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Модуль 1  Первинні та вторинні джерела електроживлення 

Змістовий модуль 1 Вступ 

Тема 1.1 Короткий огляд розвитку пристроїв електроживлення та 

подальше їх вдосконалення 
Мета: Ознайомити студентів з розвитком пристроїв електроживлення та 

подальшим їх вдосконаленням 

Питання до теми: 

1. Розвиток пристроїв електроживлення. 

2. Вдосконалення пристроїв електроживлення.  
 

 Для живлення сучасних пристроїв зв'язку створені спеціальні  електроживлячі  

установки, що забезпечують зазначені пристрої електроенергією при заданих напругах і 

струмах. Розвиток і вдосконалювання цих установок проходило паралельно з розвитком 

пристроїв, що живляться. 

Історія розвитку пристроїв електроживлення тісно пов'язана з розвитком різних 

електротехнічних пристроїв. Першими джерелами електричної енергії були хімічні 

джерела струму. Італійський учений А. Вольта в 1800 р. створив перший 

гальванічний елемент. В 1865 р. Ж. Лекланше розробив елемент марганцево-

цинкової системи, що широко використовують дотепер для живлення переносної 

електронної апаратури. У результаті досліджень французького фізика Планте в 

1860 р. з'явився прототип першого кислотно-свинцевого акумулятора, а в 1901 р. 

Т.А. Едісон отримав патент на винахід лужного акумулятора. В 70-80 роках ХІХ 

століття почалося будівництво електростанцій. У зв'язку із цим виникла проблема 

передачі електричної енергії на значні відстані. Рішення цієї проблеми було знайдено 

в застосуванні трифазної системи змінного струму. Творцем цієї системи був 

талановитий російський інженер-електрик М. О. Доливо-Добровольский, що в 1891 

р. побудував першу лінію електропередачі довжиною 175км.  В 1876р. 

П.Н.Яблочков винайшов трансформатор.  У цей час для перетворення змінного 

струму в постійний в основному використовували обертові перетворювачі (двигуни-

генератори), які потім частково замінили на ртутні випрямлячі, винайдені Юіттом в 

1908 р. 

Наприкінці XIX в. було відкрите явище термоелектронної емісії і ефекту однобічної 

провідності контакту металу із кристалом сульфідів деяких металів, які послужили 

основою для створення електронних вакуумних і напівпровідникових приладів і 

випрямлячів.  Вченими В.Ф. Міткевичем в 1901г. і А.Н.Ларіоновим в 1923р. 

створюється ряд ефективних схем випрямлення. З 1927 р. почалося промислове 

виробництво напівпровідникових мідно-закисних (купроксних), а потім селенових 

вентилів, на базі яких були створені перші напівпровідникові випрямні пристрої.  

Заміна селенових вентилів германієвими, розробленими в 40-і роки, а потім 

кремнієвими дозволила значно поліпшити параметри цих пристроїв. Створення в 

1948 р. напівпровідникового тріода послужило основою для розробки керованих 

статичних перетворювачів електричної енергії.  

З 1958 р. почалося виробництво тиристорів. Більші заслуги в області розробки 

теорії напівпровідників і в їхньому технічному застосуванні належать школі 

радянських фізиків, довгий час очолюваної акад. А. Ф. Іоффе.  
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Розвиток пристроїв електроживлення на залізничному транспорті відбувалося 

одночасно з розвитком апаратури  зв'язку. Коли пристрої зв'язку були гранично 

простими, вони в основному живилися від гальванічних елементів.  Пізніше, коли 

почали з'являтися більш вдосконалені пристрої зв'язку, для електроживлення стали 

використовувати акумулятори, а для їхнього заряду - двигуни-генератори і ртутні 

випрямлячі. У наступні роки впровадження на транспорті автоматичних телефонних 

станцій, багатоканальних систем передачі і інших пристроїв необхідно було 

застосування більш вдосконалених джерел електроживлення. Починають 

застосовувати установки з напівпровідниковими випрямлячами, використовують 

буферні системи живлення. 

 У цей час на транспорті проводиться подальше вдосконалювання способів 

електроживлення пристроїв зв'язку,  у якому можна відзначити наступні головні 

напрямки: зменшення числа акумуляторних батарей в електроживлячих установках і 

зниження їх ємності; підвищення стабільності напруг електроживлячих установок і 

забезпечення безперебійності їх дії; автоматизація дії електроживлячих установок; 

підвищення ролі дистанційного живлення в пристроях дальнього зв'язку; підвищення 

надійності і економічності, а також поліпшення коефіцієнта потужності. Техніко-

економічні показники підвищуються за рахунок використання новітніх 

електротехнічних матеріалів, застосування інтегрально-гібридної технології; 

високовольтних напівпровідникових приладів; підвищення частоти струму в 

перетворювачах електроенергії; розробки нових методів проектування з використанням 

можливостей засобів обчислювальної техніки. 

 
      Питання для самоперевірки: 

1. Перші джерела електричної енергії? 

2. Назвіть винахідників перших акумуляторів. 

3. Коли було відкрите явище термоелектронної емісії? 

4. Хто розробив схеми випрямлення? 

5. Напрямки вдосконалення електроживлення пристроїв зв’язку? 

 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 3-4). 
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Змістовий модуль 2 Засоби електроживлення пристроїв електрозв’язку  

 

Тема 2.1 Класифікація електроживлячих установок в залежності від 

умов постачання. Комутація в електроживлячих установках 

 
Мета: Ознайомити студентів з класифікацією електроживлячих установок в  

залежності від умов електропостачання та комутацією в електроживлячих 

установках. 

Питання до теми: 

1. Класифікація електроживлячих установок в залежності від умов 

електропостачання.   

2.  Комутація в електроживлячих установках. 

 

Пристрої електричного зв'язку відіграють дуже важливу роль у справі забезпечення 

ефективної і безперебійної роботи залізниць. Однак робота самих пристроїв зв'язку 

залежить у першу чергу від надійності постачання їх електроенергією. Внаслідок цього 

вимоги до електроживлячих установок пристроїв провідного зв'язку відносно надійності 

їх дії, дуже високі. 

Відповідно до класифікації ПУЕ всі електроприймачі, тобто пристрої, що 

споживають електроенергію, підрозділяються в залежності від вимог до надійності 

електропостачання на три категорії. При цьому із складу електроприймачів першої 

(вищої) категорії виділяється особлива група споживачів, що пред'являють особливо 

важливі вимоги до надійності електропостачання. 

До цієї особливої групи відносяться всі вузли зв'язку при Укрзалізниці і 

управліннях доріг, пристроїв магістрального зв'язку залізничного транспорту, що 

з'єднують Укрзалізницю із управліннями доріг, і пристроїв зв'язку, що забезпечують 

безперебійний рух поїздів. Усі інші пристрої транспортного зв'язку відносяться до 

першої категорії. 

В умовах залізничного транспорту виникає також необхідність забезпечення 

електроенергією пристроїв зв'язку і інших технічних споруджень, а також побутових 

потреб залізничників на невеликих лінійних станціях, розташованих уздовж залізниць, 

часто на значних відстанях від населених пунктів, що мають мережі енергопостачання. 

Для цього на залізницях тепер усе частіше влаштовують спеціальні трифазні лінії 

електропередачі щодо малої потужності. На електрифікованих дорогах обмежуються 

підвіскою окремих трифазних ланцюгів (ланцюги поздовжнього електропостачання) 

прямо на опорах контактних мереж. Усі ці спеціальні залізничні лінії електропередачі і 

ланцюги поздовжнього електропостачання також можуть бути використані для 

живлення пристроїв зв'язку в якості основних або резервних джерел електроенергії. 

У процесі експлуатації електроживлячих установок виникає необхідність у 

періодичних включеннях і вимиканнях окремих електротехнічних пристроїв, а також у 

їхніх взаємних перемиканнях для утворення різних схем живлення, зміни режимів 

роботи обладнання, заміни діючих пристроїв резервними і включення контрольних і 

вимірювальних приладів. Загальна сукупність усіх таких включень, вимикань і 

перемикань називається комутацією обладнання. 

Комутація виконується на практиці за допомогою спеціальних приладів. Якщо ці 

прилади приводяться в дію руками людей, що обслуговують електроживлячі установки, 

то має місце ручна комутація. Якщо ж комутаційні прилади діють самостійно залежно 
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від їхнього регулювання і заздалегідь установленої програми їх роботи, то комутація 

буде автоматичною. 

Усі комутаційні прилади конструюють таким чином, щоб вони могли без шкоди 

для свого пристрою і електроживлячої установки в цілому витримувати робочі напруги, 

струми і потужності, на які вони розраховані. Крім того, до них пред'являється 

першорядна по своїй важливості вимога забезпечення повної безпеки обслуговуючого 

персоналу. Ця вимога випливає з того, що обслуговуючий електротехнічні пристрої 

персонал у процесі роботи доторкається тільки до рукояток комутаційних, контрольних 

і регулюючих приладів. Тому рукоятки таких приладів повинні бути надійно ізольовані 

і повністю виключати можливість дотику людей до неізольованих струмоведучих 

частин. 

Комутація усередині електроживлячих установок розділяється на дві частини: 

комутацію в основних ланцюгах живлення, розрахованих на більші потужності, і 

комутацію в ланцюгах керування, контролю і сигналізації, де проходять відносно слабкі 

струми. 

Відповідно до цього поділу в першому випадку застосовуються потужні 

комутаційні прилади, виконані на більші напруги і струми. Важливою відмінною рисою 

таких комутаційних приладів є те, що замикання і розмикання ланцюгів зі струмом у 

них завжди здійснюється дуже швидко, зовсім незалежно від швидкості впливу на них 

руки людини, Таке включення і вимикання запобігає сильному іскрінню і утворенню 

дуги між силовими контактами, що комутуються. У другому випадку для комутації 

застосовуються комутаційні прилади щодо малої потужності. Розглянемо основні види 

комутаційних приладів. 

Пакетні вимикачі і перемикачі являють собою потужні закриті вимикачі або 

перемикачі з більшими поворотними рукоятками з ізолюючих матеріалів для комутації 

струмів у кілька десятків або сотень ампер. Кожний такий прилад містить набір (пакет) 

комутаційних елементів для вимикання або перемикання одного провода (полюса). 

Залежно від числа елементів, що входять у пакет, складаються вимикачі і перемикачі на 

різні комутаційні схеми і число проводів (одно-, двох-, трьох- і багатополюсні). 

Контактори засновані на принципі потужного електромагнітного реле. Сильний 

електромагніт при замиканні ланцюга його обмотки притягає якір, який робить 

замикання і розмикання ряду контактів. Частина цих контактів призначена для 

комутації струмів порядку десятків, сотень або тисяч ампер у силових ланцюгах. Інша   

частина ( так звані блок-контакти) призначена для ланцюгів сигналізації і автоматизації, 

а також для блокування контактора, тобто для втримання його якоря в притягнутому 

положенні після короткочасного замикання ланцюга його обмотки. 

Ланцюг обмотки електромагніту може замикатися і розмикатися вручну 

спеціальними кнопками або автоматично контактами спеціальних датчиків, що входять 

у системи автоматичного керування різними технічними пристроями. 

До складу контакторів звичайно входять захисні прилади, які виключають 

контактори, коли струми, що проходять по ланцюгах, що комутуються, по різних 

причинах перевищують максимально припустимі для них значення. Захисні прилади 

робляться електромагнітними (для миттєвої дії) або термічними (для дії з певною 

витримкою часу, але, що забезпечують миттєвий процес вимикання). Завдяки цьому 

контактори є по суті комбінованими комутаційними і захисними приладами, дуже 

зручними для складних електромеханічних пристроїв автоматики і телемеханіки. 

Завдяки своєму конструктивному виконанню на металевих платах вони зручно 
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розміщаються на стінах, металевих щитах і панелях, а також усередині 

електротехнічних пристроїв шафового типу (наприклад, випрямлячів). 

Для автоматичного керування контакторами часто застосовуються реле напруги 

(вольтметрові реле), які включаються паралельно в ті ланцюги електроживлення, де 

напруга повинна підтримуватися в певних межах. При виході напруги за ці межі реле 

напруги замикають або розмикають ( залежно від схеми керування) свої контакти, які 

управляють роботою регулюючих приладів, що повертають напругу, що змінилася, у 

задані для неї межі. Такі реле мають дуже велике значення в системах автоматичного 

регулювання, тому що саме вони фіксують відповідність дійсних характеристик 

регульованих пристроїв значенням, що задаються для них. Спочатку дія їх ґрунтувалася 

на електромагнітних принципах, а тепер вони заміняються більш досконалими 

електронними пристроями контролю напруги типу УКН. 

Для зручності монтажу електроживлячих установок окремі комутаційні прилади 

часто збираються в комплектні комутаційні пристрої, що виконують певні функції 

усередині електроживлячої установки. Більші комутаційні пристрої випускають у 

вигляді металевих шаф або щитів, що встановлюються на підлозі. Невеликі набори 

комутаційних приладів являють собою панелі або так звані контакторні збірки, що 

встановлюються на   стінах. 

Щоб провести ремонтні роботи усередині подібних складних комутаційних 

комплектів, необхідно повністю відключати від них усі звичайно з'єднані з ними 

джерела струму (тобто зняти напруги із усіх елементів внутрішньої схеми). Для цього в 

даних комплектах можуть застосовуватися так звані ремонтні роз'єднувачі, тобто 

звичайні рубильники на один або кілька полюсів. 

У комутаційних комплектах використовуються два типи запобіжників, що 

захищають окремі ланцюги при коротких замиканнях і перевантаженнях — плавкі і 

автоматичні. Робочим елементом запобіжника першого типу є плавка вставка, 

розрахована на певний струм. Якщо, наприклад, на вставці є позначення «10 А», то це 

значить, що вставка допускає проходження струму в ланцюзі, що захищається, до 10 А. 

При більшому струмі вставка перегоряє тим скоріше, чим більше перевищення струму 

над номінальним значенням. Швидкодія плавких запобіжників невелика, що не завжди 

дозволяє застосовувати їх, особливо в схемах, де використовуються напівпровідникові 

прилади. 

Автоматичний запобіжник (автомат) являє собою вимикач (тумблер),  важілець 

якого при включенні ланцюга стискає пружину, зачіплювану у включеному положенні 

спеціальним упором на якорі електромагніту. Якщо струм у ланцюзі перевищить 

граничне значення, то електромагніт притягне якір і розчепить упор пружини, яка 

майже миттєво поверне автомат у виключене положення. Такі автомати дуже зручні 

своєю швидкодією, а також тим, що при них не потрібно заміняти плавкі вставки. Для 

включення автомата, що виключився, потрібно тільки нажати на приводний важіль.              
         Питання для самоперевірки: 

1. Які електроприймачі відносяться до особливої групи першої категорії?  

2. Вимоги до комутаційних приладів? 

         3. Основні види комутаційних приладів? 

4. Що використовують для автоматичного керування контакторами? 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 129-130, 139-142). 
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Змістовий модуль 3  Трансформатори і електричні реактори 

Тема 3.1  Режими роботи і  к. к. д. трансформатора 

Мета: Ознайомити студентів з режимами роботи і  к. к. д. трансформатора. 

Питання до теми: 

1. Режим холостого ходу трансформатора. 

2. Робочий режим трансформатора. 

3. К.к.д. трансформатора. 

 

        Режим холостого ходу. До первинної обмотки трансформатора підведена 

номінальна напруга U1 (рис. 1, а), вторинна обмотка розімкнута. Струм холостого ходу 

трансформатора I0 становить кілька відсотків номінального первинного струму і 

створює змінний магнітний потік, більша частина якого Ф замикається по сталі 

сердечника і пронизує витки обох обмоток трансформатора. Невелика частина 

магнітних силових ліній замикається тільки навколо витків первинної обмотки і 

утворює магнітний потік розсіювання Фр1. 

Робочий магнітний потік Ф через втрати в сталі буде відставати від струму, що 

намагнічує, на кут втрат α, а потік розсіювання Фр1 буде збігатися по фазі зі струмом 

холостого ходу I0. 

Діючі значення е.р.с., індуктуємих в обмотках трансформатора робочим магнітним 

потоком визначають за формулою 

E1=4,44fω1Фm;   E2=4,44fω2Фm,                                           (1) 

де ω1, ω2 — число витків первинної і вторинної обмоток; Фm — амплітуда робочого 

магнітного потоку; f — частота змінного струму. 

Е.р.с. Е1 і Е2, що збігаються по фазі, відстають від магнітного потоку Ф на кут 90°. 

Напруга U1, що  підводиться до первинної обмотки трансформатора, складається 

із трьох складових: 1) напруга U/
1=-Е1, яка врівноважує е.р.с. Е1; 2) падіння напруги на 

активному опорі первинної обмотки Uа1= I0r1, співпадаючого по фазі зі струмом І0; 3) 

падіння напруги на індуктивному опорі первинної обмотки, яке врівноважує е.р.с. Ер1, 

що наводиться магнітним потоком розсіювання, і випереджає струм І0 на 90°. Після 

геометричного додавання цих складових одержимо вектор первинної напруги U1.  

 З векторної діаграми видно, що невеликий струм холостого ходу трансформатора 

І0 відстає від підводимої напруги на кут φ1х, близький до 900(cosφ1x ≈ 0,1). При 

невеликому струмі І0 внутрішнє спадання напруги І0z1 практично дорівнює нулю, а 

первинна напруга U1≈Е1. Напруга на вторинній обмотці U2 при відключеному 

навантаженні рівна е.р.с. Е2. Тому по відношенню напруг при холостому ході можна 

визначити коефіцієнт трансформації к = Е1/Е2 ≈ U1/U2. При малих значеннях струму І0 і 

cosφ1x незначна і активна потужність первинної обмотки Р1х= U1І0cosφ1x. Ця потужність 

витрачається в основному на нагрівання сердечника трансформатора. 
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Рисунок  1- Векторні діаграми трансформатора 

 

Робочий режим (рис. 1, б). Якщо до трансформатора підвести змінну напругу U1,  

а потім підключити навантаження Z, то у вторинному ланцюзі виникає струм I2. 

Магніторушійна сила цього струму I2ω2 збуджує в сердечнику деякий магнітний потік, 

протилежний по фазі потоку первинної обмотки. У результаті зменшується вхідний опір 

трансформатора і збільшується до певного значення первинний струм І1. При новому 

значенні струму І1 його магніторушійна сила I1ω1 врівноважує розмагнічуючу дію 

вторинного струму і відновлює практично до колишнього значення магнітний потік у 

сердечнику. Отже, амплітуда і характер зміни магнітного потоку не залежать від 

навантаження трансформатора. Тому магніторушійна сила навантаженого 

трансформатора, рівна геометричній сумі сил, що намагнічують, його обмоток, 

практично дорівнює намагнічуючій силі холостого ходу цього трансформатора  

I1ω1+I2ω2 =I0ω1. 

Розділивши всі члени отриманого рівняння на ω1, отримаємо рівняння струмів                             

І1+І2(ω2/ω1)=І0. Отже, струм у первинній обмотці навантаженого трансформатора 

дорівнює геометричній сумі двох складових: струму холостого ходу І0 і складової                    

І2= І2(ω2/ω1), яка врівноважує розмагнічуючу дію вторинного струму і називається 

наведеним вторинним струмом. 

Побудову векторної діаграми навантаженого трансформатора починають із вектора 

робочого магнітного потоку Фm (див. рис. 1, б). Вектор струму холостого ходу І0 

утворює з вектором потоку Фm кут втрат α. Вектор е.р.с. Е1 і Е2 спрямований стосовно 

вектора потоку Фm під кутом 900 убік відставання. Струм І2 у загальному випадку не 

збігається по фазі з е.р.с. Е2, що створює її. При активно-індуктивному навантаженні 

вектор струму І2 повинен бути повернутим щодо вектора е.р.с. Е2 на кут Ψ2 у бік 

відставання. 

Вектор первинного струму І1 будується додаванням векторів, що зображують 

струм холостого ходу І0 і наведений вторинний струм І/
2. Причому вектор наведеного 

вторинного струму І/
2 спрямований протилежно вектору струму І2. Вектор підводимої 

до трансформатора напруги U1 будується геометричним додаванням трьох векторів: 1) 
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вектора напруги U/
1= - E1; 2) вектора спадання напруги на активному опорі первинної 

обмотки Uа1 = І1r1,  співпадаючого по фазі зі струмом І1; 3) вектора спадання напруги на 

індуктивному опорі первинної обмотки UL1 = І1x1, що випереджає струм І1 по фазі на кут 

90°. 

Нарешті, будують вектор вторинної напруги U2. Для цього з вектора е.р.с. Е2 

віднімають вектор активного І2r2 і індуктивного І2x2 спадання напруги у вторинній 

обмотці. З  векторної діаграми навантаженого трансформатора видно, що струми І1 і І2, а 

також напруги U1 і U2 зрушені по фазі відносно один одної на кут, близький до 1800. 

Якщо  збільшувати навантаження на трансформатор від нуля до номінальної, будуть 

зростати струми І2 і І1 і внутрішні спадання напруги І2r2 і І2x2. У результаті цього 

напруга на вторинній обмотці буде зменшуватися від U2х до U2н (рис.2). 

Рисунок 2 - Зовнішня характеристика трансформатора 

 

Процентна зміна напруги, що визначається при номінальному струмі  і                           

cosφ2 = 1, ΔU= (U2х - U2н)/U2н*100% в сучасних розподільчих  трансформаторах 

становить 2-3%. Трифазний трансформатор можна замінити трьома однофазними. Тому 

розглянуті вище процеси і векторна діаграма справедливі для будь-якої фази трифазного 

трансформатора. 

Втрати і к.к.д. трансформатора. Потужність, що віддається трансформатором, Р2 

менше підводимої, тому що частина її губиться в трансформаторі при роботі. Втрати в 

трансформаторі складаються із втрат у сталі Рст і міді Рм. Коефіцієнт корисної дії 

трансформатора η = Р2 /(Р2 +Рст +Рм)*100%. 

 Для зменшень втрат у сталі на вихрові струми і гістерезис сердечники 

трансформатора виготовляють із листової трансформаторної сталі, що містить до 5% 

кремнія. 

Втрати в сталі можуть бути визначені з досвіду холостого ходу трансформатора 

при номінальній первинній напрузі. При цьому корисна потужність Р2 = 0, a втрати міді 

первинної обмотки через малий струм можна не враховувати. Отже ваттметр покаже  

потужність Рх ≈Рст. 

Потужність втрат у міді обмоток залежить від навантаження трансформатора і 

визначається по формулі Рм= І/
1r1 + І/

2r2.  Для зниження цих втрат зменшують активні 

опори обмоток r1 і r2, збільшуючи до певної межі перетин мідного обмотувального 

проводу. 

Втрати в міді визначають із досвіду короткого замикання,   коли затискачі 

вторинної обмотки замкнені накоротко, а до первинної обмотки підведена така знижена 

напруга 5-6% номінального значення, при якій в обмотках встановлюються номінальні 

струми. Через малу напругу магнітна індукція і втрати в сталі при цьому будуть 
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незначними. У цьому випадку ваттметр W покаже потужність Рк≈Рм. Коефіцієнт 

корисної дії трансформатора залежить від його навантаження (рис. 3)  і досягає 98-99 %. 

Рисунок 3 - Залежність к.к.д. трансформатора від навантаження 

         Питання для самоперевірки: 

1. Як підключені обмотки трансформатора при режимі холостого ходу?  

2. Чому робочий магнітний потік відстає від струму намагнічування? 

3. Як підключені обмотки трансформатора при робочому режимі?  

4. Як будується векторна діаграма? 

5. Що показує зовнішня характеристика трансформатора? 

6. Від чого залежить к.к.д. трансформатора?  

 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 31-34). 

 

 

Тема 3.2 Автотрансформатори 

Мета: Ознайомити студентів з автотрансформаторами. 

 

Питання до теми: 

1. Будова автотрансформатора. 

2. Принцип дії автотрансформатора. 

 

 На відміну від звичайного трансформатора автотрансформатор замість двох 

ізольованих обмоток має одну, розділену на дві частини (рис. 4). До первинної обмотки 

із числом витків ω1 = ωАВ підводиться напруга U1. Вторинною обмоткою 

автотрансформатора є частина первинної із числом витків ω2 = ωАБ. 

В автотрансформаторі відбуваються ті ж процеси, що і в трансформаторі. Під дією 

синусоїдальної напруги U1 у первинній обмотці виникає змінний струм І1. 

Намагнічуюча сила І1ω1 цього струму збуджує в сердечнику змінний магнітний потік 

який наводить в обмотках е.р.с. Е1 і Е2. Напруга вторинної обмотки U2 пропорційна 

числу витків ω2. У понижувальному трансформаторі ω2<ω1. Тому напруга  U 2<U1, а 

струм І2 >І1. 
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Рисунок 4 - Схема автотрансформатора 

  

Розглянемо розподіл струмів в обмотках навантаженого автотрансформатора. По 

витках ω 2 протікають два струми: первинний І1  і вторинний І2. Ці струми, як і в 

трансформаторі (див. рис. 1, б), зрушені на кут, практично рівний 1800.  Тому 

результуючий струм на цій ділянці ІАБ= І2 - І1. Струм другої ділянки обмотки ІБВ = І1. 

Ясно, що ІАБ < ІБВ. Тому сполучену частину обмотки, тобто витки ωАБ виконують 

проводом меншого перетину. 

 Завдяки цьому автотрансформатор має менші розміри, масу і вартість, ніж 

трансформатор з тими ж номінальними даними. Ці переваги автотрансформатора 

зростають зі зменшенням різниці І2 - І1, тобто по мірі наближення коефіцієнта 

трансформації до одиниці. Тому автотрансформатори вигідно застосовувати в тих 

випадках, коли потрібно змінювати напругу в невеликих межах, загальний недолік 

автотрансформаторів — електричний зв'язок обмоток вищої і нижчої напруг. Ця 

особливість не дозволяє використовувати автотрансформатори для перетворення дуже 

високої напруги в низьку (наприклад, 6000 В в 220 В). Наявність електричного зв'язку 

обмоток у цьому випадку створює небезпеку для життя осіб, що працюють із 

автотрансформатором. 

          У пристроях провідного зв'язку застосовуються однофазні і трифазні 

автотрансформатори різних типів. У тому випадку, коли потрібно отримати кілька 

напруг, вторинна обмотка має кілька проміжних виводів. Для плавного регулювання 

напруги використовуються автотрансформатори, у яких число витків вторинної 

обмотки і вторинна напруга змінюються ковзним контактом. 

 

        Питання для самоперевірки: 

1. Чим відрізняється автотрансформатор від трансформатора? 

2. Переваги автотрансформатора? 

3. Принцип дії автотрансформатора? 

 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 34-35). 
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Тема 3.3  Дроселі насичення 

 

Мета: Ознайомити студентів з дроселями насичення. 

 

Питання до теми: 

1. Будова дроселів насичення. 

2. Принцип дії дроселів насичення. 

 

Дроселі насичення являють собою Ш-образний сердечник із двома обмотками 

(рис. 5). На крайніх стрижнях розміщається обмотка змінного струму ω~, що 

складається із двох рівних частин, звичайно з'єднаних послідовно. На середньому 

стрижні перебуває обмотка підмагнічування ω  (керуюча), що підключається до джерела 

постійної напруги. Обидві частини обмотки змінного струму з'єднують так, щоб їх 

змінні магнітні потоки Ф~, замикаючись по середньому стрижню, були спрямовані 

зустрічно. Завдяки цьому вони взаємно компенсуються і в обмотці підмагнічування не 

виникає змінна е.р.с. 

Рисунок 5 - Схема дроселя насичення 

 

Магнітний потік обмотки підмагнічування Ф–  розгалужується ні дві рівні частини 

і замикається по крайніх стрижнях. Отже, результуючий магнітний потік в крайніх 

стрижнях сердечника дроселя має дві складові: постійну, яка створюється струмом 

обмотки підмагнічування І_, і змінну, яка створюється змінним струмом І~. 

Магніторушійна сила  І~ω~ вибирається з таким розрахунками, щоб при 

відсутності струму підмагнічування крайні  стрижні дроселя перебували в режимі 

насичення. Тому зі збільшенням струму підмагнічування І_, а отже, і потоку Ф  

знижується змінний магнітний потік Ф~ у сердечнику дроселя. У  результаті 

зменшується індуктивність L= ω~Ф~/І~ обмотки змінного струму і її індуктивний опір 

хL = 2πfL. 

Навпаки, зі зменшенням струму підмагнічування І_ індуктивний опір ХL обмотки 

змінного струму збільшується. Таким чином, зміною струму підмагнічування І_ можна 

в досить широких межах регулювати реактивний опір дроселя насичення ХL. Дроселі 

насичення широко застосовуються для автоматичного регулювання напруги у 

випрямлячах зв'язку. 
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Трифазний дросель насичення, складається із шести замкнених сердечників з 

обмотками (рис. 6). Обмотки змінного струму 1 і 2 включаються в першу фазу, 3 і 4 — у 

другу фазу, 5 і 6 — у третю фазу. Обмотка підмагнічування охоплює стрижні всіх 

сердечників і є загальною для всіх трьох фаз ланцюга. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  6 - Конструкція і схема включення трифазного дроселя насичення 

 

При підвищенні струму підмагнічування індуктивний опір трьох обмоток 

змінного струму зменшується, а при його зменшенні — збільшується. У сучасних 

автоматизованих випрямних пристроях зв'язку застосовуються трифазні дроселі 

насичення з декількома обмотками підмагнічування. 

 

        Питання для самоперевірки: 

1. Який вигляд має сердечник дроселя насичення? 

2. Як називаються обмотки дроселя насичення і скільки їх? 

3. Принцип дії дроселя насичення? 

4. Будова трифазного дроселя насичення? 

 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 35-36). 

 

 

Змістовий модуль 4 Схеми випрямляючих пристроїв 

Тема 4.1 Робота випрямляючого пристрою на зустрічну е.р.с. 

Мета: Ознайомити студентів з впливом характеру навантаження на роботу схем 

випрямлення. 

 

Питання до теми: 

1. Принцип дії випрямляча. 

2. Діаграми випрямленої напруги та струму. 

      

         У процесі розгляду різних схем випрямлення передбачалося, що навантаження має 

тільки активний опір. Практично випрямляючі пристрої рідко працюють на чисто 
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активний опір, тому що в більшості випадків вони забезпечуються електричними 

фільтрами, що містять індуктивні і ємнісні ланки. Іноді саме навантаження містить 

елементи з індуктивністю (обмотки реле, дроселі і т.д.). Випрямляючі пристрої можуть 

працювати на зустрічну е.р.с., наприклад при заряді акумуляторних батарей. Можлива 

також робота випрямляючих пристроїв на змішане навантаження, що складається з 

активного опору, індуктивності і ємності. 

На рис. 7, а представлена схема однофазного двохнапівперіодного випрямляча при 

живленні батареї Б акумуляторів з е.р.с.  Е. Для регулювання зарядного струму 

послідовно з батареєю включений реостат R. 

 

Рисунок 7 - Схема випрямляча, що працює на зустрічну е.р.с. 

    Е.р.с. батареї Е спрямована протилежно напрузі випрямляча u0. Тому струм через 

діоди схеми може проходити в ті проміжки часу, коли u0   > Е. Протягом часу    t1—t2 

(рис. 6, б) струм проходить від точки а з позитивним потенціалом, через діод Д1, 

реостат R, батарею Б до точки 0. За другий напівперіод, в інтервалі t3—t4  коли u0 > Е, 

струм проходить від точки б через діод Д2, реостат R, батарею Б до точки 0. Таким 

чином, струми через діоди Д1 і Д2 проходять не протягом половини періоду, як при 

активному навантаженні, а тільки протягом частини напівперіоду. Тривалість 

проходження струму через вентилі характеризується кутом відсічення θ. 

      Кутом відсічення називається виражена в кутовому вимірі половина часу 

проходження струму через діоди. Зарядний струм батареї і0 має переривчастий 

(імпульсний) характер. Миттєве значення цього струму 

і0=(u0—E)/R.                                                  (2) 

       Зі збільшенням е.р.с. Е зменшується тривалість роботи вентилів, тобто кут 

відсічення θ. У результаті погіршується використання вентилів за струмом, зростають 

теплові втрати в обмотках трансформатора. Щоб випрямлений струм був неперервним, 

у ланцюг навантаження включають дросель. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Приведіть схему випрямляча, який працює на зустрічну ЕРС. 

2. Для чого призначений реостат? 

3. Поясніть роботу схеми за допомогою діаграми напруги та струмів. 

4. Що характеризується кутом відсікання? 

 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 96-97). 
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Тема 4.2 Робота випрямляючого пристрою на навантаження ємнісного 

характеру  

Мета: Ознайомити студентів з впливом характеру навантаження на роботу схем 

випрямлення. 

 

Питання до теми: 

1. Принцип дії випрямляча. 

2. Діаграми випрямленої напруги та струму. 

 

Цей режим має місце при використанні конденсаторів як перший елемент фільтра, 

що згладжує (рис. 8, а). Напруга u0 на виході випрямляючого пристрою при 

відключеному   конденсаторі С показано на рис. 8,б. Конденсатор включений 

паралельно навантаженню, перебуває в зарядженому стані. Тому його вплив на роботу 

випрямляючого пристрою аналогічно зустрічній е.р.с. Різниця полягає в тому, що 

напруга UС на конденсаторі в процесі його заряду й розряду не залишається  постійною, 

як це має місце з батареєю акумуляторів. В інтервалі часу  t1—t2  напруга и'2 > и'с,  

конденсатор  заряджається, його напруга uс збільшується.  

 

 
Рисунок 8 Схема випрямляча, що працює на ємнісне навантаження 

 

  Струм i1, що протікає через вентиль Д1, дорівнює сумі струмів заряду конденсатора 

ic і струму навантаження i0. До моменту часу t2 конденсатор зарядиться до максимальної 

напруги, що дорівнює амплітуді напруги вторинної обмотки U2m, струм i1 припиниться. 

Після цього почнеться розряд конденсатора через опір навантаження R. Інтенсивність 

зниження напруги ис при розряді залежить від постійної часу ланцюга τ = RС. 

  Зі збільшенням τ конденсатор розряджається повільніше, тривалість часу t2—t3 

збільшується. У момент часу t3 відкривається вентиль Д2 і конденсатор знову 

заряджається до максимальної напруги. Таким чином, конденсатор періодично 

заряджається, коли напруга вторинної обмотки трансформатора більше напруги на 

конденсаторі, і частково розряджається на навантаження R, коли напруга вторинної 

обмотки, менше напруги конденсатора. Випрямлений струм проходить через вентиль у 

вигляді імпульсів протягом частини напівперіоду. 

 
 Питання для самоперевірки: 

1. Приведіть схему випрямляча, який працює на зустрічну ЕРС. 

2. Поясніть роботу схеми за допомогою діаграми напруги та струмів. 

 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 97-98). 
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Тема 4.3 Робота випрямляючого пристрою на навантаження ємнісного 

характеру  

Мета: Ознайомити студентів з впливом характеру навантаження на роботу схем 

випрямлення. 

Питання до теми: 

1. Принцип дії випрямляча. 

2. Діаграми випрямленої напруги та струму. 

 

       При індуктивному характері навантаження має активний опір R й індуктивність L 

(рис. 9, а). На рис. 9, б зображені криві випрямленої напруги и'0 і струму i'0 , коли 

однофазна двохнапівперіодна схема працює тільки на активний опір. При наявності 

індуктивності режим роботи схеми змінюється. З електротехніки відомо, що зміна 

струму в ланцюзі з індуктивністю приводить до появи е.р.с. самоіндукції 
dt

di
LеL  . 

    Зі зростанням струму індуктуєма е.р.с. спрямована назустріч струму, тобто 

перешкоджає його збільшенню. Зі зменшенням струму е.р.с. самоіндукції підтримує 

струм. Завдяки цьому струм у ланцюзі навантаження з індуктивністю (рис. 79, в) не 

зменшується до нуля, а змінюється більш плавно. При постійній індуктивності форми 

кривих випрямленого струму й напруги однакові. 

 

 

Рисунок  9 Схема випрямляча, що працює на індуктивне  навантаження 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Приведіть схему випрямляча, який працює на зустрічну ЕРС. 

2. Поясніть роботу схеми за допомогою діаграми напруги та струмів. 

3. Яка буде форма кривих випрямленої напруги та струму при постійній індуктивності? 

 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 98). 
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Змістовий модуль 5 Згладжувальні пристрої 

Тема 5.1  Робота фільтру з паралельно ввімкненою акумуляторною батареєю 

Мета: Ознайомити студентів з роботою фільтру з паралельно включеною 

акумуляторною батареєю. 

Питання до теми: 

1.Схеми фільтрів. 

2. Еквівалентні схеми фільтрів. 

3. Коефіцієнт фільтрації. 

 

      У сучасних електроживлячих установках широко застосовують буферний режим 

роботи акумуляторних батарей, при цьому акумуляторна батарея підключається 

паралельно випрямлячу (див. рис. 10,г). 

 

Рисунок  10 - Схеми згладжуючих фільтрів 

      Якщо батарея складається зі стаціонарних акумуляторів типу С або СК, то її опір 

постійному струму 

rб = 0,0046 n/N,                                             (3) 

      де   п — число послідовно з'єднаних акумуляторів у батареї; 

             N — номер індексу встановлених у батареї акумуляторів;  

            0,0046 - внутрішній опір акумуляторів типу С-1 або СК-1 постійному струму. 

      При розрахунку фільтрів із застосуванням акумуляторної батареї варто враховувати 

опори акумуляторної батареї і додаткових елементів шлейфа (струмопровідних шин, 

рубильників, запобіжників). У ряді випадків роблять наближений розрахунок, при 

якому загальний опір додаткових елементів приймають рівним 15 % опори батареї, а 

реактивні опори шлейфа батарей не враховують. У цьому випадку опір шлейфа батареї 

змінному струму 

rб~= 1,15rб = 1,15 • 0,0046n/Ν. 

 

Рисунок 11 - Еквівалентні схеми фільтрів 
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      Схему фільтра, представлену на рис. 10,а можна замінити еквівалентною схемою, 

зображеної на рис. 11, б.  

      Змінна складова випрямленого струму І1 після дроселя майже повністю замикається 

через малий внутрішній опір батареї. Зневажаючи змінним струмом, що відгалужується 

на опір навантаження, коефіцієнт фільтрації для першої гармоніки в розглянутій схемі 

можна виразити в такий спосіб: 
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Індуктивність дроселя, що згладжує, фільтра: 
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 .                                          (5) 

Приклад. Визначити індуктивність дроселя фільтра, що згладжує, до випрямляча, 

зібраного по  трифазній мостовій схемі. Буферна акумуляторна батарея складається з 12 

послідовно з'єднаних акумуляторів типу СК-2. Коефіцієнт фільтрації для основної 

гармоніки Кф1=150. 

       Опір батареї змінному струму: 

rб~= 1,15rб = (1,15 *0,0046n)/Ν= (1,15 * 0,0046*12)/2=0,0317 Ом. 

       Частота основної гармоніки для трифазної мостової схеми f1 = 300 Гц. 

       Індуктивність дроселя, що згладжує: 
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    По індуктивності й струму навантаження визначають розміри магнітопровода, 

число витків і переріз провода обмотки дроселя. 

          Питання для самоперевірки: 

1. Приведіть еквівалентну схему фільтру. 

2. Поясніть роботу схеми. 

3. Приведіть формулу для коефіцієнта фільтрації першої гармоніки та поясніть її 

складові. 

4. Формула індуктивності згладжуючого дроселя фільтру. 

5. Приведіть схеми згладжуючих фільтрів та поясніть вмикання їх елементів. 

  

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 107-108). 
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Змістовий модуль 6 Стабілізатори і регулятори напруги та струму 

Тема 6.1  Стабілізатори напруги із дроселями насичення, із кремнієвими 

стабілітронами, транзисторні 

Мета: Ознайомити студентів з стабілізаторами напруги із дроселями насичення, із 

кремнієвими стабілітронами, транзисторними. 

 

Питання до теми: 

1. Стабілізатори напруги із дроселями насичення. 

2. Стабілізатори напруги із кремнієвими стабілітронами. 

3. Транзисторні стабілізатори напруги.  

 

       Стабілізатори напруги із дроселями насичення. Автоматична стабілізація напруги із 

дроселями насичення використовується у випрямляючих пристроях типів ВУ, ВУК, 

ВУЛС й інших, призначених для електроживлення апаратури зв'язку. 

       На рис. 12 зображена принципова схема стабілізованого однофазного випрямляча із 

дроселем насичення. Обмотка змінного струму ω~ дроселя включена послідовно з 

первинною обмоткою ω1 силового трансформатора Тр. Обмотка підмагнічування  

одержує постійний струм І_ від малопотужного випрямляча, що входить до складу 

автоматичного пристрою АУ. До автоматичного пристрою підводиться змінна вхідна 

напруга Uc і постійна вихідна U0. Напруга Uс розподіляється між обмотками ω1 й ω~ 

пропорційно їхнім повним опорам. У сталому режимі випрямлена напруга U0 

залишається незмінною. Зі зміною вхідної напруги або струму навантаження АУ 

автоматично змінить струм підмагнічування І_ дроселя ДрН таким чином, щоб 

відновити колишнє значення випрямленої напруги U0. Наприклад, зі збільшенням 

вхідної напруги АУ, одержавши підвищену випрямлену напругу U0 , зменшить струм 

підмагнічування в обмотці  ω_ дроселя. У результаті збільшиться повний опір обмотки  

дроселя, знизиться напруга на первинній обмотці ω 1 трансформатора Тр, відновиться 

випрямлена напруга  U0. 

       Дросельні регулятори напруги прості, надійні в роботі й забезпечують стабілізацію 

напруги при значних потужностях, к.к.д. їх досить високий, тому що вони споживають 

головним чином реактивну потужність. Разом із цим дросельні регулятори напруги 

зменшують коефіцієнт потужності електроживлячої установки (за рахунок 

індуктивності дроселя), трохи спотворюють форму  кривої  змінної  напруги. 

Промисловість випускає окремі стабілізатори напруги із дроселями насичення. Їх 

позначають буквами СТС або СОС (стабілізатори трифазні або однофазні сухі). Вхідна 

напруга цих стабілізаторів - 220 або 380 В, вихідна напруга - 220 або 380 В, потужність - 

від 2,6 до 100 кв*А. 

 

Рисунок  12 - Схема дросельного стабілізатора напруги 
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       Стабілізатори напруги із кремнієвими стабілітронами. Стабілітронами називають 

діоди, які застосовуються для стабілізації напруги. Найбільше поширення одержали 

кремнієві стабілітрони, що мають велику стійкість до теплового пробою. 

     Розглянемо вольт-амперну характеристику кремнієвого стабілітрона. Для стабілізації 

напруги звичайно використовується ділянка АВ цієї характеристики, коли до 

стабілітрона підводиться зворотна напруга. При напрузі UA починається електричний 

пробій p-n-переходу. Цій напрузі відповідає мінімальний струм стабілізації Іmin. 

Зворотній напрузі UB відповідає максимальний струм стабілізації Імах і найбільша 

припустима потужність у стабілітроні Рмах = UвІмах. При напругах більше Uв ,потужність, 

що виділяється в стабілітроні, перевищує встановлену межу. У результаті електричний 

пробій переходить у тепловий і наступає руйнування р-n-переходу. 

 

 

 

 

Рисунок 13- Схема і характеристика стабілізатора напруги з кремнієвим стабілітроном 

       Таким чином, в області електричного пробою (на ділянці АВ вольт-амперної 

характеристики) кремнієві стабілітрони не перегріваються вище припустимої 

температури й не виходять із ладу. Причому, напруга пробою залишається майже 

постійною в умовах, коли зворотний струм міняється від Imin до Іmах. Саме ця властивість 

кремнієвих діодів використовується для стабілізації напруги. На рис. 13, а  наведена 

схема найпростішого стабілізатора напруги із кремнієвим стабілітроном. 

      Стабілізатор складається із кремнієвого стабілітрона Д и резистора R0, включених 

послідовно. Навантаження опором Rн включаються паралельно стабілітрону. На рис. 13, 

б представлена характеристика, що  виражає залежність вихідної напруги UВЫХ 

стабілізатора від вхідної напруги UBX. При напрузі Uвх min починається електричний 

пробій р-n-переходу стабілітрона Д. На виході стабілізатора встановлюється напруга 

Uвых min. Зі збільшенням вхідної напруги від UBXmin до UBХmax зростає струм кремнієвого 

стабілітрона від Іmіп до Imax. Вихідна напруга при цьому міняється незначно від UBых min 

до Uвых mах. Номінальна вхідна напруга UвхHOM відповідає точці Б, розташованій на 

середині робочої ділянки АВ характеристики стабілітрона. Зміні вхідної напруги ΔUBX = 

UBXmах — Uвхном буде відповідати незначна зміна вихідної напруги   ΔUвых = Uвых max — 

Uвых ном. 

       Опір резистора R0 вибирається з таким розрахунком, щоб  при напрузі UBX max струм 

кремнієвого стабілітрона не перевищував задану межу, за якою відбувається тепловий 

пробій і псування стабілітрона. Промисловість випускає кремнієві стабілітрони на 

напруги від 3,7 до 100 В. 

       Для збільшення стабілізованої напруги стабілітрони включають послідовно. 

Паралельне з'єднання стабілітронів не застосовується, тому що неможливо підібрати 

стабілітрони із однаковими вольт-амперними характеристиками. Тому при 

паралельному включенні працює тільки один стабілітрон, у якого електричний пробій 

наступає раніше. Необхідно відзначити, що крива вольт-амперної характеристики 

кремнієвого діода має різкий злам при прямій напрузі 1—1,5 В. Тому кремнієві діоди 

можна використовувати для стабілізації малих напруг. У цьому випадку їх включають у 

прямому напрямку по аналогічних схемах. 
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      Спадання напруги на кремнієвому стабілітроні залежить від температури 

навколишнього середовища. Зі збільшенням температури зворотне спадання напруги 

збільшується, а пряме - зменшується. Отже, кремнієві стабілітрони, включені у 

зворотному напрямку, мають позитивний температурний коефіцієнт напруги (ТКН), а ті 

ж стабілітрони, включені в прямому напрямку - негативний температурний коефіцієнт 

напруги. 

      Щоб виключити температурні зміни вихідної напруги стабілізатора, у його схему 

включають кілька кремнієвих стабілітронів. Одна їхня частина включається у 

зворотному напрямку й має позитивний ТКН, а інша частина - у прямому напрямку й 

має негативний ТКН. Для повної компенсації позитивного ТКН одного стабілітрона 

необхідно включати послідовно кілька стабілітронів у прямому напрямку, що мають 

негативний ТКН (рис. 14). 

 

Рисунок  14 - Схема стабілізатора з компенсацією температурного коефіцієнта наруги 

 

Рисунок 15 - Мостова схема стабілізатора напруги 

Крім найпростіших схем стабілізаторів напруги із кремнієвими стабілітронами, 

застосовуються й більш складні схеми. У мостову схему стабілізатора напруги (рис. 15) 

входять опори резисторів R1, R2, R3 і кремнієвий стабілітрон КС. Вхідна напруга, 

подається на одну діагональ моста, стабілізована напруга знімається з іншої діагоналі. 

Вихідна напруга стабілізатора 

Uвых =  UКС – UR3,                                         (6) 

де   UКС -напруга   на кремнієвому стабілітроні;  

         UR3 — напруга на резисторі. 

Із графіків напруг UKC, UR3 й Uвых (рис. 16) видно, що вихідна напруга стабілізатора 

залишається  практично постійною при зміні   вхідної  напруги   від    UBx min   до Uвх max. 
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Рисунок 16 - Графіки напруги в мостовій схемі стабілізатора 

 Коефіцієнт стабілізації мостової схеми значно вище, ніж найпростішої схеми (див.               

рис. 11). 

      Кремнієві стабілітрони використовують не тільки для безпосередньої стабілізації 

напруги різних джерел живлення. У ряді випадків вони застосовуються для одержання 

опорної (тобто певної, незмінної) напруги. Тому кремнієві стабілітрони  називають 

також опорними діодами. 

       Транзисторні стабілізатори напруги. Функціональна схема транзисторного 

стабілізатора (рис.17) складається з керуючого елемента УЭ, підсилювача постійного 

струму УПТ і виконавчого елемента ИЭ. Керуючий елемент УЭ включається паралельно 

навантаженню й має схему порівняння. Тут порівнюються напруга αUвыx (α — 

коефіцієнт розподілу вихідної напруги) з опорною (еталонною) напругою Uэт. Напруга 

на виході керуючого елемента дорівнює різниці цих напруг, тобто αUвых — Uэт. 

Рисунок  17 - Функціональна схема транзисторного стабілізатора напруги 

Підсилювач постійного струму УПТ призначений для підвищення чутливості 

стабілізатора. Він підсилює різницю напруг, що впливає на виконавчий елемент схеми 

ИЭ. В результаті змінюється опір виконавчого елемента, включений послідовно з 

опором навантаження RH. Опір виконавчого елемента автоматично збільшується зі 

зростанням вхідної напруги або опору RH і зменшується при зниженні вхідної напруги 

або зменшенні опору навантаження Rн. Завдяки цьому підтримується практично 

постійною вихідна напруга стабілізатора як при коливанні вхідної напруги, так і при 

зміні струму навантаження.  

       У найпростішому транзисторному стабілізаторі напруги (рис. 18, а) в якості 

керуючого елементу використовується міст, що складається з резисторів R1, R2, R3 і 

кремнієвий стабілітрони Д. До діагоналі моста аб прикладена вихідна напруга 

стабілізатора Uвых, а до діагоналі вг приєднана ділянка емітер — база транзистора Т2. 

Транзистор Т2 виконує роль підсилювача постійного струму, а транзистор Т1 — 

виконавчого елемента стабілізатора. Опір ділянки емітер — колектор виконавчого 

транзистора Т1 включено послідовно в ланцюг навантаження RH. Резистор R4 

включений у ланцюг колектора транзистора Т2. Тому зі зміною струму колектора 

транзистора Т2 будуть змінюватися спадання напруги на резисторі R4 і потенціал бази 

транзистора Т1 щодо його колектора і емітера. 
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       Розглянемо процес стабілізації при зменшенні вхідної напруги Uвх. Вихідна напруга 

Uвых стабілізатора при цьому спочатку знизиться. У результаті зменшаться спадання 

напруги U2 = αUвых і напруга Uвг на ділянці емітер — база транзистора Т2. 

      Зменшення напруги Uвг знизить струм у ланцюзі колектора транзистора Т2, у 

результаті чого зменшуються падіння напруги на резисторі R4 і потенціал бази 

виконавчого транзистора Т1 щодо колектора. Різниця потенціалів між емітером і базою 

транзистора Т1 збільшується. У результаті зменшиться опір ділянки емітер — колектор 

цього транзистора, а напруга на навантаженні Rн відновиться приблизно до 

номінального значення. Зі збільшенням вхідної напруги Uвх напруга Uвг, струм 

колектора транзистора  Т2 і падіння напруги на резисторі R4 збільшаться, а напруга між 

емітером і базою транзистора Т1 зменшиться. 

Рисунок 18 - Схема транзисторних стабілізаторів напруги 

 

 У результаті опір ділянки емітер-колектор транзистора Т1 збільшиться, а напруга на 

навантаженні зменшиться, наближаючись до свого номінального значення. 

Аналогічним чином стабілізується вихідна напруга зі зміною опору навантаження Rн. 

Транзисторні стабілізатори напруги, виконані за розглянутою схемою, мають невисоку 

точність стабілізації напруги й малу вихідну потужність.                                             

      Вдосконалена схема транзисторного стабілізатора напруги (рис. 18, б) від 

розглянутої вище схеми відрізняється наступним. Для підвищення стабільності 

еталонної напруги Uэт послідовно із кремнієвим стабілітроном Д1 включений 

германієвий діод ГД. При цьому позитивний температурний коефіцієнт напруги 

кремнієвого стабілітрона компенсується негативним температурним коефіцієнтом 

германієвого діода. Підсилювач постійного струму має два каскади (транзистори Т4 і 

Т3). Завдяки цьому збільшується коефіцієнт підсилення підсилювача, підвищується 

чутливість стабілізатора напруги. Підсилювач постійного струму одержує підвищену 

стабілізовану напругу від додаткового джерела напруги Uдоб. Стабілізована напруга 

виникає на кремнієвому стабілітроні Д2, у ланцюг якого включений обмежувальний 

опір RО. Таке живлення поліпшує роботу підсилювача постійного струму і якість  

стабілізації напруги.      

       Для підвищення потужності виконавчий елемент схеми складений із двох 

паралельно включених транзисторів Т1 і Т2. Резистори R5 й R6 включені в ланцюгах 

емітерів для рівномірного розподілу струмів між цими транзисторами. Бази 

транзисторів Т1 і Т2 з'єднуються  з емітером транзистора Т3. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Вкажіть призначення стабілізаторів напруги. 

2. Приведіть схему та поясніть роботові дросельного стабілізатора напруги. 
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3. Переваги дросельних стабілізаторів напруги. 

4. Недоліки дросельних стабілізаторів напруги. 

5. Приведіть схему та поясніть роботові стабілізатора напруги з кремнієвими стабілітронами. 

6. Приведіть вольт-амперну характеристику кремнієвого стабілітрона. 

7. Вкажіть область застосування кремнієвих стабілізаторів. 

8. Приведіть функціональну схему транзисторного стабілізатора напруги та поясніть 

призначення блоків. 

9. Вкажіть переваги транзисторних стабілізаторів напруги. 

 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с.111, 113-118). 

 

 

Змістовий модуль 7 Напівпровідникові перетворювачі постійної напруги  

      Тема 7.1 Типи напівпровідникових перетворювачів,  інвертори. 

Робота схем.     

Мета: Ознайомити студентів з типами напівпровідникових перетворювачів напруги,  

інверторами. 

Питання до теми: 

1. Транзисторні перетворювачі. 

2. Тиристорні перетворювачі. 

3.  Інвертори. 

     

        У сучасних електроживлячих установках  пристроїв  зв'язку широко 

використовуються напівпровідникові прилади, які перетворюють постійний струм 

однієї напруги в постійний струм іншої напруги, а також постійний струм у змінний. 

Перетворювачі першого типу  одержали  назву конверторів,   а здійснюваний ними 

процес перетворення електричної енергії - конвертування. Перетворювачі другого типу 

називаються інверторами, а виконуване ними перетворення електричної енергії - 

інвертуванням. Напівпровідникові перетворювачі обох типів дозволяють живити нові 

пристрої зв'язку від існуючих електроживлячих установок й у деяких випадках більш 

раціонально здійснювати резервування електроживлення. Так, напівпровідникові 

перетворювачі постійного струму дозволяють живити від одного базового джерела 

струму (звичайно з напругою 24 В) велику кількість різних пристроїв зв'язку, що 

вимагають для своєї роботи окремих джерел постійного струму з різними напругами.                                    

       Напівпровідникові перетворювачі, будучи повністю статичними пристроями з 

невеликими габаритними розмірами, дуже надійні в роботі й майже не мають потреби в 

обслуговуванні. Вони практично миттєво включаються в роботу й мають високий к.к.д, 

а також великий строк служби.                                                          

         Транзисторні перетворювачі. У транзисторному перетворювачі постійного струму 

джерело струму - акумуляторна батарея Б живить транзисторний генератор Г, що 

виробляє змінний струм частотою 350—400 Гц. Трансформатор Тр підвищує напругу 

генератора до необхідного значення. Далі змінний струм генератора випрямляється  

схемою випрямлення ВР на напівпровідникових вентилях й отриманий після 

випрямлення пульсуючий струм згладжується фільтром Ф. В результаті на виході 
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перетворювача - постійний струм при необхідній напрузі (тобто перетворювач є 

своєрідним трансформатором постійного струму).                                                                                            

       Останнім часом частоти генераторів Г тут і у наступних схемах напівпровідникових 

перетворювачів постійного струму іноді підвищують до десятків кілогерців, що дає 

можливість зменшити габарити трансформаторів, а також знизити параметри ємностей 

й індуктивностей фільтрів. Описана функціональна  схема може мати різні практичні 

виконання, але найбільшого поширення отримала принципова схема 

напівпровідникового транзисторного перетворювача із самозбудженням (рис. 19, а).    

Двотактний    блокінг-генератор зібраний на транзисторах Т1 і Т2, включених за схемою 

із загальним емітером.  Емітер і колектори транзисторів включені на дві половини 

обмотки ІІ трансформатора Tp1, а бази — на дві половини обмотки І. Як і у будь-якому 

електронному генераторі, у цій схемі генерація забезпечується за рахунок позитивного 

зворотного зв'язку між ланцюгами колекторів і баз,  що здійснюється через обмотки І й 

ІІ трансформатора Tp1.  

Рисунок 19 - Схеми двохтактних транзисторних перетворювачів з самозбудженням 

 

Обидва транзистори працюють у режимі перемикання, тобто вони по черзі 

відкриваються, переходячи в стан насичення, і закриваються. Подільник напруги R1—

R2 забезпечує запуск перетворювача в момент включення живлення, тому що із 

середньої точки його подається мінус на бази транзистора. Конденсатор С1 згладжує 

піки напруги, які можуть виникати в періоди перемикання транзисторів. Індуктуємий в 

обмотці ІІІ тимчасовий струм  випрямляється однофазною мостовою випрямною 

схемою ВР й одержуваний пульсуючий струм згладжується фільтром, що  складається із 

дроселя Др і конденсаторів С2 і С3. 

      У перетворювачах із самозбудженням частота й форма кривої змінної напруги, а 

також вихідна напруга залежать від зміни навантаження, підключеного до вихідних 

затисків, так при цьому міняється режим роботи генератора. Внаслідок цього 

перетворювачі із самозбудженням застосовуються тільки при невеликих потужностях 

навантаження (приблизно до 50 Вт) або при постійному навантаженні. 

      Для роботи на змінне навантаження потужністю більше 50 Вт використовується 

транзисторний перетворювач, зібраний за схемою з задающим генератором (рис. 19, б). 

Генератор, зібраний по cxeмі із самозбудженням, виконує роль генератора, що задає, з 

виходу якого напруга змінного струму подається на вхід підсилювача потужності. Сам 

генератор розраховується на невелику потужність достатню тільки для того, щоб 

забезпечити нормальну роботу підсилювача. Цей підсилювач потужності двотактного 

типу складається з транзисторів ТЗ і Т4, включених за двотактною схемою із загальною 
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базою, і вихідного трансформатора Тр2. У підсилювачі потужності так само, як у 

генераторі, транзистори працюють у режимі перемикання,  тобто вони пропускають 

струм по черзі — у той час як один відкритий і перебуває в стані насичення, інший 

закритий, потім навпаки й т.д. Струм, підсилений підсилювачем, випрямляється й 

згладжується фільтром, як й у попередній схемі. 

      Тиристорні перетворювачі. До складу тиристорного перетворювача (рис. 20, а) 

входять: керуючий генератор (мультивібратор) М, тиристори Д1 і Д2, так званий 

комутуючий конденсатор С, дросель Др, диференціальний трансформатор Тр, випрямна 

схема ВР і фільтр Ф. Первинна обмотка трансформатора розділена на дві рівні частини. 

  Мультивібратор М генерує й подає на керуючі електроди тиристорів Д1 і Д2 

короткочасні імпульси протилежної полярності. У першу половину періоду струму 

мультивібратора на тиристорі Д1 буде плюс, а на Д2 — мінус. У другу половину періоду 

полярності змінюються. При одержанні плюсового керуючого імпульсу Д1 

відкривається і через нього протікає сума струмів і1 в верхній напівобмотці І 

трансформатора й iС1  заряду конденсатора С. Струм i1 індуктує у нижній напівобмотці 

ІІ е.р.с., рівну е.р.с. в обмотці І, але протилежну за знаком. У результаті конденсатор С 

заряджається до напруги, рівної подвоєній напрузі джерела живлення, тобто до Uc = 

2Uб. 

 
Рисунок 20 - Схеми двохтактного тиристорного перетворювача 

 

      Коли наступний керуючий імпульс відкриває тиристор Д2, до тиристора Д1 

прикладається зворотна анодна напруга  2Uб. Розрядний струм комутуючого 

конденсатора С, спрямований назустріч прямому струму тиристора   Д1,   припиняє   

його  й  замикає цей тиристор.  Керуючі властивості тиристора Д1  відновлюються, і він 

може бути включений знову тільки повторним керуючим імпульсом. Струм через 

тиристор, що відкрився тепер, Д2 визначається струмом i2 у напівобмотці ІІ й струмом 

іС2 у конденсаторі С, що починає перезаряджатися до напруги Uc= 2Uб із протилежною 

полярністю. 

      Далі знову відкривається тиристор Д1  і  процес повторюється. У результаті 

періодичної зміни струмів у напівобмотках І й ІІ в обмотці ІІІ наводиться змінний 

струм, що далі випрямляється випрямною схемою ВР і згладжується фільтром Ф. Таким 

чином, на виході перетворювача створюється постійний струм при напрузі Uн. Дросель 

Др обмежує струм батареї в ті дуже короткі проміжки часу, коли обидва тиристори 

відкриті одночасно. 

      Застосовуються також тиристорні перетворювачі, зібрані за мостовою схемою (мал. 

20, б). На цій схемі для спрощення не показані мультивібратор і дроти, що з'єднують 

його з тиристорами, а виводи керуючих електродів тиристорів позначені кружочками. 

Робота схеми проходить у такий спосіб. Спочатку керуючі імпульси від 
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мультивібратора надходять одночасно на тиристори Д1 і Д4. Тиристори відкриваються й 

через них протікає струм в обмотку І трансформатора Тр. Крім того, комутуючий 

конденсатор С1 зарядиться до напруги джерела струму Б. Через половину періоду 

мультивібратор пошле керуючі імпульси на тиристори Д2 і Д3 і вони відкриваються, але 

в цей момент позитивні потенціали на аноді й катоді тиристора Д1, створені спільною 

дією батареї Б и конденсатора С1, зрівняються й він закриється. 

     Аналогічно зрівняються негативні потенціали на аноді й катоді тиристора Д4 і цей 

тиристор також закриється. Через половину періоду струму мультивібратора знову 

відкриються тиристори Д1 і Д4 і закриються тиристори Д2 і Д3. Така схема включення 

пар тиристорів буде відбуватися під час всієї роботи перетворювача.  

      При цьому через обмотку  І трансформатора Тр будуть проходити імпульси струму 

протилежних напрямків, які будуть індуктувати змінний струм в обмотці ІІ. Цей 

змінний струм випрямляється випрямною схемою ВР і згладжується фільтром (Др2, С2 і 

С3). Напівпровідникові перетворювачі постійного струму часто доповнюються 

стабілізаторами вихідної напруги.                               

     Поряд з описаними вище конверторами щодо більших потужностей, на практиці 

також застосовують конвертори невеликої потужності, дія яких ґрунтується на принципі 

роботи компенсаційних імпульсних стабілізаторів напруги. 

     Інвертори. Термін «інвертор» у перекладі означає перетворювач, однак на практиці 

цю назву застосовують тільки до відносно потужних статичних перетворювачів 

постійного струму в змінний. Подібні перетворювачі одержують останнім часом широке 

поширення для резервування електроживлення пристроїв зв'язку. 

     У всіх розглянутих вище перетворювачах постійного струму їхні ліві частини по суті 

діла і є інверторами, тому що перетворюють постійний струм у змінний. Однак у цих 

перетворювачах отриманий змінний струм зараз же знову перетвориться в постійний, 

внаслідок чого до форми його кривої й особливо до частоти високих вимог не 

пред'являється. Крім того, і потужності таких перетворювачів звичайно бувають 

невисокі. Якщо ж виникає необхідність в одержанні змінного струму щодо великої 

потужності зі стабільною частотою 50 Гц і формою кривої, близької до синусоїдальної, 

то схему інвертора доводиться ускладнювати, доповнюючи її різними коригувальними, 

стабілізуючими і захисними приладами. 

     Найпростіша структурна схема інвертора для перетворення постійного струму 

акумуляторної батареї Б у однофазний змінний струм 220 В, 50 Гц показаний на рис. 21.  

Рисунок 21 - Структурна схема інвертора 

 

Добре стабілізований по частоті мультивібратор М створює керуючі імпульси, які  

підсилюються підсилювачами Ус1 і Ус2 і подаються поперемінно на керуючі електроди 

потужних тиристорів Д1 і Д2. У першу половину періоду відкривається тиристор Д1, 

внаслідок чого струм батареї проходить через обмотки 1 і 2 трансформатора Тр. В другу 
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половину періоду тиристор Д1 закривається, а тиристор Д2 відкривається, внаслідок 

чого струм батареї проходить через обмотки 3 і 4 трансформатора Тр. При цьому у 

вторинній обмотці 5 трансформатора Тр індуктується змінний струм частотою 50 Гц. 

Напруга на вихідних затискачах інвертора стабілізується за допомогою 

ферорезонансного стабілізатора ФРС. Комутуючий конденсатор С1 і комутуючий 

дросель Др1 сприяють перемиканням тиристорів у моменти подачі керуючих імпульсів. 

Діоди Д3 і Д6, включені послідовно з тиристорами Д1 і Д2, також сприяють надійній 

комутації тиристорів. Діоди Д4 і Д3 забезпечують повернення реактивної енергії 

індуктивного навантаження й комутуючого дроселя Др1 у живильне джерело струму й 

тим самим підвищують к.к.д. всієї установки. При роботі потужного інвертора виникає 

багато змінних складових з різними частотами не тільки на його виході, але й у 

постійному струмі живлення, одержуваному інвертором від батареї Б. Оскільки від цієї 

батареї звичайно одержують живлення й деякі пристрої телефонного зв'язку, 

проникнення змінних складових токів інвертора в батарею, а через неї й у ланцюг 

живлення пристроїв зв'язку небажано. Тому в колі живлення інвертора від батареї Б  

включається захисний фільтр, що складається із дроселя Др2 і конденсатори С2. 

     Звичайно до складу інверторних установок входять також не показані на малюнку 

прилади, що забезпечують автоматичне включення й вимикання установок залежно від 

виникаючої в процесі експлуатації потреби. 

  
 Питання для самоперевірки: 

 

1. Вкажіть загальні відомості про напівпровідникові перетворювачі. 

2. Приведіть функціональну схему напівпровідникового перетворювача та поясніть 

призначення блоків. 

3. Поясніть роботу двотактного транзисторного перетворювача з самозбудженням. 

4. Поясніть роботу тиристорного перетворювача. 

5. Загальні відомості про інвертори. 

6. Приведіть схему інвертора та поясніть її роботу. 

 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с122-127). 
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Змістовий модуль 8 Електрохімічні джерела струму 

Тема 8.1   Гальванічні елементи 

 
Мета: Ознайомити студентів з гальванічними елементами. 

 

Питання до теми: 

1. Принцип дії гальванічних елементів. 

2. Явище поляризації. 

3. Ємність і саморозряд гальванічних елементів. 

      

     Принцип дії. Гальванічні елементи - хімічні джерела електричної енергії, що 

одержали широке поширення в багатьох галузях народного господарства. Під час 

розряду в гальванічному елементі відбувається необоротний процес перетворення 

хімічної енергії в електричну, витрачаються його активні речовини. Тому розряджений 

гальванічний елемент робиться непридатним. 

      Гальванічний елемент будь-якого типу складається із двох різнорідних електродів 

(провідників першого роду), розділених шаром електроліту. Між цими електродами 

виникає різниця потенціалів, що залежить від матеріалу електрода й складу електроліту. 

     Сутність електрохімічних процесів, що виникають у гальванічних елементах,   

пояснимо на прикладі роботи елементу Вольта (рис.22), який складається з посудини з 

водним розчином кислоти й двох електродів: цинкового й мідного. Цинковий електрод в 

електроліті розчиняється. Під дією хімічних сил в електроліт переходять іони цинку 

Zn++. Іони, з'єднуючись із негативними іонами кислотного залишку S04 ¯ ¯, утворять 

молекули цинкового купоросу ZnS04. При цьому порушується електрична нейтральність 

електроліту - він заряджається позитивно. Вільні валентні електрони цинку 

залишаються на електроді, і він здобуває негативний заряд. 

      В області зіткнення цинкового електрода з електролітом утвориться електричне 

поле. Сили електричного поля спрямовані протилежно хімічним силам, тобто 

перешкоджають розчиненню цинку. Якщо ланцюг розімкнутий, то хімічні сили 

врівноважуються силами електричного поля й процес розчинення цинку швидко 

припиняється. Між цинковим електродом й електролітом виникає певна різниця 

потенціалів, що називається електродним потенціалом металу. Електродний потенціал 

цинку Е = -0,76 В. Мідний електрод нейтралізує частина іонів водню електроліту, 

віддаючи їм вільні електрони. Тому він отримує позитивний потенціал Е = +0,34 В. 

Отже, е.р.с. елемента Вольта   Е = EСu—EZn= 0,34— (—0,76) = 1,1  В. 

      При замиканні зовнішнього ланцюга валентні електрони цинку почнуть 

переміщатися по провіднику r до мідного електрода. Електричне поле між цинковим 

електродом й електролітом послабиться, порушиться рівновага електричних і хімічних 

сил. Під дією останніх відновиться процес розчинення цинку, переміщення іонів цинку 

й водню до мідного електрода, а іонів кислотного залишку - до цинкового. 

       Е.р.с. багатьох гальванічних елементів порівняно невелика: 1,2-1,7 В. Для 

одержання більшої напруги гальванічні елементи з'єднують послідовно. 

        Явище поляризації. Під час роботи елемента відбувається неперервний процес 

розчинення негативного електрода, а до позитивного електрода з електроліту підходять 

іони водню, які розряджаються на ньому. Молекули водню на позитивному електроді 

утворять непровідний шар. Це явище називається поляризацією елемента. У результаті 

поляризації збільшується внутрішній опір елемента й знижується його напруга. 
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      Для усунення поляризації до складу елемента вводять деполяризатори - речовини, 

багаті киснем, наприклад перекис марганцю. Деполяризатори перетворюють водень у 

воду й звільняють позитивний електрод від непровідного шару водню. 

      Ємність і саморозряд. Кількість електрики, яку можна одержати від елемента під 

час його розряду, називається його ємністю. Ємність виміряється в ампер-годинах і 

визначається по формулі: 

                                     Q = Iptp,                                                      (7) 

     де   Ір — струм розряду, А; 

            tp — час розряду, ч. 

      Ємність гальванічного елемента залежить від кількості закладених у нього активних 

речовин, розрядного струму, режиму розряду, температури електроліту й часу 

зберігання. Зі збільшенням розрядного струму погіршується процес деполяризації й 

активні речовини, закладені в елемент, використовуються не повністю. У результаті 

знижується ємність елемента. Перерви розрядного струму поліпшують процес 

деполяризації й сприяють збільшенню ємності. Зі збільшенням температури електроліту 

хімічні процеси в елементах протікають більш інтенсивно і ємність елементів  зростає.   

При занадто високих температурах відбувається висихання електроліту й зниження 

ємності. 

Рисунок 22 - Елемент Вольта 

 

Навіть при відключеному навантаженні в елементах відбувається саморозряд, 

тобто марна витрата його активних речовин. Саморозряд елемента викликається 

недосконалістю ізоляції між електродами й утворенням на негативному електроді 

місцевих гальванічних пар у місцях вкраплень в електрод сторонніх домішок. 

Саморозряд збільшується при установці елемента в сирому місці, і при забрудненні його 

пилом і брудом. 

           На кожному елементі вказується номінальна ємність, що відповідає певному, 

зазначеному заводом режиму розряду. Фактична ємність елемента залежить від умов 

розряду й звичайно відрізняється від номінальної ємності. 

        Істотною перевагою всіх гальванічних елементів є їхня портативність, простота в 

експлуатації й постійній готовності до дії. Однак область їхнього застосування 

обмежується неможливістю повторного заряду, порівняно високим внутрішнім опором і 

малим строком зберігання. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Принцип дії гальванічних елементів. 

2. Склад гальванічного елемента. 

3. Поясніть хімічні процеси в гальванічних елементах. 
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4. Поясніть явище поляризації в гальванічних елементах. 

5. Ємність і саморозряд  гальванічних елементів. 

6. Поясніть марганцево-цинкові та топ ливні елементи. 

 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с.45-49). 

 

 

 Тема 8.2  Установка і монтаж стаціонарних свинцевих  акумуляторних 

батарей 

 
Мета: Ознайомити студентів з установкою і монтажем стаціонарних свинцевих                       

акумуляторних батарей. 

Питання до теми: 

1. Установка і монтаж стаціонарних свинцевих акумуляторних батарей С та СК. 

2.  Установка і монтаж  закритих стаціонарних акумуляторів СН. 

 

     Стаціонарні акумулятори С і СК надходять із заводів у розібраному вигляді. 

Складання й з'єднання акумуляторів у батареї роблять на місці установки, тобто в 

акумуляторних приміщеннях. Батареї акумуляторів встановлюють на відкритих 

дерев'яних стелажах, які виготовляють із соснових пиломатеріалів 1-го сорту вологістю 

не більше 15 %. Стелажі складаються з поздовжніх лаг прямокутної форми, врізаних у 

поперечні бруси або стояка. Для збільшення міцності стелажів довжина поздовжніх лаг 

не повинна перевищувати 6 м. Стелажі можуть бути виготовлені не тільки з дерева, але 

й з металу. У всіх випадках вони повинні задовольняти вимогам ДСТУ. 

     По числу рядів акумуляторів у горизонтальній площині стелажі бувають однорядні й 

дворядні, а по числу ярусів — одноярусні й двох'ярусні. На двох'ярусних однорядних і 

дворядних стелажах (рис. 23, а) встановлюють акумулятори типів від СК-1 до СК-5 

включно. Більш важкі акумулятори розміщають на одноярусних стелажах (рис. 23, б). 

Дерев'яні стелажі встановлюють на опорні тумбочки 2 зі скляними ізоляторами 1. Після 

складання стелажі ретельно шпаклюють й фарбують електролітоупорною фарбою. 

Основні розміри стелажів залежать від типу встановлюваних акумуляторів і 

визначаються по спеціальній таблиці. 

      Посудини акумуляторів промивають дистильованою водою, протирають чистою 

ганчіркою й  встановлюють на поздовжні лаги стелажів за складеною схемою. Для 

ізоляції від землі під посудини кладуть ізолятори, що мають форму усіченого конуса. 

Більша основа конуса повинна прилягати до дна посудини. Для вирівнювання посудини 

між його дном й ізоляторами прокладають пластмасові шайби. На краї скляних посудин 

уздовж лаг кладуть рейки довжиною 2-2,5 м, на них проти кромок кожної посудини 

поміщають дерев'яні планки, на які прокладають шаблони позитивних і негативних 

пластин. Після цього встановлюються пластини. Вушка пластин повинні до відмови 

входити у вирізи шаблона, а пластини розташовуватися паралельно один одному. Після 

установки пластин між ними замість сепараторів тимчасово кладуть дерев'яні палички із 

сухої деревини.                         

      Позитивні пластини одного акумулятора й негативні іншого приварюють до 

свинцевої сполучної смуги. Зварювання роблять водневим або пропановим полум'ям за 
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допомогою пальника. Вушко пластини зачищають до блиску й захоплюють паяльними 

щипцями так, щоб скошені краї губок щільно прилягали до бічної поверхні сполучної 

смуги (рис. 24). При цьому утвориться ванночка (форма), що обмежує губками щипців 

2, вушком пластини 4 і бічною поверхнею сполучної смуги 7. 

 
Рисунок 23 - Стелажі для стаціонарних акумуляторів 

 

       Полум'ям пальника 1 оплавляють вушко пластини й відразу ж плавлять свинцевий 

пруток. Розплавлений свинець прутка повністю заповнює ванночку й після, остигання 

з'єднує смугу й вушко пластини в єдину форму. Після зварювання всіх пластин з 

посудин акумуляторів 5 знімають дерев'яні рейки 3 і планки 6, знімають шаблони. 

Потім  омметром перевіряють відсутність короткого замикання між блоками пластин.                                                     

     Між пластинами встановлюють сепаратори, а на одну з бічних негативних пластин— 

дві віджимні пластмасові пружини. Потім у посудини всіх акумуляторів заливають 

електроліт щільністю 1,18 г/см3. Рівень електроліту повинен бути вище верхніх країв 

пластин на 10—15 мм. Через 2—4 години після заливання, коли електроліт просочить 

активну масу пластин, свинцеві акумулятори ставлять на перший заряд. Він 

відрізняється від наступних зарядів особливим режимом, великою тривалістю й багато в 

чому визначає якість і строк роботи акумуляторної батареї. Це пояснюється тим, що при 

першому заряді відбувається формування пористих шарів активних речовин: двоокису 

свинцю РbО2 на поверхні позитивних пластин і губчатого свинцю Рb у комірках 

негативних пластин. Тому перший заряд називають формовочним. Для заряду 

використовують випрямлячі. Позитивний полюс батареї підключають до позитивного 

полюса випрямляча, а негативний полюс батареї - до негативного полюса випрямляча. 

      Перший заряд стаціонарних акумуляторів типів С и СК із позитивними пластинами 

світлого формування роблять у такий спосіб: заряд без перерви до досягнення батареєю 

4,5-кратної номінальної ємності, перерва 1 година; заряд тим же струмом до сильного 

газовиділення, перерва 1 година; заряд до сильного газовиділення, перерва 1 година и т. 

д. Перший заряд закінчується тоді, коли батареєю буде досягнута 9-кратна номінальна 

ємність. Зарядний струм при першому заряді не повинен перевищувати 7 А на кожну 

позитивну пластину типу И-1; 10 А - на пластину И-2; 18 А - на пластину И-4. 

Рисунок 24 - Зварювання пластин акумуляторів С та СК 

 

 Під час першого заряду вимірюють напругу, температуру й щільність електроліту 

кожного акумулятора. Результати записують до протоколу формування. Наприкінці 
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першого заряду напруга кожного акумулятора досягає 2,5—2,75 В, а щільність 

електроліту— 1,2—1,21 г/см3. Причому ці величини залишаються без зміни протягом 

останніх 2—3 годин заряду. Якщо в процесі заряду температура електроліту перевищує  

+40 °С, то знижують зарядний струм на першому етапі заряду (до першої перерви) і 

роблять додаткові перерви в наступних етапах заряду. Після закінчення формовочного 

заряду батарею піддають декільком тренувальним розряд - зарядам.  

 Розряд здійснюють струмом 10-годинного  режиму  до напруги 1,8В на один  

акумулятор.  При такому  першому  розряді   батарея повинна віддавати  не менш 

70 % номінальної ємності. Наступний (тренувальний) заряд виконують у такий спосіб: 

заряд струмом, рівним 6 А, на кожну одиницю індексу (6N) до напруги 2,4 В на один 

акумулятор, заряд струмом 3,6N  до досягнення сталості напруги не менш 2,5 В і 

щільності електроліту протягом 1 години. Після проведення трьох тренувальних розряд 

- зарядів батарея здобуває 100-процентну ємність і вводиться в експлуатацію. 

       Закриті стаціонарні акумулятори СН надходять із заводів у зібраному вигляді. 

Розпаковані акумулятори протирають, встановлюють на стелажі й з'єднують 

перемичками в батарею. Перемички приварюють полум'ям водневого або пропанового 

пальника. Після цього вигвинчують пробки й у посудини акумуляторів, заливають 

електроліт — водяний розчин сірчаної кислоти щільністю 1,18 г/см3. Електроліт 

повинен покривати запобіжний щиток на 65-60 мм. Через 3-4 години після заливання 

електроліту змонтована батарея включається на перший заряд. 

       Перший заряд акумуляторів СН роблять струмом 2 А на кожну одиницю номера. 

Наприклад, акумулятор СН-1 заряджають струмом 2 А, акумулятор СН-2 — струмом 4 

А и т.д. Заряд триває не менш 55 годин і закінчується при досягненні сталості напруги 

на акумуляторах і щільності електроліту протягом 2 годин. При цьому акумулятори 

повинні одержати не менш 75 % номінальної ємності. Напруга акумулятора наприкінці 

заряду повинна бути не менше 2,55 В. У процесі заряду необхідно вимірювати 

температуру електроліту в контрольних акумуляторах. У тому випадку, якщо вона 

перевищить 45 °С, потрібно знизити струм заряду в 2 рази. 

 Після першого заряду акумуляторну батарею піддають 4 —5 тренувальним циклам 

розряду-заряду. Розряд ведуть струмом 10-годинного розряду до напруги 1,8 В на 

акумулятор. Наступний заряд роблять струмом 4—8 А на кожну одиницю номера 

акумулятора до напруги 2,3—2,35 В. Після цього знижують зарядний струм в 2 рази й 

батарею заряджають доти, поки не буде досягнута сталість напруги й щільність 

електроліту протягом останніх 2 годин. По закінченні останнього тренувального циклу 

батарея здобуває 100-процентну ємність і здається в експлуатацію. Щільність 

електроліту зарядженого акумулятора СН становить 1,23 г/см3. Заряджені акумулятори 

закривають пробками зі спеціальним фільтром, кришку й посудину протирають 

ганчіркою, змоченою 10-процентним розчином нашатирного спирту. 
Питання для самоперевірки: 

1. Поясніть як установлюють в акумуляторному приміщенні акумулятори. Вимоги до 

установки. 

2. Поясніть як  проводять монтаж акумуляторів в акумуляторному приміщенні. 

 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с.66-69). 
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 Тема 8.3 Свинцеві акумулятори серії С, СК, СЗ, СЗЕ,СН. Індекси 

акумуляторів 

 
Мета: Ознайомити студентів з свинцевими акумуляторами серії С, СК, СЗ, СЗЕ,СН та 

індексами акумуляторів. 

 

Питання до теми: 

1. Позначення акумуляторів. 

2. Стаціонарні свинцеві акумулятори серії С та СК (конструкція і електричні 

характеристики). 

3. Свинцеві акумулятори серій СЗ, СЗЕ, СН. 

 

      Для електроживлення вузлів зв'язку застосовуються стаціонарні свинцеві 

акумулятори типів С, СК, СЗ, СЕ, СЗЕ та СН. Букви позначають: С - стаціонарний;  К - 

допускає короткочасний розряд великим струмом; З - у закритому виконанні; Е - 

акумулятори збираються в ебонітовому баці (посудині); Н - з намазними пластинами. 

     Розглянемо конструкцію й електричні характеристики акумуляторів С і СК. У цих 

акумуляторах немає верхньої кришки, дзеркало електроліту безпосередньо стикається з 

навколишнім повітрям. Залежно від ємності акумуляторам типів С и СК 

привласнюється індекс від 1 до 148. Причому акумулятори невеликої ємності СК-1 - 

СК-8 виготовляються тільки з індексом «К».                         

     Для одержання номінальної ємності необхідно індекс акумулятора (1-148) 

помножити на число 36. Отже, номінальна ємність акумуляторів СК-1 дорівнює 36 

А*год, СК-2 - 72 А*год, а С-148 або СК-148 - 5328 А*год. 

     Основними частинами стаціонарних свинцевих акумуляторів типів С и СК є: скляна 

посудина (до С-16) або дерев'яний бак  виложений листовим свинцем (від С-16 до С -

148); блок позитивних пластин поверхневої конструкції; блок негативних пластин 

коробчатої конструкції; мікропористі сепаратори, що охороняють пластини різної 

полярності від зіткнення між собою; електроліт - розчин сірчаної кислоти. 

     Позитивні пластини поверхневої конструкції складаються з ребристих свинцевих 

ґрат 1 (рис. 25), на поверхні якої розміщається активна речовина 2. Завдяки ребристості 

збільшується поверхня активної речовини, підвищується електрична ємність пластини й 

усього акумулятора. Активний шар на ребристій поверхні утвориться в процесі 

спеціальної обробки пластин на заводі— електричного формування. Акумуляторні 

заводи випускають позитивні пластини білого формування. Активна речовина таких 

пластин складається із сірчанокислого свинцю PbSO4. Після заряду ця речовина 

переходить у двоокис свинцю РbО2. Під час роботи акумулятора двоокис свинцю 

поступово викрошується з позитивних пластин й осідає на дні посудини. Цей осад 

називається шламом. Одночасно зі свинцевого сердечника утворяться нові шари 

двоокису свинцю. Тому ємність акумулятора на початку експлуатації збільшується, а 

потім по мірі випадання двоокису свинцю зменшується. 

      Негативні пластини коробчатої конструкції складаються із двох свинцевих ґрат з 

великими комірками 1 (рис. 25). У цих комірках розміщається пастообразна активна 

маса 2, виготовлена зі свинцевого порошку, замішаного на сірчаній кислоті. Щоб 

активну масу пластин застерегти від усадки, до неї додають невелику кількість 

сірчанокислого барію.  
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Наповнені активною масою ґрати накладають одну на іншу, покривають із зовнішніх 

сторін тонкими перфорованими листами свинцю й з'єднують заклепками. 

      Розрізняють середні й крайні негативні пластини. Крайні негативні пластини 

відрізняються від середніх тим, що вони мають тільки одну активну сторону. Іншу 

сторону крайніх пластин, звернену до стінки посудини, покривають суцільним листом 

свинцю. Строк служби негативних пластин коробчатої конструкції більше, ніж 

позитивних в 2-2,5 рази. 

 
     Рисунок  25 - Будова поверхневої пластини.  Свинцева пластина коробчатої конструкції 

 

      Позитивні і негативні пластини можуть мати різні розміри, а отже, і різну 

електричну ємність. У стаціонарних акумуляторах С и СК застосовуються три типи 

пластин И-1, И-2, И-4, що відрізняються один від одного розмірами, а отже, і ємністю. 

Пластини з'єднують у блоки. У кожному свинцевому акумуляторі негативний блок 

містить на одну пластину більше, ніж позитивний. Це необхідно для того, щоб 

позитивні пластини, розташовуючись між негативними, не коробилися при роботі 

акумулятора. 

       Пластини типу И-1 установлюють в акумулятори від СК-1 до СК-5. Середні 

пластини цього типу мають ємність 36 А*г при 10-годинному режимі розряду. Тому в 

акумуляторах СК-1 установлюють одну позитивну й дві негативні пластини И-1, а в 

акумуляторах СК-2 - дві позитивні й три негативні. Пластини И-2 у порівнянні із 

пластинами И-1 мають в 2 рази більше розміри і ємність. Ці пластини встановлюють в 

акумуляторах СК-6 - СК-20,  СК-10 - СК-20. В акумуляторах СК-24 - СК-148, СК-24 - 

СК-148 установлюють пластини И-4, які в 4 рази більше пластин И-1. 

      Сепаратори попереджають замикання пластин різної полярності й створюють 

необхідний запас електроліту в міжелектродному просторі. Донедавна як сепаратори 

застосовувалися листи одношарової вільхової фанери. Тримачами для дерев'яних 

сепараторів були дерев'яні палички. У цей час сепаратори виготовляються з  

кислотостійких  синтетичних мікропористих матеріалів, а їхні тримачі - з поліетилену 

або полістиролу. Нові сепаратори мають високу механічну міцність, хімічною 

стійкістю, малим внутрішнім опором, підвищеним строком служби. 

      Для паралельного з'єднання декількох однойменних пластин в одній посудині й для 

послідовного з'єднання акумуляторів у батарею застосовують свинцеві сполучні смуги. 

Тому що акумулятори типу СК призначені для розряду струмами значної величини, то 

вони мають смуги зі збільшеним поперечним перерізом. В іншому ці акумулятори не 

відрізняються від акумуляторів типу С. Акумулятори СК-1 - СК-8 виконуються зі 

сполучними смугами такого перерізу, щоб вони були придатними як для тривалих, так і 

для коротких режимів розряду. 

     У батареях невеликої ємності (з акумуляторами СК-1, СК-2, СК-3) застосовуються 

бічні сполучні смуги (рис. 26, а). Пластини акумуляторів у цьому випадку 

розташовуються перпендикулярно до поздовжньої осі стелажа. Акумулятори більшої 
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ємності з'єднуються в батареї за допомогою поперечних сполучних смуг (рис. 55, б), 

Внутрішній опір акумуляторів СК-1 становить 0,0046 Ом у зарядженому стані й 0,006 

Ом у розрядженому стані. 

 
Рисунок 26 - З’єднання акумуляторів за допомогою з’єднувальних полос 

 

     Акумулятори більшої ємності мають більшу сумарну поверхню пластин, а отже, і 

менший внутрішній опір. Внутрішній опір стаціонарного акумулятора з індексом N (C-

N, СК -N) у зарядженому стані ro = 0,0046/N Ом, а у розрядженому стані r0 = 0,006/N Ом. 

Акумулятори в ебонітових баках виготовляються з індексами від 16 до 76 (СЕ-16, СКЕ-

16, ,.., СЕ-76, СКЕ-76). 

     Стаціонарні свинцеві акумулятори С і СК, СЗ і СКЕ монтують із окремих деталей на 

місці установки. Технологічний процес монтажу дуже складний, багато видів робіт 

відносяться до числа шкідливих для здоров'я людей. Дуже висока вартість монтажу 

акумуляторів С и СК. Через відсутність верхньої кришки в НИХ відбувається інтенсивне 

випаровування води, а наприкінці заряду значне розбризкування електроліту. Тому в 

процесі експлуатації в акумулятори С, СК, СЕ, СКЕ потрібно періодично доливати 

дистильовану воду, а поверхні посудин і стелажів очищати від осідання електроліту. 

     Відзначені недоліки відсутні в стаціонарних акумуляторах закритих типів СЗ і СН. 

Акумулятори СЗ випускають у скляних посудинах, щільно закритих ебонітовою 

кришкою, Проміжки між кришкою й стінками посудини заливають спеціальною 

кислотостійкою мастикою. Крізь кришку виводять контактні болти від позитивних і 

негативних пластин акумуляторів. У середині кришки є отвір для заливання 

електроліту, що закривається ебонітовою пробкою. В акумуляторах СЗ встановлені 

пластини тієї ж конструкції, що й у відкритих свинцевих акумуляторах С і СК. Тому 

електричні характеристики цих акумуляторів однакові. Більш досконалу конструкцію й 

кращі електричні характеристики мають закриті свинцеві акумулятори типу СН 

(стаціонарні з намазними пластинами). Цим акумуляторам привласнюється індекс від 1 

до 20. Для одержання номінальної ємності, що відповідає 10-годинному розряду, 

необхідно індекс акумулятора помножити на 40. Позитивні й негативні пластини 

намазної конструкції з'єднуються в блоки. Блок негативних пластин опирається на 

призми, установлені на дні посудини. Блок позитивних пластин підвішується на 

спеціальній колодці. На верхній кришці акумулятора розташовуються контактні болти й 

заливальний отвір, у який щільно вгвинчується пробка. Пробка забезпечується 

спеціальним фільтром, що пропускає гази, але затримує вихід випарів електроліту. Тому 

акумулятори СН можна заряджати при вставлених пробках. Випар дистильованої води, 

розбризкування електроліту в  цих акумуляторах майже відсутній. 

 
Рисунок 27 - Пластини намазної конструкції. Сепаратор акумуляторів СН 
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 Пластини  намазної конструкції складаються зі свинцево-сурм'янистих ґрат 1 (рис. 27) 

із дрібними комірками,   у яких розташовується активна речовина 2. 

     Пластини 1 ізольовані одна від одної потрійною сепарацією (рис. 27), що складається 

зі скляного войлока 2, гофрованого перфорованого вініпласту 3 і міпласту 5. Для 

збільшення строку служби кромки позитивних пластин і краю сепараторів в 

акумуляторах СН обгортають бічним ізолятором з вініпласту 4. Акумулятори СН 

монтують у заводських умовах і випускають із зарядженими або розрядженими 

пластинами без електроліту. На місці роботи їх установлюють на стелажі, з'єднують у 

батарею болтовими або зварними з'єднувачами, заливають електролітом і роблять 

перший заряд. 

     Акумулятори СН у порівнянні з відкритими акумуляторами С и СК мають наступні 

переваги: збираються не на місці установки, а в заводських умовах, мають більший 

строк служби, мають меншу масу й габаритні розміри, вимагають мінімального догляду 

в процесі експлуатації, можуть працювати при короткочасних режимах розряду. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Поясніть, що означають букви С, К, З, Е, Н. 

2. Поясніть конструкцію цих акумуляторів. 

3. Поясніть конструкцію позитивних та негативних пластин акумулятора. 

4. Вкажіть типи пластин, що застосовуються в акумуляторах. 

5. Що таке індекс акумулятора? 

6. Поясніть, як отримати номінальну ємність акумулятора СК-148. 

 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 60-64). 

 

 

Змістовий модуль 9 Електромашини постійного струму 

Тема 9.1  Класифікація генераторів постійного струму за способом збудження 

їх робота та характеристики  

 
Мета: Ознайомити студентів з електричними машинами постійного струму. 

Питання до теми: 

1. Класифікація генераторів постійного струму за способом збудження. 

2.  Характеристики генераторів постійного струму. 

 

           Класифікація генераторів постійного струму за способом збудження. Для 

створення в генераторах магнітного поля служать електромагніти, які збуджуються 

струмом стороннього джерела або струмом тієї ж машини.  У першому випадку машина 

називається генератором з незалежним збудженням, а в другому - із самозбудженням . 

Залежно від способу включення обмотки збудження генератори із самозбудженням 

діляться на генератори з паралельним і змішаним збудженням. Е.р.с. генератора 

постійного струму 

                                                                         Е = кФп,                                                (8) 

де           к — постійний для даної машини коефіцієнт; 

              Ф — магнітний потік полюсів; 

              п — частота обертання  якоря первинного двигуна. 
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При роботі генератора частоту обертання первинного двигуна залишають 

постійною, а е.р.с. генератора регулюють зміною магнітного потоку. 

Генератор з незалежним збудженням (рис.28,а). Обмотку збудження ОВ 

генератора постійного струму з незалежним збудженням, регулюючий реостат РР й 

амперметр А підключають до акумуляторної батареї Б або іншому сторонньому 

джерелу постійного струму. До обмотки якоря Я підключені приймачі енергії r, 

амперметр А і вольтметр V для контролю за струмом і напругою. 

Рисунок 28 - Схема і характеристики генератора з незалежним збудженням 

 

 Кожен генератор призначений для роботи в режимі, що характеризується 

величинами, позначеними на щитку машини і називаними номінальними. До них 

відносяться напруга UН струм Iн, потужність Рн = U НIН, частота обертання nН. 

 Перед пуском генератора відключають приймачі енергії й повністю включають 

опір регулюючого реостата РР. Запустивши первинний двигун, встановлюють 

номінальну частоту обертання й повільно зменшують опір регулюючого реостата доти, 

поки вольтметр не покаже номінальну напругу. Після цього поступово включають 

навантаження, одночасно зменшуючи опір реостата РР, щоб зберегти номінальну 

напругу, тому що по мірі завантаження генератора воно трохи падає. Під час роботи 

генератора потрібно стежити за тим, щоб струм навантаження не перевищував 

номінального значення. 

Вимикання генератора відбувається в послідовності, зворотній його пуску. Під 

час роботи генератора величини U, IВ, Р і п залежать одна від іншої. Наприклад, напруга 

генератора залежить від струму збудження, струму навантаження, частоти обертання 

якоря. Ця залежність звичайно дається кривими, що носять назву характеристик. 

Характеристика холостого ходу (рис. 28,б) виражає залежність е.р.с. генератора 

Е від струму в обмотці збудження Ів при постійній частоті обертання генератора й 

виключеному навантаженні, тобто Е = ƒ(Iв) при п = соnst й I= 0. 

При розімкнутому ланцюзі збудження (Ів = 0) в обмотці якоря індуктується 

невелика е.р.с. (10—15 В), обумовлена залишковим магнетизмом сердечників полюсів 

машини. Зі збільшенням струму збудження будуть зростати магнітне поле й е.р.с. 

генератора. Потім відбудеться перегин кривої внаслідок насичення сердечників полюсів 

машини. Зі зменшенням струму збудження магнітне поле й е.р.с. генератора будуть 

зменшуватися по кривій, що лежить трохи вище вихідної, за рахунок гістерезису. 

Характеристика холостого ходу визначається магнітними якостями машини. Звичайно 

точка  А, що відповідає номінальній е.р.с., береться на перегині кривої. Якби вона 

лежала на прямолінійній ділянці характеристики, напруга генератора сильно 
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змінювалося б зі зміною навантаження, а робота за перегином, де е.р.с. мало залежить 

від струму збудження, обмежувала б можливість регулювання напруги. 

Зовнішня характеристика (рис.28, в) виражає залежність напруги генератора U 

від струму навантаження I при постійній частоті обертання якоря й незмінному опорі 

ланцюга збудження, тобто  U=ƒ (I) при п — соnst й rв = соnst. Для зняття зовнішньої 

характеристики потрібно встановити номінальну частоту обертання первинного двигуна 

й номінальну напругу при номінальному струмі в колі якоря. Після цього варто 

поступово зменшувати струм навантаження до нуля, залишаючи постійними частоту 

обертання й опір ланцюга збудження. Характеристику будують за показниками 

приладів. Зі зменшенням навантаження генератора знижується падіння напруги в якорі 

Iяrя й відповідно росте напруга генератора U = Е — Iя rя до значення U = U0. По 

зовнішній характеристиці визначають напругу генератора при різних навантаженнях. 

Зміна напруги   ∆U = (U0-Uн/Uн)*100 % для генераторів з незалежним   збудженням 

становить 5—10 %. 

            Регулювальну характеристику Iв= ƒ(I) при п = соnst й U = соnst (рис. 28,г) 

знімають так само, як і зовнішню, але при цьому напругу генератора підтримують 

постійною. Для цього варто зменшувати струм збудження Iв зі зменшенням 

навантаження й збільшувати його зі збільшенням останнього. Регулювальна 

характеристика показує, яким повинен бути струм збудження при різних навантаженнях 

генератора, щоб його напруга залишилася незмінною. 

           Генератор з паралельним збудженням. Схема генератора з паралельним 

збудженням (рис.29, а) відрізняється від схеми генератора з незалежним збудженням 

тим, що ланцюг збудження підключений не до батареї акумуляторів, а до затискачів 

якоря. В обмотку збудження ОВ, що має значний опір, відгалужується невелика частина 

загального струму (1—3% номінального значення). Під час пуску генератора витки 

обмотки якоря спочатку перетинають магнітні силові лінії залишкового магнетизму 

полюсів машини. Внаслідок цього в обмотці якоря збуджується невелика е.р.с. (10-15 

В), що утворить слабкий струм в обмотці збудження. Цей струм у свою чергу підсилює 

магнітне поле полюсів, тобто число пересічних силових ліній. Таким чином, до певної 

межі зростає е.р.с. машини, а слідом за нею струм збудження. Самозбудження машини 

може відбуватися у випадку, якщо магнітний потік, створений струмом збудження, 

збігається з потоком залишкового магнетизму. 

 Якщо генератор не самозбуджується, варто зупинити первинний двигун й, 

перемкнувши провідники, змінити напрямок струму в обмотці збудження. При втраті 

залишкового магнетизму обмотку збудження варто короткочасно підключити до 

стороннього джерела постійного струму. Характеристики генератора з паралельним 

збудженням знімаються так само, як і генератора з незалежним збудженням. На рис.29, 

б для порівняння представлені зовнішні характеристики генераторів з паралельним 

збудженням (крива 1) і незалежним збудженням  (крива 2). 

         Зі збільшенням струму навантаження I напруга U генератора з паралельним 

збудженням знижується більше, ніж генератора з незалежним збудженням. Це 

пояснюється тим, що струм збудження генератора з паралельним збудженням Iв =U/Rв 

зменшується зі збільшенням навантаження пропорційно напрузі U, тоді як у генератора 

з незалежним збудженням Iв = соnst. 

Якщо збільшувати навантаження на генератор з незалежним збудженням, то його 

струм буде безупинно рости й при короткому замиканні (r=0; U= 0) досягне 

неприпустимо великого значення. У генераторі з паралельним збудженням струм 

навантаження I= U/r буде збільшуватися тільки до критичного значення Iкр = (22,5)Ін. 
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Коли машина вийде з режиму магнітного насичення, її напруга буде знижуватися 

швидше, ніж опір навантаження r, і струм I почне падати.  При короткому замиканні 

напруга U і струм збудження Iв =U/rв  будуть дорівнювати нулю. Тому в обмотці якоря 

наведеться незначна е.р.с. Еост тільки за рахунок залишкового магнетизму, і струм 

короткого замикання  буде менше номінального  струму. Генератори з паралельним 

збудженням одержали широке поширення, тому що вони не вимагають спеціального 

джерела постійного струму для живлення обмотки збудження. 

Рисунок 29 - Схема і зовнішні характеристики генератора з паралельним збудженням 

 

            Генератор зі змішаним збудженням. Генератор зі змішаним збудженням                    

(рис.30, а) має дві обмотки збудження: головну паралельну ОВШ і додаткову 

послідовну ОВС. Для правильної дії генератора струми в обмотках повинні мати 

однаковий напрямок. Щоб знизити втрату напруги в послідовній обмотці збудження, її 

виготовляють із проводу великого перерізу. На відміну від інших генераторів 

постійного струму напруга  генератора зі змішаним збудженням зі збільшенням струму 

навантаження від нуля до номінального значення залишається майже без зміни (рис.30, 

б). Це пояснюється тим, що зі збільшенням струму навантаження зростає магнітний 

потік послідовної обмотки збудження й е.р.с.  генератора Е = КФп. У результаті цього 

автоматично буде скомпенсований вплив внутрішнього спадання напруги на зовнішню 

напругу генератора. 

Якщо машина має посилену послідовну обмотку збудження, то напруга на її 

затисках стає вище номінальної на величину падіння напруги в струморозподільчій 

мережі. У результаті цього на затискачах приймача енергії підтримується постійна 

напруга.  

Рисунок 30 - Схема і зовнішня характеристика генератора зі змішаним збудженням 

Питання для самоперевірки: 

1.Поясніть реакцію якоря в машинах постійного струму. 

2.Поясніть комутації струму в машинах постійного струму. 

3.Як класифікуються генератори постійного струму за способом збудження. 

4.Коротко поясніть генератори з різним способом збудження та їх характеристики. 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 10-17). 
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Тема  9.2  Класифікація електродвигунів постійного струму за способом 

збудження. Втрати та  к.к.д. машин постійного струму 

 
Мета: Ознайомити студентів з електродвигунами постійного струму. 

 

Питання до теми: 

1. Класифікація електродвигунів постійного струму за способом збудження: 

- двигун з паралельним збудженням; 

- двигун з послідовним збудженням; 

- двигун зі змішаним збудженням. 

2.  Втрати і  коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. 

 

           Двигун з паралельним збудженням (рис.31,а). Трьохзажимний пусковий реостат 

(рис.31, б) складається з декількох секцій опорів, кінці яких приєднані до нерухомих 

контактів 1, 2, 3, .... 6. Для підключення ланцюга збудження служить суцільна металева 

дуга, з'єднана із затиском В. Ручка пускового реостата має два контакти, що ковзають по 

контактах 1, 2, 3, ..., 6 і по дузі. Перед пуском двигуна рухомий контакт рукоятки 

повинен торкатися холостого контакту К пускового реостату ПР, а регулюючий реостат 

РР варто вивести. Після включення рубильника Р і переведення важеля пускового 

реостата на перший робочий контакт якір двигуна почне обертатися. Обмотка 

збудження підключається до мережі живлення через дугу реостата, а обмотка якоря — 

через послідовно з'єднані секції опорів. По мірі наростання частоти обертання струм 

якоря зменшується й важіль пускового реостата переводять на контакти 2, 3, 4, 5 й 6. У 

положенні 6 опір пускового реостата повністю вимикається. На якір двигуна подається 

повна напруга мережі U. Для зупинки двигуна його варто розвантажити й швидко 

відвести ручку пускового реостата на холостий контакт. Завдяки тому, що контакт 1 

з'єднаний з дугою пускового реостата, ланцюг збудження при вимиканні двигуна не 

розривається, а замикається на ланцюг якоря. У протилежному випадку на пусковому 

реостаті виникає сильне іскріння, а в обмотці збудження наводиться значна напруга, 

небезпечна для ізоляції обмотки. 

 

 
Рисунок 31 - Схема і характеристика двигуна паралельного збудження 

 

          Робочі характеристики двигуна (рис.31, в) виражають залежність частоти 

обертання n, обертаючого моменту М, струму I і к.к.д.  η) від корисної потужності, що  

розвивається двигуном,  Р2 при незмінній напрузі мережі. Частота обертання якоря 

двигуна:  
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                                       n = (U- Iя rя)/ КФ.                                                  (9) 

         При постійній напрузі U струм збудження двигуна залишається без зміни, але 

магнітний потік зі збільшенням навантаження трохи зменшується через реакцію якоря. 

З іншого боку, зі збільшенням навантаження зростає струм Ія й внутрішнє спадання 

напруги Iяrя. 

         Зменшення магнітного потоку збільшує частоту обертання, а збільшення падіння 

напруги в обмотці якоря зменшує її. В виконаній машині звичайно переважає остання 

причина, а частота обертання двигуна з паралельним збудженням зі збільшенням 

навантаження від нуля до номінального зменшується на 5-10 %. 

          Корисна потужність, що розвивається двигуном:   

                                            Р2 = (М2π n)/60.                                                 (10) 

          Звідси обертаючий момент:                

                                                  М = (60 Р2)/ 2π n                                           (11)  

 

При постійній частоті обертання двигуна п обертаючий момент М був би прямо 

пропорційний потужності Р2 і залежність М = ƒ (Р2) мала б вигляд прямої, що проходить 

через початок координат. У дійсності частота обертання зі збільшенням навантаження 

трохи знижується, і машина має момент холостого ходу М0. Отже, крива М=ƒ (Р2) трохи 

відхиляється від прямої нагору й починається з ординати М0. Збільшення струму І 

практично пропорційно корисній потужності двигуна Р2, і графік струму І=ƒ (Р2) має 

вигляд прямої лінії. К.к.д. двигуна зі збільшенням навантаження швидко росте й досягає 

граничного значення (0,8—0,9) при навантаженні, близькому до Рн/2, залишаючись 

надалі майже постійним. Щоб зі збільшенням навантаження частота обертання була 

постійною, варто зменшити магнітний потік двигуна, що досягається зменшенням 

струму збудження за допомогою регулюючого реостата. 

Регулювальна характеристика виражає залежність струму збудження Ів, від 

струму якоря Ія (рис.31,г) при постійній напрузі U і частоті обертання п ця 

характеристика показує, як необхідно регулювати струм збудження, щоб при різних 

навантаженнях частота обертання якоря двигуна залишалася незмінною. 

На підприємствах провідного зв'язку електродвигуни з паралельним збудженням 

застосовуються в установках гарантованого живлення змінним струмом. 

            Двигун з послідовним збудженням (рис.32, а). Обмотка збудження ОВ двигуна з 

послідовним збудженням, обмотка якоря Я і пусковий реостат ПР з'єднуються 

послідовно. Пуск двигуна варто робити з навантаженням, що повинне бути не менше 

20—25 % номінального. Ця особливість двигуна випливає з того, що струм збудження Iв 

дорівнює струму якоря Iя. При холостому ході або малих навантаженнях струм 

споживання незначний, отже, незначний і магнітний потік Ф, а частота обертання 

досягає небезпечного для нього значення.  

                                         n = (U- Iя (rя + rовс))/ КФ.                                            (12) 

Щоб уникнути «розносу» при раптовому розвантаженні для цих двигунів застосовують 

зубчасту передачу або безпосереднє з'єднання вала двигуна з робочим механізмом. 
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Рисунок  32 -  Схема і характеристики двигуна послідовного збудження 

 

         Робочі характеристики двигуна з послідовним збудженням представлені на               

рис.32, б. Варто звернути увагу на дві особливості характеристик: 1) значне зниження 

частоти обертання при збільшенні навантаження; 2) різке збільшення обертаючого 

моменту М = СМІЯФ = СмІяСм1Ія == См2І2
я при збільшенні навантаження. У наведеній 

формулі СМ1 — коефіцієнт пропорційності магнітного потоку й струму до насичення 

сталі; См2 = СмСм1. 

          Властивості двигунів з послідовним збудженням розвивати великі обертаючі 

моменти, приблизно пропорційні квадрату струму при малих швидкостях двигуна, і, 

навпаки, малі обертаючі моменти при більших швидкостях обумовлюють їхнє 

застосування в піднімальних механізмах, електровозах і тепловозах. Регулювання 

частоти обертання двигуна з послідовним збудженням звичайно здійснюють 

регулюючим реостатом, включеним паралельно обмотці збудження. У пристроях 

залізничного зв'язку електродвигуни з послідовним збудженням використовуються в 

телеграфній апаратурі. 

           Двигун зі змішаним збудженням (рис. 33) має дві обмотки збудження: паралельну 

ОВШ і послідовну ОВС. Обмотки збудження, розташовані на одних полюсах, мають 

струми одного або різних напрямків. У першому випадку магнітний потік полюсів                               

              Ф = Фовс + Фовш,                                          (13) 

а частота обертання якоря  

п = [U- Iя (rя+ rовс)]/ К(Фовс + Фовш).                        (14) 

Рисунок 33 - Схема двигуна змішаного збудження 

 

          Машини такого типу мають властивості двигунів послідовного збудження, але 

завдяки постійному магнітному потоку паралельної обмотки збудження вони не 

піддаються небезпеці розносу при малих навантаженнях і холостому ході. 

При зустрічному з'єднанні обмоток збудження магнітний   потік  полюсів    
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                                                 Ф = Фовш – Фовс,                                                                  (15) 

а частота обертання якоря  

                               п = [U- Iя (rя+ rовс)]/ ДО(Фовш- Фовс).                                                   (16) 

          Двигуни такого типу мають постійну швидкість, тому що зі збільшенням 

навантаження зростаючий магнітний потік допоміжної  послідовної обмотки Фовс трохи 

розмагнічує машину й компенсує дію внутрішнього падіння напруги   Iя (rя + rовс). 

             Втрати і к.к.д. машин постійного струму. Енергія, що підводиться до 

електричної машини не повністю перетворюється в корисну: частина енергії губиться в 

самій машині, перетворюючись у тепло. Чим більше енергії губиться в машині, тим 

більше втрат.                                               

Втрати в міді Рм виникають у результаті проходження струму по обмотках 

машини. Потужність втрат у міді визначається за законом Джоуля—Ленца  Рм = ∑І2r, де 

І — струм, що проходить по обмотці машини,  r — опір обмотки. Для зниження цих 

втрат зменшують опір тих обмоток машини, по яких проходить струм значної величини: 

обмотка якоря, послідовна обмотка збудження, обмотка додаткових полюсів. Для 

зменшення струму паралельної обмотки збудження її опір збільшують. 

Втрати в сталі Рст виникають у результаті перемагнічування якоря машини 

(втрати на гістерезис) і появи в ньому вихрових струмів. Для зменшення втрат у сталі 

якір електричної машини збирається з тонких ізольованих один від одного листів м'якої 

сталі. 

             Втрати на тертя Ртр складаються із втрат від тертя в підшипниках, тертя щіток об 

колектор і тертя обертових частин об повітря. У сучасних машинах застосовують 

кулькові або роликові підшипники, у яких втрати на тертя становлять не більше 1% 

втрат у підшипниках ковзання. 

            Коефіцієнт корисної дії машини постійного струму являє собою відношення 

корисної потужності машини Р2 до  Р1, що підводиться, тобто η = Р2/Р1, або                                

η = (Р2/Р1) 100%. 

           Корисна потужність генератора Р2 = UІ, де U — напруга на затисках генератора;              

I — струм, що віддає генератор у мережу.  

          Отже, к.к.д. генератора 

                               η = (Р2/Р1) 100%= (Р2100%)/ Р2 + Рм + Рст +Ртр.                             (17) 

          Електрична потужність двигуна Р1 = UІ, де U —  напруга, що підводиться;                         

І —струм споживання. У цьому випадку  

                             η = (Р2/Р1) 100%=  ((Р1 - Рм - Рст -Ртр)/ Р1)100%..                             (18) 

         Із кривих, наведених, на рис.18,в й 19,б видно, що максимум к.к.д. (75—90 %) 

відповідає навантаженню, рівному 75—100 % номінальної потужності машини. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Вкажіть класифікацію електродвигунів постійного струму за способом збудження. 

2. Охарактеризуйте кожен з двигунів. 

3. Вкажіть область застосування електродвигунів постійного струму.  

4. Поясніть втрати в машинах постійного струму. 

5. Який ККД машин постійного струму. 

 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 20-24). 
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Змістовий модуль 10 Електричні машини змінного струму 

Тема  10.1  Асинхронні двигуни з фазним ротором. Однофазний 

асинхронний  електродвигун. Робочі характеристики асинхронного 

електродвигуна 

 
Мета: Ознайомити студентів з асинхронними двигунами з фазним ротором, 

однофазним асинхронним електродвигуном та робочими характеристики асинхронного 

електродвигуна. 

 

Питання до теми: 

1. Призначення асинхронних двигунів. 

2. Будова та принцип дії асинхронних двигунів. 

3. Робочі характеристики асинхронного електродвигуна. 

 

           Асинхронні електродвигуни перетворюють електричну енергію трифазного або 

однофазного змінного струму в механічну енергію. Використовуються асинхронні 

двигуни трифазні асинхронні двигуни з коротко замкнутим ротором і однофазні.  

Трифазний асинхронний двигун з коротко замкнутим ротором  складається із статора 1, 

ротора 2 та бокових кришок 3 і 4 (рис.34,а). 

                       
Рисунок 34  Асинхронний короткозамкнений двигун в розібраному вигляді 

 
Рисунок 35 - Схема зєднання обмоток статора .   Короткозамкнена обмотка ротора 

 

         При проходженні по обмотках статора трифазного змінного струму створюється 

магнітне поле, що обертається. Магнітні лінії поля статора пересікають обмотку ротора 

і в ній виникає струм, що створює своє магнітне поле. В результаті взаємодії магнітних 

полів ротор почне обертатися в напрямку магнітного поля статора.    

       Робочі характеристика асинхронного двигуна представлені на рис.36. та виражають 

залежність частоти обертання n, моменту обертання М, коефіцієнта потужності cosφ, 

струму споживання І та к.к.д. η від корисної потужності двигуна Р2.  

       Однофазні асинхронні двигуни, як і трифазні, мають короткозамкнений ротор. 

Обмотка статора однофазного асинхронного двигуна складається з однієї котушки. 

Струм, що проходить по цій котушці, створює пульсуючий магнітний потік, який можна 

розкласти на два обертаючих магнітних потоки Ф1 і Ф2, що мають однакове значення, 

але різний напрямок обертання. 
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   Рисунок 36 - Робочі характеристики асинхронного двигуна 

 

Перший магнітний потік обертається (щодо нерухомого ротора) зі швидкістю n1 

за рухом стрілки годинника, а другий — з такою ж швидкістю в протилежному 

напрямку. При пуску моменти M1 і М2, створювані кожним обертовим потоком, рівні, 

але спрямовані в протилежні сторони. В результаті пусковий обертаючий момент                       

М = М1— М2 = 0. Якщо ротору повідомити первісний рух, наприклад,  за рухом стрілки 

годинника, то обертаючий у цьому ж напрямку магнітний потік Ф1 буде діяти на ротор, 

як й у трифазному короткозамкненому двигуні. Магнітний потік Ф2, що обертається 

щодо ротора в протилежному напрямку, буде індуктувати у роторі струми більшої 

частоти. Індуктивний опір ротора для цієї частоти зросте й ще більше буде відрізнятися 

від активного опору. У результаті цього обертаючий момент М2 зменшиться. 

Результуючий обертаючий момент М = М1 — М2 буде спрямований у бік первісного 

руху ротора. 

Пусковий обертаючий момент в однофазному асинхронному двигуні може бути 

отриманий за рахунок додаткової пускової обмотки ПO, що укладається в пазах статора 

під кутом 90° до головної обмотки ГО (рис. 37). Струм І1 головної обмотки відстає по 

фазі від напруги U на кут φ1. Послідовно з пусковою обмоткою включений конденсатор 

С. Струм І2 випереджає по фазі напругу U на кут φ2. Тому струми в обмотках здвинуті 

на кут φ1 + φ2 = 90°. І в  машині виникає обертове магнітне поле, що створює пусковий 

обертаючий момент. 

          Рисунок 37 - Схема і векторна діаграма однофазного асинхронного двигуна з конденсаторним 

пуском 

 

 Коли двигун набере швидкість, конденсатор С виключають рубильником. Крім 

розглянутих конденсаторних двигунів, застосовуються інші типи однофазних 

асинхронних двигунів (двигуни з екранованими полюсами, з реостатним пуском й інші). 

Однофазні асинхронні двигуни невеликої потужності використовуються у 

вентиляційних установках підприємств зв'язку, програвачах й інших пристроях. 

 
     Питання для самоперевірки: 

1. Поясніть будову асинхронних електродвигунів. 

2. Поясніть принцип дії асинхронних електродвигунів. 



 

49 

3. Вкажіть область використання асинхронних електродвигунів. 

4. Приведіть векторну діаграму однофазного асинхронного електродвигуна з 

конденсаторним пуском та поясніть її. 

  

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 37-41). 

 

 

 

Тема 10.2 Будова і принцип дії синхронного генератора. Характеристики і 

використання синхронних генераторів 

 
Мета: Ознайомити студентів з будовою, принципом дії синхронних генераторів та їх 

характеристиками.  

 

Питання до теми: 

1. Будова синхронних генераторів. 

2. Принцип дії синхронних генераторів. 

3. Характеристики синхронних генераторів: 

    - характеристика холостого ходу; 

    - зовнішні характеристики; 

    - регулювальні характеристики. 

             

    Будова і принцип дії. Синхронний генератор складається з нерухомого статора 1 (рис. 

38,а), на якому розміщаються три обмотки (А-X, В-Y, С-Z), і обертового ротора 2 з 

полюсами, на яких розташована обмотка збудження ОВ. Поступаючий в обмотку 

збудження постійний струм намагнічує ротор, а первинний двигун обертає його із 

частотою п оборотів за хвилину. При цьому обмотки перетинаються магнітним полем і в  

них індукуються змінні е.р.с., зсунуті по фазі на 120°. 

Рисунок 38 - Будова синхронного генератора 

 

 Джерелом постійного струму збудження Ів є  збудник — невеликий генератор 

постійного струму, потужність якого становить 2—3% потужності трифазного 

генератора (рис. 38,б). Якір збудника 3 і ротор синхронного генератора 6 перебувають 

на одному валу 1 і приводяться в рух загальним двигуном. При роботі первинного 

двигуна струм збудження Ів проходить від позитивної щітки збудника, що торкається 

колектора 2, через щітку Щ1 і кільце 4, обмотку збудження синхронного генератора 7, 

кільце 5, щітку Щ2 до негативної щітки збудника. 
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            У деяких синхронних генераторах для створення магнітного потоку 

використовується самозбудження. Ланцюг збудження в таких генераторах 

підключається до обмоток статора через спеціальний випрямляч (рис. 39). При 

обертанні ротора в обмотках статора виникає невеликий змінний струм за рахунок 

залишкової індукції. Цей струм випрямляється й, надходячи в обмотку збудження, 

підсилює магнітний потік ротора, а отже, і е.р.с. генератора. Струм збудження, а 

значить і напругу генератора можна регулювати реостатом PP. 

Рисунок 39 - Схема синхронного генератора з самозбудженням 

 

Обертання ротора може відбуватися за допомогою парової або водяної турбіни або 

двигуна внутрішнього згоряння. Відповідно до цього синхронний генератор називається 

турбогенератором, гідрогенератором або дизель-генератором. 

          Частота ƒ струму прямо пропорційна частоті обертання первинного двигуна п і 

числу пар полюсів ротора:  f = рп/60. Для одержання стандартної частоти f = 50 Гц 

варто мати рп = 3000. Тому тихохідні генератори, що працюють разом з водяними 

турбінами, мають велике число явно виражених полюсів. Генератори з неявно 

вираженими полюсами працюють разом з паровими турбінами і є швидкохідними. 

          У кожній обмотці статора наводиться е.р.с. 

                          Е = 4,44wfФк,                                         (19) 

           де   w — число витків обмотки;  

                   Ф - магнітний потік ротора; 

                   к — обмоточний коефіцієнт. 

          Зміну е.р.с., а отже, і напруги генератора роблять регулюючим реостатом у 

ланцюзі обмотки збудження збудника. Якщо збільшити струм збудження збудника, то 

збільшиться його напруга й струм збудження Ів синхронного генератора. У результаті 

цього зросте магнітний потік Ф ротора й індуктуєма е.р.с. Е. 

          К.к.д. синхронних генераторів великої потужності досягає 96-97 %. Синхронні 

генератори серії ЕСС використовують для резервного живлення пристроїв залізничного 

зв'язку. Вони входять у комплект дизель-генераторних агрегатів ДГА, які включаються 

при несправності живильних трансформаторних підстанцій. Лінійна напруга таких 

генераторів при з'єднанні обмоток статора зіркою дорівнює 380 В. Синхронні 

генератори застосовуються також у трьохмашинних і двохмашинних установках 

гарантованого живлення пристроїв зв'язку змінним  струмом. В двохмашинних 

агрегатах використовується двигун постійного струму. У трьохмашинних агрегатах є 

два двигуни: асинхронний двигун трифазного струму й двигун постійного струму. 

           Основними характеристиками синхронного генератора є характеристики 

холостого ходу, зовнішні й регулювальні. Для зняття характеристик користуються 

схемою, представленою на рис. 40, а.  
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           Характеристика холостого ходу (рис.40, б) показує залежність е.р.с. Е обмотки 

статора від струму збудження Ів при постійній частоті обертання п і виключеному 

навантаженню, тобто    Е=ƒ (Ів) при п = const й І = 0. 

                                                                                                      
Рисунок 40 -  Електрична схема і характеристики синхронного генератора 

 

           Струм збудження синхронного генератора регулюється реостатом РР, що 

включений послідовно з обмоткою збудження ОВ (див. рис. 40, а). Для виміру струму, 

напруги й частоти на виході генератора включені амперметри А , вольтметр V і 

частотомір Hz. Характеристика  холостого ходу синхронного генератора подібна кривій 

намагнічувань сердечника ротора. 

            Зовнішні характеристики (рис. 40, в) відображають залежність напруги 

генератора U від струму навантаження І при незмінних струмі збудження Ів, частоті 

обертання п і коефіцієнті потужності, тобто U = f (І) при Ів = const, п = const й cos φ = 

const.   Розглянемо зовнішні характеристики синхронного генератора більш досконало. 

Якщо збільшувати індуктивне навантаження генератора, то його напруга різко 

знижується (крива 1). Це пояснюється збільшенням спадання напруги на обмотках 

статора й реакцією статора. Реакцією статора називається взаємодія обертового 

магнітного потоку статора з магнітним потоком ротора, які обертаються з однаковою 

швидкістю (синхронно). Зі збільшенням навантаження зростає магнітний потік обмоток 

статора, спрямований протилежно магнітному потоку ротора. В результаті 

розмагнічування ротора знижуються е.р.с. і напруга генератора. Якщо до генератора 

підключити тільки активне навантаження, то магнітний потік статора буде здвинутий 

щодо потоку ротора на кут 90°.  Розмагнічуючи дія реакції статора трохи знижується й 

напруга генератора змінюється по кривій 2. При навантаженні з перевагою ємності 

магнітний потік статора спрямований в одну сторону з магнітним потоком ротора. Тому 

напруга генератора змінюється по кривій 3. 

Регулювальні характеристики (рис. 40,г) показують залежність струму збудження 

генератора ІВ від струму навантаження І при постійних напрузі U, частоті обертання п і 

коефіцієнті потужності, тобто Ів =ƒ(І) при U = const, п = const й cos φ = const. 

Регулювальні характеристики показують, як варто змінювати струм збудження 

генератора Ів зі збільшенням струму навантаження І для того, щоб напруга генератора U 

була постійною. 
Питання для самоперевірки: 

1. Поясніть будову синхронного генератора. 

2. Поясніть принцип дії синхронного генератора. 

3. Вкажіть, чому дорівнює ЕРС обмотки статора. 

4. ККД синхронних генераторів. 

5. Поясніть характеристики синхронних генераторів. 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 42-44). 
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Змістовий модуль 12 Електроживлення вузлів радіозв’язку 

  Тема 12.1  Комплекти типу КВСП для безбатарейного живлення пристроїв 

зв'язку 
 

Мета: Ознайомити студентів з типами напівпровідникових перетворювачів напруги,  

інверторами. Комплектами типу КВСП для безбатарейного живлення пристроїв зв'язку. 

Питання до теми: 

1. Транзисторні перетворювачі. 

2. Тиристорні перетворювачі. 

3.  Інвертори. 

4.  Комплекти типу КВСП для безбатарейного живлення пристроїв зв'язку. 

 

       Напівпровідникові перетворювачі поряд з усіма їхніми перевагами мають й 

істотний недолік, що полягає в наступному. При використанні перетворювачів для 

живлення різних пристроїв зв'язку електрична енергія, одержувана від мережі змінного 

струму, піддається багаторазовим перетворенням, що значно знижують загальний к.к.д. 

електроживлячої установки. Спочатку змінний струм перетвориться в постійний з 

напругою 24-30 В, цим струмом заряджається акумуляторна батарея. Потім постійний 

струм батареї 24 В перетвориться в постійний струм більш високої напруги для 

живлення пристроїв зв'язку. При цьому напівпровідникові перетворювачі споживають 

від батареї досить великий струм, внаслідок чого батарея повинна мати більшу ємність, 

а заряджаючі її випрямлячі - більшу потужність.  

     Для усунення зазначеного недоліку розроблений комбінований спосіб 

електроживлення пристроїв зв'язку від випрямлячів і напівпровідникових 

перетворювачів (рис. 41, а). 

 

 
Рисунок 41 - Структурні схеми електроживлячих установок 

 

      Основне живлення пристрої зв’язку одержують від випрямляча В, що перетворює 

змінний струм мережі живлення в постійний струм такої напруги, що потрібна для 

живлення пристроїв зв'язку. Акумуляторна батарея Б, загальна для всіх перетворювачів 

на станції, у цьому живленні не бере участь, тому що вона відключена контактом р реле 

Р. Підключене до мережі змінного струму реле Р при наявності напруги в ній притягає 

якір і розмикає контакт р. Випрямляч має стабілізатор напруги, що підтримує 

випрямлену напругу в заданих межах при коливаннях напруги мережі живлення від 80 

до 105 % його номінального значення, і згладжуючим фільтром, що дозволяє 

здійснювати живлення пристроїв зв'язку без акумуляторної батареї, що є у звичайних 

буферних установках елементом  згладжуючого фільтра. 

     Якщо електроенергія з мережі змінного струму не подається, то випрямляч В 

перестає працювати, реле Р відпускає якір і замикає контактом р ланцюг живлення 

напівпровідникового перетворювача ПП від батареї 24 В. Перетворювач розрахований 
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на ту ж вихідну напругу, що й випрямляч В, тому він негайно ж відновить живлення 

пристроїв зв'язку. При цьому, хоча вихідні затискачі випрямляча В залишаються 

підключеними паралельно загальному навантаженню, струм перетворювача ПП не буде 

відгалужуватися у випрямляч, тому що цьому перешкодять діоди випрямної схеми. 

    На рис. 41, б представлений варіант схеми, що забезпечує двохполюсне живлення 

телеграфних установок. 

       Таким чином, напівпровідниковий перетворювач разом з акумуляторною батареєю 

резервують роботу випрямляча й мережі змінного струму. При спільній роботі 

випрямляча й перетворювача досягається значне підвищення загального к.к.д. 

електроживлячої установки, тому що в нормальних умовах електроживлення 

здійснюється лише з однократним перетворенням електричної енергії у випрямлячі, а 

напівпровідниковий перетворювач включається дуже рідко й на к.к.д. практично не 

впливає. 

      Повний комплект устаткування одержав заводське позначення КВСП. Для живлення 

транспортних пристроїв зв'язку випускається три типи комплектів: КВСП±120/1 для 

телеграфних установок; КВСП-220/1 для пристроїв дальнього зв'язку й КВСП-400/0,5 

для дистанційного живлення підсилювальних пунктів на кабельних лініях зв'язку. 

Кожен комплект КВСП монтується на стояку (рис. 42), на якому встановлюються: 

ввідна панель 1, заглушка 2, напівпровідниковий перетворювач 3, регулювальні блоки 

перетворювача 4 і випрямлячі 6, контрольна панель 5 і випрямляч 7. 

     Комплект типу КВСП±120/1 (див. рис. 41, б), призначений для живлення плюсових і 

мінусових лінійних ланцюгів телеграфних апаратів, складається зі стабілізованого 

випрямляча ВСП±120/1 і напівпровідникового перетворювача ПП-24/± 120-1. 

Випрямляч ВСП±120/1 складається із двох однакових частин В1 й В2. Кожна із цих 

частин може віддавати постійний струм до 1 А при напрузі 60 або 120 В. Перемикання 

на потрібну напругу здійснюється перепайкою відводів на трансформаторі випрямляча. 

       Напівпровідниковий перетворювач також складається із двох 

частин ПП1 і ПП2, кожна з яких віддає струм до 1 А при напругах 60 

або 120 В. Перетворювач аналогічний описаному вище 

перетворювачу типу ПТЛ-24/120, але відрізняється від останнього 

більш високою потужністю. Плюсові лінійні телеграфні ланцюги 

нормально живляться від випрямляча В1, а мінусові — від 

випрямляча В2. 

      Із припиненням роботи випрямлячів плюсові ланцюги 

одержують живлення від перетворювача ПП1, а мінусові — від 

перетворювача ПП2. Спосіб перемикання цих пристроїв за 

допомогою реле Р  був описаний вище. 

  Комплект типу КВСП-220/1 для живлення анодних ланцюгів 

апаратури багатоканального зв'язку складається зі стабілізованого 

випрямляча ВСП-220/1   і   напівпровідникового перетворювача ПП-

24/220-1. Випрямляч ВСП-220/1 може віддавати постійний струм до 

1 А при напрузі 220 або 250 В. Такі ж характеристики й у 

напівпровідникового перетворювача, що резервує, ПП-24/220-1. Цей 

перетворювач аналогічний за своєю схемою описаному вище 

перетворювачу ПА-24/220, але відрізняється від останнього більше 

високою потужністю. 
Рисунок 42 – 

 Загальний вигляд стійки КСП   
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       Комплект типу КВСП-400/0,5 служить для ланцюгів дистанційного живлення 

апаратури зв'язку в тих випадках, коли для цих ланцюгів потрібна напруга вище 250 В і 

комплекти КВСП-220/1 використати не можна. Розглянутий комплект складається зі 

стабілізованого випрямляча ВСП-400/0,5 і напівпровідникового перетворювача ПП-

24/400-0,5. Випрямляч може віддавати постійний струм до 0,5 А. Вихідна напруга його 

може бути встановлена шляхом відповідних перемикань на трансформаторі 250, 290, 

330, 370 і 400 В, що дозволяє застосувати комплект для різних цілей дистанційного 

живлення. Напівпровідниковий перетворювач може віддавати струм до 0,5 А при тих же 

напругах, які розвиває випрямляч. У нормальних умовах працює випрямляч, а при 

пошкодженнях його або  мережі - напівпровідниковий перетворювач. 

   

    Питання для самоперевірки: 

1. Вкажіть загальні відомості про напівпровідникові перетворювачі. 

2. Приведіть функціональну схему напівпровідникового перетворювача та поясніть 

призначення блоків. 

3. Поясніть роботу двотактного транзисторного перетворювача з самозбудженням. 

4. Поясніть роботу тиристорного перетворювача. 

5. Загальні відомості про інвертори. 

6. Приведіть схему інвертора та поясніть її роботу. 

7. Поясніть призначення комплектів КВСП. 

8. Вкажіть типи КВСП та їх технічні характеристики. 

 

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с.162-165). 

   

 

Тема 12.2 Електроживлення малих телефонних станцій. Друга та третя 

основні схеми електроживлення 

 
Мета: Ознайомити студентів з будовою, принципом дії синхронних генераторів та їх 

характеристиками.  

 

Питання до теми: 

1. Випрямляючі пристрої типу ВСП. 

2. Електроживляча випрямляюча установка ЕВУ-60/25. 

3. Електроживлення виділених об'єктів зв'язку. 

4. Випрямляючі пристрої типу ВБ-60. 

5. Випрямляючий пристрій типу ВТ-61/5. 

 

           Умовно будемо вважати малими всі ті АТС, які споживають струм живлення 

менший 30 А, оскільки точного розмежування між поняттями великих і малих 

телефонних станцій провести не можна. Електроживлення таких АТС відбувається від 

більш простих електроживлячих установок, ніж для великих АТС. Однак до них також 

пред'являється неодмінна вимога працювати в умовах дуже невеликого технічного 

обслуговування. Випускається кілька типів електроживлячих установок, призначених 

для АТС малої ємності. 
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Рисунок 43  - Структурна схема випрямляючого пристрою ВСП 

 

Випрямляючі пристрої типу ВСП. Ці пристрої значно відрізняються за своєю схемою, 

принципом дії й способами комутації від пристроїв типу ВУ, ВУК і ВУТ. Вони можуть 

проводити буферне живлення телефонних станцій у режимі безперервного підзаряду 

або безакумуляторне живлення. В них застосовуються стабілізатори напруги, засновані 

на наступному принципі. Напруга від мережі живлення (рис. 43) подається на 

трансформатор Тр і випрямну схему ВР через стабілізуючий пристрій СУ, керований 

блоком автоматичного регулювання БАР. Якщо вихідна напруга Uвых випрямляча  

відповідає номінальному значенню, то стабілізуючий пристрій не впливає на ланцюг 

первинної обмотки трансформатора Тр. Якщо ж вихідна напруга Uвых випрямляча 

понизиться на ∆U, то ця величина буде визначена в блоці автоматичного регулювання 

порівнянням вихідної напруги з еталонною напругою, створюваною 

напівпровідниковим стабілізатором Э. Далі блок автоматичного регулювання впливає 

на стабілізуючий пристрій так, що останній додасть до змінної напруги мережі таку 

додаткову величину, при якій вихідна напруга піднімається до свого номінального 

значення.  Величина, що додається, буде збігатися по фазі з живлячою напругою. Якщо 

тепер вихідна напруга випрямляча  підвищиться на ∆U, то блок автоматичного 

регулювання, визначивши ступінь цього підвищення, впливає на стабілізуючий 

пристрій таким чином, що даний пристрій додасть до напруги мережі деяку напругу в 

протифазі до основної напруги. Внаслідок цього напруга на виході випрямного 

пристрою знову понизиться до cвого номінального   значення. 

          Буферне живлення різних пристроїв зв'язку від випрямних пристроїв типу ВСП 

здійснюється без протиелементів. Акумуляторна батарея має невелику додаткову 

секцію, що безупинно підзаряджається від невеликого допоміжного випрямляча в 

комплекті ВСП. Ця секція автоматично включається послідовно з основною батареєю 

при зниженні напруги останньої, викликаною припиненням буферного живлення. 

Випускається п'ять типів описуваних випрямних  пристроїв (табл. 1 ).                                                                                                    

        Будь-які два випрямляючих пристроїв типу ВСП, розраховані на одну випрямлену 

напругу, можуть бути включені на паралельну роботу, що розширює область їхнього 

можливого застосування. При цьому забезпечується автоматичний розподіл 

навантаження між обома випрямлячами.               
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                          Таблиця 1  

 
 

                Випрямляючі пристрої ВСП самі по собі представляють лише стабілізовані 

джерела постійного струму. Щоб із цих пристроїв створити закінчені електроживлячі 

установки для телефонних станцій, до них потрібно додати комутаційні пристрої (КУ), 

які дозволяли б з'єднувати між собою випрямлячі й групи акумуляторних батарей у 

різних сполученнях для проведення буферної роботи й заряду. Випускаються наступні 

комплекти випрямних і комутаційних пристроїв для утворення електроживлячих 

установок різних типів і потужностей. 

             Комплект СВСП-24/10, що представляє собою стояк, на якому змонтовані два 

випрямлячі ВСП-24/10 і комутаційний пристрій, може віддавати струм до 10 А при 

номінальній напрузі 24 В. Один з випрямлячів служить для живлення відповідного 

навантаження, а другий залишається в резерві або може бути використаний для заряду 

однієї із груп акумуляторної батареї. 

             Комплект СВСП-24/20 - стояк, на якому змонтовані три випрямлячі ВСП-24/10 і 

комутаційний пристрій, - може віддавати струм до 20 А.  В даному  комплекті два 

випрямлячі можуть працювати паралельно для живлення навантаження, а третій 

випрямляч залишається в резерві або використовується для заряду однієї групи батареї. 

            Комплект із двох випрямних пристроїв ВСП-24/30 й одного комутаційного 

пристрою КУ-24/60, що складається із трьох окремих шаф, може віддавати струм до 30 

А при номінальній напрузі 24 В. Один із цих випрямлячів живить навантаження, а 

інший перебуває в резерві. 

           Комплект із трьох ВСП-24/30 й одного КУ-24/60 (чотири окремих шафи) віддає 

струм до  60 А. Тут два випрямлячі, з'єднані паралельно, живлять навантаження, а 

третій перебуває в резерві або використовується для заряду однієї групи батареї. Всі 

комплекти з вихідною напругою 24 В служать для живлення ручних телефонних 

станцій і лінійно-апаратних залів. 

Комплект СВСП-60/6, що представляє собою шафу, у якій розміщені випрямний 

пристрій ВСП-60/6А і комутаційний пристрій, призначається для живлення невеликих 

АТС і телеграфної апаратури; може віддавати струм до 6 А при напрузі 60 В. 

          Комплект із двох ВСП-60/20 й одного КУ-60/40 (три шафи) служить для живлення 

АТС і віддає струм до 20 А при напрузі 60 В. Один випрямляч діючий, а інший - 

зарядний (резервний). Комплект із трьох ВСП-60/20 й одного КУ-60/40 (чотири шафи) 

має те ж призначення, але віддає струм до 40 А. Два випрямлячі працюють паралельно, 

а третій є зарядним (резервним). Комплект із двох випрямних пристроїв ВСП-60/60 й 

одного комутаційного пристрою КУ-60/120 (три шафи) призначений також для 

живлення АТС, віддає струм до 60 А при напрузі 60 В. Один випрямляч діючий, а 

інший - резервний. Комплект із трьох шаф ВСП-60/60 й однієї шафи КУ-60/120 служить 
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для тієї ж мети, але струм, що віддає їм, досягає 120 А. Два випрямлячі працюють 

паралельно, а третій залишається в резерві. 

Рисунок 44 - Схема комутаційного пристрою КУ 

 

         Комутаційні пристрої КУ, випускаються на різні потужності, але всі вони мають 

приблизно однакову схему (рис. 44). До одного КУ можна підключити від одного до 

трьох випрямних пристроїв типу ВСП й одну або дві акумуляторні батареї. Кожен 

випрямний пристрій складається із двох випрямлячів — основного (ОВ1, ОВ2, ОВ3) для 

буферної роботи й додаткового (ДВ1, ДВ2, ДВ3) для постійного підзаряду додаткової 

групи акумуляторної батареї.  

       Випрямляч ОВ3 може бути також використаний для заряду будь-якої групи 

акумуляторної батареї. Кожна група батареї складається у свою чергу із двох частин: 

основної (ПРО1 і ПРО2) і додаткової (ДБ1 і ДБ2). Основна батарея служить для 

буферного живлення навантаження. Додаткова батарея у звичайних умовах не приймає 

участі в цьому живленні й лише підзаряжається від додаткового випрямляча. Робота  

електроживлячої установки проходить у такий спосіб. У нормальних умовах один з 

випрямних комплектів ДВ1— ОВ1 або ДВ2—ОВ2 включається на роботу вимикачами 

пакетного типу В з боку постійного і змінного струму. Якщо буде потреба можна 

ввімкнути обидва комплекти відразу для збільшення віддачі випрямлячами струму. До 

випрямлячів підключається один з батарейних комплектів ДБ1-ОБ1 або ДБ2-ОБ2 або ж 

ці комплекти включаються разом. Для цього пакетні перемикачі ПП1 і ПП2 

переводяться в положення «Буфер» і включаються батарейні вимикачі ВБ1 і ВБ2. 

Контакт контактора К перебуває в правому положенні, внаслідок чого навантаження 

підключається до основної батареї. 

           Випрямний комплект ДВ3-ОВ3 може бути використаний для резервування одного 

з діючих комплектів (перемикач ПП3 переводиться в положення «Буфер») або для 

заряду одного з батарейних комплектів (ППЗ — у положення «Заряд»).  

       При випадковій перерві подачі електроенергії буферна робота припиняється й 

працююча батарея починає розряджатися, живлячи навантаження. Коли її напруга 

знизиться, релейна схема (на рис. 120 не показана) перемкне контактор К у ліве 

положення, від чого до основної батареї підключиться без перерви струму додаткова 

батарея й напруга зросте до норми. 

           При досить надійному електропостачанні в описуваній електроживлячій 

установці допускається застосовувати лише одного комплекту акумуляторних батарей 

(наприклад, ДБ1-ОБ1), заміняючи батарею ОБ2 відповідним конденсатором. 
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          Завдяки оптимальному підбору вихідних напруг і потужностей, а також 

невеликим габаритам устаткування, описана вище серія випрямних пристроїв типу ВСП 

дозволяє легко організувати електроживлення більшості телефонних станцій і лінійно-

апаратних залів залізничного транспорту, а також пристроїв оперативно-технологічного 

зв'язку.           

          Електроживляча випрямляюча установка ЕВУ-60/25 (рис. 45). Ця установка 

призначається для живлення АТС ємністю 300-500 номерів. Установка працює в такий 

спосіб. 

         Коли є напруга в мережі живлення, робочий випрямляч ВБ-60/25 живить АТС. 

Акумуляторна батарея відключена від навантаження - і безупинно підзаряжається 

випрямлячем ПЗВ-75/1,6. При вимиканні напруги мережі всі випрямлячі припиняють 

свою роботу, а наявна в схемі система електронного керування відкриває тиристор Т і 

тим самим підключає батарею Б до навантаження. Тривалість перерви живлення не 

перевищує 5 мс. Після відновлення напруги в мережі живлення, робочий випрямляч ВБ 

приймає на себе живлення навантаження, а акумуляторна батарея Б відключається від 

навантаження й переходить у режим заряду від з'єднаних послідовно випрямлячів 

резервного РВБ-60/25 і вольтодобавочного ВДВ-24/25. Коли ж у процесі заряду напруга 

батареї досягне 80 В, електронна схема автоматично перемкне батарею на підзарядний 

випрямляч ПЗВ-75/1,6 для її постійного підзаряду при напрузі 2,2-2,25 В на один 

акумулятор. 

           Установка підключається до однофазної мережі змінного струму з номінальною 

напругою 220 В. Робочий і резервний випрямляч забезпечують стабілізацію 

випрямленої напруги в межах 58—64 В при змінах напруги мережі від 187 до 231 В, 

частоти від 49,5 до 50,5 Гц і навантаження від 5 до 100 % максимального. Пульсація 

випрямленої напруги при всіх режимах роботи не перевищує 5мв.  Установка ЕПУ-

60/25 може застосовуватися для живлення АТС середньої величини, розташованих 

окремо від основних вузлів зв'язку в яких-небудь установах або промислових 

підприємствах. У зв'язку із цим її акумуляторна батарея може бути складена з 31-32 

кислотних або 50 лужних акумуляторів. Останні набагато більш зручні для розміщення 

в закритих ящиках з витяжними трубами без спеціальних акумуляторних приміщень. 

Однак необхідно мати на увазі, що найменша напруга живлення АТС 58 В може бути 

збережена при розряді кожного лужного акумулятора не більш ніж до напруги 1,16 В, 

при цьому ємність лужної акумуляторної батареї використовується далеко не повністю. 

Вся електроживляча установка виконана у вигляді шафи висотою 2250, шириною 1000 і 

глибиною 500мм, яку можна встановлювати в стіну. 

  Рисунок 45 - Структурна схема ЕЖУ-60/25. Спрощена схема живлення невеликої  телефонної  станції 
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  Електроживлення виділених об'єктів зв'язку. Завдяки інтенсивному розвитку 

транспортного телефонного й оперативно-технологічного зв'язку на залізничних 

станціях тепер установлюється багато АТС і комутаторів стрілочного й станційного 

диспетчерського зв'язку. Ці пристрої часто бувають територіально відділені від 

загальних комплексів устаткування місцевих вузлів зв'язку.  

Для живлення таких виділених об'єктів випускаються невеликі спеціалізовані 

електроживлячі установки, що відрізняються простотою пристрою й невеликими 

габаритами, наприклад, пристрій ВБ-60, ВТ-61/5 й інші, призначені для буферного 

живлення в режимі безперервного підзаряду й для безакумуляторного живлення. 

Залежно від місцевих умов електропостачання й призначення невеликі електроживлячі 

установки  

можуть влаштовуватися за описаними вище загальними принципами (наприклад, мати 

резервні випрямлячі й батарейні групи) або ж, навпроти, бути гранично спрощеними.  

        За схемою на рис. 45, телефонна станція одержує живлення від одного 

стабілізованого випрямляча на 24 або 60 У и однієї групи акумуляторної батареї на ту ж 

напругу. 

          Оскільки така електроживляча  установка має тільки один випрямляч й одну групу 

акумуляторної батареї, експлуатація її трохи відрізняється від експлуатації більш 

складних установок. Мала потужність випрямляча не дозволяє робити нормальний 

заряд батареї, тому батарею перед підключенням до випрямляча потрібно в іншому 

місці зарядити від якого-небудь потужного випрямляча, потім перенести й підключити 

до даного випрямляча (батарея складається з переносних акумуляторів, що дозволяє їй 

мати  менші габарити). 

           При тимчасовій перерві електропостачання батарея переходить у режим розряду 

й продовжує без перерви живити телефонну станцію, витрачаючи запасену в ній 

електричну енергію. Після відновлення подачі електроенергії випрямляч знову приймає 

на себе живлення станції й одночасно починає підзаряджати батарею слабким струмом. 

Таким способом запас її ємності  може бути відновлений протягом декількох днів на 70-

80 %, що на практиці живлення невеликих установок зв'язку другорядного значення 

можна вважати достатнім. Таким чином, електроживляча установка працює 

автоматично без постійного спостереження з боку обслуговуючого персоналу й має 

потребу тільки в періодичному огляді. В цій установці не передбачена можливість 

контрольних розрядів-зарядів-розрядів акумуляторної батареї, тому що тривалий досвід 

експлуатації аналогічних випрямних пристроїв показав, що викликане цим ускладнення 

й подорожчання невеликих електроживлячих установок недоцільно. 

          В тих випадках, коли невеликі АТС розміщаються в житлових будинках й 

обслуговують квартирних абонентів, при досить надійному електропостачанні 

допускається живлення АТС подавати прямо від стабілізованих випрямлячів з 

необхідними фільтрами, що згладжують, без використання резервних акумуляторних 

батарей (рис. 46, а). Звичайно в таких установках передбачається сигналізація (на 

найближчу АТС) про припинення подачі електроенергії з місцевої мережі змінного 

струму. 

        Випрямляючі пристрої типу ВБ-60. До складу електроживлячої установки для 

буферного або безакумуляторного живлення АТС при напрузі 60 В можуть входити 

один або два випрямних пристроїв типу ВБ-60 і спеціальний комутаційний  пристрій  

БАЗ  (блок автоматики й заряду), а також одна група акумуляторної батареї на 60 В. 
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Рисунок 46 - Види ЕЖУ з випрямлячами ВБ-60 

 

          Випрямляючі пристрої ВБ-60 випускаються на струми 5 А (ВБ-60/5), 10 А (ВБ-

60/10) і 15 А (ВБ-60/15) при псофометричній напрузі пульсації не вище 5мв. 

Перераховані пристрої дозволяють компонувати на місцях електроживлячі установки 

різного ступеня складності залежно від існуючої потреби й місцевих умов 

електропостачання. Так, для живлення малих АТС ємністю до 100 номерів в умовах 

надійного електропостачання можна використати один випрямляч ВБ-60 без батареї 

(див. рис. 46, а) або з буферною акумуляторною батареєю АБ (рис. 46, б). 

            Для живлення АТС ємністю до 500 номерів можна створити більш досконалу 

електроживлячу установку, що включає в себе два випрямлячі ВБ-60 (діючий й 

резервний), одну групу акумуляторної батареї АБ і комутаційний пристрій БАЗ (рис. 46, 

в). До складу випрямляючого пристрою входять (рис.47): ферорезонансний стабілізатор 

напруги ФРС, що складається із двох трансформаторів Tp1 і Тр2, випрямний міст ВМ і 

фільтр, що згладжує, із дроселів Др1 і Др2 і конденсаторів С1 і С2, зашунтованих 

резисторами Rc1 й Rc2. У трансформаторі Tp1 сердечник насичений, а в Тр2 — 

ненасичений. Вторинна обмотка w2 трансформатори Тр2 з'єднується із проміжним 

відводом від вторинної обмотки w2 трансформатори Tp1. При такій схемі з'єднання 

вторинних обмоток до трифазної мостової випрямної схеми ВМ підводиться сукупність 

трьох змінних струмів зі зсувом фаз, близьким до 120°, як це має місце в трифазному 

змінному струмі.  

                                                                                       
                        Рисунок 47 - Схема випрямляючого пристрою ВБ-60. ЕЖУ з двома ВБ-60 і БАЗ 

 

    Таким чином, ферорезонансний стабілізатор стабілізує напругу на вході 

випрямної схеми й одночасно перетворює однофазний струм мережі живлення в 

трифазний, сприяючи тим найефективнішому згладжуванню пульсацій випрямленого 

струму. Згладжуючий фільтр випрямляча знижує пульсацію на виході до 3-5 мВ навіть 

при роботі випрямляча без буферної батареї. Резистори Rс1 і Rc2 запобігають 

виникненню перенапруг на конденсаторі фільтру при включенні випрямляча без 

навантаження. Баластовий резистор Rб підключається до випрямляча для того, щоб 

струм навантаження не знижувався менш 5 % номінального  значення й напруга 
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випрямляча не піднімалося б вище припустимої межі. Робота випрямляча 

контролюється вольтметром V й амперметром А. Блок автоматики й заряду (БАЗ) 

поєднує два випрямлячі й батарею в одну єдину установку, у якій один з випрямлячів 

живить АТС, а інший залишається в резерві. Акумуляторна батарея також залишається 

в резерві й безупинно підзаряджається від спеціального підзарядного випрямляча ПЗВ, 

що знаходиться всередині БАЗ. У випадку припинення подачі змінного струму АТС 

живиться від акумуляторної батареї, що при цьому частково або повністю 

розряджається. Після поновлення подачі змінного струму робочий випрямляч знову 

починає живити АТС, а батарея автоматично включається на заряд від резервного 

випрямляча, послідовно з яким включається наявний усередині БАЗ вольтодобавочный 

випрямляч.  

        Після закінчення заряду батарея знову включається на безперервний підзаряд 

слабким струмом від ПЗВ. 

          Конструктивно випрямлячі ВБ-60 і БАЗ оформляються у вигляді металевих 

ящиків, які можна встановлювати один на одного (рис. 125). Для цього в нижній частині 

кожного блоку є чотири трубчастих виступи, що  вхідять у поглиблення, розташовані в 

верхній    частині блоку. На передні сторони блоків виведені всі рукоятки керування. 

Блоки легко з'єднуються один з одним за допомогою сполучних кабелів і штепсельних 

рознімань. Така електроживляча установка дуже компактна й легко монтується на місці 

її роботи. Вона може розміщатися безпосередньо поруч зі стативами живлячої АТС. 

        Розробляються нові вдосконалені пристрої ВБ-60  з поліпшеними електричними 

характеристиками. У них широко використовуються  електронні контрольні  й  

регулюючі елементи.      

         Випрямляючий пристрій типу ВТ-61/5. Цей пристрій (блок) призначений                                                                                                                                                                                                                                       

для безпосереднього безакумуляторного живлення координатних  телефонних станцій 

ємністю до 100 номерів. Він підключається до однофазної мережі змінного струму з 

номінальною напругою 220 В. Номінальне значення випрямленої напруги 61 В, а 

максимальний випрямлений струм 5 А. Схема пристрою аналогічна схемі ВБ-60 

(див.рис. 47). Псофометричне значення напруги пульсації не більше 5мВ. Пристрій має 

конструкцію настільного типу з розмірами: висота 385, ширина 570 і глибина 292 мм.  

Розробляється вдосконалений варіант даного пристрою, у якому буде використана 

електроніка з метою контролю й керування.                                                  

 
       Питання для самоперевірки: 

1. Дайте коротку характеристику випрямляючим пристроям типу ВСПУ. 

2. Дайте характеристику комплектам СВСП-24/10, СВСП-60/6. 

3.  Дайте характеристику та поясніть роботу ЕВУ-60/25. 

4. Охарактеризуйте випрямляючі пристрої типів ВБ-60 та ВТ-61/5.                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 172-180). 
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Тема  12.3  Загальні відомості про електроживлення телеграфних станцій 

  
Мета: Ознайомити студентів з електроживленням телеграфних станцій.  

 

Питання до теми: 

1. Загальні відомості про електроживлення телеграфних апаратів. 

2. Особливості живлення ланцюгів телеграфних апаратів. 

 

          Телеграфні станції входять до складу вузлів зв'язку при Укрзалізниці, управліннях 

і відділеннях доріг і на великих залізничних станціях. На малих станціях і на різних 

виробничих підприємствах встановлюються окремі телеграфні апарати. Телеграфні 

пристрої мають потребу в живленні лінійних, моторних і місцевих ланцюгів, а також 

напівпровідникових приладів. Всі ці ланцюги вимагають для своєї роботи джерел 

постійного струму з різними напругами. Автоматичні телеграфні станції вимагають 

таких же джерел живлення, як й автоматичні телефонні станції. 

       По мірі розвитку на залізничному транспорті обчислювальної техніки й 

автоматизованих систем керування, джерела живлення телеграфних пристроїв 

використовуються й для живлення апаратури зв'язку передачі даних. 

        Оскільки телеграфні апарати працюють по однопровідних лінійних ланцюгах, 

джерела живлення лінійних ланцюгів повинні мати «землю» на одному полюсі. Деякі 

телеграфні апарати працюють струмами двох напрямків. Для живлення таких апаратів 

потрібні два джерела постійного струму: в одного з них заземлюється позитивний 

полюс, а в іншого - негативний. 

          Як загальне джерело струму для лінійних ланцюгів всіх телеграфних апаратів, 

встановлених на даній телеграфній станції, найчастіше використовується загальна 

акумуляторна батарея (рис. 48) із заземленою середньою точкою. Напруга цієї батареї 

повинна становити +60 й -60 В стосовно землі. Останнім часом у зв'язку з 

використанням каналів тонального телеграфування замість лінійних проводів вводиться 

також лінійна батарея напругою ±20 В. 

Рисунок 48 - Схема лінійної телеграфної батареї 

 

         Для живлення місцевих ланцюгів телеграфних апаратів застосовується джерело  

постійного струму напругою 60 В . Для моторних ланцюгів телеграфних апаратів 

потрібне джерело постійного струму з номінальною напругою 120 В. Деякі сучасні 

телеграфні апарати мають електродвигуни змінного струму або універсальні 

електродвигуни, що допускають живлення від постійного й змінного струмів. Живлення 

електродвигунів телеграфних апаратів від джерел постійного струму (наприклад, 

акумуляторних батарей) дозволяє забезпечити безперебійну роботу цих апаратів при 

перервах подачі змінного струму, що має дуже велике значення для магістральних і 

найважливіших дорожніх телеграфних зв'язків. 
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       Застосування на вузлах зв'язку автоматизованих резервних електростанцій, що 

швидко включаються на роботу при перервах роботи мереж змінного струму, сприяє 

використанню у вузлах зв'язку встаткування, що одержує повне живлення від мереж 

змінного струму й, зокрема, електродвигунів телеграфних апаратів. 

Установки тонального телеграфування, що працюють на напівпровідникових елементах, 

власне кажучи, відносяться до апаратури дальнього зв'язку й часто розміщаються в 

приміщенні ЛАЗу, тому вони одержують живлення від загальних джерел струму 

живлення ЛАЗу. Невеликі установки тонального телеграфування можуть 

встановлюватися й на невеликих телеграфних станціях і взагалі в тих місцях, де виникає 

потреба в створенні вузькополосних телеграфних каналів. У цьому випадку джерела 

живлення повинні розташовуватися поблизу від них. 

       У системі зв'язку передачі даних на залізничних станціях встановлюються так звані 

абонентські пункти (АП). За нормативами абонентські пункти живлятьсяться від мережі 

змінного струму 220 В з припустимою нестабільністю, що не перевищує  + 10 й -15 %. 

До складу апаратур АП включаються блоки живлення, що створюють напругу 

постійного струму +5; +12,6 і -12,6 В стосовно землі.       

 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Загальні поняття про живлення телеграфних станцій. 

2. Вкажіть, які джерела живлення необхідні для невеликих телеграфних станцій. 

3.  Поясніть електроживлення установок тонального телеграфування. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 184-186). 

 

 

 

Тема 12.4  Електроживлення пристроїв багатоканального зв’язку. Джерела 

струму для живлення апаратури ЛАЗу 

 
Мета: Ознайомити студентів з електроживленням пристроїв багатоканального зв’язку 

та  джерелами струму для живлення апаратури ЛАЗу.  

 

Питання до теми: 

1. Електроживлення пристроїв багатоканального зв’язку. 

2. Необхідні джерела живлення для апаратури ЛАЗу. 

3. Електроживлячі установки, які використовуються для живлення апаратури ЛАЗу. 

4. Стабілізація напруги в ЛАЗі. 

 

           Апаратура провідного дальнього зв'язку складається з кінцевих станцій і 

проміжних підсилювальних пунктів (ПП). Кінцеві станції встановлюються у вузлах 

зв'язку, у ЛАЗах разом з відповідною комутаційною і контрольною апаратурою. 

Підсилювальні пункти рівномірно розміщаються уздовж ліній зв'язку. Число їх 

залежить від типу апаратури зв'язку. 

         Апаратура дальнього провідного зв'язку, завдяки якій організуються існуючі види 

електричного зв'язку на відстанях у кілька сотень і тисяч кілометрів, включає у свій 
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склад велике число кінцевих, переприйомних, ретрансляційних і підсилювальних 

пунктів, причому робочий стан кожного із цих пунктів впливає на якість зв'язку в 

цілому. Тому електричні характеристики апаратури зв'язку повинні зберігатися 

незмінно нормальними протягом усього часу експлуатації даної апаратури, що вимагає 

високої надійності й стабільності напруги джерел струму, що живлять апаратуру 

дальнього зв'язку. 

         Для електроживлення апаратури ЛАЗу потрібні: джерела постійного струму з 

номінальною напругою 24 В (позитивний полюс цього джерела заземлюється) і 

змінного струму для посилки індукторного виклику з напругою 80-100 В і частотою 16-

25 Гц. Для анодних ланцюгів апаратури з електронними лампами застосовується 

джерело постійного струму з напругою 220 В. Однак тепер, коли всі електронні лампи в 

апаратурі дальнього зв'язку замінені транзисторами, ця апаратура випускається тільки 

на напругу 24 В, і анодні джерела живлення на напругу 220 в залишилися лише в 

невеликому числі старих ЛАЗів. Багато невеликих установок дальнього зв'язку 

забезпечуються спеціальними бланками або панелями живлення від мережі змінного 

струму, що дозволяють живити ці установки по безакумуляторному способі за умови 

надійного електропостачання. 

        Для ЛАЗу використовуються ті ж типові електроживлячі установки з номінальною 

напругою 24 В, що й для живлення ручних телефонних станцій. У ЛАЗах малої й 

середньої величини встановлюються випрямляючі пристрої типів ВСП-24/10, ВСП-

24/20 і ВСП-24/30. Тут можна передбачати одну або дві групи акумуляторних батарей 

24 В в залежності від надійності електропостачання. Якщо використовується одна 

група, замість  другої групи включається конденсатор, ємність якого визначається 

розрахунком. 

       ЛАЗи великої величини живляться від випрямляючих пристроїв серій ВУ, ВУК і 

ВУТ на напругу 36 В. В цьому випадку також можна застосовувати одну або дві групи 

акумуляторних батарей у відповідності зі ступенем надійності електропостачання. 

Відсутня група батареї заміняється конденсатором. Можна допустити безакумуляторне 

живлення ЛАЗу за допомогою випрямляючих пристроїв серії ВУЛС. 

       Якщо ЛАЗ розташований недалеко від місцевих і міжміських телефонних станцій, 

як це часто має місце у вузлах зв'язку, то для ЛАЗу й телефонних станцій 

використовується загальне джерело живлення з напругою 24 В. Напруга основного 

джерела струму, що живить ручні телефонні станції (PTС) і ЛАЗи, підтримується в 

межах 21,6- 26,4 В . Такі коливання напруги цілком припустимі для РТС, але для 

сучасної електронної апаратури дальнього зв'язку допускаються лише більш обмежені 

коливання напруги в межах ±3 % . Раніше така тверда стабілізація напруги досягалася 

шляхом установки в ЛАЗі спеціальних стояків автоматичного регулювання напруги 

САРН, що містять вугільні регулятори напруги, які включалися послідовно в ланцюги 

живлення апаратури зв'язку. При цьому напруга в ланцюзі розжарення електронних 

ламп природно знижувалася за рахунок спадання напруги в регуляторах і 

підтримувалося в межах 20,6-21,8 В. Тепер же стабілізацію напруги живлення 

апаратури зв'язку в межах ±3 % планується здійснювати за допомогою електронних 

стабілізаторів, що входять до складу самої апаратури дальнього зв'язку. Введення такої 

електронної стабілізації напруги підвищує якість електроживлення й забезпечує 

безперебійність роботи транзисторної апаратури дальнього зв'язку. По мірі 

впровадження даного способу стабілізації напруги буде відпадати необхідність у 

застосуванні стояків САРН. 
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      Питання для самоперевірки: 

      1.  Де розташовується апаратура пристроїв дальнього зв’язку? 

2.   Вкажіть загальні відомості про електроживлення апаратури ЛАЗу. 

3. Які типові електроживлячі установки використовуються для ЛАЗів? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 189-190). 

 

 

  Тема 12.5   Випрямляючі приміщення та резервування  електропостачання 

пристроїв зв'язку 

 
Мета: Ознайомити студентів з випрямляючими приміщеннями та резервуванням  

електропостачання пристроїв зв'язку. 

Питання до теми: 

1. Обладнання випрямляючих приміщень. 

2. Принципи резервування електропостачання вузлів зв'язку змінним струмом. 

3. Пристрої автоматичного включення резерву й гарантованого живлення. 

 

          Обладнання випрямляючих приміщень. Всі технічні пристрої, що входять до 

електроживлячої установку вузла зв'язку, звичайно розміщають у двох приміщеннях. В 

акумуляторному приміщенні встановлюють стелажі з акумуляторними батареями, а у 

випрямляючому приміщенні - випрямляючі пристрої та щити керування й комутації 

(щити змінного струму ЩПТ, батарейні щитки БЩ, контакторні складання лужних 

протиелементів КСЩП, щитки заземлень і т.п.). Часто до цих двох приміщенням 

додають   приміщення для   резервної електростанції. 

         Обладнання всередині випрямляючого приміщення розташовують так, щоб 

забезпечити зручність його обслуговування й безпеку роботи обслуговуючого 

персоналу. При розміщенні зарядно-буферних випрямляючих пристроїв необхідно 

прагнути до скорочення довжини проводів, що з'єднують найбільш потужні агрегати з 

акумуляторними батареями й живляться пристроями, тому що це дозволить зменшити 

опір проводів і коливання напруги на пристроях зв'язку, що живляться, при змінах 

навантаження. По цій же причині випрямляючі приміщення варто розташовувати поруч 

із акумуляторними або можливо ближче до них. 

         Крім того, випрямляюче приміщення повинно бути розташоване можливо ближче 

до тих пристроїв зв'язку, які споживають від нього найбільшу потужность (звичайно 

великі АТС і ЛАЗи). Випрямляючі приміщення повинні бути сухими, світлими і 

захищеними від вибухонебезпечних і шкідливих газів. Висота їх повинна бути не менше 

3м. Проводку у випрямляючому приміщенні виконують за допомогою металевих, 

повітряних жолобів (кабельростів). 

       У невеликих вузлах зв'язку в тих випадках, коли до складу електроживлячої 

установки входять лише випрямляючі пристрої невеликої потужності, окремі 

випрямляючі  приміщення можна взагалі не влаштовувати, а розміщати випрямляючі 

пристрої в апаратних залах (наприклад, в ЛАЗі). 

        В багатьох електроживлячих установках деякі точки з'єднують із землею, тобто 

заземлюють. Крім електричної схеми, в ЕЖУ завжди заземлюють стативи, щити, шафи 

випрямляючих пристроїв і всі металеві частини, до яких обслуговуючий персонал може 
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доторкатися під час роботи. Для цього робиться заземлюючий пристрій, що складається 

із заземлювача й заземлюючих провідників.  

      Заземлювачем називається один або кілька металевих провідників будь-якої форми 

(труби, стрижні, пластини й т.п.), що заривають у землю й здійснюють безпосередній 

контакт із нею. 

       Заземлюючі провідники з'єднують заземлювач із всим заземлюємим обладнанням в 

приміщеннях вузла зв'язку. 

       Заземлюючий пристрій як і всякий інший елемент електричного кола, має 

електричний опір, величина якого нормується. Відповідно до стандарту у вузлах зв'язку 

застосовуються чотири види заземлень: робоче  - для використання землі в якості 

одного із проводів електричного кола; захисне - для з'єднання із землею 

блискавковідводів, оболонок кабелів, цистерн НУП, а також металевих частин 

електротехнічного устаткування, які не перебувають під напругою, але можуть 

виявитися під нею при пошкодженні ізоляції проводів, і, що служить для захисту 

обслуговуючого персоналу від небезпечної напруги; лінійно-захисне - для з'єднання із 

землею металевих оболонок кабелів на їхній трасах і блискавковідводів на повітряних 

лініях зв'язку; вимірювальне - для контрольних вимірів опорів робочого й захисного 

заземлень. Робочі і захисні заземлюючі пристрої у вузлах зв'язку можуть бути об'єднані 

в загальний робочий і захисний пристрій. Тому у вузлах зв'язку звичайно робиться 

об'єднане робоче-захисне й два вимірювальних заземлюючих пристроїв (для можливості 

електричних вимірів кожного з них). Заземлюючі провідники від них виводяться у 

випрямляюче приміщення, де для них влаштовується спеціальний контрольний щиток із 

трьома клемами й пакетними вимикачами. Від цього щитка заземлюючі провідники 

розходяться по всіх технічних приміщеннях вузлів зв'язку. 

          Принципи резервування електропостачання вузлів зв'язку змінним струмом. 

Швидкий розвиток і безперервне збільшення інтенсивності роботи сучасних пристроїв 

зв'язку пред'являють все більш тверді вимоги до стабільності напруги й безперервності 

подачі електроенергії до електроживлячих установок вузлів зв'язку. Це ставить ряд 

складних технічних проблем, вирішення яких може бути засновано лише на 

використанні нових організаційно-технічних принципів, що забезпечують у більшій або 

меншій мірі необхідні надійність і безперебійність електропостачання. Найбільш 

надійним засобом забезпечення цих факторів є установка в вузлах зв'язку невеликих 

резервних електростанцій, які можуть запускатися на час перерви подачі електроенергії 

від діючих мереж електропостачання й живити вузли зв'язку змінним струмом. Такі 

резервні електростанції виявляються вигідними й тому, що вони дозволяють різко 

скоротити  ємності акумуляторних батарей і потужності зарядно-буферних агрегатів. 

Необхідність у резервних електростанціях зростає також внаслідок швидкого 

збільшення у вузлах зв'язку апаратури, що одержує живлення безпосередньо від мережі 

змінного струму. Резервна електростанція в основному складається із двигуна 

внутрішнього згоряння й електричного генератора змінного струму, розміщених на 

загальній фундаментній плиті. Вали обох машин з'єднуються один з одним еластичною 

муфтою. Як двигуни звичайно використаються дизелі, для запуску яких за допомогою 

електричних стартерів потрібен час порядком декількох хвилин. У цій тривалості 

періоду запуску криється головна проблема резервування електропостачання, тому що 

залежно від складу устаткування вузла зв'язку така тривалість запуску може бути 

прийнятною або неприпустимо великою. Багато пристроїв зв'язку (зокрема, апаратура 

передачі даних) для досягнення високої вірогідності передачі вимагають повної 

надійності електропостачання. Тому в цей час розроблені й поступово впроваджуються 



 

67 

нові способи підвищення безперебійності подачі змінного струму до електроживлячих 

установок. 

        Одним із цих способів є часткова або повна автоматизація резервних 

електростанцій, що дозволяє скоротити час запуску дизель-електричного агрегату до 20-

30 с і в той же час скорочує потребу в кваліфікованому обслуговуючому персоналі. Для 

подальшого скорочення тривалості можливої перерви живлення в період запуску 

дизель-електричного агрегату розроблені різні види пристроїв автоматичного 

включення резерву (АВР), дія яких ґрунтується на автоматичному перемиканні 

електроживлячої установки з основного фідера змінного струму на резервний. При 

наявності пристроїв АВР перерви в подачі електроенергії можуть бути скорочені до 0,6-

0,7 с. Для такого способу резервування потрібно мати в розпорядженні два незалежних 

фідери електропостачання від місцевої енергосистеми. Щоб повністю виключити які б 

то не були перерви подачі змінного струму, створені так звані пристрої гарантованого 

живлення (УГП). Ці пристрої включаються в роботу практично миттєво й діють до того 

моменту, поки резервна електростанція прийме на себе все живлення вузла зв'язку 

змінним струмом. Дія УГП ґрунтується на використанні запасу енергії в акумуляторних 

батареях або обертових маховиках.  Для транспортних вузлів зв'язку застосовують 

резервні електростанції  потужністю від 6 до 60 кВ *А. Звичайно вони  розміщаються в 

окремому приміщенні в підвалі будинку, де розташовується вузол зв'язку, або в 

окремому невеликому одноповерховому будинку поблизу цього вузла. Агрегат 

резервної електростанції встановлюється на міцному бетонному фундаменті, 

ізольованому від стін будинку. Вихлопна труба повинна бути виведена назовні. 

       Рекомендується застосовувати дизель-генераторні агрегати типів ДГА-12М, ДГА-

24М, ДГА-48М и ДГА-72М відповідно на 12, 24, 48 й 72 кВ*А. Крім цих агрегатів, у 

приміщенні резервної електростанції розміщається різна апаратура для обслуговування 

станції й автоматизації її роботи, а також розподільний щит із приладами для керування 

електричними колами. 

        Зразкове розташування устаткування в приміщенні резервної електростанції типу 

ДГА-12М для вузла зв'язку середньої величини показаний рис. 49, де 1— умивальник; 2 

— стелаж зі стартерною акумуляторною батареєю; 3 — зарядний випрямляч; 4-кабельні 

труби; 5— панель із температурними датчиками; 6 — вивід електрокабеля; 7 — 

глушитель; 8 — маслоотстойник; 9 — щит правління; 10— генератор; 11 — дизель; 12 

— бак для палива; 13 — ручний насос; 14 — приямок; 15— бак для води; 16 — насос із 

електродвигуном для палива; 17 — бак для масла;  18-уведення паливних труб. 

Рисунок  49 - Розміщення обладнання резервної електростанції ДГА-12М 
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 Автоматизований агрегат резервної електростанції може запускатися стартером за 

допомогою системи телекерування в моменти припинення подачі електроенергії з 

основної мережі. Для скорочення тривалості пуску передбачається попередній підігрів 

електропідігрівачем води й масла у двигуні. Якщо пуск із першого разу не відбувся, то 

він повторюється до чотирьох разів з певними інтервалами. Навантаження до агрегату 

підключається лише після того, як напруга й частота обертання двигуна досягнуть 

встановлених значень. 

            Під час роботи агрегату напруга його стабілізується з точністю ±2 % при зміні 

навантаження на агрегат у межах від 20 до 100%. Агрегат зупиняється при відновленні  

 

Рисунок 50 - Принцип дії пристрою АВР 

 

нормального енергопостачання або при порушенні його нормальної роботи, через 

пошкодження або перевантаження.               

         Пристрої автоматичного включення резерву і гарантованого живлення. Пристрій 

автоматичного включення резерву АВР являє собою нескладну комутаційну схему, що 

складається з контакторів К (рис. 50), автоматично перемикаючих всю електроживлячу 

установку вузла зв'язку ЭПУ  з основного фідера змінного струму Фид.1 на резервний 

фідер Фид.2 при  

пропаданні або неприпустимому зниженні напруги в основному фідері. Контактори 

швидко спрацьовують під впливом керуючої  групи реле Р. При відновленні напруги в 

першому фідері ЭПУ знову перемикається на нього. Описаний пристрій, що резервує, 

відрізняється великою простотою й надійністю дії, однак застосування його на практиці 

можливо лише в тих випадках, коли до ЭПУ підводять два незалежних фідери 

електропостачання. З огляду на те, що електропостачання в нашій країні всюди 

здійснюється від єдиних енергосистем, в яких всі електростанції працюють паралельно 

на загальні кільцеві мережі, термін «незалежні фідери» варто розуміти в тому розумінні, 

що вони підходять до ЭПУ вузла зв'язку від різних трансформаторних підстанцій. 

Резервування електропостачання за допомогою пристроїв АВР супроводжується 

короткочасною перервою подачі електроенергії (приблизно 0,6 с) під час перемикання 

потужних контакторів, але зате запуск резервної електростанції не потрібно. Схема 

резервування електроживлення всього вузла зв'язку в цілому за рис. 145 може бути 

раціонально сполучена з використанням в електроживлячій установці вузла 

випрямляючих пристроїв типу ВУЛС, що забезпечують живлення приєднаних до них 

пристроїв зв'язку без усяких перерв. 

         Пристрої гарантованого живлення УГП забезпечують повну безперебійність 

електропостачання пристроїв зв'язку. Однак вони розраховуються лише на нетривалий 

час роботи до запуску резервної електростанції. Застосовуються УГП на основі 

електричних машин з акумуляторними батареями або інерційним маховиком. 

Найпростіший УГП із акумуляторною батареєю (рис. 51, а) являє собою агрегат із трьох 
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електричних машин, вали яких з'єднані муфтами. При нормальній роботі асинхронний 

двигун АД, одержуючи через контактор к1 змінний струм з мережі, обертає дві інші 

машини. Синхронний генератор СГ виробляє трифазний струм, що надходить в 

електроживлячу установку ЭПУ. При пропаданні напруги в мережі розмикається 

контактор к1 і замикається контактор к3. Струм акумуляторної батареї АБ надходить в 

двигун постійного струму ДПТ, що продовжує обертати СГ. Таким чином, 

електропостачання ЭПУ не припиняється. Однак порівняно невеликий запас енергії в 

акумуляторній батареї не може забезпечити надовго електропостачання всього вузла 

зв'язку. Тому зараз же після початку використання акумуляторної батареї необхідно 

пустити в хід резервну електростанцію РЕС і перевести на неї електропостачання вузла 

зв'язку через контактор к2.                   

         Найпростіший УГП із інерційним маховиком (рис. 51, б) має у своєму складі 

синхронний двигун - генератор СДГ, на валу якого закріплений маховик М с великим  

моментом   інерції.   При   нормальній роботі змінний струм з мережі надходить через 

контактор к1 в ЭПУ й одночасно в синхронний двигун-генератор СДГ, що працює в 

режимі синхронного двигуна й обертає  маховик М.  

 
         

Рисунок 51 - Кінематична схема пристрою гарантійного живлення 

  

При пропаданні напруги в мережі маховик продовжує обертати машину, що в 

цьому випадку починає працювати синхронним генератором і продовжує живлення 

ЭПУ змінним струмом аж до запуску резервної електростанції РЕС. 

 Необхідно відмітити, що на рис. 51, а і б показані тільки принципи дії УГП і 

виключені всі необхідні автоматичні пристрої, що управляють комутацією й 

установлюють режими роботи всіх пристроїв. У майбутньому намічається також 

широко використовувати як пристрої гарантованого живлення вузлів зв'язку потужні 

інверторні установки, що одержують енергію від акумуляторних батарей. Такі 

стаціонарні установки будуть мати переваги в порівнянні з машинними агрегатами 

відносно габаритів і надійності їхньої дії. 

 
       Питання для самоперевірки: 

1. Вкажіть обладнання випрямляючих приміщень. 

2. Поясніть принципи резервування електропостачання вузлів зв’язку змінним струмом. 

3. Вкажіть, які резервні електростанції використовують. 

4. Вкажіть пристрої автоматичного включення резерву та гарантійного живлення та 

поясніть їх.                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                          
Література: 

А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи железнодорожного 

транспорта: - Ученик для техникумов. – М.: Транспорт, 1986. 215с.  (с. 206-211). 
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        Тема 12.6 Загальні вказівки по проектуванню, монтажу 

електроживлячих установок 

 
Мета: Ознайомити студентів з загальними вказівками по проектуванню, монтажу 

електроживлячих установок. 

 

Питання до теми: 

1. Загальні вказівки по проектуванню електроживлячих установок. 
2. Загальні вказівки  монтажу електроживлячих установок. 

 
При проектуванні ЕЖУ вузла зв'язку вихідними даними є відомості про типи  і 

число встановлюваної апаратури зв'язку і додаткових споживачів електричної енергії. 

На підставі цих відомостей, використовуючи технічні описи апаратури і довідкову 

літературу, визначають необхідні дані про електроживлення споживачів: рід струму 

(постійний або змінний), частоту, номінальну напругу, припустиме відхилення від 

номінальної напруги, припустиму амплітуду пульсації, споживання струму в годину 

найбільшого навантаження і ін. 

Основними зовнішніми джерелами електричної енергії повинні бути мережі 

трифазного змінного струму напругою 380/220 В, частотою 50 Гц. Припустимі межі 

зміни фазної напруги 187-242 В або 213-227 В. Межі зміни частоти 47,5-52,5 Гц. 

Коефіцієнт нелінійних спотворень не більше 10%. 

Вузли зв'язку залізничного транспорту і обслуговуючі підсилювальні і 

регенеративні пункти по надійності електроживлення відносяться до особливої 

групи першої категорії електроприймачів, які повинні забезпечуватися електричною 

енергією від трьох незалежних джерел змінного струму. У будинках зв'язку і на 

сполучених постах електричної централізації і зв'язку в якості кожного з резервних 

джерел змінного струму необхідно передбачати місцеву електричну станцію (дизель-

генераторні агрегати ДГА). Пристрої зв'язку в необслуговуючих підсилювальних і 

регенераційних пунктах отримують дистанційне живлення.  Всі електроприймачі, 

що живляться від зовнішніх джерел змінного струму, підрозділяють на дві групи: 

гарантованого і негарантованого електроживлення. 

До першої групи поряд із пристроями зв'язку відносяться: мережа гарантованого 

освітлення, пристрої вентиляції і опалення приміщень акумуляторної і ДГА, 

пристрої підкачування палива, масла і води для забезпечення тривалої роботи ДГА. 

Всі приймачі цієї групи живляться від зовнішніх джерел змінного струму, а у 

випадку їхньої аварії - від ДГА. 

До другої групи відносяться: мережа загального освітлення, обладнання вентиляції, 

силове обладнання майстерень і інших допоміжних приміщень.  Приймачі цієї групи 

живляться від зовнішніх джерел змінного струму, а при їхньому пошкодженні 

вимикаються. 

Для кожної номінальної напруги постійного струму в будинках зв'язку 

передбачається окрема ЕЖУ, загальна для апаратури всіх цехів (рис. 52, а). 

В електроживлячих установках звичайно один полюс з'єднують із заземленням 

(заземлюють), що дає можливість спростити струморозподыльну мережу, виконавши 

заземлену частину загальної для ЕЖУ на різні номінальні напруги і виключити з неї 

всі пристрої захисту і комутації. В ЕЖУ з номінальними напругами 24 і 60 В 

прийнято заземлювати позитивний полюс. Коли це правило порушується, перед 
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позначенням номінальної напруги ставлять знак « + » або « - », що характеризує 

потенційний (незаземлений) полюс джерела струму. Так, позначення номінальних 

напруг + 60 В і - 60 В говорить про те, що ці напруги повинні бути отримані від 

різних ЕЖУ. У першої повинен бути заземлений негативний полюс, а в другої - 

позитивний (рис. 52, б). Апаратура з більшою номінальною напругою може живитися 

від декількох окремих джерел струму з меншими номінальними напругами. 

Апаратура з різними, але близькими номінальними напругами (наприклад, 24 В і 

21,2 В) може живитися від однієї ЕЖУ (рис. 52, в). Кожна ЕЖУ повинна 

забезпечувати струм, необхідний для живлення всієї апаратури, розрахованої на дану 

номінальну напругу, UЕЖУ = ΣІHі, де Іні -струми, що споживаються різною 

апаратурою. 

Для комутаційного обладнання телефонних і телеграфних автоматичних станцій 

характерно нерівномірне споживання струму протягом доби. У денні години 

витрачається великий струм, а вночі - малий. 

Нерівномірність споживання струму викликає зміну спадання напруги в проводах 

струморозподільної мережі і тим самим послабляє ефективність дії стабілізаторів, 

включених на виході ЕЖУ. Для підвищення ефективності дії регуляторів напруга 

контролюється безпосередньо на вході апаратури, що живиться. 

 
 

Рисунок  52 - Структурні схеми електроживлячих установок 

 

       Питання для самоперевірки: 

1. Вкажіть вихідні дані для проектування ЕЖУ вузла зв’язку. 

2. Вкажіть основні зовнішні джерела електричної енергії. 

3. Які встановлюються резервні джерела змінного струму?  

4. Для чого в ЕЖУ заземлюють один полюс?                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Література: 

        В.П. Багуц Электропитание устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и 

связи - М.: Транспорт, 1991. 286с. (с.245-249). 
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Змістовий модуль 13 Заземлюючі пристрої, їх розрахунок і монтаж 

Тема 13.1 Норми опору заземлення 

     

Мета: Ознайомити студентів з нормами опору заземлення. 

Питання до теми: 

1. Норми опору заземлень. 
 

Величина опору робочого заземлення на станціях, що мають до п'яти однопровідних 

телеграфних ланцюгів, повинна бути не більше 20 Ом. При кількості апаратів від 6 до 

10, 11-20, 21-50 і більше 50 — відповідно 10, 5, 3 і 2 Ом. 

Місцеві телефонні станції, що мають сполучні лінії, у схемах яких використовується 

земля, обладнаються трьома відособленими заземленнями — одним робочим 

(об'єднаним) і двома вимірювальними. При нормальній експлуатації всі три заземлення 

з'єднуються паралельно на щитку заземлень. Величини опорів робочих заземлень 

місцевих телефонних станцій при кількості сполучних ліній до 25, від 26 до 50, 51 — 

100 і 101-200 відповідно повинні бути рівні 25, 12, 6 і            3 Ом. 

Міжміські телефонні станції і лінійно-апаратні зали із власними електроживлячими 

установками обладнаються трьома відособленими заземленнями — робочим 

(об'єднаним) і двома вимірювальними; усі вони включаються паралельно на щитку 

заземлень. Величина опору робочого заземлення міжміської телефонної станції, що 

використовує землю в якості одного із проводів, при 25 сполучних лініях не повинна 

перевищувати 30 Ом, а при 26-50 і 51-200 сполучних лініях — відповідно 15 і 5 Ом. 

Величини опорів робочого заземлення ЛАЗів з власними електроживлячими 

установками, а також ОУПів у тих випадках, коли з них здійснюється дистанційне 

живлення, НУПів по системі «провід-земля», визначаються розрахунком виходячи з 

того, що падіння напруги на заземленні від струму дистанційного живлення повинне  

бути не більше 12В. При цьому, однак, величини опорів робочих заземлень не повинні 

перевищувати: 5 (2) Ом у ґрунтах з питомим опором до 100 Ом*м; 10 (5) Ом при 

питомому опорі ґрунту від 100 до 500 Ом*м; 20 (5) Ом при питомому опорі ґрунту 

більше 500 Ом*м     (без дужок зазначені значення для ділянок з автономною, а в 

дужках — з електричною тягою змінного струму). Ці ж норми повинні бути витримані 

для необслуговуємих пунктів в будівлях, а також для ОУП и НУП, сумісних з постами 

ЕЦ. Опір вимірювальних заземлень повинен бути 100 Ом незалежно від питомого опору 

ґрунту. 

НУПи, що живляться  дистанційно по системі «провід-земля», обладнують трьома 

заземленнями: робочим, захисним і лінійно-захисним. Величини опорів робочого 

заземлення для НУП, що живляться дистанційно по системі «провід-земля», 

визначають, виходячи з того, щоб спадання напруги тільки від струмів дистанційного 

живлення не перевищувало 12 В для ґрунтів з питомим опором до 100 Ом*м і 36 В для 

ґрунтів з питомим опором більше 100 Ом*м. Їхні опори (так само як і опори захисних 

заземлень) у першому випадку повинні бути не більше 10, а в другому - не більше 30 

Ом. 
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НУПи, що живляться дистанційно по системі «провід-провід», обладнують двома 

заземленнями — захисним і лінійно-захисним. Величини опорів захисних заземлень 

для підземних металевих НУП: 10 (10) Ом при питомому опорі ґрунту до 100 Ом*м; 30 

(30) Ом при питомому опорі від 100 до 300 Ом*м; 10(5) Ом при питомому опорі від 300 

до 500 Ом*м і 20(5) Ом при питомому опорі більше 500 Ом*м. Опір лінійно-захисного 

заземлення 5(2) Ом при питомому опорі ґрунту до 100 Ом*м і 10(5) Ом при питомому 

опорі ґрунту до 300 Ом*м. 

При більшому питомому опорі ґрунту лінійно-захисне заземлення може мати опір 

100 Ом (без дужок зазначені значення для ділянок з автономною, а в дужках - з 

електричною тягою). 

Лінійно-захисні заземлення, крім підсилювальних пунктів, повинні влаштовуватися 

в середній частині підсилювальної ділянки на відстані 8-12 км від підсилювального 

пункту (проміжне заземлення) опором 5 Ом при питомому опорі ґрунту до 100 Ом*м; 

10 Ом - при питомому опорі ґрунту від 100 до 500 Ом*м і 20 Ом - при питомому опорі 

вище 500 Ом*м. 

Проміжні пункти вибіркового зв'язку повинні мати захисне заземлення опором: 10 

Ом при питомому опорі ґрунту до 100 Ом*м; 25 Ом при питомому опорі від 100 до 300 

Ом*м; 35 Ом при питомому опорі від 300 до 500 Ом*м і 45 Ом при питомому опорі 

більш 500 Ом*м. 

 

       Питання для самоперевірки: 

1. Величина опору робочого заземлення телеграфних станцій? 

2. Величини опорів робочого заземлення ЛАЗів з власними електроживлячими 

установками? 

3. Величини опорів робочого заземлення для НУП? 

4. Захисне заземлення проміжних пунктів вибіркового зв’язку? 

 

Література: 

        Д.А. Бунин Магистральные, кабельные линии связи на железных дорогах –  М.: Транспорт, 

1978.  288с.  (с.265-266).                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

           1. А.Б.Фельдман, Л.А.Частоедов. Электропитание устройств связи 

железнодорожного транспорта - М.: Транспорт, 1986. - 215с.                                                                                                

           2. А.Ф. Михайлов и др. Электропитание и энергоснабжение устройств 

автоматики, телемеханики и связи железнодорожного транспорта - М.: 

Транспорт, 1975. - 378с. 

          3. Д.А. Бунин. Магистральные, кабельные линии связи на железных 

дорогах –     М.: Транспорт, 1978. - 288с.                                                                                                                                                                                                                                                             

          4. В.Е. Китаев, А.А. Бокуняев. Расчет источников электропитания 

устройств связи – М.:  Связь, 1979. - 216с. 

 5. В.Р. Дмитриев. Электропитающие устройства железнодорожной 

автоматики, телемеханики и связи - М.:Транспорт, 1983   

          6. В.М. Бушуев. Электропитание устройств связи - М.: Радио и связь, 

1986. 240с.                                                                                                          

          7. В.П. Багуц. Электропитание устройств железнодорожной автоматики, 

телемеханики и связи - М.: Транспорт, 1991. 286с.  

          8. Б.С.Сергеев, А.Н.Чечулина. Источники электропитання электронной 

аппаратуры ж.д. транспорта.- М.: Транспорт, 1998. - 280с.     

          9. Вл.В.Сапожников, Н.П.Ковалев, В.А.Кононов, А.М.Костроминов, 

Б.С.Сергеев. Электропитание устройств железнодорожной автоматики, 

телемеханики и связи. – М.: Маршрут, 2005. – 453с. 



 

75 



 

76 

 


