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Ю.В. Кожедуб. Методика визначення технічного стану цифрових вторинних джерел живлення 
об'єктів радіоелектронних засобів озброєнь удосконаленим методом динамічного впливу наванта-
ження. Розглядається методика визначення технічного стану цифрових вторинних джерел живлення ра-
діоелектронних засобів озброєнь удосконаленим методом динамічного впливу навантаження. Даний ме-
тод дозволяє проводити вимірювання діагностичних параметрів цифрових вторинних джерел живлення в
динамічному режимі відносно зміни навантаження.
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Ю.В. Кожедуб. Методика определения технического состояния цифровых вторичных источ-
ников питания объектов радиоэлектронных средств вооружений усовершенствованным методом 
динамического влияния нагрузки. Рассматривается методика определения технического состояния 
цифровых вторичных источников питания радиоэлектронных средств вооружений усовершенствован-
ным методом динамического влияния нагрузки. Данный метод разрешает проводить измерение диагно-
стических параметров цифровых вторичных источников питания в динамическом режиме относительно 
изменения нагрузки.
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Yu.V. Kozhedub. Methods for determining the technical condition of digital secondary power supplies of 
the electronic means of armament objects by means of the advanced method of loads dynamic effect. The 
method of determining the technical condition of digital secondary power supplies of the electronic means of ar-
mament by means of the advanced method of loads dynamic effect is being considered. This method allows to 
measure diagnostic parameters of digital secondary power supplies in relation to the change of load dynamically. 
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Багатофункціональність і складність сучасних об’єктів радіоелектронних засобів озброєнь 

(РЕЗО) обумовлені обсягом і характером розв’язуваних ними завдань і широким впроваджен-
ням нових технічних пристроїв. У складі цих об’єктів РЕЗО є окремий клас важливих елемен-
тів ― цифрових вторинних джерел живлення (ЦВДЖ). Відомо, що принцип дії ЦВДЖ ґрунту-
ється на використанні широтно-імпульсної модуляції. Експлуатація об’єктів РЕЗО має такі осо-
бливості [1]: 

— кількість ЦВДЖ у сучасній радіоелектронній техніці становить до 15 % усього 
її об’єму;

— час діагностування ЦВДЖ та вартість відновлювальних робіт не відповідають сучас-
ним вимогам;

— у розроблюваній радіоелектронній техніці кількість ЦВДЖ із широтно-імпульсною мо-
дуляцією складатиме 80 % від загального об’єму ВДЖ, а в перспективних РЕЗО кількість таких 
ЦВДЖ досягне 100 %. 
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Контроль технічного стану (ТС) таких пристроїв є малоефективним. Це обумовлено тим,
що проводити контроль ТС необхідно в динамічному режимі, змінюючи їх величину наванта-
ження [2], цим і визначається важливість і необхідність застосування нових підходів до конт-
ролю технічного стану цифрових вторинних джерел живлення об’єктів РЕЗО.

Аналіз оснащення об’єктів РЕЗО та ремонтних підрозділів Збройних Сил України показав,
що у військах відсутні уніфіковані ремонтні модулі, які дозволяють визначати технічний стан 
ЦВДЖ на місці дислокації. Цим і пояснюється відсутність ефективних засобів технічного діаг-
ностування ЦВДЖ, які були б порівняно недорогими й не вимагали б високої кваліфікації об-
слуговуючого персоналу, що дозволило б значно скоротити час контролю технічного стану.

Все це є причиною зниження ефективності технічного контролю при використанні тради-
ційних методів діагностування, оскільки вони передбачають наявність великої кількості пара-
метрів, які контролюються в статичному режимі. Збільшення кількості контрольованих параме-
трів (КП), які використовуються для забезпечення вірогідності контролю, ускладнює прилади 
контролю й збільшує загальний час контролю технічного стану. Для ЦВДЖ цей час зростає ще 
більше, що обумовлено специфічними особливостями їх побудови й фізико-хімічними особли-
востями їх елементної бази. Очевидно, що виникає необхідність у розробці нових методів конт-
ролю технічного стану. На їх основі необхідно розробити прилади, які дозволять скоротити кі-
лькість КП (при виконанні умови забезпечення необхідної точності контролю), зменшити час 
контролю ТС цифрових вторинних джерел живлення й спростити апаратуру контролю. Таким 
чином, актуальність питання визначається високими вимогами до часових і економічних пока-
зників роботоспроможності цифрових вторинних джерел живлення.

Основний недолік, властивий традиційним методам контролю ТС цифрових вторинних 
джерел живлення, полягає в тому, що при проведенні діагностування використовується велика 
кількість КП, які вимірюються у статичному режимі [1]. Це обумовлено тим, що для визначен-
ня технічного стану ЦВДЖ необхідно вимірювати мінімум три параметри (вихідна напруга,
рівень пульсації, рівень перешкод). При цьому збільшуються час контролю і економічні витра-
ти, ускладнюється система контролю та підвищуються вимоги до обслуговуючого персоналу.

Таких недоліків немає в удосконаленому методі динамічного навантаження. Суть методу 
полягає в тому, що як контрольовані параметри використовуються показники якості (ПЯ) пере-
хідного процесу (ПП) в схемі ЦВДЖ при зміні його навантаження в гранично припустимих 
межах. Такими ПЯ є значення напруги на виході ЦВДЖ і час її встановлення. Доведено, що 
при вимірюванні даних КП виконуються вимоги прояву й транспортування будь-якого дефекту 
в контрольну точку [2]. Вибір показників якості ПП як КП проводиться з таких причин:

— найбільшої інформативності;
— максимального коефіцієнта кореляції з іншими параметрами;
— простоти вимірювання при проведенні контролю технічного стану;
— найменшої кількості вимірюваних ПЯ при заданій вірогідності контролю.
Практичне застосування такого контролю не завжди можливо через труднощі визначення 

аналітичної залежності показника якості від параметрів контрольованого ЦВДЖ. Для вирішен-
ня цієї задачі було розроблено діагностичну модель, що дозволяє визначати діагностичні пара-
метри цифрових вторинних джерел живлення на етапі їх проектування [3]. Дана модель дозво-
ляє одержати аналітичну залежність між параметрами ЦВДЖ і контрольованим показником 
якості ПП, що підвищує ефективність діагностування, а також дає можливість визначати його 
передвідмовний стан.

Таким чином, удосконалений метод динамічних впливів навантажень дозволяє:
— істотно скоротити кількість КП (до одного); 
— проводити контроль ТС за показниками якості перехідного процесу, що однозначно 

пов’язані з параметрами контрольованого ЦВДЖ.
Цей підхід до діагностування ЦВДЖ має такі переваги:
— висока чутливість і інформативність методу пояснюється тим, що умови для роботи 

елементів ЦВДЖ при такому діагностуванні виявляються значно жорсткішими. Перехідний 
процес в динамічному режимі роботи ЦВДЖ найбільш повно відображає його реальний рівень 
роботоспроможності. У цьому випадку елементи, які знаходяться у передвідмовному стані й
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важко піддаються контролю традиційними методами, спотворюють перехідний процес, зміню-
ючи показники його якості;

— значне скорочення часу контролю ЦВДЖ, що досягається за рахунок використання од-
ного показника якості перехідного процесу, який з необхідною вірогідністю характеризує його 
роботоспроможність.

Практичне використання показників якості ПП для оцінки технічного стану ЦВДЖ перед-
бачає використання нового підходу до описання ЦВДЖ діагностичною моделлю. Він полягає в
тому, що розглядаються динамічні властивості пристрою й елементи функціональної схеми за-
міняються динамічними ланками, які описуються передаточними функціями, а ЦВДЖ у цілому 
розглядається як еквівалентна система автоматичного управління [4].  

Схема типового ЦВДЖ побудована таким чином, щоб при зміні напруги на вході й дина-
мічному навантаженні система регулювання напруги встигала відпрацьовувати ці зміни 
(рис. 1). Тому вимірювання значення постійної напруги на виході ЦВДЖ при підключенні ста-
тичного навантаження не дає повної відповіді про його роботоспроможність. Це обумовлено 
тим, що цифрові вторинні джерела живлення РЕЗО працюють на динамічне навантаження, яке 
у часі може змінюватися в широких межах (до 50 %).  
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Рис. 1. Функціональна схема типового цифрового вторинного джерела живлення 

При застосуванні удосконаленого методу динамічних впливів навантажень технічний стан 
цифрових вторинних джерел живлення РЕЗО визначається основним параметром — напругою 
Uвих ном при динамічному навантаженні, що змінюється від верхнього припустимого значення 
навантаження Rнв до нижнього припустимого значення навантаження Rнн. Для достовірної оці-
нки технічного стану ЦВДЖ використовуються показники якості перехідного процесу. До та-
ких контрольованих параметрів контролю ПП відносяться Uвих ном при номінальному часі τі ном 
або τі вих при досягненні Uвих=Uвих ном (рис. 2). 

τі ном 

Uвих ном

t

Uн вих 

Uв вих 
1

2

3

Uвих(t)

Рис. 2. Контрольовані параметри ЦВДЖ: 1 — перехідний процес Uвих(t), 2 і 3 — верхня Uв вих(t)  
і нижня Uн вих(t) границі області роботоспроможність ЦВДЖ, відповідно 
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Принцип регулювання напруги на виході ЦВДЖ такий. Напруга з виходу ЦВДЖ крім на-
вантаження також подається на дільники R1 і R2 і стабілітрон D1 через R3. Опори резисторів 
дорівнюють один одному, тому спадання напруги на R2 дорівнює 0,5Uвих ном. На таку ж напругу 
стабілізації вибирається стабілітрон.

Напруги, що знімаються з R2 і D1, подаються на АЦП1 і АЦП2 і перетворюються в циф-
ровий код. Схема порівняння формує різницю в цифровому коді ∆Uц, яка в ЦАП перетворюєть-
ся в аналогову величину ∆Uа. За допомогою схеми управління генератором з широтно-
імпульсною модуляцією змінюється частота цього генератора таким чином, щоб ∆Uа наближа-
лась до нуля.

У випадку, коли напруга на виході ЦВДЖ дорівнює Uвих ном, на виході схеми порівнян-
ня ∆Uа≈0.

Якщо напруга на виході ЦВДЖ зміниться через зміну Rн, то ∆Uа≠0. При цьому регулюван-
ня вихідної напруги буде проводитися в такій послідовності: Uвих↑→∆Uа↑→τі↓→Uвих=Uвих ном.

Для визначення еталонних значень КП доцільно використовувати непрямий метод ство-
рення умов динамічності навантаження. Цього можна досягти при вимірюванні показників пе-
рехідного процесу при різних фіксованих постійних навантаженнях, які варто вибирати з умов 
сталості перехідного процесу. Таким показником може бути напруга, яка вимірюється на вихо-
ді ЦВДЖ за номінальний час τі ном або час встановлення ПП, який вимірюється при значенні 
вихідної напруги Uвих ном. Для цього використовують діагностичну модель або визначають екс-
периментально.

При проведенні експерименту за допомогою комутатора К1 на вхід ЦВДЖ подається схід-
часта функція 1(t) амплітудою Uвх ном при номінальному навантаженні Rн ном. У схемі ЦВДЖ 
виникає швидко загасаючий перехідний процес, для якого вимірюється Uвих ном при τі ном (див.
рисунок 2). Напруга Uвих ном при τі ном є контрольованим параметром при проведенні контролю 
технічного стану ЦВДЖ.

Межі роботоспроможності ЦВДЖ визначаються таким чином:
— за допомогою K2 до виходу справного ЦВДЖ підключається Rн ном. На вхід генератора з

широтно-імпульсною модуляцією подається східчаста функція 1(t), а на виході ЦВДЖ визнача-
ється Uвих ном в момент τі ном;

— виконується аналогічна операція при підключеному навантаженні Rнв=Rн ном+0,5Rн ном.
На виході ЦВДЖ вимірюється Uв вих;

— та ж операція проводиться при навантаженні Rнн=Rн ном–0,5Rн ном. На виході ЦВДЖ ви-
мірюється Uн вих.;

— параметри τі ном, Uв вих, і Uн вих заносяться в діагностичний паспорт ЦВДЖ.
Під час контролю ТС цифрового вторинного джерела живлення виміряне значення вихід-

ної напруги Uвих ном в момент τі ном при верхньому Rнв і нижньому Rнн значеннях навантаження 
порівнюється з Uв вих і Uн вих.. Якщо виміряні значення вихідної напруги попадають в інтервал 
Uв вих...Uв вих, то приймається рішення, що ЦВДЖ справний. У випадку, коли ця умова не вико-
нується, приймається рішення, що ЦВДЖ несправний.

Все викладене дає можливість сформулювати методику контролю ТС цифрових вторинних 
джерел живлення об’єктів РЕЗО на основі методу динамічних впливів навантаження.

Дана методика призначена для вдосконалення контролю ТС цифрових вторинних джерел жи-
влення з метою підвищення вірогідності перевірки роботи цих пристроїв у динамічному режимі.

Методика відрізняється від відомих тим, що:
— аналіз роботи ЦВДЖ проводиться у динамічному режимі;
— ЦВДЖ представляється еквівалентною йому замкнутою системою автоматичного 

управління;
— параметри ПЯ перехідного процесу використовуються як контрольовані.
Вихідні дані при реалізації методики:
— припустиме значення вірогідності контролю;
— кількість контрольованих параметрів;
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— кількість і типи вимірювальних приладів;
— кількість входів і виходів ЦВДЖ.
Вихідні дані отримують із технічного описання об’єкта, завдання на розробку діагностич-

ного забезпечення, досвіду експлуатації ЦВДЖ.
Методику необхідно використовувати для контролю ТС лінійних ЦВДЖ.
У даній методиці використовуються:
— удосконалений метод динамічного впливу навантаження (ДВН) цифрового вторинного 

джерела живлення;
— діагностична модель ЦВДЖ;
— критерії роботоспроможності Uв вих і Uн вих.
Основні етапи реалізації методики: етап проектування й виготовлення ЦВДЖ і етап екс-

плуатації.
Етап проектування й виготовлення ЦВДЖ включає таке:
— Побудову функціональної схеми ЦВДЖ за принциповою схемою.
— Аналіз функціональних особливостей ЦВДЖ і декомпозицію його на канали, тракти й

блоки на основі динамічних, інформаційних, конструктивних і інших зв’язків.
Декомпозиція ґрунтується на тому, що хоча процеси, що протікають у різних частинах 

ЦВДЖ і на різних етапах його роботи, взаємозалежні й обумовлені, процес роботи в цілому 
можна розбити на ряд послідовно-паралельних етапів, що протікають у часі, на кожному з яких 
пристроєм вирішується окреме завдання.

— Подання елементів функціональної схеми ЦВДЖ елементарними динамічними ланками.
Оскільки багато елементів ЦВДЖ, що відрізняються між собою за конструкцією й фізич-

ною природою можуть бути описані однотипними рівняннями динаміки, то є можливість всі ці 
елементи представити однією діагностичною моделлю.

— Одержання структурної схеми системи автоматичного управління цифрового вторинно-
го джерела живлення, що складається з типових динамічних ланок з використанням структур-
них перетворень.

— Перетворення структурної схеми системи автоматичного управління в розширену схему 
в змінних стану.

— Складання диференціальних рівнянь за розширеною схемою в змінних стану.
— Одержання перехідного процесу для вектора виходу.
— Вибір контрольованих параметрів, що дозволяють оцінити технічний стан ЦВДЖ з за-

даною вірогідністю Uвих ном при τі ном.
— Визначення меж роботоспроможності еквівалентної САУ в просторі контрольованих 

параметрів Uв вих і Uн вих.
Результатом виконання першого етапу є побудова діагностичного паспорта на конкретний 

тип ЦВДЖ, у який входять:
— діагностичний номер ЦВДЖ;
— τі ном — номінальний час, що розраховується для справного ЦВДЖ;
— граничний довірчий інтервал Uв вих і Uн вих;
— алгоритм підключення ЦВДЖ до схеми контролю.
Дані діагностичного паспорта на кожний ЦВДЖ записуються в базу даних.
Етап експлуатації включає таке:
— Цифрове вторинне джерело живлення підключається до схеми контролю. Проводяться 

ініціалізація ЦВДЖ і відповідні комутації ланцюгів.
— По команді “Пуск” запускається програма контролю значення Uвих, яке вимірюється в

таких режимах:
а) при напрузі живлення Uж=Uном, Rн=Rном, якщо виміряне Uвих входить у довірчий інтервал 

Uв вих...Uв вих, то ЦВДЖ умовно справний. У випадку, коли виміряне Uвих не попадає в довірчий 
інтервал, ЦВДЖ несправний;

б) при Uж=Uном, Rн=Rн ном+0,5Rн ном перевіряються умови п.а;
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в) при Uж=Uном, Rн=Rн ном–0,5Rн ном перевіряються умови п. а.
Якщо при всіх трьох вимірах виконано умови, що виміряне значення Uвих входить у довір-

чий інтервал Uв вих...Uв вих, приймається рішення, що ЦВДЖ справний.
Якщо хоча б при одному вимірюванні виміряне значення Uвих не попадає в довірчий інтер-

вал Uв вих...Uв вих, приймається рішення, що ЦВДЖ несправний.
Висновки.
Розроблено методику контролю ТС цифрових вторинних джерел живлення об’єктів РЕЗО 

на основі методу динамічних впливів навантаження.
Достоїнством методики є можливість скорочення кількості контрольованих параметрів,

часу, що необхідний для проведення контролю технічного стану ЦВДЖ, і максимальної авто-
матизації контролю. При цьому не розриваються зворотні зв’язки і виявляються елементи, що 
перебувають у передвідмовному стані. Це досягається за рахунок використання мінімальної 
кількості контрольованих показників якості перехідного процесу, уніфікації вхідних впливів і
проведення контролю ТС у динамічному режимі роботи ЦВДЖ.
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