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(57) 1. Спосіб живлення від конденсатора, при яко-
му заряджають конденсаторну батарею і від заря-
дженої конденсаторної батареї живлять наванта-
ження, який відрізняється тим, що конденсаторну
батарею заряджають на більшу напругу.
2.  Спосіб за п.  1,  який відрізняється тим,  що між
конденсаторною батареєю та навантаженням
встановлюють стабілізатор напруги.

Винахід відноситься до галузі електротехніки і
використовується як джерело живлення, напри-
клад, для ліхтарів.

Відомий спосіб використання конденсатора як
джерела живлення для пуску двигунів внутрішньо-
го згорання [І], який полягає в зарядці конденсато-
ра від акумулятора, а потім розрядки конденсато-
ра на стартер. Конденсатор на відміну від акуму-
лятора має менший внутрішній опір, що дозволяє
віддавати енергію більшої потужності стартеру і
тим самим більш ефективніше запустити двигун
навіть від "підсівшого" акумулятора. Але цей спо-
сіб використовує здатність конденсатора розря-
джатися з великими струмами, до того ж для пра-
цездатності способу потрібні конденсатори великої
ємкості [1].

Найближчим прототипом до винаходу є спосіб
живлення електродвигуна електролера від конден-
сатора [2], який містить конденсаторну батарею,
запираючий тиристор і широтно-імпульсний моду-
лятор.

Виправляючи недолік ]ЩІшшІщш - падіння на-
пруги на обкладках по мірі розряду, конденсатор
заряджають на напругу,  більшу від номінальної,  а
для забезпечення постійної частоти обертання
двигуна використовується запираючий тиристор,
яким управляє широтно-імпульсний модулятор
(змінює час відкритого стану тиристора в залежно-
сті від напруги на конденсаторі, забезпечуючи та-
ким чином постійність потужності, яка поступає до
електродвигуна).

Недоліком цього способу є необхідність в кон-
денсаторах великої ємності, що робить цей спосіб
практично не застосуваним. Недоліком цього спо-
собу є також неможливість живлення іншого нава-

нтаженні (ламп розжарювання, напівпровідникових
схем тощо), яке потребує стабільності вихідної на-
пруги.

Задачею запропонованого способу є зменшен-
ня ємності конденсаторної батареї, зберігаючи ту
ж саму її енергію та стабілізація вихідної напруги
на навантаженні.

Поставлена задача досягається тим, що для
зменшення ємності конденсаторної батареї, збері-
гаючи її енергію, конденсаторну батарею викорис-
товують меншої ємності, але заряджають на біль-
шу напругу.

Енергія конденсаторної батареї визначається
за формулою:
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де W - енергія конденсаторної батареї, Дж;
С- ємність конденсаторної батареї, Ф;
U - напруга на конденсаторній батареї, В.
Із формули видно,  що енергія залежить від

квадрата напруги, тому збільшивши напругу, мож-
на різко зменшити єм ність конденсаторної батареї,
зберігаючи ту ж саму енергію.  Для сполучення та
стабілізації напруги на низьковольтному наванта-
женні з напругою конденсаторної батареї служить
імпульсний стабілізатор напруги. Він теоретично
може мати ККД рівний 1, але на практиці має зна-
чення 0,6-0,9 [3].

Порівняльний аналіз запропонованого рішення
показує,  що спосіб відрізняється від відомого тим,
що необхідну енергію конденсаторної батареї для
живлення навантаження здійснюють за рахунок
напруги, а не ємності. Імпульсні стабілізатори на-
пруги досить відомі [3], але при їх введенні в якості
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сполучаючого елемента між конденсатором, що
призводить до стабілізації вихідної напруги з кон-
денсатора на навантаження.

На фіг. 1 представлена блок-схема.
На фіг. 2 зображена схема конкретного вико-

нання способу у вигляді приладу - ліхтаря.
На фіг. З показана схем а заміщення схеми на

фіг. 2.
Спосіб живлення від конденсатора включає

(фіг. 1) батарею конденсаторів 1, імпульсний стабі-
лізатор напруги 2 та навантаження 3. В якості при-
ладу застосування способу на практиці пропону-
ється ліхтар, який живиться від конденсаторної ба-
тареї С1 (1750мкФ, 350В).При збільшенні ємності
конденсаторної батареї СІ час роботи приладу збі-
льшується. Конденсаторна батарея через діод
VD1 та струмообмежувальний резистор R1 заря-
джається безпосередньо від освітлювальної мере-
жі. Імпульсний стабілізатор напруги складається з
задаючого генератора (на мікросхемі DD1, частоту
задаючого генератора задають елементи С2, R4),
управляючого генератором стабілітрона VD2, ре-
гулюючого елемента транзистора VT, трансфор-
матора Тр, згладжувального фільтра С3, VD3. Ім-
пульсний стабілізатор напруги також має ланцюг
запуску - кнопку КН та резистор R2. Схема працює
таким чином: при вмиканні вимикача Вим напруга
прикладається на транзистор VT. Щоб запустити
генератор, потрібно, щоб запрацював ланцюг за-
пуску, для цього натискують кнопку КН, генератор
починає працювати, управляючи транзистором VТ,
після цього кнопка КН віджимається і імпульсний
стабілізатор напруги починає працювати самостій-
но. При збільшенні напруги більше 6В на конден-
саторі С3 генератор вимикається, за рахунок збіль-
шення струму, протікаючого через стабілітрон
VD2,  а при зменшенні напруги на С3 - збільшує
свою частоту за рахунок зменшення струму проті-
каючого через VD2.

Енергія з високовольтної обмотки і поступає
на обмотки II і III. Від обмотки ІІІ. Від обмотки III
живиться лампочка,  а від обмоток II  і III  з'єднаних
послідовно, живиться задаючий генератор. При
зменшенні напруги на обмотці і внаслідок її падін-
ня на С1,  зменшується енергія,  яка поступає до
обмоток II, НІ, в результаті чого зменшується на-
пруга на конденсаторі С3, при цьому генератор збі-
льшує частоту, внаслідок чого збільшується енер-
гія, поступаюча до трансформатора Тр через
транзистор VT, що призводить до збільшення на-

пруги на конденсаторі С3. Стабілізуючи напругу на
обмотках II, III стабілізується напруга і на обмотці
III, від якої живиться споживач, наприклад, лампо-
чка.

Експериментальна модель показала наступні
результати:

1. Напруга на конденсаторній батареї С1, при
якій стабілізатор зберігає працездатність.

Uc.max= 300В Uc.min = 120В
2. При цьому напруга на лампочці змінюва-

лась від
Uл.max= 2,1В Uл.min = 1,25В

1,25 В, а струм протікаючий через лампочку,
від

Іmax = 0,13А Іmin = 0,13А
3. Середній час роботи при С1 = 1750мкФ
tcep. = 4хв.
4. Енергія, яку спожила лампочка
А = 46,23Дж
5. Коефіцієнт корисної дії η:
η = 69,8%

;
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Схему приладу можна замінити еквівалентною
(фіг. 3), при цьому ємність конденсатора С пови-
нна складати 14 фарад.

Використання запропонованого способу жив-
лення від конденсатора в порівнянні з іншими спо-
собами має наступні переваги:

1. Використання конденсаторної батареї, заря-
дженої на велику напругу, дозволяє в кілька разів
зменшити ємність конденсаторної батареї.

2. Використання імпульсного стабілізатора на-
пруги, як сполучаючого елемента між високовольт-
ним конденсатором та низьковольтним наванта-
женням, дозволяє сполучати ці елементи та стабі-
лізувати напругу на навантаженні.
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