
РЕФЕРАТ 

Дипломна робота виконана на 57 сторінках, вони містять 3 розділи, 30 

ілюстрацій та 14 джерел в переліку посилань.  

Об’єктом є розробка та практична реалізація імпульсного блоку 

живлення.  

Метою  роботи  є  самостійна реалізація потужного імпульсного блоку 

живлення за допомогою програмних середовищ PI та Proteus,знаходження 

компромісних та найраціональніших рішень стосовно вибору компонентів та 

їх ціни і площини на платі. 

У  першому  розділі  дані  основні  відомості  про  процеси,  що 

відбуваються  в  імпульсному блоці живлення(ІБЖ),  способи перетворення 

енергії,перехідні процеси конкретних компонентів, та їх поведінка при 

переході до високих частот (більше 100 кГц).  В  другому  розділі приведено 

моделювання схеми за допомогою програми PI,та її реалізація на друкованій 

платі у програмі Proteus.  Третій  розділ  присвячений  тестуванню зібраної 

схеми.   

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА ПОТУЖНОГО ІМПУЛЬСНОГО БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ 



ABSTRACT 

Thesis presented at 57 pages it contains 3 chapters, 30 illustrations and 14 

reference sources. 

The object is the development and practical implementation of a pulsed power 

supply unit. 

The aim is an independent implementation of powerful pulsed power supply unit 

using the PI software environments and Proteus, compromise and finding the most 

rational decisions regarding the choice of components in terms of price and space 

on a board. 

The first section presents the basic information about the processes occurring in 

pulsed power supply unit (PPSU), power conversion methods, transients specific 

components and their behavior during the transition to high frequency (100 kHz). 

The second section shows the circuit simulation using PI, and its implementation 

on the PCB in Proteus. The third chapter is devoted to testing created circuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPMENT OF POWERFUL IMPULSE POWER SUPPLY UNIT 
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