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Анотація 
Розглянуто методи тестування комп’ютерних блоків живлення і їх реалізацію на основі 

програмованих формувачів і вимірювачів напруги. 
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Abstract 

Methods for testing computer power supplies and their implementation based on programmable voltage 

generators and meters. 
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Метою роботи є створення пристроїв для комплексного тестування комп’ютерних блоків 

живлення та джерел безперебійного живлення. Оскільки якість і стабільність роботи блока живлення 

є одним із головних факторів працездатності комп’ютерних систем, то технічним характеристикам 

блоку живлення потрібно приділяти особливу увагу [1,2]. Основною проблемою є відсутність у 

серійному виробництві тестерів, які можуть забезпечити потрібне навантаження, автоматизованість 

тестування і аналіз результатів.  

Блок живлення знаходиться під постійним навантаження від функціональних вузлів 

комп’ютера і під змінним навантаженням від жорсткого диску, тому у пристрої має бути еквівалентне 

постійне навантаження на кожну з ліній напруг і динамічне навантаження на лінію живлення 

жорсткого диску.  

Безперебійні блоки живлення мають забезпечити стабільне живлення при збоях в 

електромережі. Мікропроцесорний тестер потрібен для автоматичного визначення справності і 

оцінювання залишкового ресурсу акумуляторів. Він має автоматично і поступово змінювати вхідну 

напругу і відслідковувати зміни вихідної, а також імітувати відсутність напруги в мережі [3,4].  

В доповіді розглянуто методи тестування блоків живлення та джерел безперебійного 

живлення, способи їх реалізації. Проаналізовано аналоги пристроїв обґрунтовано оптимальне 

рішення, що використовує керований мікропроцесором формувач додаткової змінної напруги. 
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