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УРОК 75 

 

ТЕМА: «Захисні пристрої в мережах живлення» 

 

МЕТА:  
- Розглянути  засоби електрозахисту захисту БЖ 

- Вивчити  види електрозахисту та їх можливості 

- Опанувати прийоми вибору безперебійного джерела живлення 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 

1. Загальні відомості 

Стабільна робота блоку живлення гарантує довгострокове життя комп’ютера без 

поломок та збоїв. Про те, що з блоком живлення щось негаразд, ви відразу 

здогадаєтеся по шуму в роботі вентилятора, підвищеній температурі повітря, що 

видувається вентилятором блоку, частими перезавантаженнями і відключеннями 

системи. 

Щоб блок живлення працював стабільно і якомога довше, потрібно 

дотримуватися наступних правил: 

1. Правильні умови живлення. Не використовуйте звичайні подовжувачі для 

під’єднання комп’ютера до мережі. Застосовуйте спеціальні фільтри, а найкраще, 

якщо це буде блок безперебійного живлення. До фільтру, що використовується для 

комп’ютера, не слід приєднувати інші потужні пристрої, наприклад мікрохвильову 

піч, обігрівач або праску. Якщо це можливо, подбайте про якісне заземлення лінії. 

2. Правильний температурний режим. На процес підтримки нормальної 

температури впливає два фактора: стан вентилятора і потужність блоку живлення. Про 

те, що поточна потужність блоку живлення недостатня, можна дізнатися по 

підвищеній температурі повітря, що видувається з блоку живлення вентилятором. Це 

означає, що блок живлення пора замінити більш потужним. 

Щоб продовжити термін служби вентилятора, періодично проводьте чистку його 

лопатей. Посадкове гніздо крильчатки потрібно час від часу змащувати. 

Влітку через підвищення температури повітря в навколишньому середовищі блок 

живлення може перегріватися і відключатися ччерез його перевантаження. 

Щоб цього не відбувалося, можна використовувати для охолодження додаткові 

пристрої, наприклад, помістивши всередину системного блоку додатковий вентилятор. 

Якщо це не можна зробити через брак місця всередині корпусу, можна 

використовувати спеціальний вентилятор, обладнаний слотом PCI, або вентилятор, 

призначений для розміщення у внутрішнє відділення з жорсткими дисками. 



 

Щоб уникнути неправильної циркуляції повітря усередині корпусу, потрібно 

стежити за тим, наскільки щільно закриті всі заглушки на задній панелі. До того ж, це 

допоможе запобігти попаданню в системний блок горезвісного пилу. 

Часто трапляється ситуація, коли накопичений в блоці живлення шар пилу при 

певній вологості стає здатним проводити електрику. Це може прискорити вихід його з 

ладу. Щоб цього не допустити, періодично пилососьте ваш блок живлення. Розкривати 

корпус блоку не обов’язково, цілком достатньо використовувати для доступу 

всередину один з отворів вентиляційної кришки. 

2. Як захистити комп’ютер від стрибків напруги 

Струм в побутовій електромережі не відрізняється високою якістю. Статистика 

стверджує, що добрі 30% поломок комп'ютерної техніки трапляються через неякісне 

електроживлення. Одні тільки сплески і падіння напруги часто і густо виводять з ладу 

HDD, можуть страждати модулі оперативної пам'яті, плати розширення PCI-E і інші 

комплектуючі. 

Зрозуміло, практично всі комп'ютери просунутого рівня комплектуються блоком 

живлення з попередньо встановленим захистом. Як правило, в блоці потужних 

комп'ютерів є і захист від короткого замикання, і фільтрація перешкод, і випрямлення 

плаваючого напруги. Але рамки компактного блоку живлення фізично не дозволяють 

реалізувати якусь більш-менш серйозну систему захисту. У кращому випадку 

комп'ютерний БП нівелює до 50% неякісного електроживлення. Якщо ж говорити про 

комп'ютери початкового і середнього рівня, то їх захист взагалі не доводиться 

сприймати всерйоз.  

 

ЯКІ БУВАЮТЬ ВИДИ КОМП'ЮТЕРНОГО ЕЛЕКТРОЗАХИСТУ? 

Типів захисних систем існує не так вже й багато. Користувачі ПК застосовують: 

 системи мережевої фільтрації;  

 джерела безперебійного живлення (UPS).  

Ці ж системи захисту можна сміливо використовувати і при обслуговуванні будь-

якої іншої побутової техніки, торгового і охоронного обладнання. 

МЕРЕЖЕВА ФІЛЬТРАЦІЯ 

 
 

Мережева фільтрація - найпростіший тип захисної системи для комп'ютерного 

обладнання, що усуває високочастотні і імпульсні перешкоди. Принцип роботи такого 

пристрою простий. Відхилення від норми по частоті і імпульсу напруги перетворяться 

в теплову енергію.  

Мережевий фільтр нівелює перешкоди, які викликаються роботою більш 

потужного електрообладнання (зварювальними апаратами, електродвигунами, 

металорізальним електроінструментом). 

Яскравими представниками систем мережевої фільтрації є: 

 LogicPower LP-X5-UPS 5.0м;  

https://brain.com.ua/ukr/Merejheviy_filtr_jhivlennya_Logicpower_LP-X5-UPS_50m_0_75mm2_10A_2755-p6957.html


 

 PATRON 1m (SP-53U);  

 PATRON 2.0m (SP-65U).  

 
Між собою мережеві фільтри відрізняються тільки кількістю розеток, довжиною 

стумопровідного шнура і допустимим значенням максимальної сили струму. 

ЯК ВИБРАТИ МЕРЕЖЕВИЙ ФІЛЬТР? 

 
При виборі мережевого фільтра необхідно розрахувати показник максимально 

допустимої сили струму. Робиться це в такий спосіб. Необхідно розділити сумарну 

потужність споживачів на напругу в електромережі. Наприклад, передбачувана 

потужність всіх споживачів (на 6 розетках) буде 2000 Вт. Ділимо це значення на 220 

В. Отримуємо: 2000/220 = 9,09 А. Тобто для обслуговування передбачуваних 

споживачів необхідний мережевий фільтр з максимальною силою струму не менше 

9,09 А. Середньостатистичний мережевий фільтр має значення максимальної сили 

струму на рівні 10 А . Зрозуміло, можна знайти модель і на 32 А, але коштувати вона 

буде набагато дорожче традиційних рішень мережевої фільтрації. 

Варто звернути окрему увагу, що системи мережевої фільтрації не є панацеєю від 

неякісного електроживлення, так як вони не здатні стабілізувати напругу. 

ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ 

 
Цей різновид захисних систем є універсальним. ДБЖ використовують 

комплексний підхід до підвищення якості електроживлення. Навіть найпростіші 

моделі вже поєднують в собі функцію мережевого фільтра і стабілізатора напруги. 

Прикладами такого обладнання є Vinga LED 600VA і Vinga LED 800VA. 

https://brain.com.ua/ukr/Merejheviy_filtr_jhivlennya_PATRON_30m_SP-53U_UPS_5_rozetok_BLACK_EXT-PN-SP-53U-p259337.html
https://brain.com.ua/ukr/Merejheviy_filtr_jhivlennya_PATRON_20m_SP-65U_6_rozetok_BLACK_UPS_EXT-PN-SP-65U-p294140.html
https://brain.com.ua/ukr/Pristriy_bezperebiynogo_jhivlennya_Vinga_LED_600VA_plastic_case_VPE-600P-p267588.html
https://brain.com.ua/ukr/Pristriy_bezperebiynogo_jhivlennya_Vinga_LED_800VA_metal_case_VPE-800M-p267592.html


 

Але головне призначення джерел безперебійного живлення полягає зовсім не в 

випрямленні напруги. ДБЖ використовуються для забезпечення автономної роботи 

комп'ютерного обладнання. Тобто кожне джерело безперебійного обладнання 

оснащується акумуляторним блоком. Саме завдяки йому у користувача ПК буде 

можливість коректно завершити роботу системи, якщо раптово зник електричний 

струм в побутовій електромережі. 

ДБЖ бувають наступних типів: 

 резервні;  

 лінійно-інтерактивні;  

 інверторні (подвійного перетворення).  

Для обслуговування комп'ютерної техніки використовуються джерела резервного і 

лінійно-інтерактивного типу. 

Резервні ДБЖ призначені для живлення малопотужних комп'ютерів. Потужність їх 

навантаження рідко коли перевищує значення в 300 Вт. 

Для обслуговування же потужного продуктивного комп'ютера з блоком живлення 

близько 500 Вт необхідно використовувати лінійно-інтерактивний тип ДБЖ. 

Потужність навантаження в таких моделях може досягати 900 Вт, як, наприклад, в 

Vinga LED 1500VA, і навіть більше цього. 

 
Інверторні ДБЖ застосовуються в системах безперервного використання. Тобто 

для живлення того ж котельного обладнання або охоронного відеоспостереження 

лінійно-інтерактивні ДБЖ не підійдуть, так як вони не розраховані на роботу в режимі 

24/7. А ось інверторні джерела безперебійного живлення легко справляються з 

роботою цілодобово безперервно. 

Інверторний ДБЖ можна пристосувати для обслуговування якоїсь серверної 

станції. У парі з таким ДБЖ часто використовується комплект елементів 

живлення APC Smart-UPS SRT 5-6kVA. 

ЯК ВИБРАТИ ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ?  

Головними характеристиками при виборі комп'ютерного ІБЖ є: 

 робоча потужність;  

 ємність батареї.  

https://brain.com.ua/ukr/Batareya_do_PBJH_APC_Smart-UPS_SRT_5-6kVA_SRT192BP-p174591.html


 

 
 

Потужність джерела безперебійного живлення повинна відповідати потужності 

комп'ютерної системи. Якщо в ПК цей показник становить 400 Вт, то найкраще 

вибрати ДБЖ на 600 Вт. Надлишок в 200 Вт можна передбачити для підключення 

принтера і освітлення. 

Відносно ємності батареї, то чим вищий цей показник, тим довше комп'ютер зможе 

пропрацювати в автономному режимі. Як правило, лінійно-інтерактивного ДБЖ з 

робочою потужністю на 600 Вт і з батареєю ємністю 12 А/год вистачає, щоб 

забезпечити комп'ютер з блоком живлення на 400 Вт автономною роботою на протязі 

до 10 хвилин. 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Читать посібник:  1) §2.1.4 

- Переглянуть відео: https://www.youtube.com/watch?v=zmYSFYpVlS8 

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 
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