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УДК 621.314 

ІМПУЛЬСНИЙ СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ 

ДЛЯ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ 
М. В. ТЕРЕЩЕНКО, В. Г. СМОЛЯНІНОВ 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

Проблема низької якості електроенергії мережі з ростом споживачів стає 

все більш актуальною. При зміні напруги живлення порушується режим 

роботи електронних приладів, що призводить до погіршення параметрів 

всього пристрою. Знижена напруга мережі є найбільш частою проблемою, яка 

негативно впливає на роботу електронної техніки. При різкому та сильному 

підвищенні напруги мережі може відбутися вихід з ладу або займання 

пристрою. Для живлення електронних пристроїв використовуються джерела 

живлення (ДЖ), до стабільності яких пред'являються високі вимоги. Для 

задоволення цих вимог в якості джерел електроживлення електронної 

апаратури використовують стабілізатори напруги. 

Широко поширені в минулому столітті ферорезонансні стабілізатори в 

даний час практично не використовуються через наявність багатьох недоліків. 

Їх недоліками є великі габарити і вага. У випадках стабілізації змінної напруги 

найчастіше використовують електромеханічні, головною ланкою яких є 

регульований автотрансформатор з керованим електричним приводом, 

релейно-трансформаторний, на базі потужного трансформатора, що має кілька 

відводів на первинній обмотці. Якщо напруга живлення змінюється рідко, то 

такий підхід ідеальний. Проте в умовах, коли напруга живлення дуже часто 

змінюється, такі стабілізатори починають дуже часто перемикатися. Довго 

такі часті перемикання стабілізатор, як правило, не витримує. Не витримають 

їх і побутові прилади. Для вирішення проблеми в більш досконалих 

стабілізаторах застосовують твердотільні реле, які не мають контактів, 

схильних до зносу, і додаткові способи стабілізації, що виключають скачки в 

момент перемикання. Але такі стабілізатори виходять дорогими.  

До того ж, такий стабілізатор не покращує форму напруги. Якщо форма 

напруги спотворена через перевантаження мереж, то і до користувачів напруга 

надійде спотвореної форми. 

Альтернативою може стати випрямлення напруги, стабілізація постійної 

напруги та перетворення постійної напруги в синусоїду. При такому підході 

можна забезпечити гарну якість вихідної напруги незалежно від якості вхідної. 

Використання транзисторів, конденсаторів та мікросхем, а також відсутність 

автоматичного трансформатора обумовлюють невелику вагу та габарити. Такі 

стабілізатори називаються інверторні, або стабілізатори з подвійним 

перетворенням. До переваг таких стабілізаторів можна віднести широкий 

діапазон вхідної напруги, швидке регулювання вихідного струму, велику 

точність нормалізації напруги (регулювання відбувається безперервно), за 

бажанням можна регулювати вихідну частоту. До недоліків даного типу 

стабілізаторів можна віднести зменшення діапазону вхідної напруги при 
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збільшенні потужності навантаження, а також значну ціну.  

 
Рис. 1. Схема силових кіл стабілізатора 

 

Структура більшості дворівневих стабілізаторів представляє собою 

активний випрямляч на вході перетворювача який забезпечує випрямлення 

змінної напруги мережі та узгодження її рівня з робочою напругою 

навантаження, згладжувальний конденсатор, який накопичує енергію, 

інвертора, на виході якого забезпечується майже синусоїдальний струм 

потрібної амплітуди та частоти, та мікроконтролера, що виконує керування 

ключами перетворювача. 
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