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Перетворювачі напруги 12/220 знайшли широке застосування на тран-

спорті: для живлення медичної апаратури в каретах швидкої допомоги, 

живлення спец обладнання в автомобілях дорожніх ремонтних служб, різ-

ного роду спеціальному транспорті. Але при цьому на ринку України не-

має жодного пристрою який би задовольняв потреби споживачі і при цьо-

му відповідав стандартам [1] та вимогам до автомобільної апаратури [2]. 

Пристрої можуть серйозно нашкодити здоров’ю людини або призвести до 

несправності чи займання автомобіля, мають малий строк служби. Вони не 

призначені для використання в автомобілі та не можуть забезпечити необ-

хідної вібростійкості, волого та пило захищеності. Враховуючи все вище 

сказане пропонується розробити структурну схему перетворювача напруги 

бортової мережі автомобіля в змінну напругу 220В який би відповідав ви-

могам [1] і [2], та розрахований на вихідну потужність не менше 600Вт. 

Найбільш доцільним є використання перетворювача на базі підсилю-

вача класу D. Форма струму вихідних транзисторів може приймати вид 

майже прямокутних імпульсів. Опір відкритого каналу сучасних силових 

МДП-транзисторів вимірюється тисячними Ом, тому в першому набли-

женні можна вважати, що в режимі D транзистор працює без втрат потуж-

ності. ККД реальних підсилювачів класу D дорівнює приблизно 90%, в 

найбільш економічних зразках 95%, при цьому він мало залежить від вихі-

дної потужності [4].  

Розглянемо типові схеми перетворювачів та потужності при яких вони 

використовуються: 
Таблиця 1  

Основні схеми перетворювачів 

Схема Діапазон потужностей Складність 

Зворотньоходовий перетворювач 1 Вт… 100 Вт низька 

Прямоходовий перетворювач 1 Вт … 200 Вт Низька 

Двотактний перетворювач 200 Вт… 500 Вт Середня 

Напівмостовий перетворювач 200 Вт … 500 Вт Висока 

Мостовий перетворювач 500 Вт … 2000 Вт Дуже висока 

Видно, що найкращим варіантом буде використовувати схему перет-

ворювача напівмостового типу [4], рис. 1. Теоретично можливий ККД та-

кого перетворювача 85-90% та якщо врахувати великий перепад напруг 

ККД знизиться до 80-85%. Пропонується перетворювач розбити на части-

ни. 
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Якщо розбити на пара-

лельні блоки, в цьому випа-

дку струм, що протікає у 

вихідних каскадах буде 

зменшено, за рахунок чого 

зменшується навантаження 

на випрямних діодах, але 

струм у ключах та перепад 

напруг все ще залишається 

високим. В іншому випадку, 

зменшивши перепад напруг 

при послідовному включен-

ні ми зменшуємо струм че-

рез ключі, та суттєвим недоліком є протікання повного струму наванта-

ження через вторинну обмотку та випрямні діоди. При цьому за рахунок 

меншої напруги можна використати у вигляді випрямних діодів – діоди 

Шоткі, з меншим падінням напруги. Проаналізувавши два варіанти вклю-

чення пропонується використати комбіновану схему з послідовно парале-

льним ввімкненням перетворювачів. Остаточна структурна схема приведе-

на на рис. 2. 

 

Рис. 2.Структурна схема перетворювача 12/220 
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Рис. 1 Ідеалізована модель напівмостового  

перетворювача 


