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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Електрофізичні процеси в колах з 
плазмоерозійним навантаженням при протіканні в них імпульсного струму лежать в 
основі технологічних процесів отримання гідрозолей біологічно активних металів, 
очищення та знезараження поверхневих і стічних вод, а також виробництва дисперс-
них порошків металів і сплавів. Вибір оптимальних режимів вказаних технологічних 
процесів, алгоритмів керування ними і стабілізація їх параметрів неможливі без точ-
ного моделювання перехідних процесів у колах з такими навантаженням. Таке моде-
лювання передбачає визначення залежностей від часу та від початкових умов 
основних параметрів імпульсів, що характеризують режими зазначених технологіч-
них процесів не тільки в рамках технічно реалізованих на конкретному обладнанні, 
але й за їх межами. 

Значний внесок у вивчення процесів плазмоерозійної обробки гетерогенних 
струмопровідних середовищ (ГСПС) та їх практичне застосування внесли відомі 
вітчизняні та зарубіжні вчені: Б.Р. Лазаренко, Б.Н. Золотих, Н.І. Лазаренко, 
Г.І. Сканаві, Г.А. Мєсяц, В.Я. Ушаков, М.О. Яворовський, К.К. Намітоков, 
О.М. Мілях, Н.А. Шидловська, С.М Захарченко, А.А. Щерба, О.Д. Подольцев, 
Н.І. Супруновська, Г.А. Гулий, О.І. Вовченко, М.І. Баранов, М.І. Бойко, 
A. Berkowitz, W. Ishibashi, M. Sato, F.E. Spada та інші. Однак, перехідні процеси у 
колах з плазмоерозійними навантаженнями при зміні амплітуди напруги розрядних 
імпульсів у широкому діапазоні та обмеженні їх тривалості вивчені недостатньо. Це 
потребує підвищення адекватності відомих та розроблення нових математичних 
моделей опору таких навантажень, що дозволяють досліджувати перехідні процеси 
за вказаних умов. Тому дослідження у цьому напрямку є важливою науково-
прикладною задачею, а тема дисертаційної роботи – актуальною.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
за темою дисертаційної роботи виконувалися в Інституті електродинаміки НАН 
України відповідно до планів досліджень НАН України в рамках наступних 
науково-дослідних робіт. 

«Розвинути теорію математичного моделювання електромагнітних та 
електромеханічних процесів і полів та побудувати на цій основі нові методи і засоби 
аналізу та діагностики потужного електроенергетичного обладнання», шифр «Комп-
лекс С-3», № ДР 0110U006685, тема затверджена Постановою Бюро ВФТПЕ НАН 
України від 18.10.2010 р., протокол № 13 та виконувалась у 2011 – 2015 рр. 

«Розробка теорії високоефективних перетворювальних пристроїв, що забез-
печують електромагнітну сумісність джерел живлення та споживачів енергії в не-
стаціонарних режимах», шифр «Сигма-Ш3» комплексної програми наукових дослід-
жень ВФТПЕ НАН України «Наукові основи ефективного перетворення енергії», 
№ ДР 0112U002289, тема затверджена Постановою Бюро ВФТПЕ НАН України від 
08.11.2011 р., протокол № 15 та виконувалась у 2012 – 2016 рр. 

«Розробити нові моделі та методи дослідження електродинамічних процесів 
в електроенергетичному устаткуванні (генератори, трансформатори, двигуни влас-
них потреб та ін.) для вирішення задач підвищення його надійності, контролю і 
діагностики», шифр «Комплекс С-4», № ДР 0115U004398, тема затверджена Поста-
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новою Бюро ВФТПЕ НАН України від 07.07.2015 р., протокол № 11 та виконується 
у 2016 – 2020 рр. 

«Розроблення теорії та принципів побудови енергоефективних перетворю-
вальних пристроїв стабілізації та регулювання параметрів електромагнітної енергії  
для систем живлення сучасних електротехнологічних комплексів», шифр «Сигма-
Ш4» цільової програми наукових досліджень ВФТПЕ НАН України «Фундамен-
тальні дослідження процесів перетворення та використання енергії», 
№ ДР 0117U000291, тема затверджена Постановою Бюро ВФТПЕ НАН України від 
08.11.2016 р., протокол № 16 та виконується у 2017 – 2021 рр. 

«Розроблення екологічно безпечної енерго- та ресурсоефективної технології 
плазмоерозійної коагуляції для підвищення ефективності очищення води в системах 
теплових агрегатів» цільової програми наукових досліджень НАН України 
«Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Євро-
пейським Союзом», шифр «Об’єднання-3», № ДР 0116U006589, затвердженої поста-
новами Президії НАН України від 30.12.2015 № 311 та від 20.01.2016 № 12 і 
розпорядженням Президії НАН України від 25.03.2016 № 180, яка виконується у 
2016 – 2018 рр. 

Мета і задачі досліджень. Метою роботи є подальший розвиток теорії пере-
хідних процесів у колах з плазмоерозійними навантаженнями у напрямку підвищен-
ня адекватності їх математичних моделей через врахування особливостей електро-
фізичних процесів у таких навантаженнях, що дозволяє підвищити адекватність 
розрахунків і аналізу перехідних процесів у колах з ними при зміні початкових умов 
на реактивних елементах та їх параметрів, а також тривалості розрядних імпульсів у 
широких діапазонах. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні основні 
задачі: 

– провести критичний аналіз відомих аналітичних та чисельних моделей 
плазмоерозійного навантаження; 

– розробити ефективні методики попередньої обробки сигналів напруги на 
плазмоерозійному навантаженні та струму в ньому для підвищення адекватності 
його електричних моделей; 

– створити уточнені параметричні моделі опору плазмоерозійних навантажень 
завдяки врахуванню особливостей електрофізичних процесів в них, які дозволяють 
розраховувати перехідні процеси в таких колах з високою точністю; 

– розробити в спеціалізованих програмних пакетах моделі вузлів розрядно-
імпульсних систем з плазмоерозійним навантаженням, які придатні для розрахунку 
перехідних процесів у них при зміні початкових умов на реактивних елементах та їх 
параметрів, а також тривалості розрядних імпульсів у широких діапазонах; 

– з використанням розроблених у спеціалізованих програмних пакетах моде-
лей кіл з плазмоерозійними навантаженнями дослідити та оптимізувати перехідні 
процеси в них при зміні параметрів їх елементів, початкових умов на них та 
тривалості розрядних імпульсів у широких межах. 

Об’єкт дослідження – електричні кола з плазмоерозійним навантаженням. 
Предмет дослідження – перехідні процеси в електричних колах з плазмо-

ерозійним навантаженням 
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Методи дослідження. Вирішення поставлених у дисертаційній роботі задач 

ґрунтується на фундаментальних положеннях теоретичної електротехніки, електро-
фізики, математики та моделювання. Достовірність отриманих у роботі результатів 
забезпечується коректністю постановок задач дослідження та методик обробки 
отриманих в ході експериментів даних та підтверджується порівнянням і узгодже-
ністю результатів розрахунків з результатами експериментів та літературних 
джерел. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому розвитку 
теорії перехідних процесів у колах з плазмоерозійними навантаженнями, створенні 
уточнених математичних моделей їх опору, придатних для розрахунку перехідних 
процесів в колах з ними з високою точністю при зміні параметрів елементів кіл, 
початкових умов на них та тривалості розрядних імпульсів в широких межах. 
Наукову новизну роботи становлять наступні результати і положення: 

1. Вперше виявлено дві характерні зони параметричної залежності опору 
плазмоерозійного навантаження в рамках її першої моди та пояснено електрофізичні 
процеси, які превалюють на кожній з них, що лягло в основу нових математичних 
моделей. 

2. Вперше створена уточнена параметрична модель опору плазмоерозійного 
навантаження, що враховує нові характерні зони його першої моди та дозволяє 
збільшити точність розрахунків перехідних процесів в колах з плазмоерозійним 
навантаженням у 2 рази в порівнянні з відомими параметричними та у 2,5 рази в 
порівнянні з відомими нелінійними моделями. 

3. При примусовому обмеженні тривалості розрядного імпульсу вперше вияв-
лено існування локального екстремуму залежності максимальних значень середньої 
за час імпульсу похідної потужності від індуктивності розрядного контуру. Це 
дозволило поставити та вирішити за цим критерієм оптимізаційну задачу пошуку 
індуктивності розрядного контуру для відомих значень амплітуди імпульсів напруги 
на навантаженні та їх примусово обмеженої тривалості. 

4. Розроблено новий ефективний метод фільтрації нестаціонарних неперіодич-
них сигналів напруги на плазмоерозійному навантаженні та струму в ньому. Запро-
поновано універсальні та ефективні критерії визначення достатньої кількості 
ітерацій фільтрації. Це дозволило провести якісну попередню обробку сигналів 
напруги на плазмоерозійному навантаженні та струму в ньому, яка включає їх 
фільтрацію від шумів та завад. 

5. Вперше запропоновано метод однозначного визначення тривалості першої 
моди параметричної залежності опору плазмоерозійного навантаження, що дозво-
лило створити його уточнені математичні моделі та збільшити точність моделюван-
ня перехідних процесів у колах з таким навантаженнями. 

Практичне значення одержаних результатів: 
1. Результати розрахунку перехідних процесів у вихідному колі генератора 

розрядних імпульсів з плазмоерозійним навантаженням, отримані за допомогою 
створеної в спеціалізованому програмному пакеті SIMULINK моделі, яка враховує 
дві характерні зони параметричної залежності його опору, дозволили коректно 
прогнозувати динаміку зміни дисперсності плазмоерозійних частинок сплавів при 
зміні параметрів розрядних імпульсів в широких межах. 
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2. В спеціалізованому програмному пакеті Simetrix створено модель одно-

фазного активного коректора коефіцієнта потужності генератора розрядних імпуль-
сів потужністю 3 кВт установки плазмоерозійного коагуляційного очищення 
поверхневих та стічних вод та досліджені перехідні і усталені процеси в ньому. 
Проаналізовано залежності коефіцієнта сумарних гармонічних спотворень вхідного 
струму від параметрів навантаження і фільтра. На підставі отриманих даних розроб-
лені рекомендації щодо вибору оптимальних значень параметрів елементів актив-
ного коректора коефіцієнта потужності. 

3. Результати дисертаційної роботи у вигляді експериментального устаткуван-
ня, SMULINK та SIMETRIX моделей вузлів розрядно-імпульсних систем обробки 
гранульованих струмопровідних середовищ, а також рекомендації щодо оптимізації 
перехідних процесів у них впроваджені в Інституті металофізики 
ім. В.Г. Курдюмова НАН України та в учбовий процес кафедри промислової 
електроніки Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут ім. І. Сікорського». 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення і результати, які 
виносяться на захист, належать автору особисто. Статті [9,10] написані здобувачем 
без співавторів. У роботах, опублікованих у співавторстві, автору належить: у [8] – 
побудова за експериментальними даними залежностей параметрів імпедансу гідро-
золей плазмоерозійних часток металів від низки параметрів та їх аналіз; у [4] – 
знаходження оптимальних значень коефіцієнтів функції, яка апроксимує нелінійну 
залежність опору плазмоерозійного навантаження та аналіз динаміки їх змін при 
варіації амплітуди розрядних імпульсів напруги; у [3] – побудова SIMULINK-моделі 
вихідного кола генератора розрядних імпульсів з нелінійною моделлю плазмо-
ерозійного навантаження; у [2] – розрахунок перехідних процесів у вихідному колі 
генератора розрядних імпульсів; у [1] – дослідження впливу параметрів елементів 
зарядного контуру та початкових умов на них на величину пульсацій напруги на 
робочому конденсаторі; у [7] – аналіз особливостей моделювання опору плазмо-
ерозійних навантажень нелінійними та параметричними функціями; у [5] – розраху-
нок коефіцієнтів параметричної моделі опору плазмоерозійного навантаження; у [6] 
– порівняння ефективності фільтрації сигналів напруги на плазмоерозійному 
навантаженні та струму в ньому багатоітераційними методами. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисер-
таційної роботи доповідалися і обговорювалися на міжнародних науково-технічних 
конференціях: «Силова електроніка та енергоефективність» (м. Одеса, 2016 р.), 
«Відновлювальна енергетика та енергоефективність у XXI столітті» (м. Київ, 
2016 р.) та семінарах Наукової ради з проблеми «Наукові основи електроенерге-
тики» секція «Проблеми теорії полів і кіл в електроенергетичних установках», які 
регулярно проводились в Інституті електродинаміки НАН України у 2014 – 2016 рр. 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових праць, 
зокрема: 9 статей у спеціалізованих наукових фахових виданнях, 8 з них – у 
виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз і 1 праця у матеріалах 
міжнародної науково-технічної конференції. З наукових праць без співавторів 
опубліковано 2 роботи, у тому числі 1 у спеціалізованому науковому фаховому 
виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз. 
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Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 

п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел з 114 найменувань 
і додатку. Загальний обсяг дисертації становить 184 сторінки, в тому числі 160 
сторінок основного тексту, 82 рисунків і 16 таблиць. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність теми дисертаційної роботи, 
сформульовано мету і задачі наукових досліджень, викладено наукову новизну та 
практичне значення одержаних результатів, наведено дані про зв'язок роботи з 
науковими програмами, апробацію результатів роботи, впровадження та публікації. 

У першому розділі проведено критичний аналіз існуючих на сьогоднішній 
день математичних моделей опору плазмоерозійних навантажень та розглянуто 
особливості перехідних процесів у колах з такими навантаженнями. 

Складний нелінійно-параметричний характер плазмоерозійних навантажень, 
викликаний різноманіттям і складністю електрофізичних, електрохімічних гідро- та 
газодинамічних процесів, що відбуваються в результаті проходження електричного 
струму в них, суттєво ускладнює побудову адекватних електротехнічних моделей 
такого навантаження. 

На сьогоднішній день відомі нелінійні та параметричні математичні моделі 
плазмоерозійного навантаження, адекватні в широкому діапазоні змін амплітуди 
імпульсів напруги на ньому. За допомогою цих моделей розраховані перехідні 
процеси у вихідному контурі генератора розрядних імпульсів з неповністю керова-
ним ключем, але розрахунки таких процесів для випадку повністю керованого клю-
ча, комутація якого обмежує тривалість імпульсів, не проводились. Для підвищення 
точності розрахунків перехідних процесів тривалістю 15 мкс і менше потрібен 
подальший розвиток та уточнення таких моделей.  

У другому розділі на основі уточненої нелінійної моделі плазмоерозійного 
навантаження та фізичної моделі гранульованого струмопровідного середовища 
створено Simulink-модель вихідного кола генератора розрядних імпульсів з повніс-
тю керованим ключем та вказаним навантаженням. З її використанням виконано 
розрахунок і аналіз перехідних процесів в ньому при зміні початкових умов на 
реактивних елементах кола та їх параметрів, а також тривалості розрядних імпульсів 
у широких діапазонах. Розрахунки було виконано для трьох варіантів вказаної 
моделі. Варіант 1 моделі не враховував наявність реактивних елементів схеми 
заміщення ГСПС, варіант 2 їх враховував, а варіант 3, крім того, додатково 
враховував неодночасність досягнення максимумів імпульсами наруги на наванта-
женні та струму в ньому. 

Зміни протягом розрядного імпульсу відносних похибок моделювання мит-
тєвих значень струму [i], розраховані за допомогою вказаних варіантів та даних 
отриманих в результаті експериментів для всіх досліджених режимів показано на 
рис. 1, а, б, в відповідно. Варіант 1 моделі дає великі похибки розрахунку перед-
нього фронту імпульсу напруги при всіх значеннях його амплітуди і задовільні в 
іншому діапазоні зміни часу. Варіант 2 вказаної моделі дозволяє знизити ці похибки. 
Для високих напруг варіант 3 моделі забезпечує найменші значення похибок, проте 



 
 

6 
для цієї моделі характерні найбільші значення похибок при низьких значеннях 
амплітуд напруги на навантаженні.  
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Рис. 1. Похибки розрахунку струмів у навантаженні протягом розрядного 

імпульсу 
 
Відносні похибки розрахунку інтегральних характеристик розрядних імпуль-

сів: енергії, що виділилася в навантаженні, заряду, який пройшов через нього, і 
середнього значення потужності за час моделювання для всіх досліджених режимів 
представлені на рис. 2 а, б, в відповідно. 

Умовні позначення на приведеному рисунку відповідають умовним позначен-
ням на рис. 1. Як видно з рис. 2, при виконанні розрахунків інтегральних параметрів 
розрядних імпульсів використання варіантів 1 та 2 нелінійної моделі дозволяє збіль-
шити точність моделювання вказаних величин у діапазоні низьких та середніх 
значень амплітуди напруги на навантаженні, а використання варіанту 3 – при 
великих значеннях амплітуди напруги. 
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Рис. 2. Зміна відносних похибок розрахунку інтегральних параметрів розрядних 

імпульсів 
 
Слід також зазначити, що збільшення амплітуди напруги прикладеної до на-

вантаження, приводить до зростання похибки розрахунків перехідних процесів 
навіть при використанні варіанту 3 вказаної моделі, що свідчить про необхідність 
врахування параметричних властивостей таких навантажень. Це тягне за собою 
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необхідність використання нелінійно-параметричних або параметричних моделей 
плазмоерозійних навантажень. 

Як відомо, обмеження об’ємної щільності енергії, що підводиться в одинич-
ний плазмовий канал за рахунок примусового обмеження тривалості розрядного 
імпульсу, є одним із шляхів збільшення ефективності отримання субмікронних та 
нанорозмірних плазмоерозійних частинок. Результати розрахунку залежностей від 
часу максимального значення енергії, що виділяється в навантаженні протягом 
імпульсу )(tW , середнього значення потужності )(tP  та середнього значення похід-

ної потужності dtdp  для одного з розглянутих 9 робочих режимів, амплітуда на-
пруги на навантаженні в якому становить 110 В при обмеженні тривалості імпульсу 
в діапазоні від 1 мкс до 20 мкс з кроком 1 мкс, представлено на рис. 3 а, б, в, 
відповідно. Суцільними лініями на вказаному рисунку позначено результати, отри-
мані при індуктивності розрядного контуру 0,5 мкГн,точками – при 1,8 мкГн, а 
штриховими лініями – при10 мкГн. 
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Рис. 3. Залежності енергії, середнього значення потужності та її похідної від 

часу при Um=110 В 
 
Залежності від часу середнього значення потужності, розраховані у вказаних 

режимах, змінюються немонотонно та мають екстремум, час настання якого збіль-
шується зі збільшенням індуктивності контуру. Величина вказаного екстремуму 
зменшується при зменшенні амплітуди напруги імпульсів та незначно зменшується 
при збільшенні індуктивності контуру. Вид залежностей середнього значення 
потужності від часу, розрахованих при L=10 мкГн, подібний до виду залежностей 
розрахованих, при L=0,5 та 1,8 мкГн. Однак при цьому час настання максимуму 
знаходиться поза межами наведеного діапазону зміни тривалості імпульсу, а його 
значення несуттєво менші, ніж розраховані при L=1,8 мкГн.  

При збільшенні ємності робочого конденсатора збільшується лише амплітуда 
вказаних залежностей та значення часу, за якого спостерігається перетин залеж-
ностей, розрахованих при L=0,5 та 1,8 мкГн, а вид наведених залежностей при цьому 
не змінюється, тому результати для решти розглянутих робочих режимів не 
наводяться. Залежності від часу максимальних значень енергії, розраховані за вказа-
них умов, монотонно збільшуються зі збільшенням тривалості імпульсу у вказаному 
діапазоні. Кут нахилу таких залежностей до осі абсцис збільшується при збільшенні 
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амплітуди напруги розрядних імпульсів та зменшенні індуктивності розрядного 
контуру.  

Як видно з рис 3 в, існують точки перетину залежностей середнього значення 
похідної потужності )(tdtdp , отриманих для трьох вказаних значень індуктивності 
розрядного контуру. Це вказує на існування задачі пошуку оптимального значення 
індуктивності контуру при якому середнє значення похідної потужності досягає 
свого максиму при фіксованих значеннях амплітуди напруги на навантаженні та 
ємності робочого конденсатора генератора імпульсів. 

Залежності від амплітуди напруги імпульсів та ємності робочого конденсатора 
значень часу, за яких спостерігається перетин залежностей середніх значень швид-
кості зміни потужності, розрахованих для розглянутих значень індуктивності конту-
ру, наведено на рис. 4 а, б. Точками на ньому позначено залежності значень момен-
ту часу, при якому має місце перетин залежностей швидкості зміни потужності, роз-
рахованих для L=0,5 та 10 мкГн, суцільними лініями – для L=0,5 та 1,8 мкГн, 
штриховими – при L=1,8 та 10 мкГн. Суцільними трикутниками позначено відповід-
ні залежності, розраховані при значенні ємності розрядного контуру, яка дорівнює 
50 мкФ, суцільними ромбами – 100 мкФ, суцільними колами – 400 мкФ. На 
вказаному рисунку для трьох досліджених значень індуктивностей контуру лініями 
розділено зони, в яких середнє значення похідної потужності є найбільшим при 
відповідних значеннях обмеженої тривалості імпульсу, амплітуди напруги та 
ємності робочого конденсатора. 

Третій розділ присвя-
чено розробці методів попе-
редньої обробки експеримен-
тальних даних (сигналів 
напруги та струму), визна-
ченню критеріїв оптималь-
ності такої обробки та ство-
ренню методики однознач-
ного визначення тривалості 
першої моди залежності 
опору плазмоерозійного на-
вантаження від часу для 
уточнення його математич-
них моделей. 

При створенні адекватних моделей плазмоерозійного навантаження, вхідними 
даними для яких є синхронні осцилограми напруги та струму в ньому, вкрай 
необхідна їх попередня обробка. Першим етапом такої обробки може бути усунення 
нестаціонарних шумів і завад, а також стохастичної складової корисного сигналу за 
рахунок усереднення великої кількості осцилограм, знятих в квазіоднакових умовах. 
Остаточне їх усунення забезпечує другий етап обробки вхідних даних, який полягає 
у згладжуванні вказаних усереднених осцилограм. В залежності від математичного 
опису моделі (параметрична, нелінійна, стохастична, нелінійно-параметрична, не-
лінійно-стохастична, параметрично-стохастична та інші) глибина згладжування 

Um, В
50 100 150 200 250 300 350

t, мкс

0

5

10

15

20

L=0,5 мкГн

L=10 мкГн

C=400 мкФ

C=50 мкФ

C=100 мкФ

 Um, В
50 100 150 200 250 300 350

t, мкс

0

5

10

15

20

L=0,5 мкГн

L=1,8 мкГн

L=10 мкГн

C=50 мкФ

C=100 мкФ
C=400 мкФ

C=50 мкФ

C=100 мкФ
C=400 мкФ

а б 
Рис. 4. Графічне вирішення задачі пошуку значення 

L, при якому збільшується )(tdtdp aver  
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осцилограм напруги на плазмоерозійному навантаженні та струму в ньому повинна 
бути різною. Найбільшої глибини згладжування таких сигналів потребують неліній-
ні моделі. Найменша глибина згладжування застосовується в стохастичних та пара-
метрично-стохастичних моделях. 

Оброблені таким способом сигнали для побудови нелінійних моделей повинні 
мати тільки одну моду без високочастотних флуктуацій. Якщо основний тренд сиг-
налу буде мати кілька мод, це призведе до неоднозначності нелінійної моделі, коли 
одному значенню аргументу ставиться у відповідність декілька значень функції в 
різні моменти часу. Таким чином, третій етап попередньої обробки вхідних даних 
полягає в визначенні тривалості вказаної моди параметричних залежностей струму 
та напруги. 

На сьогоднішній день існує обмежена кількість методів фільтрації, що можуть 
використовуватися при обробці недетермінованих, імпульсних, неперіодичних та 
нестаціонарних сигналів, одним з яких є метод ковзного середнього. Серед переваг 
вказаного методу слід відзначити більшу ефективність відфільтровування гаусових 
шумів, ніж у інших нелінійних методів фільтрації, відсутність «сплощення» 
трикутних вершин та піків імпульсу, стійкість до піків та викидів вхідного сигналу 
порівняно з перетвореннями Фур’є, простий алгоритм, реалізація якого потребує 
малого об’єму обчислень.  

Для усунення нестаціонарних шумів і завад, а також стохастичної складової 
корисного сигналу з усереднених осцилограм напруги та струму на базі класичного 
методу ковзного середнього було розроблено новий багатоітераційний метод фільт-
рації. На першому кроці нового методу область визначення вхідного сигналу була 
поділена на інтервали, де основний тренд мав монотонний характер, тобто де його 
перша похідна не змінювала знак. На другому кроці значення згладженого сигналу 
на межах інтервалів монотонності були зафіксовані. Ці дії унеможливили зсув у часі 
реперних точок вхідного сигналу та зменшення значень згладженого сигналу в них, 
як це відбувається в класичному методі ковзного середнього і призводить до «зава-
лу» фронтів, особливо за умов великої ширини вікна фільтрації або числа ітерацій 
фільтрування. Описана вище процедура має аналогію з заданням геометричним 
методом базисної функції, яка використовується при вейвлет-перетворенні. На тре-
тьому кроці для кожного з визначених на першому кроці інтервалів монотонності 
основного тренду вхідного сигналу був застосований метод ковзного середнього з 
мінімально можливою шириною вікна фільтрації, яка дорівнювала трьом відлікам 
сигналу. Якщо глибина фільтрації на першій ітерації виявилась недостатньою, то 
виконувались наступні ітерації, поки відфільтрований сигнал не задовольняв певним 
критеріям. На наступних ітераціях ширина вікна фільтрації kg збільшувалась за 
рекурентною формулою: kg=2kg-1+1, де g – номер ітерації операції фільтрації 
сигналу. 

Збільшення ширини вікна фільтрації на кожній наступній ітерації діє аналогіч-
но вилученню наступних менш високочастотних внутрішніх модових функцій – 
internal mode function (IMF) в методі фільтрації сигналів частковим їх відновленням  
після емпіричної модової декомпозиції – empirical mode decomposition (EMD) або 
вилученню наступних з кінця гармонік, отриманих за допомогою перетворення 
Фур’є . 
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На рис. 5 крапками наведені згладжені за допомогою нового методу усередне-

ні сигнали напруги  MMAtu  та струму  MMAti , а суцільними лініями – відомим 
методом емпіричної модової декомпозиції. Як видно з вказаного рисунку, результа-
ти, отримані обома методами, практично співпадають. При цьому об’єм обчислень 
при використанні нового методу і його трудомісткість в рази менші, ніж методами 
емпіричної модової декомпозиції. 

Серед нових об’єктивних критеріїв визначення 
достатньої кількості ітерацій фільтрації найбільш 
ефективними виявилося порівняння середнього 
відносного відхилення сигналу від тренду його 

середніх значень  



N

j
jj yΔyN%M

1

100  (де jy  – 

значення тренду середніх значень сигналу, N  - 
кількість відліків сигналу на кожній ітерації фільтра-
ції сигналу) з граничним значенням, яке корелює з 
максимально допустимим значенням похибки апрок-
симації відфільтрованого сигналу.  

Ще одним об’єктно-орієнтованим критерієм 
необхідної кількості ітерацій фільтрації сигналів запропонованим методом може 
бути ширина вікна фільтрації k, якщо відомий середній на області визначення 
сигналу напівперіод шумів у ньому. 

За час існування першої моди струму в навантаженні виділяється основна 
частка енергії імпульсу. Вона представляє найбільший інтерес при створенні мате-
матичних моделей опору плазмоерозійного навантаження, а визначення її трива-
лості є першим кроком при їх побудові. Неоднозначність знаходження тривалості 
першої моди параметричної залежності опору плазмоерозійного навантаження 
істотно впливає на адекватність його математичної моделі. 

Точний вибір тривалості першої моди можливий на підставі аналізу характер-
них особливостей явищ, які виникають в такому навантаженні при протіканні в ньо-
му струму. Методика визначення тривалості першої моди опору навантаження 
полягає в послідовному виключенні можливих варіантів тривалості першої моди за 
допомогою застосування ряду критеріїв. Перший з них полягає у виділенні най-
суттєвіших екстремумів параметричної залежності опору плазмоерозійного наванта-
ження. За його допомогою було реалізовано попереднє визначення можливих 
варіантів тривалості першої моди. Для зменшення числа варіантів визначення трива-
лості першої моди, обраних за критерієм 1, застосовувався другий критерій. Він 
полягав у виключенні можливих варіантів тривалості моди на підставі припущення 
про приблизну рівність опорів на початку та в кінці моди, виходячи з фізичної 
природи процесів утворення, розвитку і зникнення плазмових каналів. 

Остаточний вибір варіанта тривалості першої моди здійснювався за третім 
критерієм, який полягав в оцінці відношення значень енергії, що виділилася в 
навантаженні або заряду, який пройшов через неї за ймовірний час існування першої 
моди (в залежності від вирішення енергетичних або електрохімічних задач), до 
аналогічних показників за весь час імпульсу. Таким чином, з усіх варіантів трива-
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струму та напруги 
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лості першої моди, відібраних за другим критерієм, залишався тільки той, для якого 
відношення значень енергії і заряду, розрахованих за ймовірний час існування 
першої моди до аналогічних значень знайдених за весь час імпульсу, становило не 
менше 90% і 75% відповідно. 

У четвертому розділі розроблено уточнену параметричну модель опору 
плазмоерозійного навантаження. 

Типова пара з низки синхронних осцилограм напруги на плазмоерозійному 
навантаженні та струму в ньому після усереднення та згладжування, отриманих при 
обробці шару гранул алюмінію у воді для режиму, в якому: ємність робочого кон-
денсатора становила 200 мкФ, індуктивність розрядного контуру 1,8 мкГн, ширина 
шару гранул становила b=22 мм, висота h=30 мм, а довжина l=52 мм, проток робочої 
рідини відсутній, представлена на рис. 6 суцільними та штриховими лініями відпо-
відно. Точками на вказаному рисунку позначено залежність опору плазмоерозійного 
навантаження від часу, яка була розрахована за вказаними осцилограмами. Як видно 
з рис. 6, перша мода параметричної залежності опору таких навантажень містить 
п’ять характерних ділянок. 

На першій ділянці тривалістю від 0 до 10мкс 
відбувається утворення наскрізних каналів провід-
ності в шарі металевих гранул. На другій ділянці (10 
– 90мкс) спостерігаються розвинені іскріння в шарі 
гранул. Слід зазначити, що при збільшенні ампліту-
ди напруги на навантаженні стрибок опору на грани-
ці ділянок I та II поступово зменшується. На третій 
ділянці переважно спостерігається згасання розвине-
них плазмових (в тому числі іскрових) каналів в шарі 
гранул. Це підтверджується збільшенням еквівалент-
ного опору шару гранул. На четвертій ділянці (180 – 
250мкс) спостерігається незначна зміна опору при 
незначній зміні напруги та майже незмінному зна-
ченні струму. Це можна пояснити наявністю розви-
нених стримерних та лідерних каналів в шарі гранул. Слід також зазначити, що на 
цій ділянці більша частина іскрових каналів вже зникла. Крім того, за рахунок 
електрохімічної дії струму та кавітації, яка виникає при схлопуванні іскрових 
каналів, у робочій рідині виникає велика кількість мікро бульбашок, наповнених 
газоподібними продуктами її розкладу та випаровування. Їх наявність в проміжку 
між гранулами сприяє утворенню стримерних каналів на четвертій ділянці, оскільки 
в газі довжина вільного пробігу носіїв заряду значно більша, ніж в рідині. На п’ятій 
ділянці (250 – 300 мкс) спостерігається рекомбінація переважної більшості плаз-
мових каналів.  

Аналітична функція, за допомогою якої можлива апроксимація залежності 
опору плазмоерозійного навантаження від часу, що враховує всі вказані вище 
особливості, має вигляд: 
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Рис. 6. Залежності струму, 
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де: R0 – постійна складова активного опору плазмоерозійного навантаження; 

 taA(t)R 111  exp  – складова активного опору плазмоерозійного навантаження, яка 
відображає процеси генерації вільних носіїв заряду в плазмових каналах та описує 

поведінку його опору на ділянках I та II; 
 










endIII

endIII

ttприconstR

ttприtaA
tR
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_exp
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2 – скла-

дова активного опору плазмоерозійного навантаження, яка відображає процеси 
рекомбінації вільних носіїв заряду в плазмових каналах на ділянці III та збільшення 
його постійної складової на ділянці IV;  taA(t)R 333 exp  – складова активного опо-
ру плазмоерозійного навантаження, яка відображає процеси рекомбінації вільних 
носіїв заряду в плазмових каналах на ділянці V; endIIIt _ – час закінчення ділянки III 

залежності опору навантаження від часу та перехід до ділянки IV. З математичної 
точки зору в момент endIIIt _  має місце розрив першого роду функції (1). 

На рис. 7 для режиму при Um=292 В наведено залежність опору навантаження 
від часу, яка отримана після попередньої обробки 
експериментальних даних та складові її апрокси-
муючої функції (1). Використання функції (1) дозво-
лило зменшити середнє значення похибки апрок-
симації залежності опору від часу для всіх дослід-
жених режимів до 5,5%. 

Для підвищення адекватності параметричної 
моделі в широкому діапазоні зміни амплітуди ім-
пульсів напруги на навантаженні (від 168 до 394 В) 
для кожного з розглянутих режимів були знайдені 
значення коефіцієнтів функції (1). Для переходу від 
дискретно заданих до безперервних значень коефі-
цієнтів їх залежності від амплітуди напруги на наван-
таженні були апроксимовані аналітичними функ-
ціями. Було перевірено можливість використання для 
цього низки функцій на основі степеневих, експонен-

ціальних та їх комбінацій. Розраховані таким способом для всіх досліджених 
режимів апроксимації аналітичними функціями коефіцієнтів функції (1) пред-
ставлено на рис. 8 а, б, в. 

П’ятий розділ присвячено розробці Simulink-моделі вихідного кола генера-
тора розрядних імпульсів з повністю керованим ключем та плазмоерозійним наван-
таженням при використанні його уточненої параметричної моделі та дослідженню з 
її допомогою перехідних і енергетичних процесів в колах з ним. 

На рис. 9 наведено графічні зображення залежностей струму у плазмоерозій-
ному навантаженні від часу, отримані в результаті моделювання з використанням 
вказаної Simulink-моделі в режимах: С=195 мкФ, Lw=1,8 мкГн, Rw=5 мОм, Um=168, 
343 та 394 В. 

Суцільними лініями на вказаному рисунку позначено залежності, отримані в 
результаті експериментів, штриховою – отримані в результаті моделювання в пакеті 
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Рис. 7. Складові 
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MATLAB з використання уточненої параметричної моделі плазмоерозійного 
навантаження, а точками – з використання його нелінійної моделі. 
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Рис. 8. Залежності від амплітуди розрядних імпульсів коефіцієнтів функції, 

що апроксимує параметричну залежність опору навантаження 
 

 
Значення амплітуд напруги, що дорівнюють 168 В та 394 В, є відповідно 

нижньою та верхньою межами діапазону зміни амплітуд напруги на навантаженні, 
який було досліджено при проведенні експериментів. Амплітуда 343 В знаходиться 
в центрі вказаного діапазону. 

Відносні похибки розрахунку напруги, струму, опору та енергетичних харак-
теристик при використанні нелінійної та уточненої параметричної моделі наведено в 
табл.1. Як видно з табл.1, уточнена параметрична модель забезпечує зменшення 
похибок розрахунку струму та опору, а також інтегральних параметрів розрядних 
імпульсів більше, ніж в 2,5 рази. 

Одним з найважливіших параметрів систем імпульсної плазмоерозійної оброб-
ки (ІПЕО) ГСПС є значення нестабільності напруги заряду робочого конденсатора 

PC  при її регулюванні. Цей параметр істотно впливає на нестабільність амплітуди 
імпульсів напруги та струму у навантаженні, які, в свою чергу, впливають на дис-
персію розподілу за розмірами плазмоерозійних частинок металів і сплавів, що у 
преважній більшості технологічних процесів ІПЕО ГСПС є або кінцевим продуктом, 
або входять до його складу. 
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Рис. 9. Результати розрахунку залежностей струму у навантаженні від часу 
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Таблиця 1 

Відносні похибки розрахунку перехідних процесів та енергетичних 
характеристик у колах з плазмоерозійним навантаженням 

Um 
 )(),( tyty calc , % 

Уточнена параметрична модель Нелінійна модель 
u(t) i(t) R(t) P(t) W(t) Q(t) u(t) i(t) R(t) P(t) W(t) Q(t) 

168,5 1,953 6,158 6,261 7,277 6,475 3,540 2,506 11,855 14,849 10,345 6,117 8,419
240,2 1,553 3,779 3,737 4,809 6,273 2,873 1,378 9,274 9,120 8,854 11,089 12,386
292,9 1,798 5,210 5,974 5,288 4,293 2,345 1,684 9,744 10,015 9,519 9,079 10,295
343,3 2,313 4,008 4,621 4,842 6,491 4,396 1,945 12,164 10,078 13,789 18,973 15,251
355,7 2,790 5,134 5,400 7,476 6,569 3,978 2,800 20,245 14,810 23,290 31,090 23,097
363,8 4,697 7,272 7,476 10,238 14,340 10,991 4,305 23,311 22,026 26,429 32,784 24,990
394,2 5,541 6,484 5,368 10,537 16,641 8,117 7,324 33,205 42,648 38,996 46,053 37,153

Середнє 
значення 

2,949 5,435 5,548 7,209 8,726 5,177 3,135 17,114 17,649 18,746 22,169 18,799

 
Нестабільність напруги заряду робочого конденсатора головним чином 

залежить від нестабільності напруги на конденсаторі фільтру, яка визначається: 
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де PC , ФC – ємності робочого та конденсатора фільтру, Q – добротність зарядного 
контуру. 

 
На рис. 10 а наведено графіки залежності CФU  від співвідношення ємності 

робочого конденсатора та конденсатора фільтру ФP CC  при різних відношеннях 
початкових умов на них 00 CФCP UU  та при значенні добротності зарядного контуру 

20Q  (на практиці найбільш поширеними значеннями є 3020  Q ). На рис. 10 б 
наведено залежності CФU  від добротності зарядного контуру Q  при співвідношенні 
ємності робочого конденсатора та конденсатора фільтру ФP CC = 0,1 для різних 
відношень початкових умов на них 00 CФCP UU . Як видно з рис. 10 а, навіть за 
нульових початкових умов ( 000 CФCP UU ) при співвідношенні ФP CC = 0,1 
відносна величина зменшення напруги на конденсаторі фільтру CФU  складає майже 
10%. Якщо на конденсаторі PC  після попереднього циклу розряду була від’ємна 
початкова напруга, за модулем рівна початковій напрузі на конденсаторі фільтру, 
(таке може статися в разі короткого замкнення навантаження у попередньому 
циклі), величина 

ФCU  може зрости до майже 20%. 
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Таким чином, при 

проектуванні систем 
ІПЕО ГСПС потрібно 
виконувати умови 20Q  
та ФP CC <0,1 при 

000 CФCP UU  і ФP CC <0,05 
при 00 CФCP UU < 0. Як 
правило, ємність 
робочого конденсатора 
переважної більшості 
систем ІПЕО ГСПС 
лежить в межах від 50 до 
300 мкФ. Тому з 
урахуванням наведених 
вище рекомендацій, єм-
ність конденсатора фільт-

ру ФC  потрібно вибирати від 1000 мкФ (для 50 мкФ  PC 100 мкФ і 000 CФCP UU ) 
до 6000 мкФ (для 200 мкФ  PC 300 мкФ і 000 CФCP UU ). 

Найбільш ефективними на сьогоднішній день засобами покращення електро-
магнітної сумісності з мережею живлення випрямлячів із стаціонарним активно-
ємнісним навантаженням потужністю до одиниць кіловат є активні коректори коефі-
цієнта потужності (АККП). 

Результати розрахунку параметрів електромагнітної сумісності (коефіцієнта 
сумарних гармонічних спотворень вхідного струму – FITHD , кут зсуву фаз – 1 , кое-
фіцієнта потужності (Power Factor) – PF) експериментальної установки імпульсного 
плазмоерозійного коагуляційного очищення поверхневих вод у номінальному 
режимі роботи при використанні вказаних пристроїв у порівнянні з результатами, 
отриманими при використанні замість них пасивних та ємнісних фільтрів, приведені 
в табл.2. 

Як видно з цієї таблиці, активні коректори 
коефіцієнта потужності у порівнянні з іншими ві-
домими засобами підвищення електромагнітної 
сумісності з мережею живлення забезпечують 
найкращі її параметри для розрядно-імпульсних 
систем, а також масо-габаритні та економічні 
показники. 

Отримані в результаті моделювання значення FITHD  при зміні параметрів 
основних елементів АККП: ємності робочого конденсатора в діапазоні від 1 мФ до 
6 мФ, індуктивності дроселя від 0,5 мкГн до 500 мкГн та опору навантаження від 
50 Ом до 650 Ом, представлено на рис. 11 . На вказаному рисунку штриховими 
лініями позначена залежність THD від опору індуктивності дроселя, точками – від 
ємності робочого конденсатора, а суцільними лініями – від опору навантаження. Як 
видно з рис. 11, майже у всіх зазначених діапазонах зміни параметрів елементів 
АККП коефіцієнт сумарних гармонічних спотворень вхідного струму прямо пропор 
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Рис. 10. Залежності відносних пульсацій напруги 

ФCU  

від співвідношення ємностей робочого і конденсатора 
фільтру та добротності контуру 

Таблиця 2
Значення THDFI, , PF 

Схема 
FITHD , % 

1 , О PF 

С–фільтр 198,3 8,668 0,445 
LС–фільтр 90,7 5,336 0,737 
АККП 4,3 0 0,999 
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ційний опору навантаження, зворотно пропорційний 
індуктивності дроселя та індиферентний до змін ємності. 
Тому для розширення діапазону усталеної роботи АККП 
при збільшенні опору його навантаження та для підвищен-
ня коефіцієнта потужності пристрою рекомендується 
вибирати значення індуктивності дроселя більше 
номінального значення. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі отримала подальший розви-
ток теорія перехідних процесів у колах з плазмоерозійним 
навантаженням. Отримані результати у сукупності є вирі-
шенням важливої для теоретичної електротехніки наукової 
задачі – розробки математичних моделей плазмоерозійних 
навантажень, що дозволяють збільшити точність розрахунку та аналізу перехідних 
процесів у колах з таким навантаженням при зміні початкових умов на їх реактив-
них елементах в широких межах та обмеженні тривалості імпульсу прикладеної 
напруги.  

При цьому отримані наступні наукові та практичні результати: 
1. Відомі на теперішній час нелінійні та параметричні моделі плазмоерозій-

ного навантаження дозволяють розраховувати перехідні процеси у вихідних колах 
генераторів розрядних імпульсів з неповністю керованими ключами, тривалість 
яких складає сотні мікросекунд. Але для підвищення точності розрахунків перехід-
них процесів меншої тривалості у колах з повністю керованими ключами потрібен 
подальший розвиток та уточнення таких моделей. 

2. Створено уточнену параметричну модель опору плазмоерозійного наванта-
ження завдяки врахуванню вперше виявлених характерних зон першої моди опору 
такого навантаження. Використання запропонованої моделі дозволяє зменшити 
відносні похибки розрахунків перехідних процесів в колах з плазмоерозійним 
навантаженням у 2 рази в порівнянні з відомими параметричними та у 2,5 рази в 
порівнянні з відомими нелінійними моделями. 

3. В програмному пакеті MATLAB SMULINK створено моделі вихідного кола 
генератора розрядних імпульсів з повністю керованими ключами з використанням 
нелінійних та параметричних моделей опору плазмоерозійного навантаження, що 
дозволило розраховувати перехідні процеси в них при обмеженні тривалості 
розрядних імпульсів, а також параметрів елементів кола та початкових умов на них 
в широких межах. 

4. В роботі поставлено та вирішено оптимізаційну задачі пошуку значень 
індуктивності контуру, за яких величина середньої за час імпульсу похідної 
потужності має найбільше значення при фіксованих значеннях амплітуди напруги 
на навантаженні та тривалості розрядного імпульсу. Вказана задача вирішена 
графічно для трьох найбільш поширених на практиці значень індуктивності 
розрядного контуру.  

5. На основі методу ковзного середнього розроблено новий багатоітераційний 
метод фільтрації нестаціонарних неперіодичних сигналів, ширина вікна фільтрації 
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якого подвоюється на кожній наступній ітерації. Він характеризується малою 
трудомісткістю та підвищеною глибиною фільтрації. Його застосування дозволило 
провести якісну попередню обробку сигналів напруги на плазмоерозійному наванта-
женні та струму в ньому, яка включає їх фільтрацію від шумів, завад та інформації, 
яка не використовується при подальшому аналізі. 

6. Запропоновано нові універсальні та ефективні критерії визначення достат-
ньої кількості ітерацій фільтрації багатоітераційними методами нестаціонарних не-
періодичних сигналів від шумів і завад, які дозволяють уникнути спотворення їх 
енергетичних характеристик. 

7. Розроблено мультикритеріальну методику однозначного визначення трива-
лості першої моди параметричної залежності опору плазмоерозійного навантаження, 
застосування якої дозволило підвищити точність його параметричних та нелінійних 
моделей. 

8 Результати дисертаційної роботи у вигляді експериментального устаткуван-
ня, SMULINK та SIMETRIX моделей вузлів розрядно-імпульсних систем обробки 
гранульованих струмопровідних середовищ, а також рекомендації щодо оптимізації 
перехідних процесів в них впроваджені в Інституті металофізики 
ім. В.Г. Курдюмова НАН України та в навчальний процес кафедри промислової 
електроніки Національного технічного університету України «Київський політехніч-
ний інститут ім. І. Сікорського». 

9. Наукові результати роботи рекомендуються для використання при розробці 
та модернізації обладнання і технологічних процесів плазмоерозійної обробки 
ГСПС, а також в навчальних програмах кафедр електротехнічного та електрофізич-
ного профілів закладів вищої освіти України. 
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АНОТАЦІЇ 

 
Черкаський О.П. Перехідні процеси в електричних колах з плазмо-

ерозійним навантаженням. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.09.05 – теоретична електротехніка. – Інститут електродинаміки 
Національної академії наук України, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена розвитку теорії перехідних процесів у колах з плазмо-
ерозійними навантаженнями у напрямку підвищення адекватності їх математичних 
моделей через врахування особливостей електрофізичних процесів у таких 
навантаженнях, що дозволило підвищити адекватність розрахунків і аналізу 
перехідних процесів у колах з ними при зміні початкових умов на їх реактивних 
елементах та їх параметрів, а також тривалості розрядних імпульсів у широких 
діапазонах. 

Cтворено уточнену параметричну модель опору плазмоерозійного 
навантаження, що враховує вперше досліджені характерні зони його першої моди та 
дозволяє збільшити точність розрахунків перехідних процесів в колах з плазмо-
ерозійним навантаженням в 2 рази в порівнянні з відомими параметричними та 2,5 
рази в порівнянні з відомими нелінійними моделями. 

Вперше виявлено існування локального екстремуму залежності максимальних 
значень середньої за час імпульсу похідної потужності від індуктивності розрядного 
контуру при примусовому обмеженні тривалості розрядного імпульсу. Це дозволило 
поставити та вирішити за цим критерієм оптимізаційну задачу пошуку 
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індуктивності розрядного контуру для відомих значень амплітуди імпульсів напруги 
на навантаженні та їх примусово обмеженої тривалості. 

Розроблено новий ефективний метод фільтрації нестаціонарних неперіодич-
них сигналів напруги на плазмоерозійному навантаженні та струму в ньому. Запро-
поновано універсальні та ефективні критерії визначення достатньої кількості 
ітерацій фільтрації. Це дозволило провести якісну попередню обробку сигналів 
напруги на плазмоерозійному навантаженні та струму в ньому, яка включає їх 
фільтрацію від шумів та завад. 

Вперше запропоновано метод однозначного визначення тривалості першої 
моди параметричної залежності опору плазмоерозійного навантаження, що дозво-
лило створити його уточнені математичні моделі та збільшити точність моделюван-
ня перехідних процесів у колах з таким навантаженнями. 

Ключові слова: перехідні процеси, плазмоерозійне навантаження, 
математичні моделі опору, моди струму, нестаціонарні неперіодичні сигнали, 
методи фільтрації сигналів, електромагнітна сумісність. 

 
Cherkassky A.P. Transient processes in electric circuits with a plasma erosive 

load. – The manuscript. 
Dissertation for the degree of a Candidate of Technical Science in specialty 

05.09.05 – theoretical electrical engineering. – Institute of Electrodynamics, National 
Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The dissertation is devoted to the development of the theory of transient processes in 
circuits with plasma erosive loads in order to increase the adequacy of their mathematical 
models by taking into consideration the features of electro-physical processes in such 
loads, this would increase the adequacy of transient processes calculations and analysis in 
the circuits with them when the initial conditions on their reactive elements and their 
parameters are changed in wide range, as well as the duration of discharge pulses. 

A precise parametric model of plasma-erosive load resistance which considers 
newly found specific zones of its first mode was created. This model allowed to increase 
the calculation accuracy of transient in such circuits in 2 times in comparison with known 
parametrical and in 2,5 times in comparison with known nonlinear models. 

The existence of a local extremum of the dependence of mean value of derivative of 
power from the circuit inductance for limited discharge pulse duration was found. This 
allowed to solve according to this criterion the optimization problem of finding the 
discharge circuit inductance for known values of voltage pulses amplitude and its limited 
duration. 

A new effective method of filtering of nonstationary nonperiodic voltage signals on 
a plasma erosive load and current in it has been developed. The comprehensive and 
effective criteria for determining the required number of iteration of such treatment was 
proposed. The use of proposed method allowed to conduct a pre-treatment of voltage and 
current signals from noise and interference. 
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A method for determining the duration of the first mode of parametric dependence 

of plasma erosive load resistance was proposed. The use of this method allowed to create 
refined mathematical models of such loads and increase the calculation accuracy of 
transients in circles with such loads. 
Key words: transient, plasma erosive load, mathematical models of resistance, 
nonstationary nonperiodic signals, methods for signal filtersing, electromagnetic 
compatibility. 
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