення.

Малопотужні стабілізатори напруги змінного струму на кремнієвих стабілітронах

Рис. 7.2 - Малопотужні стабілізатори напруги змінного струму на кремнієвих стабілітронах

Баластний опір може бути не лише активним резистором,  але мати індуктивний або ємнісний
характер.

При  зміні  вхідної  напруги  амплітудне  значення  напруги  Uнс залишається  незмінним,  а  діюче

значення дещо змінюється за рахунок зміни площі трапеції.

Недолік – через розкид параметрів стабілітронів у вторинній обмотці може проходити постійний
струм (тоді  позитивна  і  негативна  півхвилі  будуть  мати  різну  амплітуду).  Крім  цього,  при
активному  індуктивному  балансному  опорі  може  виникнути  підмагнічування  осердя
трансформатора і спотворення форми кривої напруги живлення, а це менший ККД.

Таких недоліків менше з мостовою випрямляючою схемою.

Рис. 7.3 – Стабілізатор з мостовою випрямляючою схемою

Ферорезонансний стабілізатор:
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При  настройці  контуру  в  резонанс  з  частотою  мережі  в  обмотці  дроселя  створюється  струм
підмагнічування в Q раз більших струму, що споживається від мережі.

Такий  стабілізатор  дуже  чутливий  до  зміни  частоти  мережі  при  збільшенні  частоти  на  1-2%
вихідна напруга збільшується на 2-3.5%, при зменшенні – зменшується.

У стабілізаторах з дроселями насичення (електричних реакторах): значна залежність від вихідної
напруги, від характеру навантаження і частоти напруги живлення, зміни форми вихідної напруги,
низький ККД (40-60%), низький коефіцієнт потужності (cosφ = 0.6-0.75).

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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