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РЕФЕРАТ 

Обсяг пояснювальної записки становить 89 сторінок, яка включає 

36 ілюстрацій, 1 додаток і 21 джерело, 28 таблиць. 

Ключові слова: імпульсний блок живлення, транзистори, SiC, 

джерело безперебійного електроживлення, електроенергія. 

Актуальність роботи обумовлена необхідністю підвищення 

надійності, швидкодії та ефективності імпульсних блоків живлення в 

зв’язку з потребами ринку та розвитком технологій.  

Мета роботи — аналіз та вибір конструктивних рішень для 

підвищення надійності, швидкодії та ефективності PFC плати  

імпульсного блоку живлення. 

Завдання дисертації: 

1. Розробити принципову схему PFC плати перетворювача в 

середовищі LTSpice. 

2. Розробити макет друкованої плати в середовищі Altium 

Designer. 

3. Провести експериментальні дослідження, в результаті яких 

відбудеться: порівняння різних типів транзисторів, аналіз 

ефективності схеми відносно кожного з них та буде обрано 

найкращий варіант. 

Об’єкт дослідження — імпульсне джерело живлення. 

Предмет дослідження —  конструкція та характеристика PFC плати 

пристрою та застосування SiC транзисторів в імпульсному джерелі 

живлення.  

Методи дослідження: теоретичний розрахунок та 

експериментальне дослідження параметрів макету пристрою. 

Наукова новизна полягає в пропозиції нової конструкторської 

концепції PFC плати пристрою, підвищенню її надійності, швидкодії та 

ефективності за рахунок використання SiC транзисторів.  

 

Ку
ля
ве
ць

 О
.Р

. Р
І-8

1м
п, 

20
19



4 

 

ABSTRACT 

Master thesis: 89 p., 36 fig., 28 tabl. 1 aplication, 21 sources. 

Keywords: switching power supply, transistors, SiC, uninterruptible 

power supply, electricity. 

Relevance of the work is due to the need to improve the reliability, 

performance and efficiency switching power supply due to market needs and 

technology development. 

The purpose of the work is to analyze and select design solutions to 

improve the reliability, speed and efficiency of the PFC switch board. 

The task of the thesis: 

1. Develop a schematic diagram of the PFC board in the LTSpice 

environment. 

2. Develop a circuit board layout in Altium Designer. 

3. Carry out experimental studies that will result in: comparing 

different types of transistors, analyzing the performance of the 

circuit with respect to each of them, and choosing the best option. 

Object of study — switching power supply.  

Purpose of the study — the design and characterization of PFC board 

device and application PFC transistors in switching power supplies. 

Research Methods: Theoretical calculation and experimental study of 

device parameters. 

Scientific novelty lies in the design concept offers new PFC board 

device, increasing its reliability, speed and efficiency through the use of SiC 

transistors. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

АКБ – акумуляторна батарея 

ДП/ДДП – друкована плата/двостороння друкована плата 

ЕРЕ – електрорадіоелемент 

ІБП – джерело безперебійного живлення 

KЗ – коротке замикання 

КПД/ККД – коефіцієнт корисної дії  

МК – мікроконтролер 

САПР – система автоматизованого проектування; 

ТЗ – технічне завдання; 

AD – Altium Designer 

AC – alternate current 

ACM – average current mode 

BMS – battery management system 

BSC – bulk storage capacitor 

CCM – continuos current mode  

DC – direct current 

EMI – electromagnetic interference 

ESR – equivalent series resistance 

ESL – equivalent series inductance 

FBR – full bridge rectifire 

GAN – gallium-nitride 

IGBT – isolated gate bipolar transistor 

MOSFET – metal oxide semiconductor field effect transistor 

PFC – power factor corrector 

PSFB – phase shifted full bridge 

SIC – silicon carbide  

UPS – uninterruptable power supply  

ZCS – zero current switching 

ZVS – zero voltage switching  
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ВСТУП 

Без електроенергії неможливо уявити функціонування нашої цивілізації, 

адже вона використовується в усіх аспектах життя від телефону та освітлення 

вашої будівлі і до функціонування величезних корпорацій, від її 

безперебійного постачання залежить комунікація мільярдів людей, життя 

хворих та навіть безпека країни. Отже  безперебійне постачання електроенергії 

є однією з найважливіших завдань людства. Саме тому підвищення надійності, 

ефективності та швидкодії безперебійних блоків живлення, які надають 

можливість обладнанню працювати деякий час без електроенергії від мережі, 

є одним із головних та затребуваних завдань нашого часу. 

У даній роботі необхідно провести розробку плати PFC  для імпульсного 

блоку живлення та  спроектувати друковану плату у САПР — Altium Designer,  

та провести тепловий аналіз у САПР — SolidWorks. 

Проведення експериментальних досліджень дозволять визначити, який 

тип транзистора забезпечить найвищу ефективність, надійність та швидкодію. 

Не має сумніву, що система безперебійного живлення, розроблена при 

використанні перетворювача, виготовленого на основі технології SiC буде 

набагато більш ефективною та зможе знайти своє використання в таких сферах 

як медицина, військова справа, IT-технології тощо. 

Проміжні результати роботи були представлені на науково-технічній 

конференції для студентів та аспірантів радіотехнічного факультету 

“Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи 2019” 
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1 АНАЛІЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПЕРЕТВОРЮВАЧА 

Причиною використання технології на базі карбіду кремнію, є те, що 

більшість наявних на ринку безперебійних блоків живлення виконані на базі 

класичних рішень (MOSFET, IGBT) і не завжди задовольняють в повній мірі 

сучасним вимогам сфер, де потрібна максимальна енергоефективність, 

компактні розміри з одночасним збереженням високої надійності. 

1.1 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ТА РЕМОНТУ 

Апарат застосовується для роботи в різних сферах, від військової до 

медичної, тому необхідно розширити діапазон за кліматичними умовами, 

оскільки може використовуватися в районах з помірним та холодним 

кліматом, як в приміщеннях, так і на відкритому повітрі [1].  Розробка 

відбувалась відповідно до ГОСТ 15150-69 кліматичне виконання УХЛ 1.1, але 

рекомендовано враховувати і роботу відповідно до УХЛ 4.1 для збільшення 

часу експлуатації.  

УХЛ – робота в мікрокліматичних районах з помірним та холодним 

кліматом.  

УХЛ 1.1 – для нетривалої експлуатації в будь-якій категорії розміщення 

до 4 включно. 

УХЛ 4.1 – для експлуатації в приміщеннях із кондиціонованим, або 

частково кондиціонованим, повітрям. 

Кліматичні вимоги УХЛ 1.1 наведені у табл.1.  
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Таблиця 1 — Кліматичні вимоги УХЛ 1.1 

Робочі температури 

повітря при експлуатації 

Мінімальна -35°С 

Максимальна +45°С 

Граничні температури 

повітря при експлуатації 

Мінімальна -40°С 

Максимальна +50°С 

Відносна вологість 

повітря 

Верхнє значення  100% при 25°С 

Середньорічне значення 75% при 15°С 

 

Кліматичні вимоги УХЛ 4.1 наведені в табл.2.:  

Таблиця 2 — Кліматичні вимоги УХЛ 4.1 

Робочі температури 

повітря при експлуатації 

Мінімальна +1°С 

Максимальна +35°С 

Граничні температури 

повітря при експлуатації 

Мінімальна +1°С 

Максимальна +40°С 

Відносна вологість 

повітря 

Верхнє значення  80% при 25°С 

Середньорічне значення 60% при 20°С 

 

 

Прилад, як і всі його аналоги є переносним, а також має  4 зміні ніжки для 

роботи відносно УХЛ 1.1 та  4 гумові підкладки, якими можна замінити ніжки 

для роботи відповідно УХЛ 4.1, вони використовуються для підвищення 

стійкості на поверхні та додаткового охолодження за рахунок вентиляції 

повітря, уникнення взаємодії нижньої частини приладу з неадаптованими 

поверхнями при роботі відповідно до УХЛ 1.1, підвищення вібростійкості 

тощо [2,3]. 

1.2 ОГЛЯДТ ІСНУЮИХ АНАЛОГІВ НА РИНКУ 

На даний момент на ринку існує невелика кількість аналогів даного 

пристрою і більшість з них мають велику кількість недоліків, починаючи з 

основної конструкції і закінчуючи застарілою елементною базою, ціною та 
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габаритними розмірами. Порівнювати будемо з найкращими аналогами на 

ринку де однозначним фаворитом є компанії “Штиль” і “Форт”  

  

1.2.1  ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ “ФОРТ” GX1T 

Розглянемо джерело безперебійного живлення (UPS, ІБП) “ФОРТ” GX1T 

(рис.1 та рис.2), що являє собою пристрій резервного електроживлення з 

високим ККД, а також із сучасною архітектурою, призначений для 

забезпечення електроживлення напругою 220 В та частотою 50 Гц від джерела 

постійного струму однофазних споживачів. 

Джерела безперебійного живлення (інвертора) серії “ФОРТ” призначені 

для забезпечення безперебійного живлення різної побутової і спеціальної 

апаратури у разі зникнення мережі або виходу напруги за безпечні діапазони. 

 

 

 

 

Рисунок 1 — ІБП “ФОРТ” GX1T вид спереду 
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Рисунок 2 — ІБП “ФОРТ” GX1T вид зверху 

 

 

Далі наведемо технічні характеристики пристрою UPS “ФОРТ” GX1T: 

Таблиця 3 —  UPS “ФОРТ” GX1T 

Характеристика Значення 

1 2 

Максимальна короткочасна потужність 

навантаження, Вт 

1200  

Номінальна потужність 

навантаження, Вт 

1000  

Тип силових транзисторів MOSFET 

Напруга зовнішнього джерела (АКБ), В 12  

Максимальний струм заряду АКБ, А 15  

Рекомендована максимальна ємність 

батарей 

2шт АКБ 200 А⋅ ℎ 12В 
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Продовження таблиці 3 

1 2 

Нестабільність вихідної напруги при роботі 

від АКБ, % 

0,5  

Частота вихідної напруги при роботі від 

АКБ, Гц 

50 ± 5 % 

Форма вихідного сигналу Чиста синусоїда, коеффіціент 

гармонік менше 5% 

Час перемикання при зникненні напруги від 

мережі, мсек 

10-12  

ККД, % 81 

Стабілізація напруги  Відсутня 

Охолодження  Активне, вентилятор 

Габаритні розміри ШхВхД, мм 250𝑥120+10(ніжки) 𝑥450 

Маса, кг 6  

Ціна, дол 250 

 

Як бачимо, головними недоліками пристрою, є його ціна, маса та розміри, 

конструктивне виконання, відсутність стабілізації напруги та низький ККД, 

що пов’язане з застарілою елементною базою. 
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1.2.2 ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ “ШТИЛЬ” 

STR1103SL  

 Розглянемо, як наступний аналог UPS “Штиль” STR1101SL (рис.3 та 

рис.4), Це джерело безперебійного живлення доцільно використовувати для 

захисту особливо важливих споживачів електричної енергії, які повинні 

працювати без відключення. 

 Рисунок 3 — ІБП “Штиль” STR1101SL вид спереду 

 

Рисунок 4 — ІБП “Штиль” STR1101SL вид ззаду 
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Далі наведемо технічні характеристики пристрою ІБП “Штиль” 

STR1101SL: 

Таблиця 4 — UPS “Штиль” STR1101SL 

Характеристика Значення 

Максимальна короткочасна потужність 

навантаження, Вт 

1100  

Номінальна потужність 

навантаження, Вт 

900  

Тип силових транзисторів IGBT 

Напруга зовнішнього джерела (АКБ), В 36  

Максимальний струм заряду АКБ, А 17.1  

Рекомендована максимальна ємність 

батарей 

3шт АКБ 9 А⋅ ℎ 12В 

Нестабільність вихідної напруги при роботі 

від АКБ, % 

0,2  

Частота вихідної напруги при роботі від 

АКБ, Гц 

50 ± 10% 

Форма вихідного сигналу Чиста синусоїда  

Час перемикання при зникненні напруги від 

мережі, мсек 

10-12 

ККД, % 86 

Стабілізація напруги  Є 

Охолодження  Примусове (вбудований 

вентилятор) 

Габаритні розміри ШхВхД, мм 88х490х400 або 458х207х400 

Маса, кг 15  

Ціна, дол 524 

 

Ку
ля
ве
ць

 О
.Р

. Р
І-8

1м
п, 

20
19



17 

 

Головні проблеми не змінились, адже ціна занадто висока, пристрій 

важкий та ККД хоч і кращий, але все ще недостатньо високий. 

 

1.2.3 РОЗРОБЛЮВАНИЙ UPS ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ 

В даному підрозділі наведемо порівняння технічних характеристик 

пристроїв ІБП та виявимо їх слабкі сторони порівняно з розроблюваним 

приладом. В табл.5 наведено порівняння характеристик приладів – аналогів, 

головних конкурентів на ринку з розроблюваним. 

Як можна побачити з порівняльної таблиці, розроблюваний ІБП має 

значні переваги у технічних зарактеристиках, та є конкурентоспроможним  на 

ринку відповідно до його кращих аналогів.  Серед головних переваг можна 

виділити його ціну, вагу, та технічні характеристики. 
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Таблиця 5 — Порівння UPS 

1 2 3 4 

Характеристики UPS “ФОРТ” ХТ36 UPS “Штиль” STR1103SL UPS розроблюваний 

Максимальна короткочасна 

потужність навантаження, 

Вт 

1200  1100  1500  

Номінальна потужність 

навантаження, Вт 

1000  900  1100  

Тип силових транзисторів MOSFET IGBT GaN 

Напруга зовнішнього 

джерела (АКБ), В 

12  36 48 В 

Максимальний струм заряду 

АКБ, А 

15  17.1 20  
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Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 

Рекомендована 

максимальна ємність 

батарей 

2шт АКБ 20 А⋅h 12В 3шт АКБ 9А⋅ ℎ 12В 4шт АКБ 200А⋅ ℎ 12В 

 

Нестабільність вихідної 

напруги при роботі від АКБ, 

% 

0,5  0,2  0,18  

Частота вихідної напруги 

при роботі від АКБ, Гц 

50 ± 5% 50 ± 10% 50/60 ± 0.5% 

Форма вихідного сигналу Чиста синусоїда Чиста синусоїда Чиста синусоїда 

Час перемикання при 

зникненні напруги від 

мережі, мсек 

10-12  10-12  Не має часу перемикання 

(on-line ІБП) 

ККД, % 81 86 93 

Стабілізація напруги  Відсутня Є Є 
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Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 

Охолодження  Активне, вентилятор Примусове (вбудований 

вентилятор) 

Примусове (вбудований 

вентилятор з регулюванням 

швидкості обертання) 

Габаритні розміри ШхВхД, 

мм 

250х120+10(ніжки)х450 458х207х400 300х432х88 

Маса, кг 6 кг 15 кг 5 кг 

Ціна, дол 250 524 210 

 

Ку
ля
ве
ць

 О
.Р

. Р
І-8

1м
п, 

20
19



21 

 

 

 

2 ВИБІР СХЕМОТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ 

В даному розділі проведено аналіз та вибір схемотехнічних рішень 

розроблюваного пристрою, створена блок – схема ІБП та схема принципова 

перетворювача відповідно до [4]. 

 

2.1 БЛОК-СХЕМА ПРИСТРОЮ 

На рис.5  представлена запропонована блок-схема силової частини ІБП: 

Рисунок 5 — Блок-схема силової частини ІБП 

Далі детальніше розглянемо принцип роботи кожної частини пристрою, 

що наведена на блок-схемі: 

1) PFC модуль (Коректор коефіцієнта потужності): 

Вхідна напруга подається на вбудований в PFC вхідний фільтр, після чого 

проводиться первинне перетворення за допомогою модуля PFC, що 

забезпечує:  

• Корекцію коефіцієнта потужності 

• Роботу в широкому діапазоні вхідних напруг (85-265В AC) 

• Режим поступового запуску 

• Стабільну напругу на DC шині  (380В-400В DC) 

Даний модуль виконаний на контролері  UCC28180DR, який дозволяє 

реалізувати усі вищеназвані функції. Саме розрахунки та конструктивне 
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виконання даного модулю, було реалізовано в рамках даної магістерської 

дисертації. 

2) DC-DC (310 В- 48 В) перетворювач: 

Напруга з шини 310В DC потрапляє на DC-DC перетворювач, виконаний 

згідно топології PSFB (ZVS Full bridge), який перетворює 310В DC в 48В DC 

[5]. 

Дана топологія дозволяє реалізувати м’яке перемикання транзисторів у 

нулі напруги, що значно зменшує втрати у транзисторах. Вихідна напруга 

випрямляється за допомогою синхронного перетворювача. Керування 

перетворювачем здійснено за допомогою контролера UCC28950. 

3) АКБ (Акумуляторна батарея):  

Напруга з шини 48В DC потрапляє на АКБ з системою BMS, що дозволяє 

проводити моніторинг параметрів батареї, контролювати її заряд/розряд та 

вберегти систему від перевищення допустимих струмів/напруг. 

4)  DC-DC (48В-380В) перетворювач:  

Напруга з АКБ потрапляє на перетворювач, виконаний згідно топології 

PSFB (ZVS Full bridge), який перетворює 48В DC в 380В-400В DC [6]. Даний 

модуль формує високу постійну напругу, необхідну для генерації змінного 

струму і саме розробку цього модулю буде розглянуто детальніше у рамках 

даної роботи. Система керування перетворювачем виконана на motor-control 

мікроконторллері TMS320F28069/TMS320F280049.  

5) DC-АC (380В-230В) перетворювач:  

Напруга з перетворювача 48В-380В потрапляє на DC/AC конвертер з 

вихідним LC-фільтром, який з 380В DC формує синусоїдальний змінний струм 

230В AC 60Гц. Дана система забезпечує формування чистої синусоїди на 

виході, що дозволяє використовувати пристрій для живлення насосів, 

компресорів, електродвигунів та інших споживачів, чутливих до форми 

напруги живлення, що неможливо реалізувати з більшістю недорогих UPS, які 

Ку
ля
ве
ць

 О
.Р

. Р
І-8

1м
п, 

20
19



23 

 

 

 

представлені на ринку. Керування модулем здійснюється за допомогою 

мікроконтролера типу motor-control марки TMS320F28069/ TMS320F280049. 

 

2.2 ВИБІР ТОПОЛОГІЇ ПЕРЕТВОРЮВАЧА 

Розглянемо PFC модуль перетворювача. Даний модуль можна виконати, 

використовуючи декілька варіантів топологій. Розглянемо деякі з них та 

оберемо найкращу. 

2.2.1 ВRIDGELESS BOOST PFC 

На рис.6 зображена схема класичного PFC без діодного моста [7]. Ця 

топологія може бути отримана зі звичайного boost PFC з діодним мостом, 

якщо перенести силовий дросель на вхід змінного струму і замінити нижні 

діоди силовими транзисторами. Під час кожного напівперіоду мережі, окрема 

комірка працює, як класичний однофазний boost PFC. 

 

Рисунок 6 — Схема Bridgeless Boost PFC перетворювача 
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Силова комірка складається з потужного MOSFET транзистора і діода. Q1 

і D1 по черзі працюють в режимі boost-перетворювача на кожному напівперіоді 

мережі, а діод транзистора Q2 забезпечує зворотний шлях струму, коли 

транзистор Q1 відключений. Під час іншого напівперіоду, Q2 і D2 працюють в 

режимі boost-перетворювача, а діод транзистора Q1 забезпечує зворотній шлях 

струму. У порівнянні з класичним PFC, bridgeless boost PFC виключає втрати 

на діодному мосту. Проте, діод відключеного MOSFET транзистора проводить 

струм і працює як повільний діод для відповідного напівперіода. Bridgeless 

boost PFC дозволяє підвищити ККД за рахунок усунення падіння напруги на 

одному діоді на шляху протікання струму.  

Основною перевагою bridgeless boost PFC є те, що Q1 і Q2 можуть 

управлятися одним і тим же сигналом широтно-імпульсної модуляції (ШІМ), 

що значно спрощує схему управління. Незважаючи на переваги bridgeless 

boost PFC, є певні проблеми, які потребують уваги. Bridgeless boost PFC має 

проблеми з EMI - наведеннями, так як вихідна напруга плаває по відношенню 

до мережевого входу. Відповідно всі паразитні ємності включаючи ємність 

cтік-витік силового транзистора і ємність вихідних роз'ємів щодо землі 

вносять свій вплив в синфазну заваду. У той же час, вузол комутації, що 

складається з транзистора Q2 і діода D2, безпосередньо підключений до 

вхідного роз'єму. Велике значення dV/dt цього вузла призводить до збільшення 

синфазного шуму, який важко відфільтрувати. Крім того, оскільки вузол 

заземлення змінює своє положення, кожен напівперіод мережевої напруги, 

вимірювання струму в силовому ланцюзі має проводитися з використанням 

гальванічної ізоляції, що викликає додаткові складнощі і збільшення ціни 

конструкції. Ку
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2.2.2 MULTIPHASE INTERLEAVED PFC 

Multiphase Interleaved PFC [8] зображений на рис.7, це перетворювач, що 

складається з двох або більше звичайних boost PFC перетворювачів, які 

керуються сигналами із фазовими зсувами відносно однин одного. Вхідний 

струм є сумою двох струмів в силових дросселях - IL1 і IL2. Оскільки струми 

пульсацій дроселів не збігаються по фазі, вони взаємно компенсують одне 

одного, тим самим зменшують струм пульсацій на вході, викликаний 

перемиканням силових елементів. Найбільша компенсація досягається при 

коефіцієнті заповнення, рівному 50 %. Вихідний струм, який протікає через 

конденсатор, є сумою струмів діодів (I1 та I2) і при цьому він менший, ніж 

струм на виході перетворювача. 

 

Рисунок 7 — Схема Multiphase Interleaved PFC перетворювача 

 

Чергування фаз зменшує пульсації струму на вихідному конденсаторі 

конденсатора (IOUT). В процесі наближення робочого циклу до 0 %, 50 % і  
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100 %, сума двох струмів через вихідні діоди наближається до постійного 

струму. У цих точках вихідний конденсатор повинен фільтрувати тільки 

пульсації струму обох дроселів. Загальна потужність (струм навантаження) 

розподіляється між паралельними фазами перетворювача. 

Топологія з чергуванням фаз (Interleaved boost PFC) має такі переваги 

порівняно з традиційним одноступінчастим (однофазним) PFC: 

• зменшення пульсацій струму на вході 

• зменшення об’єму EMI фільтра 

• зменшення розміру вихідних дроселів 

• зменшення необхідного значення RMS струму вихідного 

конденсатора 

• спрощення конструкції силового ланцюга кожної фази 

• більш низькі вимоги до силових елементів 

• спрощення системи тепловідводу 

Головним недоліком даної топології, є складне керування, в результаті якого 

використання топлогії Multiphase Interleaved PFC є недоцільним для систем 

невисокої потужності. 

2.2.3 BOOST PFC  

Серед PFC перетворювачів, найбільш популярною топологією є 

однофазний boost-перетворювач [8]. Це можна пояснити тим, що підвищуючі 

boost-перетворювачі можуть мати безперервний вхідний струм (CCM, 

continuous current mode), який можна забезпечити за допомогою методу 

управління average current mode (ACM), що дозволяє змусити перетворювач 

підлаштовувати свій вхідний струму, таким чином, щоб його форма 

повторювала форму і фазу напруги, що дозволяє забезпечити одиничний 

коефіцієнт потужності. На рис. 8 зображений традиційний однофазний boost 

PFC перетворювач. 
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Рисунок 8 — Схема boost PFC перетворювача 

 

Струм пульсацій дроселя (ΔIL1) потрапляє безпосередньо на вхід 

перетворювача, що потребує додаткової фільтрації відповідно до вимог EMI 

сумісності та сертифікації. Вихідний струм діода, є переривчастим за своєю 

природою (I1), припиняється і його пульсації повинні бути згладжені вихідним 

конденсатором (COUT). У цій топології, струм пульсацій вихідного 

конденсатора (ICOUT) досить високий і становить різницю між I1 і постійним 

вихідним струмом перетворювача (IOUT). 

Коректор коефіцієнта потужності (PFC) формує вхідний струм джерела 

живлення таким чином, щоб його форма повторювала форму і фазу напруги, 

що дозволяє забезпечити одиничний коефіцієнт потужності. В ідеальній схемі 

PFC, вхідний струм повністю повторює форму і фазу вхідної напруги і за 

своїми вхідними характеристикам являє собою активне навантаження 

(резистор), без будь-яких гармонік вхідного струму. Хоча активний PFC може 

бути реалізований декількома топологіями, однофазний boost-перетворювач  є 

найбільш популярною топологією, що використовується в PFC через ряд 

нижче наведених причин: 
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• Напруга в мережі змінюється від нуля до деякого пікового 

значення, зазвичай 375 В, отже, необхідний підвищуючий 

перетворювач для виводу напруги шини постійного струму 380 В 

або більше. З цієї причини buck-перетворювач виключається з 

списку претендентів, a buck-boost перетворювач вимагає 

застосовувати силові елементи з дуже великим запасом за 

напругою, так як викиди напруги при перемиканні рівні (Vin + Vo), 

тому він також не є популярним. 

• підвищуючий boost-перетворювач має на вході фільтруючий 

дросель, який забезпечує continuous current mode режим роботи, на 

відміну від переривчастого вхідного струму в buck-boost топології 

• постійний вхідний струм набагато легше фільтрувати, що є 

основною перевагою цієї конструкції, тому що будь-яка додаткова 

фільтрація, необхідна на вході перетворювача, збільшить вартість і 

зменшить коефіцієнт потужності через ємнісне навантаження 

мережі. 

Отже, boost PFC топологія перетворювача, була обрана для використання 

в даній роботі, в результаті її переваг та простоти. 
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2.3 ОПИС ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧА 

На рис.9 розглянута загальна блок-схема перетворювача [9]. В даному 

розділі вона буде розглянута детально та масштабовано, а також з описом 

роботи частин. 

 

 

Рисунок 9 — Блок-схема PFC плати  

1)EMI фільтр 

EMI фільтр [10] зображений на рис.10. Головною задачею EMI фільтру є 

приглушення EMI завад.  

Рисунок 10 — Схема EMI фільтру PFC плати 
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Складові схеми EMI фільтру: 

• C1 і C2 - перша система захисту від ВЧ перешкод. Вони розташовані 

по можливості близько до вхідних клем фільтра. 

• F1 – плавкий запобіжник. 

• R2 – варістор, який забезпечує ефективний захист самого фільтра і 

всього апарату від короткочасних високовольтних скачків напруги 

в мережі. Такі скачки з'являються, наприклад, при комутації 

індуктивного навантаження і можуть досягати напруг в сотні вольт, 

що в свою чергу, при відсутності варістора - приводило б до 

нефатальних мікропробоїв фільтруючих конденсаторів і 

катастрофічно прискорювало б їх деградацію. 

• R3 - терморезистор, що знижує початковий скачок струму при 

включенні апарату в мережу. Цей пристрій може допомогти істотно 

продовжити термін служби накопичувальних конденсаторів. 

• R4 і R5 - захищають користувача від удару струмом при 

необережному вимиканні перетворювача з розетки. Вони 

розряджають фільтруючі конденсатори. Два резистора включені 

послідовно для забезпечення великого запасу за напругою, а отже - 

підвищення надійності всього пристрою. 

• C3 - фільтрація диференціальної ВЧ завади, аналогічно C1 і C2, але 

вже починаючи з більш низьких частот, встановлений в 

самомупочатку для зменшення ВЧ випромінювання наступними 

компонентами фільтра. Терморезистор R3 додатково знижує 

частоту зрізу фільтра. 

• T1 - перший синфазний трансформатор, основна функція якого - 

фільтрація синфазної завади. 

• C4 і C5 - класичне рішення для фільтрації синфазної завади. Ці два 

конденсатора вкупі з T1 утворюють Г-подібний фільтр для 

синфазної завади, але C4 і C5 ефективно виконують свою функцію 
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подавлення синфазної завади лише при наявності якісного 

захисного заземлення. Якщо ж апарат підключений до мережі по 

двох проводах, що нерідко зустрічається, то дані конденсатори 

навпаки лише шунтують T1 через C1 і C2. Саме з цієї причини всі 

промислові фільтри вкрай малоефективні при відсутності 

захисного заземлення. У нашому ж фільтрі для подібної ситуації 

передбачено "джампер" J7, що дозволяє розірвати шунтуючий 

ланцюг і залишити C4 і C5 фільтрувати тільки диференціальні ВЧ 

завади. 

• J7 - дозволяє розривати коло в разі підключення апарату в мережу 

по двох проводах. Передбачені майданчики, що дозволяють запаяти 

перемичку і тим самим відновити якість фільтрації синфазної 

завади в разі, якщо апарат отримає якісне захисне заземлення в 

майбутньому. 

• L1, L2 і C6 - основний фільтр від диференціальних завад. 

• T2 - більш високочастотний синфазний трансформатор, ніж T1. 

• C7 – конденсатор від запобігання іскріння в вимикачі, а також надає 

додаткове подавлення диференціальних завад. 

• R6 і C8 - призначені для подавлення резонансів і запобігання 

іскріння у вимикачі. 

2)Діодний міст (Bridge rectifier) 

Діодний міст зображений на рис.11 та виконує одну головну функцію, а 

саме перетворює змінну напругу AC в постійну напругу DC. 

Рисунок 11 — Схема діодного моста PFC плати 
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3)Boost PFC перетворювач (Boost PFC power stage) 

Boost-перетворювач зображений на рис.12. Головна задача boost-

перетворювача з SiC діодом і транзистором, забезпечувати підвищення 

напруги на виході. 

 

Рисунок 12 — Схема boost-перетворювача PFC плати 

 

4)Накопичувальний конденсатор (Bulk Storage Capacitor) 

BSC зображений на рис.13. Головною задачею BSC є згладжування 

напруги на виході boost-перетворювача. 

Рисунок 13 — BSC конденсатор PFC плати 
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5)Контроллер PFC UCC28180 [11] 

  PFC – контролер зображений на рис.14, це гнучкий і простий у 

використанні 8-контактний активний контролер корекції коефіцієнта 

потужності (PFC), який працює в режимі безперервної провідності (CCM) для 

досягнення високого коефіцієнта потужності, низького спотворення вхідного 

струму і регулювання напруги попередніх boost-перетворювачів в AC - DC 

силових перетворювачах. Контролер підходить для універсальних систем 

корекції коефіцієнту потужності, що працюють в діапазон від 100 Вт до 

декількох кВт та з налаштовуваною частотою перемикання від 18 кГц до 250 

кГц 

 

Рисунок 14 — Контроллер UCC28180 PFC плати 

 

 Головною задачею контролера UCC28180, є відстеження форми вхідного 

струму, вхідної і вихідної напругои, керування  силовим транзистором boost-

перетворювача. 

 

6)Контроллер UCC28881DR [12] 

 Контроллер UCC28881DR зображений на рис.15. Контроллер 

UCC28881DR, є високовольтним buck-перетворювачем, що забезпечує 

живлення контролера UCC28180. Серед переваг даного перетворювача можна 

виділити декілька головних: 
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• Вбудоване висковольтне джерело струму  

• Інтегрований вимірювач струму 

• Функція м'якого старту 

 

 

Рисунок 15 — Контроллер UCC28881DR PFC плати 

 

Даний контролер є доволі популярним через свою не високу ціну, а також 

велику кількість вбудованих можливостей, що робить його багатозадачним, 

тому контролер UCC28881DR часто використовується при розробках 

європеськими компаніями. 
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7)Контролер TPS54202[13] 

Buck-контроллер TPS54202 зображений на рис.16. Головною задачею 

контролера TPS54202, є зниження 15 В з виходу контролера UCC28881DR до 

5 В для живлення низьковольтних схем. 

  

Рисунок 16 — Контроллер TPS54202 PFC плати 

 

Отже, схема плати PFC (85V-264V) розроблена використовуючи сучасні 

методи та виконана відповідно до головної цілі - розробки якомога більш 

ефективного та компактного джерела безперебійного живлення відповідно до 

всіх сучасних критеріїв.  
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3 ВИБІР СИЛОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРЕТВОРВАЧА 

Транзистори на основі карбіду кремнію (SiC) все частіше застосовуються 

в імпульсних перетворювачах і в схемах живлення високої потужності. 

Новітні технології забезпечують підвищений ККД, більш високу частоту 

перемикання, зниження втрат потужності і економію місця на друкованій 

платі.  

В даному розділі наведено обґрунтування вибору елементної бази, а 

також аналіз актуальності вибору даних елементів. 

3.1 ВИБІР ТИПУ СИЛОВИХ ТРАНЗИСТОРІВ 

Силові транзистори на  основі карбіду кремнію,  дозволяють нам 

використовувати багато важливих переваг перед традиційною кремнієвою 

технологією, яка вже досягла внутрішніх обмежень. Це обумовлено 

характеристиками матеріалу, а саме фізико-електричними властивостями 

кремнію, що перешкоджають подальшому поліпшенню продуктивності при 

проведенні досліджень. Розвиток сучасних конкурентноспроможних силових 

пристроїв на основі кремнію вимагає великих зусиль, адже це занадто дорого 

і недоцільно з точки зору об’єму інвестицій. 

     Щоб подолати обмеження продуктивності кремнієвих транзисторів, 

великі компанії стали використовувати,  нові напівпровідникові матеріали, 

такі як кремній-германій (SiGe) і арсенід галію (GaAs), також вони звернули 

увагу  на широкозонні напівпровідники такі як карбід кремнію (SiC) та нітрид 

галію (GaN).  

Серед них SiC 4H-типу є найбільш популярним в даний час, і багато 

дослідників вважають, що це відіграє велику роль в майбутньому електроніки,  

адже дана технологія розкриває нові можливості в пристроях силової 

електроніки.  

Попит на карбід кремнію значно зріс за останні кілька років, так як цей 

новий напівпровідник може витримувати значно більші потужності при 

Ку
ля
ве
ць

 О
.Р

. Р
І-8

1м
п, 

20
19



37 

 

 

 

менших теплових втратах, ці якості в поєднанні з можливістю роботи при 

температурах вище 150 ° С (максимальна робоча температура для аналогічних 

пристроїв на основі кремнію) значно підвищують його ефективність.  

Карбід кремнію  є напівпровідниковим матеріалом, що  використовується 

для виробництва інноваційних силових пристроїв. Силові елементи на основі 

SiC надають передові можливості в найбільш важливих галузях електроніки, і 

їх властивості дозволяють значно підвищити продуктивність існуючих 

напівпровідникових технологій. 

Системи живлення на основі SiC і інтегровані системи живлення можуть 

впоратися з набагато більш високою питомою потужністю в порівнянні з 

традиційними кремнієвими аналогами. Це відбувається тому, що пристрої на 

основі SiC об'єднують більш високу напругу пробою з більш широкою смугою 

робочих частот, що забезпечує значну продуктивність. 

 Велика енергія забороненої зони карбіду кремнію (3,2 еВ, що майже  в 

три рази вище, ніж у кремнію 1.1eВ) - в поєднанні з високою напругою пробою 

- ці властивості, які надають змогу для виготовлення нових силових пристроїв 

з високим ККД. Основною перевагою SiC MOSFET є низький опір стік-витік – 

близько 300-400 разів нижче (у найкращих моделей транзисторів з високою 

напругою пробою), ніж у кремнієвих пристроїв з порівняно рівною напругою 

пробою.  

На підставі цих переваг і потенційного розвитку у майбутньому, 

технологія карбіду кремнію привертає до себе значну частину уваги сучасних 

розробників, завдяки можливості забезпечення більш високих рівнів 

потужності з одночасною мінімізацією втрат, при цьому, підвищуючи середнє  

значення ефективності до 10% та зменшуючи розмір кристалу приблизно в 

п'ять разів, а також це означає, що карбід кремнію може керувати більш 

високими рівнями потужності, ніж кремнієві пристрої використовуючи таку ж 

саму активну область, що призводить до виготовлення пристроїв з таким же 

рівнем ефективності, але з меншими розмірами кристалу.   
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На рис.17 зображено очікуване підвищення ефективності та зменшення 

розмірів SiC в порівнянні з кремнієвими пристроями [14].  

 

 

 

Рисунок 17 — Очікуване підвищення ефективності та зменшення 

розмірів SiC в порівнянні з кремнієвими пристроями 

 

Пристрої з карбіду кремнію можуть демонструвати одночасно високу 

теплопровідність і надзвичайно швидке переключення. Дійсно, більш низька 

вихідна ємність і низький опір стік-витік зробили SiC MOS підходящими для 

таких пристроїв, як джерела живлення з цифровим керуванням, трифазні 

інвертори і багато видів силових перетворювачів (змінного струму в постійний 

і постійного струму в постійний). Це відбувається тому, що SiC транзистор 

здатний обробляти високі рівні енергії і забезпечує набагато вищі частоти 

перемикання. Таким чином, використання пристроїв SiC забезпечує значну 

економію коштів і зменшення розмірів моточних виробів (трансформатори, 

дроселі, індуктори).  

Теплопровідність є ключовою властивістю SiC, тому що вона показує, 

як легко відвести тепло викликане втратами потужності, уникаючи будь-якого 

підвищення температури в пристрої. Порівняно, висока теплопровідність 

означає, що силові пристрої можна охолоджувати без будь-якої деградації 
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силових елементів. Крім того, карбід кремнію демонструє  здатність роботи 

при температурах, щонайменше, 200 ° С, тобто на 50 ° С вище, ніж у 

кремнієвих МОП-пристроїв. Іноді ця температура може доходити до 400 ° C 

або більше. Ця перевага дозволяє пристроям на основі технології SiC спокійно 

працювати в гарячих середовищах, надаючи помітний приріст ефективності та 

надійності.  На рис. 18, зображена залежність потужності від частоти для 

різних типів напівпровідників, що підтверджує вищесказане [14]. 

 

Рисунок 18 — Залежність потужності від частоти для різних типів 

напівпровідників 
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Отже, розглянувши переваги транзисторів на основі SiC, обраємо два  

транзистора MOSFET Si моделі IXFH34N65X2 [15], NTHL110N65S3F [16] 

транзистор MOSFET SiC моделі  C3M0120090D [17], як типових представників 

свого класу, для подальшого порівняльного використання в даній 

магістерській дисертації.    

3.2 PОЗРАХУНОК НОМІНАЛІВ КОМПОНЕНТІВ PFC ПЕРЕТВОРЮВАЧА 

Метою цих розрахунків є розрахунок втрат та отримання номіналів 

елементів конструкції перетворювача потужністю 1000 Вт для однієї з систем 

живлення ІБП згідно до рекомендацій виробника[18]. Також звернемо увагу, 

що це тільки оціночні розрахунки, з чого виливає, що вони можуть 

варіюватись в залежності від умов роботи перетворювача.  

Для розрахунку перетворювача використовуються данні наведені в 

табл.6. 

Таблиця 6 — Вхідні дані для розрахунку перетворювача 

Параметр Значення 

1 2 

Напруга виходу, Voutmin, Voutnom, 

Voutmax, В 

380, 400, 420 

Напруга входу, Vinmin, Vinnom, 

Vinmax, В 

85, 230, 265 

Максимальна потужність 

потужність, Pmax, Вт 

1000 

Робоча частота, 𝑓 sw, Гц 100⋅103 

Падіння на діодах моста, VFBR, В 1 
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Продовження таблиці 5 

1 2 

Мінімально допустимий ККД, в 

найгіршому випадку, 𝜂1 

0,9 

Стандартна робоча частота, 𝑓 typ, 

Гц 

65⋅103 

Опір для роботи на робочій 

частоті за замовченням, Rtyp, Ом 

32,7⋅103 

Внутрішній частотозадаючий 

опір, Rint, Ом 

1⋅106 

 

Почнемо з розрахунків струмів,  а саме, спочатку розрахуємо максимальний 

вихідний струм Iout max: 

𝐼𝑜𝑢𝑡𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑚𝑎𝑥 

Voutnom 
= 2,5 А. (3.1) 

Далі визначимо максимальне середнє квадратичне вхідного струму Iin RMS max: 

𝐼𝑖𝑛 𝑅𝑀𝑆 𝑚𝑎𝑥 =
Pmax

𝜂1⋅Vinmin
= 13,072 A.  

 

(3.2) 

Розрахуємо максимальний вхідний струм Iin max: 

𝐼𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 = √2 ⋅ 𝐼𝑖𝑛 𝑅𝑀𝑆 𝑚𝑎𝑥 = 18,486 A. 

 

(3.3) 

Визначимо максимальне середнє значення вхідного струму Iin avg: 

𝐼𝑖𝑛 𝑎𝑣𝑔 =
2 ⋅ 𝐼𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 

𝜋
= 11,769 A. 

(3.4) 
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Далі, розрахуємо номінал резистора, що задає частоту Rfreq: 

 𝑅𝑓𝑟𝑒𝑞 =
𝑓𝑡𝑦𝑝 ⋅  𝑅𝑡𝑦𝑝 ⋅ 𝑅𝑖𝑛𝑡 

( 𝑓𝑠𝑤  ⋅  𝑅𝑖𝑛𝑡 ) + ( 𝑅𝑡𝑦𝑝 +  𝑓𝑠𝑤 ) − ( 𝑅 𝑡𝑦𝑝 ⋅ 𝑓𝑡𝑦𝑝 )

= 2,172 ⋅ 104 Ом. 

 

(3.5) 

 

Виначимо втрати на діодному мосту, як : 

 𝑃𝐹𝐵𝑅 = 2 ⋅  𝑉𝐹𝐵𝑅  ⋅ 𝐼𝑖𝑛 𝑎𝑣𝑔 = 23,538 Вт. (3.6) 

 

 

Розраховуємо струм дроселя, використовуючі такі вхідні дані: 

- Допустимі пульсації струму в дроселі ∆ripple = 0,3 

- Допустимі ВЧ пульсації ∆Vripplein  = 5% 

Визначимо струм пульсацій в дроселі Iripple: 

𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 = △𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒⋅  𝐼𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 = 5,546 A. 

 

(3.7) 

 

Розрахуєм напруга ВЧ пульсацій Vinripple: 

 𝑉𝑖𝑛𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 = √2 ⋅ ∆𝑉𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛 ⋅ 𝑉𝑖𝑛𝑚𝑖𝑛 = 6,01 В. 

 

(3.8) 

 

Визначим мінімальну ємність вхідного конденсатора Cin: 

𝐶𝑖𝑛 =
 𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 

8 ⋅  𝑓 𝑠𝑤- 𝑉𝑖𝑛𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒  
= 1,153 ⋅ 10−6 Ф. 

 

(3.9) 

 

Розрахунок характеристик дроселя виконується за умови, що коефіцієнт 

заповнення для найгіршого випадку D = 0,5. 
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 Піковий струм дроселя I1peak визначається, як: 

 𝐼1𝑝𝑒𝑎𝑘 = 𝐼𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 +
 𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 

2
= 21,259 A. 

 

(3.10) 

 

Значення мінімальної індуктивності дроселя Lbstmin: 

𝐿𝑏𝑠𝑡𝑚𝑖𝑛 =
 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑛𝑜𝑚 ⋅ D ⋅ (1 − D)

 𝑓𝑠𝑤 ⋅  𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 
= 1,803 ⋅ 10−4 Гн. 

 

(3.11) 

 

Фактичне значення пульсацій, розраховується відповідно обраного 

номіналу дроселя Lbst = 200 ⋅ 10-6 Гн. 

         Фактичний стум пульсацій дроселя Irippleactual, розраховується, як: 

 𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =
 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑛𝑜𝑚 ⋅ D ⋅ (1 − D)

 𝑓𝑠𝑤 ⋅ 𝐿𝑏𝑠𝑡
= 5 A. 

 

(3.12) 

Визначаєм фактичний струм дроселя I1peakactual: 

 𝐼1𝑝𝑒𝑎𝑘𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝐼𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 +
 𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

2
= 20,986 A. 

(3.13) 

 

 Розрахунок вихідного діода boost–перетворювача марки C3D04060A, 

відбувається за умови, що заряд зворотнього відновлення діода відсутній для 

SiC діодів (Qrr = 0) та падіння напруги на діоді Vf = 1,5 В. 

Втрата потужності на діоді Pdiode, розраховується за формулою: 

 𝑃𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒 = 𝑉𝑓 ⋅  𝐼𝑜𝑢𝑡𝑚𝑎𝑥 + 0,5 ⋅ 𝑓𝑠𝑤 ⋅  𝑉𝑜𝑢𝑡𝑛𝑜𝑚 ⋅  𝑄𝑟𝑟 = 3,75 В. (3.14) 

 

Вхідні дані для розрахунку транзистора MOSFET C3M0030090K навдені 

в таблиці 7. 
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Таблиця 7 — Вхідні дані для розрахунку трансформатора перетворювача 

Опір каналу транзистора, Rdson, Ом 30⋅10-3 

Час наростання для транзистора, 

tr, с 

22⋅10-9 

Час спаду для транзистора, tf, с 9⋅10-9 

Вихідна ємність транзистора, Coss, 

Ф 

100⋅10-12 

 

 

Розрахуємо, середньоквадратичний струм транзистора Idsrms: 

 𝐼𝑑𝑠𝑟𝑚𝑠=
 𝑃𝑚𝑎𝑥  

√2 ⋅  𝑉𝑖𝑛𝑚𝑖𝑛 
⋅ √2 −

16 ⋅ √2 ⋅  𝑉𝑖𝑛𝑚𝑖𝑛 

3 ⋅ 𝜋 ⋅  𝑉𝑜𝑢𝑡𝑛𝑜𝑚 
= 10,154 𝐴. 

 

(3.15) 

 

Визначим втрати провідності в транзисторі Pcond: 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑= 𝐼𝑑𝑠𝑟𝑚𝑠
2 ⋅  𝑅𝑑𝑠𝑜𝑛 = 3,093 Вт. 

 

(3.16) 

 

Втрати на переключення в транзисторі Psw, розраховуються за формулою: 

𝑃𝑠𝑤  = 𝑓𝑠𝑤 ⋅ [0,5 ⋅  𝑉𝑜𝑢𝑡𝑛𝑜𝑚 ⋅  𝐼𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 ⋅  (𝑡𝑟 + 𝑡𝑓) + 0,5 ⋅  𝐶𝑜𝑠𝑠. 

𝑉𝑜𝑢𝑡𝑛𝑜𝑚
2] = 12,262 Вт. 

(3.17) 

 

Загальні втрати на транзисторі Ptot визначаються, як: 

 𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 +  𝑃𝑠𝑤 = 15,355 Вт. 
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Вимірювальний шунт розраховуємо, при умові, що напруга 

спрацьовування захисту від пікових скачків струму Vpcl = 0,438 В, а напруга 

спрацьовування м’якого обмеження за струмом  Vsoc = 0,265 В. 

Знаходимо опір шунта Rsense: 

 𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒  =
 𝑉𝑠𝑜𝑐

𝐼1𝑝𝑒𝑎𝑘𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ⋅  1,1
= 0,011 Ом. (3.19) 

 

Втрати на шунті Psense, визначаються за формулою: 

 𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒  = 𝐼𝑖𝑛𝑟𝑚𝑠𝑚𝑎𝑥
2 ⋅  𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒   = 1,962 Вт. 

 

(3.20) 

 

Знаходимо струм спрацювання захисту Ipc1: 

𝐼𝑝𝑐1 =
𝑉𝑝𝑐1

 𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 
= 38,156 А. 

 

(3.21) 

 

Розраховуємо вихідний конденсатор за умови, що мінімальна частота 

мережі fline = 45 Гц, час затримки напруги tholdup = 0,22 c, мінімальна напруга на 

виході, за якої зберігається працездатність перетворювача  Voutholdup = 320 В. 

Розрахуємо мінімальну вихідну ємність Cout: 

 

 𝐶𝑜𝑢𝑡 =
2 ⋅  𝑃𝑚𝑎𝑥 ⋅  𝑡ℎ𝑜𝑙𝑑𝑢𝑝

 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑛𝑜𝑚
2 −  𝑉𝑜𝑢𝑡ℎ𝑜𝑙𝑑𝑢𝑝 2

= 7,716 ⋅ 10−4 Ф. (3.22) 

 

 

Обрана вихідна ємність Сout = 940⋅ 10−6 Ф, так як це найближча ємність з 

існуючим номіналом. 

Допустима пульсація напруги Voutrippleallowed, визначається, як: 

 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒𝑎𝑙𝑜𝑤𝑒𝑑 = 0,05 ⋅ 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑛𝑜𝑚  = 20 В. (3.23) 
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Знаходимо фактична пульсація напруги Voutripple: 

 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒  = 
 𝐼𝑜𝑢𝑡𝑚𝑎𝑥

2 ⋅ 𝜋 ⋅ (2 ⋅  𝑓𝑙𝑖𝑛𝑒 ) ⋅ 𝐶𝑜𝑢𝑡
= 4,703 В. (3.24) 

 

Мережева складова струму пульсацій ICout2fline визначається за формулою: 

 𝐼𝐶𝑜𝑢𝑡2𝑓𝑖𝑛𝑒 =
 𝐼𝑜𝑢𝑡𝑚𝑎𝑥 

√2
= 1,768 А. (3.25) 

 

Визначаємо високочастотну складову струму пульсацій ICouthf: 

 𝐼𝐶𝑜𝑢𝑡ℎ𝑓 = 𝐼𝑜𝑢𝑡𝑚𝑎𝑥 ⋅ √
16 ⋅  𝑉𝑜𝑢𝑡𝑛𝑜𝑚 

3 ⋅ 𝜋 ⋅ √2 ⋅ 𝑉inmin 

− 1.5 = 5,092 А. (3.26) 

 

Загальний струм пульсацій ICoutrmstot, розраховується, як: 

 𝐼𝐶𝑜𝑢𝑡𝑟𝑚𝑠𝑡𝑜𝑡 = √  𝐼𝐶𝑜𝑢𝑡2𝑓𝑙𝑖𝑛𝑒
2 +   𝐼𝐶𝑜𝑢𝑡ℎ𝑓

2 = 5,39 А. (3.27) 

 

Розрахунок ланцюга вимірювання напруги відбувається при 

використанні вхідних даних наведених в табл.8. 

Таблиця 8 — Вхідні дані для розрахунку трансформатора перетворювача 

Опорна напруга, Vref , В 5 

Опорна напруга захисту від 

перевищення напруги, Vovd , В 

5,25 

Опорна напруга UVLO – захисту, 

Vuvd , В 

4,75 

Заданий номінал резистора 

верхнього плеча дільника, Rfb1 , 

Ом 

1 ⋅ 106 Ку
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Знаходимо опір резистора нижнього плеча Rfb2: 

𝑅𝑓𝑏2 =
 𝑉𝑟𝑒𝑓 ⋅  𝑅𝑓𝑏1

 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑛𝑜𝑚  − 𝑉𝑟𝑒𝑓  
= 1,266 ⋅ 104 Ом. 

 

(3.28) 

Розраховуємо напругу спрацьовування захисту від підвищеної напруги 

Voutovd: 

 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑜𝑣𝑑 =  𝑉𝑜𝑣𝑑 ⋅
𝑅𝑓𝑏1 + 𝑅𝑓𝑏2

𝑅𝑓𝑏2
= 418,636 В. 

 

(3.29) 

Розраховуємо напругу спрацьовування  UVLO – захисту Voutuvlo: 

 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑢𝑣𝑙𝑜 =  𝑉𝑢𝑣𝑑 ⋅
𝑅𝑓𝑏1 + 𝑅𝑓𝑏2

𝑅𝑓𝑏2
= 378,766 В. 

 

(3.30) 

Фільтруючий конденсатор кола вимірювання напруги CVsense, 

визначається, як: 

 𝐶𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 =
10 ⋅ 10−6

𝑅𝑓𝑏2
= 7,874 ⋅ 10−10 Ф. 

 

(3.31) 

Для фільтрації шуму потрібно додати невеликий конденсатор на Vsense. 

Обмежимо значення конденсатора фільтра, таким чином, що постійна часу RC 

складала приблизно 10 мкс, щоб не скоротити час реакції управління на 

вихідні відхилення напруги. 

Отже, в результаті розрахунків були отримані первинні значення втрат та 

номіналів напруг та струмів на силових елементах, у тому числі на SiC та 

MOSFET транзисторах в схемі коректора коефіцієнта потужності 

перетворювача, необхідних для створення принципової схеми та проведення 

SPICE-симуляції. Ку
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4 КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

В даному розділі розглянуто моделювання схеми електричної 

принципової в програмі LTSpice, створення плати за допомогою програми 

Altium Designer, а також деякі теплові розрахунки для створеної плати в 

програмі SolidWorks. 

4.1 МОДЕЛЮВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ LTSPICE 

Вданому розділі перевіримо параметри створеної схеми електричної 

принципової у середовищі SPICE – моделювання LTSpice v.7.0 та за його 

допомогою порівнюємо характеристики обраних транзисторів [15,17]. 

На рис. 19 та рис. 20 зображена напруга на вході та виході перетворювача 

відповідно, в залежності від часу роботи. Зображена випрямлена напруга 

мережі 230 В±10%, 60 Гц. 

 

Рисунок 19 — Залежність напруги на вході перетворювача від часу роботи 

 

Рисунок 20 — Залежність напруги на виході перетворювача від часу роботи 

Як можна побачити з результатів симуляції, напруга на вході та виході 

становить 240 В та 400 В, що повністю задовольняє умови ТЗ.  Ку
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На рис. 21, рис. 22 та рис.23 зображено струм діода, дроселя та вихідних 

конденсаторів перетворювача відповідно. Перші 30 мс роботи показують 

процес зарядження вихідного конденсатора (bulck capasitor). 

 

Рисунок 21 — Залежність струму діода перетворювача від часу роботи 

 

 

Рисунок 22 — Залежність струму дроселя перетворювача від часу роботи 

 

Рисунок 23 — Залежність струму вихідних конденсаторів перетворювача від 

часу роботи 

 

Як можна побачити з результатів симуляції, струм діоду D1 становить 

4,2 A, піковий струм дроселя L1 становить 21 А, струм вихідних конденсаторів 
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С5, С6 становить 13,4 А, що не перевищує допустимих значень для силових 

елементів, а форми сигналів відповідають теоретично очікуваним. З 

проведеного дослідження робимо висновок, що перетворювач працює в 

заданому режимі відповідно до розрахункових значень. 

На рис. 24,  рис. 25, рис.26 та рис.27 зображена напруга на затворі 

транзистора в загальному та в збільшеному вигляді, а також напруга на стоці 

транзистора, та струм через транзистор.  

 

Рисунок 24 — Залежність напруги на затворі транзистора від часу роботи в 

загальному вигляді 

 

Рисунок 25 — Залежність напруги на затворі транзистора в збільшеному 

вигляді 

 

Рисунок 26 — Залежність напруги від часу на стоці транзистора  
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Рисунок 27 — Значення струму через транзистор від часу роботи 

перетворювача 

Як можна побачити з результатів симуляції, напруга на затворі 

транзистора складає 14 В, а перемикання відбувається без викидів. 

Максимальна напруга на стоці транзистора складає 10 А, що не перевищує 

допустимого значення continuous drain curren використаної моделі 

транзистора. Значення струму через транзистор складає 440 В, що не 

перевищує допустиме значення напруги стік-витік для використаної моделі 

транзистора. 

На рис. 28 та рис. 29 зображено втрати на MOSFET Si та MOSFET SiC 

транзисторах перетворювача відповідно. 

 

Рисунок 28 — Втрати на MOSFET Si IXFH34N65X2 транзисторі 

перетворювача 

  

Рисунок 29 — Втрати на MOSFET SiC C3M0120090D транзисторі 

перетворювача 
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Як можна побачити на результатах симуляції, втрати на MOSFET Si 

транзисторі склали  24,9 Вт, а для MOSFET SiC транзистора 12,7 Вт, що значно 

менше. Різниця при моделюванні з іншими моделями Si транзистора, 

становила до 16 Вт, тому для порівняння в найгірших умовах, були обрані саме 

вищенаведені графіки. 

4.2 РОЗРОБКА ПЛАТИ ПЕРЕТВОРЮВАЧА У СЕРЕДОВИЩІ ALTIUM DESIGNER 

В даному розділі розглядаємо створення плати PFC, а саме її метод 

виготовлення, матеріал плати, клас точності та зовнішній вигляд. 

4.2.1 ПОПЕРЕДНІЙ ВИБІР ВИДУ ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ 

Вид друкованої плати, що ми обрали: двостороння друкована 

плата (ДДП). 

ДДП мають високу щільність монтажу, що важливо при виконанні  

малогабаритних пристроїв. Зменшення довжини провідників забезпечує 

підвищення швидкодії, вищу стабільність параметрів друкованих провідників 

під впливом зовнішніх умов. 

Головним недоліком такого вибору, є більша вартість ніж у одношарових 

друкованих плат, через високу точність суміщення шарів, але оскільки ДДП в 

подальшому буде виготовлятись в масовому виробництві, цей недолік 

нівелюється. 

4.2.2 ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ 

ПЛАТИ 

Отже, для даного пристрою ми обрали ДДП, виготовлення якої буде 

здійснюватися комбінованим негативним методом. 

Сам метод полягає у виготовлені ДДП на фольгованому діелектрику з 

металізацією отворів, при якому спочатку виконується травлення міді з 

пробільних місць, а потім виконується свердління отворів та металізація. При 

нанесенні рисунку схеми провідники і контактні площадки покриваються 
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захисним шаром, потім стравлюється фольга з пробільних місць. Після 

свердління і хімічного міднення опорів виконується гальванічне осадження 

покриття на провідники, контактні площадки і отвори. Електричне сполучення 

всіх елементів схеми здійснюється за допомогою контактних провідників. 

Метод дозволяє виготовити ДДП із більшою щільністю монтажу. Метод 

рекомендований для виготовлення ДДП вимірювальної апаратури при 

ретельному відпрацьовуванні процесу і систематичному контролі 

електричних параметрів ДДП.  

Вигляд плати розробленої в програмі Altium Designer розведення 

верхнього та нижнього шару, можна побачити на рис.x, рис.x та рис.x. 

Програма Altium Designer була обрана, так як вона безкоштовна для студентів, 

та є більш функціональною ніж її аналоги та використовується на всіх 

сучасних підприємствах ,а також популярніша в країнах Європи, що надає мо-

жливість використання уже розробленого аналогу для представлення розроб-

ки компаніям або вузам з якими взаємодіє наш університет. 

4.2.3 ВИБІР МАТЕРІАЛУ ПЛАТИ ТА КЛАСУ ТОЧНОСТІ 

Матеріалом нашої друкованої плати буде склотекстоліт FR-4,з товщиною  

діелектрика 2 мм та товщиною фольги 70 мкм. Наведемо його характеристики: 

• Щільність 1,7 гм/см3 

• Міцність та вигин перпендикулярно шарам при нормальних умовах 

340МПа 

• Ударна міцність на вигин паралельно шарам 33кДж/м2 

• Діелектрична проникність (50 ГЦ) 5,5 

• Тангенс кута втрат (50 ГЦ) 0,04 

Для даної ДДП обрали 4 клас точності при високому насиченні поверхні 

елементами, оскільки даний клас точності також відповідає параметрам 

обраного методу виготовлення ДДП. 
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Розмір ДДП має бути більшим за загальну площу всіх елементів схеми. 

За допомогою середовища AD визначимо мінімальну площу нашої ДДП.  

Для початку експортуємо плату з редактора схем до редактора топології 

ДП. Після цього скористаємось вбудованою функцією Generate Rooms. 

Отриману площу використаємо, як фізично мінімально можливий розмір 

друкованої плати.  

4.2.4 3D ВИГЛЯД ЗМОДУЛЬОВАНОЇ ПЛАТИ 

Плата булла виконана за встановленими критеріями та відповідно до ро-

зрахунків, проведенених для безвідмовної працездатності. Ознайомитись з її  

зовнішнім виглядом можна на рис.30, рис.31, рис.32 та рис.33. Розміри плати 

становлять 245х125х70 мм. На рис.30 та рис.31 зображена 3D модель 

розробленої плати 

Рисунок 30 — 3D модель плати вигляд зверху 

Рисунок 31 — 3D модель плати вигляд знизу 
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На рис.32 та рис.33 зображено верхній та нижній вид плати з доріжками та 

отворами для кріплення:  

 

Рисунок 32 — Вид знизу 

 

Рисунок 33 — Вид зверху 
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 Далі, за допомогою програми Saturn PCB Design, зображений розрахунок 

зазору для силових ланцюгів та розрахунок товщини силових доріжок, 

виконаних за допомогою полігону відповідно до IPC-2221B [19]. 

 

Рисунок 34 — Розрахунок зазору для високовольтних силових ланцюгів 

 

Рисунок 35 — Розрахунок товщини силових доріжок 
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Плата виконана відповідно до сучасних стандартів та задовольняє всі 

задані вимоги необхідні для покращення створюваного ІБП. 

4.3 АНАЛІЗ ПЛАТИ ПЕРЕТВОРЮВАЧА У СЕРЕДОВИЩІ SOLID WORKS 

Для термомодуляції нашої плати використаємо програмне забезпечення 

SOLIDWORKS, а саме його вбудовану функцію Flow Simulation [20]. 

Flow Simulation - це інструмент загального призначення для моделювання 

потоків рідини і теплообміну, інтегрований в SOLIDWORKS 3D CAD. Цей 

потужний інструмент для тривимірного моделювання підтримує симуляцію 

надзвукових потоків, забезпечуючи паралельне проектування і дозволяючи 

кожному інженеру радикально змінити аналіз потоку рідини і теплообміну. 

Крім SOLIDWORKS Flow Simulation проектувальники можуть моделювати 

ефекти вентиляторів і обертових компонентів в потоці, а також нагрівання та 

охолодження компонентів. 

Конвертуємо нашу розроблену плату у середовище SOLIDWORKS, що 

зображено на рис. 36. Зазначимо, що радіатор не відображується, для того щоб, 

було краще видно всі наявні елементи плати. 

 

Рисунок 36 — Плата PFC, що моделюється у середовищі SW 

Ку
ля
ве
ць

 О
.Р

. Р
І-8

1м
п, 

20
19



58 

 

 

 

Зведемо отримані середні значення температур силових елементів, 

отриманих в результаті моделювання плати PFC з використанням MOSFET Si 

та MOSFET SiC транзисторів у таблицю 9.  

Таблиця 9 — Середні значення температур силових елементів PFC 

перетворювача на транзисторах  Si  та SiC 

Силові Елементи IXFH34N65X2 C3M0120090D NTHL110N65S3F 

Si SiC Si 

Дросель 

перетворювача, t,  °C 

87,56 73,67 85, 13 

Вихідний діод, t,  °C 62,45 56,67 61, 98 

Вихідні 

конденсатори, t,  °C 

45,23 41,12 44,46 

Силовий транзистор 

t,  °C 

93,89 54,32 90,78 

EMI - фільтр, t,  °C 42,57 38,07 41, 32 

 

Розрахуємо порівняльні теплові характеристики силових елементів 

перетворювача у відсотковому та абсолютному відношенні (табл. 10) 

Таблиця 10 — Порівняльні теплові характеристики силових елементів 

перетворювача у відсотковому та абсолютному відношенні для Si та SiC 

Силові елементи IXFH34N65X2 NTHL110N65S3F 

% абсолютна 

різниця °C 

%  абсолютна 

різниця °C 

1 2 3 4 5 

Дросель 

перетворювача 

15,86 13,89 13,46 11,46 

Вихідний діод 9,26  8,78 8,57 5,31 
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Продовження таблиці 10 

1 2 3 4 5 

Вихідні 

конденсатори 

9,09 4,11 7,52 3,34 

Силовий 

транзистор 

42,15  39,57 40,16 36,46 

Дросель 

перетворювача 

10,57 4,5 7,87 3,25 

 

Як, бачимо температури силових транзисторів перетворювачів 

відрізняються майже на 43% або на 40°С в абсолютних значеннях, що, в тому 

числі дозволяє знизити температури інших елементів перетворювача і 

дозволяє спростити систему охолодження, а отже це підтверджує правильність 

вибору SiC транзистору.  

Значення теплових характеристик у відсотках наглядно підтверджують, 

що розробка перетворювача на SiC транзисторах надає значну перевагу 

(зниження температур силових елементів), і дозволяє покращити теплові 

характеристики перетворювача. 

Ку
ля
ве
ць

 О
.Р

. Р
І-8

1м
п, 

20
19



60 

 

 

 

5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИУАЦІЯХ 

Основна увага в цьому розділі приділена питанням визначення і оцінки 

дії шкідливих і небезпечних факторів при виконанні даного проекту. Також у 

даному розділі запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з 

безпеки і гігієни праці та виробничих приміщень. 

Так як дана робота має суто теоретичний характер, то в першу чергу, 

передбачається, з урахуванням вимог ДСТУ ISO 9241:6-2004 та ДСТУ ІЕС 

61140:2015, визначити потенційно небезпечні і шкідливі фактори, що 

виникають при експлуатації ВДТ ПЕОМ, вплив цих факторів на користувачів 

ВДТ, розглянути принципи їх нормування, а також передбачити можливі 

комплексні заходи щодо запобігання шкідливого впливу цих факторів на 

людину. В цьому розділі розроблено відповідні технічні рішення та 

організаційні заходи щодо створення комфортних та безпечних умов праці 

користувачів ВДТ ПЕОМ, а також визначені основні заходи з електробезпеки 

в надзвичайних ситуаціях. 

5.1 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОТЕНЦІЙНИХ ШКІДЛИВИХ ТА 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ПРИ ВИКОНАННІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 

Розробка та симуляції проводяться за допомогою персонального 

комп’ютера (ПК). При роботі на ПК людина піддається впливу іонізуючого, 

інфрачервоного й ультрафіолетового випромінювання екрана монітора, рівні 

яких повинні відповідати вимогам ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні 

правила і норми роботи з ВДТ ПЕОМ». 

При проведенні повного циклу робіт з проектуванням  потенційно – 

небезпечними та шкідливими факторами можуть бути: 

- електромагнітне випромінювання вдт, пеом; 

- можливість ураження електричним струмом; 

- механічні шуми, які пов’язані з роботою принтера і вентиляційної 

системи комп’ютера; 
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- значна втомлюваність; 

- тривале перебування в одному й тому самому положенні сидячи, що 

викликає застійні явища в організмі людини; 

- випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, інфрачервоне і 

випромінювання видимого діапазону ); 

- відблиски на екрані монітора. 

Розглянемо вплив цих факторів детальніше. 

5.2 ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ І ГІГІЄНИ 

ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ 

5.2.1 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ПРАЦІВНИКІВ 

ДСТУ ISO 9241:6-2004 та ДСанПіН 3.3.2.007-98 ʺДержавні санітарні 

норми і правила роботи з візуальними дисплейними (ВДТ) елктронно-

обчислювальних машин ʺ встановлює норми щодо забезпечення охорони 

праці користувачів ПК. Дотримання вимог цих правил може значно знизити 

наслідки несприятливої дії на працівників шкідливих та небезпечних факторів, 

які супроводжують роботу з відеодисплейними матеріалами, зокрема 

можливість зорових, нервово-емоційних переживань, серцево-судинних 

захворювань. 

Для того щоб забезпечити точне та швидке  зчитування інформації в зоні 

найкращого бачення, площина екрана монітора виставлена перпендикулярно 

нормальній лінії зору. При цьому передбачена можливість переміщення 

монітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу 

вперед до 85° і назад до 150° з фіксацією в цьому положенні. Клавіатура 

розміщена на поверхні столу на відстані 100…300 мм від краю. Кут нахилу 

клавіатури до столу обрано в межах 5° до 15° так, що зап’ястя на долонях рук 

розташовуються горизонтально до площини столу. Таке положення 

клавіатури зручне для праці обома руками. 

Ку
ля
ве
ць

 О
.Р

. Р
І-8

1м
п, 

20
19



62 

 

 

 

Робочі місця з ПК розташовано відносно стіни з вікнами на відстані не 

менше 1,5 м, від інших стін – на відстані 1 м, відстань між собою – не менше 

ніж 1,5 м. Причому так, щоб природне сівтло падало збоку, переважно зліва . 

Для захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та відбиті 

відблиски з поверхні екранів ПК передбачені сонцезахисні жалюзі. 

Штучне освітлення робочого місця, обладнаного ПК, здійснюється 

системою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного 

освітлення мають застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ. 

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ПК. 

- освітленість на робочому місць повинна відповідати характеру зорвої 

роботи, який визначається трьома параметрами: об’єктом розрізнення –  

найменшим розміром об’єкта, що розглядається на моніторі пк; фоном, 

який характеризується коефіцієнтом відбиття; контрастом об’єкта і фону; 

- необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості на 

робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього простору; 

- на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні; 

- в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості поверхонь, 

які світяться та викликають осліплення); 

- величина освітлення повинна бути постійною під час роботи; 

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить 10 

хвилин через кожну годину роботи. 

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового 

аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі 

доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які 

передбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98. 
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5.2.2 ОСВІТЛЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ  

Штучне освітлення, а саме відсутність у спектрі ламп денного світла й 

ламп накалювання біологічної активної ультрафіолетової недостатності, при 

якій знижується бактерицидні властивості шкіри та імунітету. 

Істотне значення для збереження тривалої працездатності, підвищення 

продуктивності праці має забезпечити норм освітленості на робочому місці. 

Величина освітленості регламентується нормами ДБН В.2.5-28-2006. 

Робоче приміщення належить до І групи – приміщення, у яких розрізнення 

об’єктів зорової роботи здійснюється при фіксованому напрямку лінії зору 

працюючих на робочу поверхню. 

Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН В.2.5-

28-2018. Для загального освітлення використовують головним чином 

люмінесцентні лампи, що обумовлено їхніми перевагами. Для розрахунку 

штучного освітлення застосовують метод коефіцієнта використання потоку: 

                                   𝛷 =
𝐸∙𝐾∙𝑆∙𝑍

𝑁∙𝐶
.                                                             (5.32) 

         де 𝛷 – світловий потік; 𝐸 – нормована мінімальна освітленість; 𝐾 - 

коефіцієнт запасу; 𝑆 – освітлювальна площа; 𝑍 – коефіцієнт нерівномірності 

освітлення; 𝐶 – коефіцієнт використання випромінюваного світильниками 

світлового потоку на розрахунковій площі; 𝑁 – число світильників. 

Згідно ДБН В.2.5-28-2006 визначаємо норму освітленості: 

𝐸 = 300 лк; 𝐾 = 1,5; 𝑆 =  5 · 4 =  20 м2; 𝑍 = 1,2. 

Необхідна кількість люмінесцентних ламп визначається по формулі: 

                                  𝑁 =
𝐸∙𝐾∙𝑆∙𝑍

𝛷∙𝐶
.                                                               (5.33) 

Найбільш прийнятним для приміщення є люмінесцентні лампи ЛД (денного 

світла) потужністю 40 Вт. Нормальний світловий потік лампи ЛД-40 дорівнює 

𝛷 = 2340 лм. Величиною і, індексом приміщення можна встановити 

залежність від площі приміщення й висоти підвісу: 

                                            𝑖 =
𝐴∙𝐵

ℎ∙(𝐴+𝐵)
.                                                               (5.34) 
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де 𝐴 = 5м – довжина переміщення; 𝐵 = 4м – ширина приміщення; ℎ - 

висота підвісу; 

                                   ℎ = 𝐻 − ℎ𝑝 − ℎ𝑐,                                                    (5.35) 

де 𝐻 = 3,5 м – висота приміщення; ℎ𝑝 = 0,8 м – висота робочої поверхні; 

ℎ𝑐 = 0,4 м – висота від стелі до нижньої частини лампи; 

ℎ = 3,5 − 0,8 − 0,4 = 2,3 м; 

                                            𝑖 =
4∙5

2,3∙(4+5)
= 0,97. 

Коефіцієнт використання світлового потоку на розрахунковій площі 𝐶 =

0,3. У підсумку число світильників вийде рівним: 

𝑁 =
300 ∙ 1,5 ∙ 20 ∙ 1,2

2340 ∙ 0,3
= 1,5. 

Для штучного освітлення в робочому приміщенні достатньо 

використовувати 2 люмінесценті лампи денного світла ЛД-40, зі світловим 

потоком 𝛷 = 2340 лм кожна. 

5.2.3 ВИРОБНИЧИЙ ШУМ 

Допустимі шумові характеристики на робочих місцях регламентуються 

ДСН 3.3.6.037-99. 

Зовнішні джерела шуму відсутні. Джерелами шуму в приміщенні є 

персональні комп’ютери, телефон, принтер, кондиціонер, голоси людей і т.д. 

Допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку на 

робочих місцях нормуються відповідно до  ДСН 3.3.6.037-99. Загальний рівень 

звуку в лабораторії не перевищує 50 дБА. 

Відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 захист від шуму в приміщенні, 

створеного на робочих місцях внутрішніми джерелами повинна здійснюватися 

наступними методами: зменшення шуму в джерелі, раціональним планування 

і акустичною обробкою робочого приміщення звукоізоляційними 

матеріалами. 
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5.2.4 МІКРОКЛІМАТ РОБОЧОЇ ЗОНИ 

Мікроклімат у виробничих умовах визначається наступними 

параметрами: температурою повітря, відносною вологістю повітря, 

швидкістю руху повітря й інтенсивністю теплового випромінювання на 

робочому місці, температурою поверхні. 

Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні «Санітарні 

норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99 встановлюють 

оптимальне й припустиме значення параметрів мікроклімату залежно від 

періоду року й категорії робіт.  У таблиці наведені оптимальні й припустимі   

значення параметрів мікроклімату для категорій тяжкості робіт «Іа» (роботи, 

виконувані сидячи й не потребуючі фізичної напруги при втраті енергії не 

більше 120 ккал/година). 

 

Таблиця 11 – Оптимальні й допустимі параметри (для постійного робочого 

місця) мікроклімату в приміщенні. 

Параметри 
Холодний період Теплий період 

оптимальні Допустимі оптимальні допустимі 

Температура 0С 22-24 21-25 23-25 22-28 

Відносна вологість, % 40-60 80 40-60 75 

Швидкість руху повітря, 

м/с 
0,1 0,1 0,1 0,1-0,2 

 

У приміщенні використовується 6-ти секційна чавунна батарея 

центрального опалення для підтримки нормальної температури повітря в 

холодну пору року. Також є кондиціонер для підтримки постійної температури 

в приміщенні. 
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Для підтримки необхідних параметрів повітря в приміщенні 

використовується природня вентиляція. У приміщенні є вікно, яке можна 

відкривати, якщо буде потреба в теплий період і кватирка – відкривається в 

холодний період. Шкідливі речовини  в приміщенні не зберігаються й не 

використовуються. 

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають 

приведеним вище нормам ДСН 3.3.6.042-99. 

5.3 ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА 

Згідно ПУЕ науково-дослідницька лабораторія відноситься до 

приміщень без підвищеного ризику ураження персоналу електричним 

струмом. Електроустаткування належить до 1000 В. Устаткування, що 

використовується, відповідно до ДСТУ ІЕС 61140:2015 “Захист проти 

ураження електричним струмом” [21] належить до устаткування класів 0І, І та 

ІІ за електрозахистом. 

У процесі експлуатації електронно- обчислювального обладнання 

людина може доторкнутися до частин електроустаткування, які перебувають 

під напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься 

до визначення струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із 

допустимим значенням відповідно до ПУЕ - 2018. У загальному випадку 

допустима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить від 

схеми підключення електроустаткування до електромережі, роду й величини 

напруги живлення, схеми включення. 

При виконанні розрахунків для бакалаврського проекту 

використовувався персональний комп’ютер – (системний блок, монітор) І і ІІ 

клас за електрозахистом, що живиться напругою 220 В. Для правильного 

визначення необхідних засобів та заходів захисту від ураження електричним 

струмом необхідно знати допустимі значення напруги дотику та струмів, що 

проходять через тіло людини. 
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Гранично допустиме значення дотику в залежності від часу дії струму 

приведені в таблиці 12. 

 

 

Таблиця 12 — Допустиме значення дотику від струму 

t, сек До 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 1-5 

UIдоп.дот,В 500 400 200 130 100 65 

 

 Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт 

(згідно ДСТУ ІЕС 61140:2015 “Захист проти ураження електричним 

струмом”) є: надійна ізоляція, захисне заземлення, занулення, захисне 

відключення, засоби індивідуального захисту. У системі трифазних мереж із 

глухо заземленого нейтраллю, яка використовується у науково-дослідницькій 

лабораторії, найкращими засобами захисту є: надійна ізоляція струмоведучих 

частин електроустаткування відповідно до ГОСТ 12.1.009-76 і занулення 

відповідно до ПУЕ (з’єднання елементів, що перебувають під напругою, із 

глухо заземленою нейтраллю). Крім того, для заземлення переносних частин 

обладнання застосовують спеціальне з’єднання. 

5.3.1  РОЗРАХУНОК ЗАХИСНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ПРИ АВАРІЙНОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ 

Виконуємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу при 

короткому замиканні (КЗ). Струм КЗ можна обчислити за формулою: 

                                             𝐼КЗ =
𝑈Ф

𝑅𝐻+𝑅Ф+𝑍𝑇𝑃
,                                       (5.36) 

Де 𝑈Ф = 220 В – напруга фазного проводу; 𝑅𝐻 = 2,4 Ом – опір нульового 

проводу; 𝑅Ф = 3 Ом – опір фазного проводу; 𝑍𝑇𝑃 ≅ 0,1 Ом – еквівалентний 

опір трансформатора. 

                                             𝐼КЗ =
220

2,4+3+0,1
= 40 А 
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 Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним 

розпилювачем повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання 

необхідне при струмі до 100 А. Знайдемо номінальне значення струму 

спрацьовування автомату максимального струмного захисту. 

                                       𝐼СПР =
40

1,4
≤ 28,6 А 

 Таким чином, струм спрацьовування автомата повинен бути менше 

28,6А. Автомати встановлені в робочому приміщенні мають струм 

спрацювання 20 А, що задовільняє дану вимогу Розрахуємо напругу дотику до 

корпусів електрообладнання при короткому замиканні: 

𝑈ДОТ = 𝐼КЗ ∙ 𝑅0 = 40 ∙ 2,4 = 96  

 Відповідно до ПУЕ - 2018,  щоб ця напруга була безпечна для людини, 

необхідно використовувати автомати максимального струмового захисту у 

яких час спрацювання менше 0,7 с. 

 Автомати максимального струмового захисту, встановлені у науково-

дослідницькій лабораторії задовольняють цим умовам (𝐼СПР= 20 А, 𝑇СПР< 0,4с.). 

Із проведених розрахунків видно, що у науково-дослідницькій 

лабораторії основним захистом від поразки електричним струмом є занулення 

та застосування пристроїв максимального струмового захисту. 

5.4 ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ В НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ЛАБОРАТОРІЇ 

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про 

доцільність застосування повторного заземлення нульового проводу 

електромережі, що дозволяє зменшити напругу дотику, як при нормальному 

так і при аварійному режимах роботи електрообладнання. 
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5.4.1 РОЗРАХУНОК ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ НУЛЬОВОГО 

ДРОТУ 

Згідно з проведеними розрахунками для забезпечення максимальної 

напруги на корпусах електрообладнання менше 36 В необхідно 

використовувати повторне заземлення за еквівалентом R<4 Ом. 

Оберемо тип заземлення – вертикальні електроди – стрижні довжиною 

4 м і діаметром d=0,01 м. Питомий опір ґрунту  ρ-100 Ом·м (для суглинку). З 

урахуванням кліматичного коефіцієнта Ф=2, маємо: 

 ρРОЗРАХ = ρ ∙ Ф = 200 Ом ∙ м 

Визначимо опір розтікання струму заземлювачів: 

                      𝑅1в =
𝜌

2𝜋𝐿
∙ [ln (

2𝐿

𝑑
) + 0,5 ∙ ln (

4𝑡+𝐿

4𝑡−𝐿
)]                         (5.37) 

 де      ρ = 200 Ом · м; 𝐿 = 4 м;  𝑑 = 0,01 м; 𝑡 = 4 м. 

Підставивши числа, маємо: 

𝑅1в =
200

2𝜋4
∙ [ln (

2 · 4

0,01
) + 0,5 ∙ ln (

4 · 4 + 4

4 · 4 − 4
)] = 55,2 Ом 

Таким чином, опір штучного заземлювача більше нормованого значення, тому 

необхідно паралельно з’єднати декілька однотипних заземлювачів: 

                                                   𝑅зв∑ =
𝑅1

𝑛∙𝜂𝐸
,                                         (5.38) 

де 𝜂𝐸 = 0,5 – коефіцієнт, що враховує взаємне екранування 

заземлювача; 𝑛 = 20; L/a=1 (а – відстань між заземлювачами), заземлювачі 

розташовані по контуру. 

𝑅зв = 5,52 Ом 

Довжина сполучної смуги: 

𝐿СПОЛ = 𝑎 ∙ 𝑛 = 4 ∙ 20 = 80 𝑣 

Ширина смуги 0,02 м, а відстань від смуги до поверхні землі 1 м. Тоді 

опір розтікання струму сполучної смуги: 

 𝑅П =
𝜌

2𝜋𝐿СПОЛ
∙ ln (

2∙𝐿СПОЛ
2

𝐵СПОЛ∙𝐻СПОЛ
) =

200

2𝜋∙80
∙ ln (

2∙802

0.01∙1
) = 5,32 Ом 

З урахуванням коефіцієнта користування смуг 𝜂П = 0,8: 
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𝑅П =
𝑅П

𝜂П
= 6,65 Ом 

Еквівалентний опір заземлювача складається з паралельно включених 

𝑅П і 𝑅зв: 

  

𝑅ЕКВ =
𝑅П ∙ 𝑅зв∑

𝑅П + 𝑅зв
=

5,52 ∙ 6,65

5,52 + 6,65
= 3,1 Ом 

Отримане значення опору заземлювача отримали менше гранично 

допустимого 𝑅Д. 

5.5 БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

БНС регламентується ПЛАС. Одним з основних складових ПЛАС є 

розробка технічних та організаційних рішень щодо оповіщення, евакуації та 

дій персоналу лабораторії у надзвичайних ситуаціях, а також визначення 

основних заходів з пожежної безпеки. 

5.5.1 ВИМОГИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ 

СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ В РАЗІ 

ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується 

встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС,  наприклад 

при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003-2009. 

Оповіщення про НС  та управління евакуацією людей здійснюється 

одним з наступних способів або їх комбінацією: 

- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі приміщення 

будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей; 

- трансляцією текстів про необхідність евакуації. Шляхи евакуації, 

напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей; 
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- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобігання 

паніці й іншими явищам, що ускладнюють евакуацію; 

- ввімкненням евакуаційних знаків «Вихід»; 

- ввімкнення евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напрямку 

евакуації; 

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів; 

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який 

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. 

Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що 

забезпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення 

будь-якої іншої НС. 

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2016 необхідно забезпечити можливість 

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через 

мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення 

нормальних умов евакуації виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу про НС здійснюється за допомогою 

світлових та/або звукових оповіщувачів – обладнуються всі виробничі 

приміщення. 

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС, не 

пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС. 

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного 

поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його 

наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-56=-2014. 

Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та 

потужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях 

постійного або тимчасового перебування виробничого персоналу. 

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють 

у режимі спалахування, у таких випадках: 
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- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні; 

- у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ. 

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що 

автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок 

оповіщення  про НС та (або) аварійному припиненні живлення робочого 

освітлення. 

Вимоги до світлових покажчиків «Вихід» приймаються відповідно до 

ДБН В.2.5-28-2018 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і 

штучне освітлення». 

СО в режимі «Тривога» повинна функціонувати протягом часу, 

необхідного для евакуації людей з будинку, але не менш 15 хвилин. 

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення 

з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під’єднані. 

Електропостачання СО здійснюється за І категорією надійності згідно з 

ПУЕ від двох незалежних джерел енергії: основного – від мережі змінного 

струму, резервного – від акумуляторних батарей тощо. 

Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у 

зворотному напрямку в разі відновлення централізованого електропостачання 

повинен бути автоматичним. 

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому режимі 

має бути не менш 24 годин. 

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі «Тривога» 

має бути не менше 15 хвилин. 

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 

«Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежі звукові». 

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні бути 

червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та 

розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць. 
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5.6 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

У науково-дослідницькій лабораторії знаходиться значна кількість 

твердих горючих речовин і матеріалів (дерев’яні меблі, пластмасові вироби, 

гума, папір, що поглинає покриття на стінах). Згідно НАПБ Б.03.002-2007 

«Визначення категорії приміщень та споруд з вибухопожежної та пожежної 

безпеки», науково-дослідницька лабораторія відноситься до 

пожежонебезпечних приміщень категорії В (тверді горючі й важкогорючі 

речовини й матеріали, речовини й матеріали, які при взаємодії з водою, 

киснем, повітря або один з одним здатні тільки горіти). 

Згідно з класифікацією робочих зон відповідно до ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 

“Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за 

вибухопожежною та пожежною безпекою” робочих зон науково-

дослідницької лабораторії, які відносяться до зон класу П-ІІа – 

пожежонебезпечне, що містять тверді горючі речовини, нездатні переходити 

у зважений стан. 

Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання, 

перевантаження електропроводки, несправність апаратури, паління в 

приміщенні. Тому для запобігання пожежі в приміщенні проводяться 

пожежно-профілактичні заходи: застосування запобіжників в електричних 

мережах, використання пилонепроникних сполучних і розподільних коробок, 

а також проводиться інструктаж з техніки пожежної небезпеки. 

Відповідно до ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-2007 у науково-дослідницькій 

лабораторії знаходяться два вогнегасника: вуглекислотний типу «ВВ-5» і 

порошковий «ВВ-5» розташований на висоті 1,5 м від підлоги поруч із 

вихідними дверима. 

У коридорі знаходяться коробки, у яких знаходяться пожежний кран і 

рукав, а також знаходиться вогнегасник типу «ВХП-2». В обох кінцях 

коридору знаходяться телефонні апарати для виклику внутрішньої, а також, 

якщо потрібно, міської пожежної охорони. 
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У науково-дослідницькій лабораторії є план евакуації у випадку 

виникнення пожежі. Дотримано усі вимоги СНиП 2.09.02-85 по вогнестійкості 

будинку і ширині евакуаційних проходів та виходів із приміщень назовні. 

Значення основних параметрів шляхів евакуації приведені в таблиці 13. 

Таблиця 13 – Характеристики і норми евакуаційних виходів 

Параметр Фактичне значення Норма 

Висота дверних прорізів 2,0 м Не менше 2 м 

Ширина дверних прорізів 1,5 м Не менше 0,8 м 

Ширина проходу для 

евакуації 

Більше 1,5 м Не менше 1 м 

Ширина коридору 3 м Не менше 2 м 

Число виходів з коридору 2 Не менше 2  

Ширина сходової клітки 1,5 м Не менше 1 м 

Висота поруччя сходів 1 м Не менше 0,9 м 

У робочому приміщенні виконані всі вимоги НАПБ А.01.001-2014 

«Правил пожежної безпеки України». 

Таким чином, у науково-дослідницькій лабораторії забезпечуються 

технічні  та організаційні рішення з пожежної безпеки. 
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6 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ 

Даний розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап 

проекту задля визначення принципової можливості його ринкового 

впровадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження. 

6.1 ОПИС ІДЕЇ ПРОЕКТУ 

В межах цього підрозділу аналізується зміст ідеї, можливі напрямки 

застосування, основі вигоди які може отримати користувач товару та 

відмінності від існуючих аналогів та замінників. 

Таблиця 14 – Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки 

застосування 

Вигоди для користувача 

Розробка ІБП з 

використанням 

транзисторів на 

основі SiC 

Військове та 

комерційне 

обладнання високої 

надійності  

Надійний ІБП за низькою 

ціною, та з високими 

технічними 

характеристиками, що може 

 Державні  та 

приватні 

підприємства 

лікарні, серверні 

центри, тощо 

працювати у великому 

спектрі зовнішніх умов 

   

 

Перевагою розроблюваного ІБП є: 

— Висока надійність. 

— Дешевизна та мала вага пристрою. 

— Технічні характеристики. 

— Доступність для замовлення 
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— Широка сфера використання 

6.2 АНАЛІЗ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАПУСКУ СТАРТАП-ПРОЕКТ 

Проведемо аналіз ринкового середовища: складемо таблиці факторів, що 

сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому 

перешкоджають(табл.15, 16). 

Таблиця 15 – Фактори загроз 

№ 

п/п 

Фактор Зміст загрози Можлива   

реакція 

компанії 

1 Винайдення  

нових топологій 

Реалізація нового типу топологій 

призведе до неактуальності реалізації 

силової частини плати, а відповідно і 

пристрою. 

Проведення 

модернізації 

пристрою 

2 Неактуальність 

елементної бази 

Внаслідок швидкого розвитку ринку, 

елементна база через деякий час, стане 

не актуальною 

Заміна 

елементної 

бази 

Таблиця 16 – Фактори можливостей 

№ 

п/п 

Фактор Зміст можливості Можлива 

реакція 

компанії 

1 
Збільшення часу 

роботи в 

екстремальних 

умовах, за 

рахунок 

модернізації 

корпусу пристрою 

Зміна методу герметизації корпусу, 

та роз’ємів наддасть можливість 

підвищити час роботи в 

екстремальних для приладу умовах. 

Розроблення 

даного 

функціоналу 
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Проведемо аналіз пропозиції: визначимо загальні риси конкуренції на 

ринку (табл.17). 

 

Таблиця 17 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому 

проявляється дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства 

Тип конкуренції 

– 

монополістична 

Існує декілька 

підприємств, які 

займають майже 

весь ринок 

Значний 

За рівнем 

конкурентної 

боротьби – 

національне 

Дане підприємство 

відоме на території 

CНГ регіону 

Значний 

За галузевою 

ознакою – 

внутрішньогалузева 

Конкуренція 

відбувається в 

рамках однієї галузі 

Значний 

За характером 

конкурентних  

переваг – цінова 

Товар даного 

підприємства має  

високу вартість 

Значний 

За результатами аналізу можна зробити висновок, що працювати на 

даному ринку можна, незважаючи на конкурентну ситуацію. Для поширення 

продукту він повинен володіти рядом факторів, які відрізняють його від 

існуючого конкурента. Перелічимо фактори конкурентоспроможності 

(табл.18). 
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Таблиця 18 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

 
№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспро

можності 

Обґрунтування 

1 Ефективність Дана розробка найбільш ефективна за рахунок 
використання транзисторів типу SiC/GaN 

 
2 Універсальність Можливість використання пристрою в різних сферах 

та за різних температурних умов 

3 Ціна Пристрій є дешевшим ніж конкуруючі ІБП 

4 Розміри Пристрій має менші розміри та є легшим ніж 

конкуренти на рику 

Проведемо аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (табл.19). 

 

Таблиця 19 – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту 

 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможн

ості 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів – конкурентів у 
порівнянні з 

проектом, що розробляється 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1 Ефективність 20           ✔ 

2 Універсальність 17          ✔ 

3 Швидкодія 15       ✔ 

Проведемо аналіз стартап-проекту (табл. 20). 
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Таблиця 20 – аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

ефективність; 

універсальність; 

швидкодія; 

Слабкі сторони: 

невідома компанія; 

Відсутність стартового капіталу; 

Можливості: 

розширення 

функціоналу  завдяки 

новим технологіям; 

Загрози: 

Пристрої розроблені протягом 

наступних 5-10 років; 

З огляду на аналіз можна прийти до висновку що нема потреби 

розробляти альтернативи ринкового впровадження цього проекту. 

6.3 РОЗРОБЛЕННЯ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОЕКТУ 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає 

визначення стратегії охоплення ринку, а саме опис цільових груп 

потенційних споживачів (табл. 21). 
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Таблиця 21 – Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ Опис профілю Готовність Орієнтовний Інтенсивність Простота 

п/п цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

попит в 

межах 

цільової 

групи 

конкуренції в 

сегменті 
входу у 

сегмент  

1 Армія та 

військові 

підрозділи 

Готові Високий У сегменті 

незначна 

конкуренція 

Легко 

2 Підприємства 

які потребують 

модернізувати 

і підвищувати 

надійність 

безперебійної 

роботи свого 

технологічне 

обладнання 

Готові Високий У сегменті не 

значна 

конкуренція 

Легко 

Які цільові групи обрано: компанії по виробництву технологічного 

обладнання, підприємства які використовують технологічне обладнання 

Для роботи в обраних сегментах ринку сформулюємо базову стратегію 

розвитку (табл. 22). 

Таблиця 22 – Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Стратегія охоплення 
ринку 

Ключові конкурентоспроможні  
позиції 

Базова 
стратегія 

ринку 
1 Диференційований 

маркетинг 
Ефективність, універсальність,  
швидкодія 

Стратегія 
спеціалізації 
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Виберемо конкурентну поведінку (табл.23). 

Таблиця 23 – Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопроходцем» 

на ринку? 

Чи буде 

компанія 

шукати 

нових 

споживачів? 

Чи буде компанія 

копіювати 

основні 

характеристики 

товару 

конкурента? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

1 Так Так Ні 

Заняття 

конкурентної 

ніші 

Розробимо стратегію позиціонування, що полягає формуванні 

ринкової позиції, за яким споживачі мають ідентифікувати проект (табл.24). 

Таблиця 24 – Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до 

товару цільової 

аудиторії 

Базова 

стратегія 

розвитку 

Ключові 

конкурентоспро

можні позиції 

власного 

стартап-проекту 

Вибір асоціацій, 

які мають 

сформувати 

комплексну 

позицію власного 

проекту 

1 Універсальність 

використання 

Впровадження в 

вузькоспеціалі-

зованих сферах 

Надійність, 

швидкодія, 

ефективність, 

ціна, розміри 

Немає 

6.4 РОЗРОБЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОГРАМИ СТАРТАП-ПРОЕКТУ 

Сформуємо маркетингову концепцію товару, який отримає споживач , 

та опишемо три рівні моделі товару (табл. 25). 
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Таблиця 25 – Визначення ключових переваг концепції потенційного 

товару 

№ п/п Потреба Вигода, яку пропонує 

товар 

Ключові переваги 

над 

конкурентами 

1 Продовження 

безперебійної роботи 

пристрою, при 

виникненні проблем в 

мережі 

Мобільність, швидкодія 

та   ефективність 

Ціна, широка 

сфера 

використання, 

надійність 

Таблиця 26 – Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

1. Товар за задумом 
Джерело безперебійного живлення для дрону 

PiDRONE 

2.  2.Товар у реальному 

виконанні 

1. Ефективність 

2. Універсальність 

3. Швидкодія 

Якість: висока 

Пакування: коробка з голубом 

Марка: PigeonTech PiDRONE LLC & Ricardo GmbH 

3.  Товар із 

підкріпленням 

До продажу: 01.01.2077 

Після продажу: невідомо 

 

Товар буде захищатися від копіювання маркою бренду. 

Визначимо цінові межі, якими необхідно керуватись при встановленні 

ціни на товар (табл.27). 
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Таблиця 27 – Визначення меж встановлення ціни 

 

№ 

п/п 

Рівень цін на 

товари- замінники 

Рівень цін на 

товари-аналоги 

Рівень 

доходів 

цільової 

групи 

споживачів 

Верхня та 

нижня межі 

встановленн

я ціни на 

товар 

1 До 1 тис. ум. од. До 1 тис ум. 

од. 

Високий 300 – 1000 ум. 
од. 

Визначимо оптимальну систему збуту (табл.28). 

Таблиця 28 – Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції 

збуту, які має 

виконувати 

постачальни

к товару 

Глибина 

каналу 

збуту 

Оптимальна 

система 

збуту 

1 Невідома 
Інтернет - 

магазин 

Невідома 
Інтернет- 

магазин 

 

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що є 

можливість ринкової комерціалізації проекту оскільки на ринку є попит на 

таку продукцію.продукцію. 
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ВИСНОВКИ 

1. На основі проведеного аналізу існуючих джерел безперебійного 

живлення визначено, що існує необхідність створення такого джерела 

безперебійного живлення, яке було би менш габаритним, ефективнішим та 

більш дешевшим. Для цього була запропонована схема реалізації on-line (без 

часу перемикання між джерелами живлення) джерела безперебійного 

живлення, проаналізовано принцип його роботи та технічні рішення, що 

забезпечують відповідність поставленим вимогам. 

2. Визначено, що для розширення можливостей джерела безперебійного 

живлення на основі технології SiC/GaN, необхідно розробити та 

проаналізувати один із його модулей, а саме  коректор коефіцієнта потужності 

(PFC), високовольтний блок пристрою. 

Проведено аналіз можливих топологій для PFC перетворювача та 

вибрана топологія Boost PFC, оскільки: 

• Напруга в мережі змінюється від нуля до деякого пікового значення, 

зазвичай 375 В, необхідний підвищуючий перетворювач для виводу напруги 

шини постійного струму 380 В або більше. 

• Підвищуючий boost-перетворювач має на вході фільтруючий дросель, 

який забезпечує continuous current mode(ССM) режим роботи. Постійний 

вхідний струм набагато легше фільтрувати, що зменшить вартість та 

збільшить коефіцієнт потужності. 

3. На основі порівняння SiC та Si MOSFET транзисторів (п.3.1) 

визначено доцільність використання SiC транзисторів в розроблюваному 

пристрої, бо вони мають менший опір каналу, нижчий тепловий опір, менші 

втрати на перемикання при меншому заряді затвора у порівнянні з Si MOSFET. 

4. Всі необхідні розрахунки  та моделювання проводилися в програмах 

MathCAD (теоретичні розрахунки перетворювача, п. 3.2), SPICE – симуляторі 

LTSpice (симуляція отриманої принципової схеми з використанням SiC та Si 
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MOSFET транзисторів), Altium Designer (створення друкованої плати та 3D 

моделі для модуля PFC перетворювача), Solidworks Flow Simulation (CFD – 

аналіз температур). 

5. В ході розробки були розраховані усі необхідні параметри дизайну 

друкованої плати (зазори між силовими елементами, необхідні геометричні 

розміри розмірів топологічних елементів та полігонів, вид покриття 

друкованої плати) згідно до IPC-2221, сформовано файл Design Rules для 

подальшого імпорту в середовище Altium Designer. 

6. За отриманими результатами визначено, що втрати на MOSFET SiC 

транзисторах в результаті симуляції були в 1,5-2 рази менше, ніж на MOSFET 

Si транзисторах. Значення температури транзисторів перетворювача, при 

використання SiC транзисторів, знижено на 40-42% або майже на 40°C у 

абсолютних значеннях (з 93°C до 54°C). Таке падіння температури полегшило 

теплові умови роботи елементів. Результати теплового аналізу наведені у 

таблицях 9 та 10. 

7. В результаті аналізу отриманих результатів, визначено, що 

перетворювач забезпечує задані значення вихідних струмів і напруг при 

заданих в ТЗ умовах роботи. 

8. В результаті проведеного дослідження ринку та порівняння з 

існуючими аналогами, зроблено висновок щодо високої комерційної 

придатності  подібного джерела безперебійного живлення та доведено 

можливість комерційно успішної реалізації пристрою (орієнтовна вартість  

210 $). 
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