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АНОТАЦІЯ 

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

ерозійним навантаженням. –  Кваліфікаційна наукова праця 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 подальшому розвитку теорії перехідних процесів 

у колах з плазмоерозійними навантаженнями у напрямку підвищення 

адекватності їх математичних моделей через врахування особливостей електро-

фізичних процесів у таких навантаженнях, що дозволило підвищити точність 

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 межах. 

Складний нелінійно-параметричний характер плазмоерозійних наванта-

жень викликаний різноманіттям і багатостадійністю електрофізичних, електро-

хімічних гідро- та газодинамічних процесів, що відбуваються в результаті 

проходження електричного струму в них, суттєво утруднює 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 раніше були 

розраховані перехідні процеси у вихідному контурі генератора розрядних 

імпульсів з неповністю керованим ключем, тривалість яких складала десятки – 

сотні мікросекунд, але розрахунки таких процесів для випадку повністю 

керованого ключа, комутація якого обмежує тривалість імпульсів на рівні 

десятих частин - одиниць мікросекунд, не проводились. Для підвищення 

точності розрахунків перехідних процесів малої тривалості потрібен подальший 

розвиток та уточнення таких моделей.  
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З використанням нелінійної моделі плазмоерозійного навантаження у 

програмному пакеті MATLAB SIMULINK створена модель вихідного кола 

генератора розрядних імпульсів, яка дозволяє адекватно розраховувати 

перехідні процеси при зміні в широких межах параметрів реактивних елементів 

кола та початкових умов на них, а також при примусовому обмеженні 

тривалості імпульсів. Як показали результати моделювання з її використанням, 

врахування реактивних складових опору шару гранул та робочої рідини 

дозволило підвищити точність його моделювання в середньому в 2 рази та, як 

наслідок, збільшити точність розрахунків перехідних процесів особливо при 

високих значеннях амплітуди напруги на навантаженні 

Використовуючи вказану модель генератора розрядних імпульсів було 

виконано розрахунки залежності від часу максимального значення енергії, що 

виділяється в навантаженні на протязі імпульсу )(tW , середнього значення 

потужності )(tP  та середнього значення похідної потужності dtdp  при зміні 

амплітуди напруги на навантаженні від 40 до 350 В та обмеженні тривалості 

імпульсу в діапазоні від 1 мкс до 20 мкс з кроком 1 мкс. 

З аналізу вказаних залежностей встановлено, що при примусовому 

обмеженні тривалості розрядного імпульсу залежність максимальних значень 

середньої за час імпульсу похідної потужності від індуктивності розрядного 

контуру має локальний екстремум. Це обумовлює існування оптимальних за 

цим критерієм значень індуктивності розрядного контуру. Вказана задача була 

вперше вирішена графічно для трьох найбільш поширених на практиці значень 

індуктивності при різних значеннях амплітуди імпульсів напруги на 

навантаженні та примусовому обмеженні їх тривалості. 

В роботі показано що при створенні адекватних моделей плазмоерозій-

ного 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 шумів і завад, а також стохастичної 

складової корисного сигналу за рахунок усереднення великої кількості 

осцилограм знятих в квазіоднакових умовах. Остаточне їх усунення забезпечує 
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другий етап обробки вхідних даних, який полягає у згладжуванні методами 

фільтрації вказаних усереднених осцилограм. На основі методу ковзного 

середнього вперше розроблено новий ефективний багатоітераційний метод 

фільтрації нестаціонарних неперіодичних сигналів із подвоєнням ширини вікна 

фільтрації на кожній наступній ітерації. Серед нових об’єктивних критеріїв 

достатньої кількості ітерацій фільтрації найбільш ефективними виявилися: 

гранично допустиме значення середнього відносного відхилення сигналу від 

тренду його середніх значень, яке корелює з максимально допустимим 

значенням похибки апроксимації відфільтрованого сигналу та ширина вікна 

фільтрації, більша за середній на області визначення сигналу напівперіод шуму. 

Показано, що глибину обробки сигналів струму та напруги потрібно вибирати, 

виходячи з потреб конкретної задачі. Найменшу глибину фільтрації доцільно 

застосовувати для сигналів, які є основою побудови стохастичних і 

параметрично-стохастичних моделей, середню – для параметричних, а 

найбільшу – для нелінійних. 

Оброблені у вказаний спосіб сигнали для побудови нелінійних моделей у 

ідеальному випадку повинні мати тільки одну моду без високочастотних 

флуктуацій. Таким чином, третій етап попередньої обробки вхідних даних 

полягає в визначенні тривалості вказаної моди параметричних залежностей 

струму та напруги. 

Вперше запропоновано методику визначення тривалості першої моди 

опору навантаження, яка полягає в послідовному виключенні можливих 

варіантів тривалості першої моди за допомогою застосування ряду критеріїв. 

Перший з них полягає у виділенні найсуттєвіших екстремумів параметричної 

залежності опору плазмоерозійного навантаження. За його допомогою було 

реалізовано попереднє визначення можливих варіантів тривалості першої моди. 

Для зменшення числа варіантів визначення тривалості першої моди, обраних за 

першим критерієм, застосовувався другий критерій. Він полягав у виключенні 

можливих варіантів тривалості моди на підставі припущення про приблизну 
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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 у 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 тривалості 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. 

Підвищення точності розрахунку перехідних процесів у колах з 

плазмоерозійним навантаженням потребує використання нелінійно-

параметричних або параметричних моделей опору таких навантажень, оскільки 

навіть врахування реактивних складових його опору в рамках нелінійної моделі 

недостатньо для підвищення точності моделювання перехідних процесів. 

В результаті детального аналізу експериментальних даних було вперше 

виявлено дві характерні зони параметричної залежності опору 

плазмоерозійного навантаження в рамках її першої моди. Протягом першої з 

них відбувається виникнення, розвиток та схлопування плазмових каналів 

більша частина з яких еволюціонує до іскрової стадії. В той же час протягом 

тривалості другої зони еволюція більшості плазмових каналів обмежується 

передіскровою стадією – стримерів та лідерів. З урахуванням цих характерних 

зон першої моди залежності опору плазмоерозійного навантаження від часу 

побудовано її уточнену параметричну модель. Для підвищення адекватності 

вказаної математичної моделі були розраховані залежності її коефіцієнтів від 

амплітуди напруги на навантаженні та виконана їх апроксимація аналітичними 

функціями. Використання уточненої параметричної моделі дозволило 

зменшити похибку розрахунку параметричної залежності опору в 2 рази у 
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порівнянні з параметричною моделлю яка враховує тільки одну зону першої 

моди струму у плазмоерозійному навантаженні. 

Використовуючи створену в програмному пакеті MATLAB Simulink 

модель вихідного кола генератора розрядних імпульсів з уточненою 

параметричною моделлю плазмоерозійного навантаження були проведені 

розрахунки перехідних та енергетичних процесів в таких колах. Використання 

запропонованої моделі дозволило зменшити відносну похибку розрахунку 

перехідних процесів в 2,5 рази порівняно з нелінійною моделлю зазначеного 

навантаження. Порівняння результатів розрахунку залежностей потужності, 

енергії, заряду та похідних напруги, струму та потужності від часу 

розрахованих з використанням простої та уточненої нелінійних і простої та 

уточненої параметричних моделей плазмоерозійних навантажень з 

аналогічними залежностями отриманими експериментально при зміні 

амплітуди імпульсів напруги на навантаженні в широких межах свідчить що 

найкращі результати забезпечує використання уточненої параметричної моделі. 

Значення похибки розрахунку потужності в середині діапазону зміни амплітуди 

імпульсів напруги при використанні простої та уточненої нелінійних моделей 

становлять 10% та 9% відповідно, при використанні простої та уточненої 

параметричних моделей 9% та 5% відповідно. Крім того, врахування в 

уточненій параметричній моделі навантаження характерних зон залежності 

його опору від часу дозволило досягти кращого співпадіння залежностей 

похідних струму та потужності від часу розрахованих за допомогою наведеної 

моделі та експериментальних даних ніж при використанні нелінійних моделей. 

Останнім часом гостро постає питання покращення електромагнітної 

сумісності розрядно-імпульсних систем з мережею живлення. Проведені в 

роботі дослідження показали, що активні коректори коефіцієнту потужності у 

порівнянні з іншими відомими засобами підвищення електромагнітної 

сумісності з мережею живлення для розрядно-імпульсних систем забезпечують 

найкращі її параметри, а також масо-габаритні та економічні показники. При 

цьому коефіцієнт сумарних гармонічних спотворень їх вхідного струму прямо 
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пропорційний опору їх навантаження, зворотно пропорційний індуктивності 

коректорів та майже не залежить від ємності фільтру. Тому для розширення 

діапазону усталеної роботи коректора при збільшенні опору його навантаження 

та підвищення коефіцієнту потужності рекомендується вибирати його 

індуктивність більше номінального значення. 

Вперше отримано аналітичну формулу залежності відносної амплітуди 

пульсацій напруги на конденсаторі фільтру, яка викликана імпульсним зарядом 

від нього робочого конденсатора, від добротності зарядного контуру, співвідно-

шення ємностей вказаних конденсаторів та початкових умов на них. Для забез-

печення технічно прийнятних її значень, відношення початкових умов на вказа-

них конденсаторах повинно бути більше нуля, а співвідношення їх ємностей – 

більше 10, що потребує збільшення ємності конденсатора фільтру в рази 

порівняно з системами, що працюють на стаціонарне навантаження. Збільшен-

ня добротності зарядного контуру у діапазоні від 0,5 до 20 має найбільший 

вплив на зростання значень пульсацій напруги на конденсаторі фільтру. 

Ключові слова: перехідні процеси, плазмоерозійне навантаження, 

математичні моделі опору, нестаціонарні неперіодичні сигнали, методи 

фільтрації сигналів, електромагнітна сумісність. 
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ANNOTATION 

Cherkassky A.P. Transients in electric circuits with a plasma-erosive load. – 

Qualified scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for the degree of a Candidate of Technical Science on a specialty 

05.09.05 – theoretical electrical engineering. – Institute of Electrodynamics, National 

Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The dissertation is devoted to the further development of the theory of 

transients 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 a the duration of discharge pulses. 

A complicated nonlinear-parametric properties of plasma-erosive load caused 

by the diversity and multi-stage electrophysical, electro-chemical hydro- and gas-

dynamic processes occurring as a result of the passage of the electric current in them, 

substantially impedes the development of adequate electro-technical models of such 

load. 

Up to date, nonlinear and parametric mathematical models of plasma-erosive 

load are known, which are adequate when voltage amplitude on it changes in a wide 

range. These models were used to calculate transients in output circuits of discharge 

pulse generator with an incompletely controlled switch when their duration was up to 

hundred microseconds, but a calculation of such processes for a fully controlled 

switch, the switching of which limits pulse duration from 1 to 10 microseconds were 

not conducted. Further development and refinement of such models is needed to 

improve the calculation accuracy of short-duration transients. 

With the use of a nonlinear model of plasma-erosive load and software package 

MATLAB SIMULINK a model of the output circuit of the discharge pulse generator 

is created. This model allows to calculate adequately the transients in such circuits 
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when the parameters of the reactive elements and their initial conditions are changed 

in a wide range and with the compulsory limitation of the pulse duration. Proposed 

model, which gives consideration to the reactive components of the resistance of 

layer of metal granules and liquid, allowed to increase the calculation accuracy of 

transient in such circuits in 2 times and as a consequence, increase the calculation 

accuracy of transients at high values of the voltage amplitude on the load. 

Using the proposed model of the output circuit of the discharge pulse generator 

the dependencies from time of maximum value of the energy allocated in the load 

during the pulse )(tW , the average value of power )(tP  and average value of the 

derivative from power were calculated. The calculations were made under the 

following conditions: the voltage amplitude on the load varied from 40 to 350 V, the 

pulse duration was limited from 1 to 20 microseconds. 

The analysis of mentioned dependencies showed that with the limitation of the 

discharge pulse duration the dependence of mean value of derivative of power from 

the circuit inductance has a local extremum. This causes an existence of the optimum 

values of the discharge circuit inductance under this criterion. The given problem was 

first solved graphically for the three most common used in practice values of 

inductance at different values of amplitude of voltage pulses on the load and the 

forced limitation of their duration. 

It is shown that the use of synchronous oscillograms of voltage and current in 

plasma-erosive load for creation of adequate models of such load is possible only 

after their pre-treatment. The first step of such pre-treatment involve elimination of 

noise and interference, as well as the stochastic component of the useful signal by 

averaging a large number of oscillograms taken in the same conditions. At the second 

step final elimination of them is made by using known filtration methods for 

smoothing the averaged oscillograms. A new effective method of filtering of non-

stationary non-periodic voltage signals on a plasma-erosive load and current in it was 

developed. Among new reliable criteria of a sufficient number of filtering iterations, 

the most effective were: the maximum permissible value of the average relative 

deviation of the signal from the trend of its average values, which correlates with the 
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maximum approximation error of the filtered signal and the width of the filtering 

window. It is shown that the depth of pre-treatment of current and voltage signals 

should be chosen according to the needs of a specific task. The smallest depth of such 

filtration should be used for signals that are used to create stochastic and parametric-

stochastic models, the middle one – for parametric ones, and most for nonlinear ones.  

The signals processed using above mentioned method which are used to 

develop nonlinear models in the ideal case should have only one mode without high 

frequency fluctuations. The third step of suggested pre-treatment method requires 

determining the duration of the first mode of parametric dependencies of current and 

voltage. 

A new method for determining the duration of the first mode of parametric 

dependence of plasma-erosive load resistance was proposed. The method suggested 

consisted of the following steps. The first one required determining all possible 

variants of the first mode duration of parametric dependency of the resistance by 

performing the analysis of those dependency maximums. During the second step the 

variants that did not match the criterion which required approximate equality of the 

resistance values at the beginning and at the end of possible variant of the first mode 

were excluded from all previously defined ones. At the third step integral criteria 

were used for variants selection. Only those variants were kept for which the relation 

between the values of energy and charge calculated over the estimated lifetime of the 

first mode and values of energy and charge which were calculated over the whole 

duration of the voltage pulse was not less than 90% and 75%, respectively and 

increased with the increasing of the amplitude of the applied voltage. 

It is possible to increase the accuracy of the calculation of transients in circuits 

with plasma-erosive load by the use of nonlinear-parametric or parametric models of 

such load resistance. 

As a result of a detailed analysis of the experimental data, for the first time, 

two relevant zones of the first mode of parametric dependence of the plasma-erosive 

load resistance were found. During the first of these zones, there is the emergence, 

evolution and collapse of plasma channels, most of which evolves to the electric 
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spark. At the same time, during the second zone, the evolution of most plasma 

channels is limited on the streamers and leaders phase. Taking into consideration the 

above mentioned relevant zones of the first mode of the dependence of the plasma-

erosive load resistance from time its refined parametric model was developed. In 

order to increase the adequacy of this mathematical model, the dependences of its 

coefficients from the voltage amplitude on the load were calculated and their 

approximation by analytic functions was performed. This model allowed to increase 

the calculation accuracy of transient in such circuits in 2 times in comparison with the 

parametric model, which takes into account only one zone of the first mode of current 

in the plasma erosive load. 

Using specialized MATLAB Simulink software package a model of output 

circuit of discharge pulse generator whit refined parametric model of plasma-erosive 

load resistance was created. This model allowed to perform calculation of transient 

and energy processes in such circuits. The use of the proposed model allowed to 

reduce the relative error of the calculation of transient by 2.5 times compared to the 

nonlinear model of the specified load. 

A comparison of the dependences of power, energy, charge, derivative of 

voltage, current and power from the time calculated using of simple and refined 

nonlinear and simple and refined parametric models of plasma-erosive load from 

analogous dependences obtained experimentally when the amplitude of voltage 

pulses on the load is changed in a wide range indicates that the use of a refined 

parametric model allows to reduce calculation error. The value of the power 

calculation error obtained using simple and refined non-linear models is 10% and 9% 

respectively, using simple and precise parametric models – 9% and 5% respectively. 

In addition, it was possible to achieve a better matching of the dependences of current 

and power calculated using refined parametrical model of plasma-erosive load 

resistance which considers its two relevant zones whit corresponding dependencies 

obtained experimentally. 

Recently, the task of improving the electromagnetic compatibility of discharge-

pulse systems with the power supply network is acutely raised. The studies carried 
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out in this work have shown that active power factor correctors in comparison with 

other known ways of the electromagnetic compatibility enhancement for discharge-

pulse systems provide its best parameters, as well as mass-dimensional and economic 

characteristics. In this case, the coefficient of total harmonic distortion of their input 

current is directly proportional to the resistance of their load, inversely proportional 

to the inductance of the correctors and almost does not depend on the capacity of the 

filter. 

For the first time, an analytical formula for the dependence of the relative 

amplitude of voltage pulsations on a filter capacitor, which is caused by a pulsed 

charge of operational capacitor from the filter capacitor, from the charging circuit Q-

factor and the correlation of the capacitances of mentioned capacitors and the initial 

conditions on them was obtained. To achieve its technically acceptable values, the 

ratio of initial conditions on these capacitors should be greater than zero, and the ratio 

of their capacities should be greater than 10. This requires an increase of the 

capacitance of the filter capacitor compared to systems operating whit a stationary 

load. 

Keywords: transients, plasma-erosive load, mathematical models of resistance, 

non-stationary non-periodic signals, methods for signal filtering, electromagnetic 

compatibility. 

PUBLICATION LIST OF APPLICANT 

1.Shydlovskaya N.A., Zakharchenko S.N., Cherkassky A.P. The Analysis of

Electromagnetic Processes in Output Circuit of the Generator of Discharge Pulses 

with Non-linear Model of Plasma-erosive Load at Change Their Parameters in Wide 

Ranges. Tekhnichna Electrodynamika. 2016. № 1.  Pp. 87–95. 

2. Shydlovskaya N.A., Zakharchenko S.N., Cherkassky A.P. Model of an

output circuit of the discharge pulses generator with a plasma-erosive load adequate 

in wide range of changes of their parameters. Tekhnichna Electrodynamika. 2015.  

№6. Pp. 69–77. 



13 

3. Shydlovskaya N.A., Zakharchenko S.N., Cherkassky A.P. Non-linear-

parametrical Model of Electrical Resistance of Conductive Granulated Media for a 

Wide Range of Applied Voltage. Tekhnichna Electrodynamika. 2014. № 6. Pp. 3–17. 

4. Shydlovska N.A., Zakharchenko S.M., Cherkas’kyi O.P. Parametric Model

of Resistance of Plasma-erosive Load, Adequate in the Wide Range of Change of 

Applied Voltage. Tekhnichna Electrodynamika. 2017. № 3. Pp. 3–12. 

5. Shydlovska N.A., Zakharchenko S.M., Cherkas’kyi O.P. Physical

Prerequisites of Construction of Mathematical Models of Electric Resistance of 

Plasma-erosive Loads. Tekhnichna Electrodynamika. 2017. № 2.  Pp. 5–12.  

6. Cherkassky A.P. The method of deternining the duration of the first mode of

parametric dependence of plasma-erosive load resistance. Elektrotehnika i 

elektromehanika. Spec. vyp. do XXII Mizhnarodnoi' naukovo-tehnichnoi' 

konferencii' «Sylova elektronika ta energoefektyvnist'». 2016. Tom 1. № 4(1). Pp. 

118–123. 

7. Cherkassky A.P. The increase of energy efficiency of pulse plasma-erosion

treatment systems of granulated current carrying mediums. Materialy XVII 

mizhnarodnoi naukovo-praktych¬noi konferencii [«Vidnovljuvalna energetyka ta 

energoefektyvnist u XXI stolitti»] (Kyi'v 29-30 veresnja 2016 r.) / Nacionalna 

akademija nauk Ukrainy, Instytut vidnovljuvalnoi energetyky. 2016. Pp. 384–388.



1 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.................................. 4 

ВСТУП.................................................................................................................. 6 

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ ПЛАЗМОЕРОЗІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

ТА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У КОЛАХ З 

НИМИ................................................................................................................... 14 

1.1 Електрофізичні процеси виникнення плазмових каналів в 

гетерогенних струмопровідних середовищах під дією електричного 

поля................................................................................................................. 14 

1.2 Електричні моделі плазмоерозійних навантажень .............................. 19 

1.3 Особливості розрахунку та аналізу перехідних процесів у колах з 

плазмоерозійним навантаженням................................................................. 24 

1.4 Висновки до розділу 1............................................................................. 28 

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У КОЛАХ З 

ПЛАЗМОЕРОЗІЙНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 

НЕЛІНІЙНОЇ МОДЕЛІ ЙОГО ОПОРУ ТА ПРИМУСОВМУ 

ОБМЕЖЕННІ ТРИВАЛОСТІ РОЗРЯДНИХ ІМПУЛЬСІВ............................. 30 

2.1 Нелінійна модель опору плазмоерозійного навантаження.................. 30 

2.2 Simulink модель розрядно-імпульсної системи з нелінійним 

плазмоерозійним навантаженням................................................................. 37 

2.3 Перевірка адекватності нелінійної моделі при зміні амплітуди 

навантаження в широких межах................................................................... 40 

2.4 Аналіз перехідних процесів у колі з плазмоерозійним 

навантаженням при використанні його нелінійної моделі........................ 46 

2.5 Аналіз динамічних та енергетичних параметрів розрядних 

імпульсів у колах з плазмоерозійним навантаженням при примусовому 

обмежені тривалості розрядного імпульсу.................................................. 54 

2.6 Висновки до розділу 2............................................................................. 64 



2 

РОЗДІЛ 3 ПІДВИЩЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

ПЛАЗМОЕРОЗІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ.................................................. 66 

3.1 Попередня обробка експериментальних даних для побудови 

нелінійних, параметричних та стохастичних моделей опору плазмо-

ерозійного навантаження…......................................................................... 66 

3.2 Критичний аналіз відомих та створення ефективного методу 

фільтрації сигналів струму та напруги........................................................ 68 

3.3 Критерії визначення необхідної та достатньої кількості ітерації 

фільтрації сигналів струму та напруги….................................................... 82 

3.4 Розроблення методу визначення тривалості першої моди 

параметричної залежності опору плазмоерозійного навантаження......... 94 

3.5 Висновки до розділу 3............................................................................ 99 

РОЗДІЛ 4 ПАРАМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ОПОРУ ПЛАЗМОЕРОЗІЙНОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ.............................................................................................. 101 

4.1 Фізичні передумови побудови параметричних моделей 

електричного опору плазмоерозійних навантажень.................................. 101 

4.2 Параметрична модель опору плазмоерозійного навантаження 

адекватна в широкому діапазоні змін прикладеної напруги..................... 107 

4.3 Уточнена параметрична модель опору плазмоерозійного 

навантаження.................................................................................................. 121 

4.4 Підвищення адекватності уточненої моделі при зміні амплітуди 

напруги на навантаженні у широких межах............................................... 123 

4.5 Висновки до розділу 4............................................................................. 126 

РОЗДІЛ 5 ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ У РОЗРЯДНО-ІМПУЛЬСНИХ 

СИСТЕМАХ З ПЛАЗМОЕРОЗІЙНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ТА 

ПОЛІПШЕННЯ ЇХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ З МЕРЕЖЕЮ 

ЖИВЛЕННЯ......................................................................................................... 128 

5.1 Simulink-модель вихідного кола генератора розрядних імпульсів 

адекватна при зміні амплітуди прикладеної напруги в широких межах. 128 



3 

5.2 Розрахунок перехідних процесів у колах з плазмоерозійним 

навантаженням з використанням його уточненої параметричної моделі 136 

5.3 Вплив початкових умов та співвідношення ємності робочого 

конденсатора і конденсатора фільтру на нестабільність напруг на них.. 147 

5.4 Покращення електромагнітної сумісності розрядно-імпульсних 

систем з мережею живлення......................................................................... 154 

5.5 Висновки до розділу 5............................................................................. 162 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ..................................................................................... 164 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................ 167 

ДОДАТОК А СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДИСЕРТАЦІЇ........................................................................................................ 180 

ДОДАТОК Б ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛТАТІВ РОБОТИ..... 182 



4 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

Скорочення 

ГСПС – Гетерогенне струмопровідне середовище
ІПЕО – Імпульсна плазмоерозійна обробка
ЕРС – Електрорушійна сила
АККП – Активний коректор коефіцієнту потужності
БТІЗ – біполярний транзистор з ізольованим затвором
EMD – (empirical mode decompositions) – метод емпіричної модової

декомпозиції
IMF – функція внутрішньої моди
CMSE – (consecutive mean square error) – послідовна

середньоквадратична похибка 
БМКСЗШВФ – багатоітераційний метод ковзного середнього зі збільшенням

ширини вікна фільтрації 
MSE – mean square error
PRD – percentage root mean square difference
SNR – відношення сигнал / шум
MMA – mean moving average

Умовні позначення 

R – електричний опір
ρ – питомий електричний опір
τ  – тривалість імпульсу
Um – амплітуда напруги
u – миттєве значення напруги
i – миттєве значення струму
W – энергія
Q – заряд
P –діюча потужність
p – миттєва потужність
L – індуктивність
С – електрична ємність
f – частота
t – час
А, а, с, α – коефіцієнти функції
h – висота



5 

b – ширина
l – довжина
r – радіус
V  – об'єм
S – площа
N – кількість елементів у масиві
j – елемент масиву
( )jty – елемент j вихідного сигналу
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ВСТУП. 

В газоподібних та рідких середовищах а також на поверхні твердих тіл 

внаслідок прикладення до них електричного поля достатньої напруженості 

можуть виникати плазмові канали [53, 59, 60]. У випадку контакту плазмових 

каналів з поверхнею твердих тіл спостерігається їх ерозія. Електричні 

навантаження, які містять елементи з плазмовими каналами, що контактують з 

поверхнею твердих тіл і спричиняють їх ерозію, називаються плазмоерозій-

ними. Одним з різновидів таких навантажень є гранульовані струмопровідні 

середовища (ГСПС) [30, 74], що складаються з шару струмопровідних 

(металевих) гранул, які занурено в робочу рідину або газ, продукти його ерозії 

та електролізу робочої рідини а також газові мікровключення. 

Електрофізичні процеси в колах з плазмоерозійним навантаженням при 

протіканні в них імпульсного струму лежать в основі технологічних процесів 

отримання гідрозолей біологічно активних металів [29, 47], очищення та 

знезараження поверхневих і стічних вод [4, 26], а також виробництва 

дисперсних порошків металів і сплавів [10, 78, 104, 105 110, 112]. Вибір 

оптимальних режимів технологічних процесів, алгоритмів керування ними і 

стабілізація їх параметрів неможливі без точного моделювання перехідних 

процесів в колах з такими навантаженням. Таке моделювання передбачає 

визначення залежностей від часу та від початкових умов основних параметрів 

імпульсів, що характеризують режими зазначених технологічних процесів [25, 

34, 70, 72, 85] в рамках технічно реалізованих на конкретному обладнанні 

режимів, але й за їх межами. 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Еквівалентний опір плазмо-

ерозійного навантаження носить складний нелінійно-параметричний характер. 

Крім того він та схильний до значних стохастичних змін в результаті 

виникнення, міграції та зникнення плазмових каналів як в межах одного 

імпульсу струму, так і від імпульсу до імпульсу [24, 55, 83]. Одночасне 

врахування всіх цих особливостей суттєво ускладнює побудову адекватних 
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моделей опору таких навантажень. Тому в роботі [70] для розрахунку 

перехідних процесів в колах з плазмоерозійним навантаженням запропоновано 

враховувати тільки одну з вище вказаних його особливостей, а саме: залежності 

його опору від: 1) струму, який протікає в ньому або прикладеної до нього 

напруги [25, 70]; 2) часу протікання струму в межах одного імпульсу та 

загальної тривалості плазмоерозійної обробки ГСПС [9, 34, 74, 75, 82]; 

3) стохастичних змін викликаних міграцією плазмових каналів по поверхні

контактуючих гранул та між судніми гранулами [23 74, 75].

Значний внесок у вивчення процесів плазмоерозійної обробки 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. Дослід-

ження за темою дисертаційної роботи виконувалися в Інституті електродина-

міки 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 «Комплекс С-3», № ДР 0110U006685, тема затверджена Постановою 
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Бюро ВФТПЕ НАН України від 18.10.2010 р., протокол № 13 та виконувалась у 

2011 – 2015 рр. 

«Розробка теорії високоефективних перетворювальних пристроїв, що 

забезпечують електромагнітну сумісність джерел живлення та споживачів 

енергії в нестаціонарних режимах», шифр «Сигма-Ш3» комплексної програми 

наукових досліджень 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 власних потреб та ін.) для вирішення задач підвищення його 

надійності, контролю і діагностики», шифр «Комплекс С-4», 

№ ДР 0115U004398, тема затверджена Постановою Бюро ВФТПЕ НАН України 

від 07.07.2015 р., протокол № 11 та виконується у 2016 – 2020 рр. 

«Розроблення теорії та принципів побудови енергоефективних 

перетворювальних пристроїв стабілізації та регулювання параметрів електро-

магнітної енергії  для систем живлення сучасних електротехнологічних комп-

лексів», шифр «Сигма-Ш4» цільової програми наукових досліджень ВФТПЕ 

НАН України «Фундаментальні дослідження процесів перетворення та вико-

ристання 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 Європейським Союзом», шифр «Об’єднання-3», 

№ ДР 0116U006589, затвердженої постановами Президії НАН України від 
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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 

перехідних процесів у колах з плазмоерозійними навантаженнями у напрямку 

підвищення адекватності їх математичних моделей через врахування особли-

востей електрофізичних 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 наван-

тажень 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 в 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

моделей кіл з плазмоерозійними навантаженнями дослідити та оптимізувати 

перехідні процеси в них при зміні параметрів їх елементів, початкових умов на 

них та тривалості розрядних імпульсів в широких межах. 
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Об’єкт дослідження – електричні кола з плазмоерозійним 

навантаженням. 

Предмет дослідження – перехідні процеси в електричних колах з плазмо-

ерозійним навантаженням 

Методи дослідження. Вирішення поставлених у дисертаційній роботі 

задач ґрунтується на фундаментальних положеннях теоретичної електротех-

ніки, електрофізики, 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 узгодженістю результатів розрахунків з результатами 

експериментів та літературних джерел. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому 

розвитку теорії перехідних процесів у колах з плазмоерозійними навантажен-

нями, 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 пояснені електро-

фізичні процеси, які превалюють на кожній з них, що лягло в основу нових 

математичних моделей. 

2. Вперше створена уточнена параметрична модель опору плазмоерозій-

ного навантаження, що враховує вперше досліджені характерні зони його 

першої моди та дозволяє збільшити точність розрахунків перехідних процесів в 

колах з плазмоерозійним навантаженням в 2 рази в порівнянні з відомими 

параметричними та 2,5 рази в порівнянні з відомими нелінійними моделями. 

3. При примусовому обмеженні тривалості розрядного імпульсу вперше

виявлено існування локального екстремуму залежності максимальних значень 

середньої за час імпульсу похідної потужності від індуктивності розрядного 
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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

неперіодичних сигналів напруги на плазмоерозійному навантаженні та струму в 

ньому. Запропоновано 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 дозволило створити його уточнені математичні моделі та збільшити точ-

ність моделювання 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 плазмоерозій-

них частинок сплавів при зміні параметрів розрядних імпульсів в широких 

межах. 

2. В спеціалізованому програмному пакеті Simetrix створено модель

однофазного активного коректора коефіцієнту потужності генератора розряд-

них імпульсів потужністю 3 кВт установки плазмоерозійного коагуляційного 

очищення поверхневих та стічних вод та досліджені перехідні і усталені 

процеси в ньому. Проаналізовано залежності коефіцієнту сумарних гармоніч-

них спотворень вхідного струму від параметрів навантаження і фільтру. На 

підставі отриманих даних розроблені рекомендації щодо вибору оптимальних 

значень параметрів елементів активного коректора коефіцієнта потужності. 
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3. Результати дисертаційної роботи у вигляді експериментального

устаткування, SMULINK та SIMETRIX моделей вузлів розрядно-імпульсних 

систем обробки гранульованих струмопровідних середовищ, а також 

рекомендації щодо оптимізації перехідних процесів в них впроваджені у 

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 [64, 65] написані 

здобувачем без співавторів. У роботах, опублікованих у співавторстві автору 

належить: в [109] – побудова за експериментальними даними залежностей пара-

метрів імпедансу гідрозолей плазмоерозійних часток металів від низки 

параметрів та їх аналіз; [70] – знаходження оптимальних значень коефіцієнтів 

функції, яка апроксимує нелінійну залежність опору плазмоерозійного наванта-

ження та аналіз динаміки їх змін при варіації амплітуди розрядних імпульсів 

напруги; [69] – побудова SIMULINK-моделі вихідного кола генератора розряд-

них імпульсів з нелінійною моделлю плазмоерозійного навантаження; [68] – 

розрахунок перехідних процесів у вихідному колі генератора розрядних ім-

пульссів; [33] – дослідження впливу параметрів елементів зарядного контуру та 

початкових умов на них на величину пульсацій напруги на робочому 

конденсаторі; [74] – аналіз особливостей моделювання опору плазмоерозійних 

навантажень нелінійними та параметричними функціями; [75] – розрахунок 

коефіцієнтів параметричної моделі опору плазмоерозійного навантаження; 

[76]– порівняння ефективності фільтрації сигналів напруги на плазмоерозій-

ному навантаженні та струму в ньому багатоітераційними методами. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати ди-

сертаційної 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 
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основи електроенергетики» секція «Проблеми теорії полів і кіл в 

електроенергетичних установках», які регулярно проводились в Інституті 

електродинаміки НАН України у 2014 – 2016 рр. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел з 114 

найменувань та двох додатків. Загальний обсяг дисертації становить 184 

сторінки, в тому числі 160 сторінок основного тексту, 82 рисунків і 16 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ ПЛАЗМОЕРОЗІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА 

МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У КОЛАХ З НИМИ 

1.1 Електрофізичні процеси виникнення плазмових каналів в 

гетерогенних струмопровідних середовищах під дією електричного поля 

Гранульовані струмопровідні середовища, що є одним з різновидів 

плазмоерозійних навантажень [30, 74], складаються з шару металевих гранул, 

які занурено в робочу рідину або газ, продукти його ерозії та електролізу 

робочої рідини та газові мікровключення. Наявність чітких границь між 

елементами вказаних середовищ обумовлює суттєві неоднорідності 

прикладеного до них електричного поля з локальними підсиленнями поблизу 

мікровиступів гранул, поверхонь продуктів їх ерозії та газових мікровключень,  

тому при протіканні електричного струму в таких середовищах можливий весь 

спектр електрофізичних явищ, характерних для пробою тонких плівок, рідин, 

газів і спрямованого руху носіїв заряду в них. Електрофізичні процеси, що 

виникають у колах з плазмоерозійним навантаженням при протіканні в них 

імпульсного струму лежать в основі технологічних процесів отримання 

гідрозолей біологічно активних металів [29, 47], очищення та знезараження 

поверхневих і стічних вод [26], а також виробництва дисперсних порошків 

металів і сплавів [10, 67]. 

Електричний опір таких навантажень головним чином визначається 

опором плазмових каналів, які виникають між електродами (у більшості 

випадків металевими) в результаті підведення до них напруги. Якщо розряд 

відбувається в газі, плазмові канали оточені газовим середовищем, а якщо в 

рідині – парогазовим, яке миттєво виникає в результаті випаровування рідини 

під тепловою дією електричного струму [74, 91] або в результаті її 

електрохімічного розкладення внаслідок його гальванічної дії [55, 74]. В будь-

якому випадку електричний опір середовища, яке оточує плазмові канали, на 

порядки вищий опору самих каналів і основна частина енергії виділяється саме 
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в них. В результаті її виділення спостерігається термічна та електрична ерозія 

поверхні електродів, що і дало назву такому класу навантажень. Ерозія 

електродів є одним із чинників, який спричиняє еволюцію і міграцію плазмових 

каналів та призводить до зміни умов їх утворення, внаслідок чого процеси в 

таких навантаженнях є нестаціонарними та нелінійними. Тобто, плазмоерозійні 

навантаження є окремим випадком нелінійних нестаціонарних навантажень. 

В залежності від стану поверхні електродів, відстані між ними та 

електрофізичних параметрів середовища, що їх оточує, можливі чотири основні 

типи механізмів виникнення плазмових каналів в таких структурах [27, 74]: 

1) електротермічне руйнування мікровиступів електродів, які утворюють омічні 

контакти [44, 28]; 2) електричний пробій плівок із низькою електропровідністю 

на поверхні електродів, які знаходяться в механічному контакті [44, 74]; 

3) електротермічне чи електрохімічне виникнення газових пухирів у рідині між 

електродами з наступним їх електричним пробоєм [59, 74] або пробій газового 

проміжку [48, 74]; 4) імпульсний іонізаційний електричний пробій рідин [59, 

74]. 

Рідина є невід'ємною складовою гранульованих струмопровідних середо-

вищ, тому для побудови адекватних електротехнічних моделей опору ГСПС 

необхідно враховувати процеси що мають місце в рідині при прикладенні до неї 

електричної напруги.  

Численні роботи зарубіжних та вітчизняних вчених [59, 31, 101] 

присвячені дослідженню явища електричного пробою рідин. Однак на 

сьогоднішній день не існує єдиної загальноприйнятої моделі, яка описує всі 

особливості зазначених явищ. Усі наявні теорії, які пояснюють пробій рідких 

середовищ, можна розділити на дві великі групи [59]. Відповідно до теорій з 

першої групи електричний пробій рідини є пробоєм газових порожнин, які або 

присутні в рідині та на поверхні електродів на початку, або утворюються в 

результаті протікання електричного струму в процесах електролізу, скипання і 

розкладання молекул рідини в наслідок бомбардування її електронами [2, 11, 

45, 53, 59, 101]. Такий підхід до опису пробою в рідини запропонований 
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Макфейрлеєм в 40-х роках XX століття [101]. 

Відповідно до другої групи теорій пояснення пробою в рідині, він 

відбувається через лавиноподібне розмноження вільних носіїв заряду в самій 

рідини під дією зовнішнього електричного поля. Таким чином для опису 

пробою в середовищах, які знаходяться в рідкому агрегатному стані [59] 

пропонується використовувати теорію пробою газоподібних середовищ. Дане 

припущення підтверджується зовнішньою подібністю розряду в рідині і в газі, а 

також подобою закономірностей, що характеризують їх електричну міцність 

при тривалій дії напруги.  

Слід зазначити, що при використанні імпульсів напруги тривалість яких 

не перевищує десятків мікросекунд для обробки рідких середовищ, домішки в 

них, температура і тиск газу над ними чинять істотно менший вплив, ніж при 

використанні розрядних імпульсів більшої тривалості. При цьому, як 

встановлено Вальтером та Інге, час затримки пробою рідини становить 10–8 с 

[8]. Таким чином, імпульсний пробій рідини має не іонний а електронний 

характер. Як випливає з сказаного вище, а так само згідно [59], теорія 

Таунсенда непридатна в чистому вигляді для опису цих явищ. 

Поглибленню розуміння процесів пробою рідких середовищ та 

істотному розширенню меж експериментальних досліджень починаючи з 60-х 

років XX століття сприяв розвиток високочастотної електровимірювальної і 

швидкісної фотореєструючої техніки, вдосконалення високовольтних 

генераторів, які дозволяють формувати імпульси наносекундної тривалості, 

технологій очищення, дегазації і контролю параметрів рідин [31]. 

Фізичні процеси формування і розвитку плазмових каналів при трива-

лості імпульсів, яка лежить у мікросекунднму і субмікросекундному діапазоні, 

джерела вільних носіїв заряду, вплив електропровідності і домішок на 

імпульсний пробій рідин детально описаний в [59]. При цьому при збільшенні 

електропровідності рідини (понад 10-2 См/м) і часу впливу напруги (понад 

10 мкс) збільшується ймовірність утворення газових бульбашок, переважно у 

поверхні електродів, в результаті скипання рідини або електролізу при 



17 

 

протіканні порівняно малих іонних струмів або ж розкладання її молекул 

внаслідок бомбардування електронами. У зазначених умовах пробій 

обумовлюється розвитком іонізації в газовому середовищі, яка має більший 

опір ніж рідина [59]. Характерною особливістю вказаного виду пробою є 

наявність часу запізнення, який необхідний для утворення газової бульбашки 

достатніх розмірів. 

В умовах, коли енергії, яка виділяється в результаті спрямованого руху 

іонів, не достатньо для утворення газових бульбашок необхідних розмірів, 

пробій обумовлюється розвитком іонізації в об'ємі рідини або на границі метал 

– рідина. Згідно [59] такий вид пробою названий електричним. При 

електричному пробої рідин з високою діелектричної проникністю, наприклад 

води або спирту, в умовах коли напруженість однорідного електричного поля, 

яке прикладене до них, не перевищує 107 В/м та відносно малих відстанях між 

електродами, спостерігається ефект полярності, що полягає в більш високій 

ймовірності розвитку плазмових каналів в анодній, а не в катодній області. Це 

пояснюється збільшенням напруженості електричного поля в анодної області. 

Таке збільшення виникає через те, що переміщення електронів, що володіють 

більшою рухливістю, ніж іони, у напрямку до анода більше, ніж позитивних 

іонів до катода [59]. Використання рідин з великою діелектричною проник-

ністю знижує роботу виходу електронів з металу, і таким чином, сприяє збіль-

шенню їх концентрації. 

Формування плазмових факелів біля поверхні електродів викликає їх 

ерозію навіть при наносекундних тривалостях імпульсів не залежно від їх 

полярності та форми електродів, як випливає з аналізу їх стану виконаного в 

[59]. Тривалий вплив такої ерозії сприяє округленню вістря електродів та 

утворенню кратерів на плоских поверхнях. В [59] показано що ерозія електро-

дів виникає через: 1) відрив металу електродів в сильних полях 

пондермоторнимі силами, 2) їх електрохімічного травлення [96], 3) вибуху 

електродів в результаті джоулева розігріву локальних областей імпульсним 

струмом, що протікає [38]. 
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При цьому, як було встановлено в [59] при використанні імпульсів 

напруги квазіпрямокутної форми тривалістю не більше 500 нс основний вплив 

на електричну міцність води та гексану має матеріал анода і при зменшенні 

його питомої теплоти сублімації і випаровування спостерігається тенденція її 

зменшення. Слід зазначити, що зміна в широких межах термодинамічних 

властивостей матеріалу електродів незначно впливає на електричну міцність 

вказаних рідин. Таким чином, результати експериментів підтверджують 

теплову природу руйнування електродів і вказують на важливу роль продуктів 

їх ерозії, що надходять в плазму при пробої рідин. Це пов'язано з тим, що пари і 

мікрочастинки металу мають малі в порівнянні з рідиною потенціали іонізації, 

збільшують її електропровідність і полегшують пробій. 

Дослідження впливу тривалості імпульсів на характер пробою рідини [39, 

59, 31] показали, що за мікросекундної тривалості імпульсу та при довгих 

проміжках в рідині, також як і в газі, виникають лідери. При тривалості 

розрядних імпульсів, що не перевищує 100 нс замикання розрядного проміжку 

здійснюється тільки первинними каналами без виникнення лідерних процесів, 

оскільки прогрів рідини і утворення лідера відбувається за час, який становить 

10–7 с. Різноманіття і складність процесів розряду навіть в спектрально чистих 

рідинах не дозволяють на сьогоднішній день створити єдину теорію їх пробою, 

що включає опис розвитку всіх фаз розряду в часі і просторі [59, 31]. 

Концентрація часток металів, які утворилися внаслідок електричної 

ерозії поверхні металевих гранул та електродів, становить більше ніж 0,1 г/л, 

що істотно впливає навіть на імпульсну електричну міцність суспензій, як було 

встановлено в [12]. 

Концентрація часток металів, які утворилися внаслідок електричної 

ерозії поверхні металевих гранул та електродів, може становити більше ніж 0,1 

г/л, що істотно впливає навіть на імпульсну електричну міцність суспензій [12]. 

Такі суспензії є складними багатокомпонентними системами, що містять, як 

правило, полідисперсні ерозійні частки, їх агрегати, конгломерати, колоїдні 

структури і іони. У даних системах спостерігається виникнення заряду на 
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ерозійних частинках, їх поляризація і виникнення провідних містків між 

електродами. Слід зазначити, що швидкості переміщення даних частинок і їх 

агрегатів навіть в сильних полях малі, внаслідок чого, дисперсну фазу суспензій 

можна вважати нерухомою навіть для імпульсів мілісекундної тривалості [59]. 

Складність структури таких систем, відсутність єдиної теорії їх пробою, а 

також різноманіття електрофізичних, електрохімічних, гідро-, газо- і 

термодинамічних процесів, що відбуваються в них при прикладенні до них 

електричних полів, істотно ускладнюють створення їх електротехнічних 

моделей і розрахунок перехідних процесів в них. 

 

1.2 Електричні моделі плазмоерозійних навантажень 

Велика кількість механізмів виникнення плазмових каналів та 

особливостей їх еволюції [27, 59, 74] призводить до появи різних видів 

математичних моделей, що описують перехідні електромагнітні процеси в 

таких середовищах. Найбільш поширеними з яких є нелінійні [25, 46, 74, 70, 72] 

та параметричні [34, 74, 108]. Кожний з цих видів моделей відображає лише 

певні особливості перехідних процесів у таких середовищах, а не процеси в 

цілому, що недостатньо повно висвітлено у науковій літературі. 

Найменш вивченим і найбільш складним елементом таких моделей є опір 

плазмоерозійного навантаження, точність представлення якого визначає 

адекватність моделі перехідного процесу в таких колах, а отже, і точність 

визначення параметрів розрядних імпульсів і прогнозу властивостей 

плазмоерозійних частинок металів і сплавів, одержуваних в розглянутих 

режимах. Опір плазмоерозійного навантаження носить складний нелінійно-

параметричний характер і схильний до значних стохастичних змін в результаті 

виникнення, міграції та зникнення плазмових каналів як в межах одного 

імпульсу струму, так і від імпульсу до імпульсу [34, 69, 70, 72]. Врахування всіх 

цих особливостей суттєво ускладнює побудову адекватних електротехнічних 

моделей опору кіл з плазмоерозійним навантаженням 
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При моделюванні опору плазмоерозійних навантажень на різних етапах 

розвитку теорії електромагнітних процесів в них приймалися певні спрощення. 

Найбільш простою моделлю такого навантаження, яка використовувалась на 

ранніх етапах її вивчення, є представлення його опору константою, наприклад, 

середнім за час тривалості τ імпульсу струму i(t) при напрузі на навантаженні 

u(t) значенням ( ) ( ) ( )∫∫=
ττ
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 [83, 72, 69]. Такий підхід приводив до 

опису перехідного процесу в колах, що розглядаються, за допомогою лінійних 

диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами, розв’язок якого відомий. 

Дана модель мала достатню точність для опису енергетичних процесів в колі, 

проте похибка визначення динамічних параметрів імпульсів, особливо в кінці 

аперіодичного розряду конденсатора на плазмоероійне навантаження була 

занадто високою. 

Подальшим розвитком такого підходу стало врахування збільшення 

середнього опору навантаження в кінці імпульсу, що викликано зникненням 

частини плазмових каналів. В [72, 69] дана зміна відображена 

сходинкоподібною функцією, значення ділянок якої відповідають середнім 

значенням опору навантаження на основній частині тривалості і в кінці 

імпульсу. При цьому підході опис перехідного процесу протягом основної 

частини тривалості імпульсу здійснювалося так само, як і в попередньому 

випадку, а процеси протягом кінцевої частини імпульсу (після стрибкоподібної 

зміни опору навантаження) описувалися тим же диференціальним рівнянням, 

але з іншими значеннями коефіцієнтів і при ненульових початкових умовах. 

Цей підхід використовувався в [72] тільки для аналізу енергетичних 

характеристик імпульсів, а похибка визначення динамічних параметрів не 

оцінювалася 

Опір занурених у воду двох контактуючих алюмінієвих гранул з 

плазмовим каналом між ними в [85, 74, 108, 69] було представлено сумою 
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омічних опорів гранул, опорів розтікання струму від кругового контакту в 

обсязі гранули та опору плазмового каналу. З урахуванням узгодження 

результатів розрахунків з експериментальними даними вибиралися значення 

температури, тиску і концентрації носіїв заряду в плазмі, а також радіуса і 

довжини її каналу. При проведенні розрахунків передбачалося, що радіус 

плазмового каналу монотонно збільшується з плином часу, температура і тиск в 

каналі змінюються в часі, в результаті чого опір навантаження також 

змінювалося з плином часу. Розрахунки проводилися чисельними методами для 

одного значення параметрів кола при одних початкових умовах. При 

зіставленні наведених в [85, 74, 108] експериментальних даних і результатів 

розрахунків похибки склали: 60% – при визначенні часу досягнення струмом 

свого максимуму, 32% при визначенні тривалості розрядного імпульсу, 75% – 

при визначенні значення опору в кінці імпульсу струму. При цьому амплітудні 

значення струму і потужності імпульсу розраховувались з достатньою для 

інженерних розрахунків точністю. 

Використання аналогічних підходів в [74, 108] дозволило розрахувати не 

тільки перехідний процес в колі, а й вирішити термо-, гідро- і електродинамічні 

задачі для випадку двох гранул. У моделі, яка запропонована в [74, 108], 

омічний опір гранул залежав від струму, що протікає в них, а опір плазмового 

каналу – від часу. 

Нелінійна модель опору зануреного в воду шару гранул алюмінію з 

плазмовими каналами між ними на основі експоненціальної функції була 

запропонована в [46, 69] для одного з режимів з фіксованими параметрами кола 

і початковими умовами, які описані раніше в [83, 69]. Це дозволило 

розрахувати чисельними методами перехідний процес в вихідному колі 

генератора розрядних імпульсів, навантаженням якого є не дві гранули з 

плазмовим каналом між ними, а їх шар. Середнє значення модулів відносних 

похибок експериментального jR  та розрахованого 
jAR  за даними [46] значень 

опору шару гранул протягом всього імпульсу струму по точкам 
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1,δ  склало 45% [25, 69]. При знаходженні 

оптимальних значень коефіцієнтів апроксимуючої функції, запропонованої в 

[46, 69], за методикою, описаною в [25, 70], дану похибку вдалося зменшити до 

16%. В [86] була вдосконалена модель [46, 69] введенням коефіцієнта, що 

визначає залежність опору навантаження від швидкості зміни струму, наведено 

чисельний розрахунок перехідного процесу в колі з таким навантаженням, 

проте похибки моделі і розрахунків не були оцінені. 

Для апроксимації даної залежності в [25, 69] були розглянуті 15 різних 

функцій і показано, що при використанні функцій на основі показових зі 

ступенем – 1 розглянута похибка може бути зменшена до 6%. При цьому 

пояснений фізичний зміст коефіцієнтів даних функцій як параметрів схеми 

заміщення фізичної моделі шару гранул, що занурено в робочу рідину, з 

плазмовими каналами між ними [30, 69]. В одній з розглянутих в [25] функцій 

було вперше враховано лінеаризований опір робочої рідини, що принципово 

дозволило оцінити електрохімічну дію струму розрядних імпульсів, що вкрай 

важливе при оптимізації технологічних процесів отримання стійких до 

седиментації гідрозолей біологічно активних металів [41, 69, 78]. Слід 

зауважити, що нелінійна модель опору плазмоерозіонной навантаження не 

враховує його параметричних властивостей, тому отримані значення похибки є 

малим для таких об'єктів.  

Подальшим розвитком нелінійної моделі опору шару металевих гранул, 

які занурено в воду, з плазмовими каналами між ними на основі показових 

функцій зі ступенем – 1 стало її уточнення для широких діапазонів зміни 

напруги і тривалості розрядних імпульсів [69, 70]. У запропонованій в [70] 

моделі була врахована залежність середніх розмірів ерозійних сегментів гранул 

[30, 69] від амплітуди напруги імпульсів, що дозволило розрахувати з 

урахуванням скін-ефекту залежності від напруги і частоти імпульсів активного 

опору і індуктивності гранул різних металів, а також активного опору і ємності 

зон, заповнених робочою рідиною. При розрахунку електричних параметрів 
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робочої рідини на прикладі водопровідної води враховувалися залежності від 

температури та від напруженості і частоти прикладеного електричного поля її 

питомої електричного опору, а також дійсної і уявної складових відносної 

діелектричної проникності [24, 69, 109], що значно підвищило точність 

розрахунків [30, 69] були отримані залежності коефіцієнтів функції, що 

апроксимує опір плазмоерозіного навантаження, від поточних і амплітудних 

значень напруги на ньому з урахуванням його частоти і середньої температури 

робочої рідини і гранул. Були знайдені функції, що апроксимують залежність 

цих коефіцієнтів від амплітуди напруги розрядних імпульсів Um в діапазоні від 

40 В, що відповідає мінімальній напрузі виникнення плазмових каналів в шарі 

гранул, до 390 В, що відповідає виникненню розвинених іскрових каналів між 

усіма послідовно з'єднаними гранулами шару [70]. При цьому відносна похибка 

апроксимації залежності опору плазмоерозійного навантаження від 

імпульсного струму, що протікає в ньому, в рамках кожного імпульсу склала 

від 1,2% для Um = 40 В, де параметричні властивості опору проявляються слабо, 

до 14% при Um = 330 В, де ці властивості проявляються сильніше [70]. Якщо 

оптимальні значення коефіцієнтів вказаної функції не знаходити для кожної 

амплітуди напруги імпульсів, а використовувати у всьому діапазоні зміни Um їх 

значення, знайдені для його центральної частині, то на краях діапазону зміни 

Um відносна похибка апроксимації може зростати до 150%, що неприпустимо 

[70]. 

Параметрична модель опору шару гранул, який занурено в робочу рідину, 

з плазмовими каналами між ними вперше запропонована в [34]. Для 

апроксимації першої моди експериментальних залежностей були запропоновані 

функції на основі експоненційних. Похибка апроксимації даної залежності при 

цьому склала менше ніж 4% [34, 74]. 

Параметричні моделі опору плазмоерозійних навантажень [74, 108] 

мають ряд переваг над нелінійними[46, 70, 75]. По-перше, параметричні моделі 

дозволяють адекватно описувати залежності опору від часу не тільки 

несиметричні відносно вертикальної лінії, проведеної через точку з найменшим 
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значенням опору, а і багатомодальні. По-друге, похибка апроксимації 

параметричних залежностей опору плазмоерозійного навантаження 

аналітичними функціями, як правило в 2–3 рази менша, ніж нелінійних [74]. 

По-третє, процеси переходу потенціальної енергії електричного поля в 

кінетичну енергію вільних носіїв заряду в процесі формування електронних 

лавин і стримерів [48, 59, 75], а також перехід кінетичної енергії носіїв заряду в 

потенціальну енергію плазми [58, 75] і її перехід в теплову енергію середовища, 

описуються параметричними залежностями. 

Недоліками параметричних моделей, порівняно з нелінійними, є 

залежність їх коефіцієнтів не тільки від початкових умов на реактивних 

елементах кіл, до яких вони входять, а і від їх основних параметрів – ємності та 

індуктивності [74, 75]. Раніше були розроблені параметричні моделі опору 

плазмоерозійного навантаження, адекватність яких оцінювалась лише для 

одного значення початкових умов на реактивних елементах розрядного контуру 

генератора з таким навантаженням [74, 75, 108].  

Найбільш точними є нелінійно-параметричні моделі опору таких 

навантажень, які враховують як нелінійні так і параметричні його властивості. 

Проте через велику складність такі моделі не набули широкого використання.  

 

1.3 Особливості розрахунку та аналізу перехідних процесів у колах з 

плазмоерозійним навантаженням 

Вибір оптимальних алгоритмів керування технологічними процесами 

отримання гідрозолей біологічно активних металів [29, 47], очищення та 

знезараження поверхневих і стічних вод [26] і стабілізація їх параметрів 

неможливі без розрахунку перехідних процесів в колах з вказаним 

навантаженням, оскільки це дозволяє визначити залежності від часу та від 

початкових умов основних параметрів імпульсів, що визначають режими 

зазначених технологічних процесів [25, 34, 70, 72, 85] не тільки в рамках 

технічно реалізованих на конкретному обладнанні режимів, але й за їх межами. 
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На рис.1.1 наведена схема заміщення вихідного кола генератора 

розрядних імпульсів з гетерогенним плазмоерозійним навантаженням для 

широкого діапазону зміни напруги імпульсів та частоти їх слідування, яка 

запропонована у [66]. Позначення на вказаному рисунку наступні: С – ємність 

накопичувача енергії генератора імпульсів; – пL  індуктивність сполучних 

кабелів; RГ – нелінійно-параметрична активна складова опору шару гранул з 

струмопровідними каналами між ними; LГ – ліанеризована індуктивність шару; 

RF – нелінійний опір рідини, яка оточує гранули; CF – ліанеризована ємність 

рідини. Опір резистора, який шунтує навантаження тиристорного генератора 

імпульсів, для забезпечення нульових початкових умов на накопичувачі енергії 

в кожному циклі його заряду незалежно від стану навантаження, на рис. 1.1 

позначено RШ. Вихідний струм генератора позначений i, загальний струм 

навантаження – iН, струм у гранулі – iГ, струм через активний опір рідини – iF, 

струм через реактивний опір рідини – iCF, струм шунта – iШ. 

При незмінній конфігурації плазмових каналів між гранулами та елемен-

тів шару, які оточують його, параметри LГ та CF можна вважати лінійними. 

 
Рис. 1.1. Схема вихідного контуру генератора 

розрядних імпульсів з плазмоерозійним 
навантаженням  

 

Такі умови спостерігаються після попередньої плазмоерозійної обробки 

поверхні гранул протягом 1-3 хвилин, що виконується в переважній більшості 
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технологічних режимів. Активний опір рідини FR  в загальному випадку є 

нелінійним. Для води, яка є робочою рідиною в багатьох технологічних 

процесах [24, 41, 93, 66], істотна нелінійність її опору спостерігається лише при 

низьких значеннях прикладеної напруги в розглянутих розрядних камерах (до 

50 В для водопровідної і до 150 В для дистильованої), а при більш високій 

напрузі її опір умовно можна вважати лінійним [24, 66]. Активний опір шару 

гранул з плазмовими каналами між ними RГ в загальному випадку є нелінійно-

параметричним.  

Як було вказано в [66, 69], знаходження розв’язку диференціального 

рівняння, яке описує перехідні процеси в колі з плазмоерозійним 

навантаженням, схема заміщення якого представлена на рис.1.1, при 

використанні залежностей RГ та RF від uН, є вкрай складним. В [66] для його 

рішення запропоновано переписати його відносно залежної змінної гi . Тоді 

струми у гілках схеми рис.1.1 вираженні відносно вказаної залежної змінної 

будуть мати вигляд [66, 6]: 
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Враховуючи (1.2)–(1.5) рівняння, що описує перехідні процеси у 

плазмоерозійних навантаженнях буде мати вид [66]:  
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При одночасному врахуванні як нелінійних так і параметричних 

особливостей RГ коефіцієнти рівняння (1.6) є функціями від декількох змінних 

(струму через плазмові канали та часу). Знаходження аналітичного розв’язку 

такого рівняння є вкрай складним [66]. Врахування тільки або нелінійної, або 

параметричної залежності RГ, як запропоновано в [25, 66] дозволяє знаходити 

розв’язок (1.6) лише за певних умов[66]. Виходячи з вище сказаного доцільним 

є виконання чисельного розрахунку перехідних процесів за допомогою 

сучасних пакетів прикладних програм. 

У [9] було досліджено вплив тривалостей розрядних імпульсів на розміри 

та структурно-фазовий склад часток заліза при обробці шару металевих гранул 

за допомогою методу іскрової ерозії. При цьому у лабораторній установці 

використовувався генератор розрядних імпульсів з повністю керованими 

ключами – біполярними транзисторами з ізольованим затвором (БТІЗ). Це 

дозволило обмежити тривалість розрядного імпульсу напруги десятками 

мікросекунд, та отримати ерозійні частки заліза субмікронних розмірів з 

вузьким розподілом по дисперсності [9]. Однак при створенні відомих на 

сьогоднішній день моделей вихідних кіл генераторів з плазмоерозійним 

навантаженням у спеціалізованих програмних пакетах [26, 25, 29, 34, 69, 72, 85] 

не враховувалася можливість примусового обмеження тривалості розрядного 

імпульсу. Крім того розрахунки перехідних процесів у плазмоерозійному 

навантаженні з їх використанням проводились для всієї тривалості розрядних 
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імпульсів, яка могла досягати сотень мікросекунд. Це суттєво ускладнює вибір 

найбільш оптимальних режимів отримання ерозійних частинок металів 

субмікронних розмірів, які утворюються в процесі плазмоерозійної обробки. 

Таким чином, для вибору найбільш оптимальних режимів отримання 

плазмоерозійних частинок металів субмікронних розмірів необхідне 

удосконалення вказаних моделей та уточнення моделей плазмоерозійного 

навантаження, що дозволить підвищити точність розрахунку перехідних та 

енергетичних процесів в колах з ними при обмеженні тривалості розрядних 

імпульсів. 

 

1.4 Висновки до розділу 1 

1. 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. 

2. На сьогоднішній день відомі нелінійні 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 керованим 

ключем, але розрахунки таких процесів для випадку повністю керованого 

ключа, комутація якого обмежує тривалість імпульсів, не проводились. 

3. Відомі на теперішній час параметричні моделі плазмоерозійного 

навантаження добре зарекомендували себе при розрахунку перехідних процесів 

у вихідних колах генераторів розрядних імпульсів з неповністю керованими 

ключами, тривалість яких складає сотні мікросекунд. Але для підвищення 

точності розрахунків перехідних процесів меншої тривалості потрібен 

подальший розвиток та уточнення таких моделей. 

4. Для підвищення зручності використання відомих параметричних 

моделей плазмоерозійного навантаження та аналітичних моделей перехідних 
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процесів у колах з ними доцільно створення моделей таких кіл у спеціалізо-

ваних програмних пакетах, що дозволяють розраховувати перехідні процеси. 

 

Посилання: [2], [6], [8 – 12], [24 – 29], [30], [31],[34], [38], [39], [41], [44-

48], [53], [55], [58], [59], [66], [67], [69], [70], [72], [74] [75], [78], [83], [85], [86], 

[91] [93], [96], [101], [108], [109] див. список використаних джерел стор 167 – 

179. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У КОЛАХ З ПЛАЗМОЕРОЗІЙНИМ 

НАВАНТАЖЕННЯМ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НЕЛІНІЙНОЇ МОДЕЛІ 

ЙОГО ОПОРУ ТА ПРИМУСОВМУ ОБМЕЖЕННІ ТРИВАЛОСТІ 

РОЗРЯДНИХ ІМПУЛЬСІВ 

2.1 Нелінійна модель опору плазмоерозійного навантаження 

В роботі [25] було показано що, одним з найкращих наближень залежнос-

ті еквівалентного опору гранульованого струмопровідного середовища R(i) від 

струму, який протікає в ньому, є функція на основі степеневої із степенем -1:  

     FF RiERiERRiR   1

11

1

11 (2.1) 

де: R1 – лінійний активний опір середовища, що обумовлений омічним 

опором металевих гранул та лінійною складовою перехідних опорів контактів;  

E1 – електрорушійна сила (ЕРС) еквівалентного джерела, що включено 

назустріч протіканню струму та моделює падіння напруги на нелінійній складо-

вій опору плазмових каналів в шарі гранул;  

RF – лінеаризований опір робочої рідини, в якій знаходяться металеві 

гранули, що включений паралельно основній гілці протікання струму. 

Використання функції (2.1) для апроксимації вказаної залежності дозво-

лило зменшити значення середньої суми модулів відносних похибок експеримен-

тального і наближеного значень до 7,83% [25] порівняно з 45,46% при викорис-

танні експоненціальної функції [46]. Створена на основі наведеної функції, 

еквівалентна схема заміщення опору шару гранул та шару рідини над ним наве-

дена на рис. 2.1 [24, 69, 107]. Ідеальні діоди VD1 і VD2 на рис. 2.1 відобража-

ють виконання операції взяття модуля яка необхідна для реалізації індиферент-

ності моделі до напрямку протікання струму [24, 25].  
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Оптимальні значення коефіцієнтів функції (2.1) знаходилися за допомо-

гою модуля Solver програмного пакету Excel за наступними критеріями [63]: 

1) мінімального значення відносного стан-

дартного відхилення оцінки експериментальних і 

апроксимованих значень:  

 

 

 

 

 

де: jy – експериментальні значення; 

jAy  – апроксимовані значення; 

 Ayy,  – середньоквадратичне відхилення експериментальних і 

апроксимованих значень; 

 xM  – математичне сподівання експериментальних значень; 

N – кількість значень в діапазоні, що розглядається. 

 

2) мінімального значення середньої суми модулів відносних похибок 

експериментального і апроксимованого значень в масиві даних, що 

розглядаються: 

 

     



  



N

j
jAjA yyy

N
yy

j
1

1
min,min  ,  (2.3)

 

3) мінімального значення інтегрального параметра нев’язки апроксимації: 

 

        22 AAA yyyyyy ,,min,min   .  (2.4)

Слід зазначити, що розрахунки проводились для кожного з досліджених 

 

Рис. 2.1. Схема заміщення 
опору шару гранул. 
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режимів, за методикою пошуку оптимальних значень коефіцієнтів, що була 

запропонована в [25]. Для уникнення нескінченної кількості комбінацій значень 

коефіцієнтів апроксимуючої функції, які забезпечують гарний збіг даних експе-

рименту і їх математичного наближення [70], по-перше, були знайдені нульові 

наближення значень коефіцієнтів функції в результаті вирішення системи рів-

нянь, складених для характерних точок досліджуваних залежностей (межі діа-

пазону, локальні екстремуми і інфімуми), число яких дорівнювало числу коефі-

цієнтів, значення котрих необхідно знайти. По-друге, відповідно до фізичного 

змісту коефіцієнтів апроксимуючої функції і на підставі даних, отриманих 

експериментальним шляхом та із аналізу літературних джерел були накладені 

обмеження на діапазон їх змін [70]. Таким чином були сформовані області 

допустимих значень для кожного з коефіцієнтів апроксимуючої функції (2.1). 

Для уникнення ситуації, коли одному і тому самому значенню струму 

відповідають різні значення опору на передньому та задньому фронтах імпуль-

су в якості вихідних даних для їх розрахунку використовувалися значення 

напруги на навантаженні і струму в ньому тільки на задньому фронті імпульсу 

струму [70]. Мінімально можливим значенням коефіцієнта E1 формули (2.1) 

вибрано мінімально теоретично можливе значення напруги виникнення плаз-

мового каналу в системі алюмінієвий анод – вода – бульбашка водню – катод 

E1min=15,24 В, яке визначається як сума потенціалу іонізації атома водню 

13,54 В і електродного потенціалу Al|Al3+ який дорівнює 1,7 В [55]. Максималь-

но можливим значенням вказаного коефіцієнта вибрано амплітудне значення 

напруги імпульсу Um. Додатково накладалась умова, що значення E1 для більш 

високої амплітуди напруги не може бути менше, ніж значення E1 для більш 

низької амплітуди. Діапазон зміни значення коефіцієнта R1 формули (2.1) було 

обмежено від 0,1 до 45 Ом виходячи з аналізу даних приведених в [25, 78, 83]. 

Розрахунок коефіцієнта RF функції (2.1) виконувався наступним чином. 

По-перше при його знаходженні, враховувалася залежність питомого електрич-

ного опору робочої рідини F  від миттєвих значень напруги на електродах u,  
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отримана в результаті апроксимації даних [24, 107] функцією: 

  Fa
FFF uu 10   , (2.5)

де 0F  – коефіцієнт апроксимуючої функції, який має фізичний зміст 

питомого опору при великих значеннях прикладеної напруги, але таких що не 

призводять до електричного пробою або випаровуванні рідини, Ом·м; 

1F  – коефіцієнт апроксимуючої функції, який має фізичний зміст 

приросту питомого електричного опору при напрузі 1 В порівняно з його 

значенням при високих напругах , Fa ВмОм  ;  

F  – коефіцієнт апроксимуючої функції. 

Значення коефіцієнтів (2.5), знайдені за критерієм   FAF  ,min 2  (2.4), 

для водопровідної води з температурою 23 ОС становлять: 0F =25,32 Ом·м; 

1F =14,79 Fa ВмОм  ; F =0,7189. При цьому значення середньої суми моду-

лів відносних похибок експериментального і наближеного значень 

  FAF  ,min  (2.3) не перевищила 1,1%.

По-друге, враховувалася форма заповненого водою простору між 

електродами та між гранулами [30]. Для цього весь об’єм, заповнений водою, 

було розділено на дві частини. Перша частина об’єму між електродами поверх 

шару сферичних гранул радіусом r являла собою прямокутний паралелепіпед, з 

відстанню між пласкими електродами: lL=0,056 м, їх шириною bL=0,022 м, і 

висотою hF =0,028 м. Опір води, що заповнює його, обчислювався наступним 

чином. Вважалося, що впродовж одного імпульсу питомий електричний опір 

води F  залишався незмінним і розраховувався для кожного значення амплітуд 

напруги Um відповідно до даних, які були отримані при вимірах на постійному 

струмі [24, 70] з екстраполяцією, тобто    UU FDCmF   . Таким чином опір  
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вказаної частини об’єму рідини можна визначити як: 

    FEENFDCFL luuR b  ⋅h   1 . (2.6)

Друга частина об’єму, заповненого водою складалася з  rlIntm LS   з'єд-

наних послідовно вздовж напрямку струму і    rhIntrbIntn LLP 22   з'єднаних 

паралельно елементарних об’ємів води, які оточують напівсферу металічної 

гранули. Кожен з них, як вказано в [30], був обмежений бічними поверхнями 

коаксіальних циліндрів, з одного торця – поверхнею напівсфери з відсутнім 

ерозійним сегментом з радіусом основи r1 і висотою h, а з іншого – площиною. 

Радіус зовнішнього циліндра дорівнює радіусу гранули r, а радіус внутрішнього 

– радіусу основи ерозійного сегмента r1. Опір елементарного об’єму рідини

такої форми, з урахуванням [30] і даних [24, 107] може бути розрахований

наступним чином:

  







 1ln22 r

h

h

r
ruR FSFL  . 

(2.7)

На практиці висоту ерозійного сегмента h виміряти складно. Для цього 

необхідно зробити шліф гранули в площині паралельній основному напрямку 

протікання струму в ерозійній лунці. Виходячи з даних наведених в [30] висоту 

ерозійного сегмента h легко розрахувати, знаючи радіус його основи r1 і радіус 

гранули r, за наступною формулою: 

2
1

2 rrrh  . (2.8)

Для кожного з дев'яти досліджених режимів плазмоерозійної обробки по-

верхні алюмінієвих гранул, які відрізнялися амплітудою напруги імпульсів, в 

описаних вище умовах [25, 83] під оптичним мікроскопом були визначені діа-

метри п'яти ерозійних лунок. За цим даними у роботі [70] знайдена експери-
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менттальна залежність середнього за п'ятьма значеннями розміру радіуса 

основи ерозійних сегментів від амплітуди напруги розрядних імпульсів, яка у 

першому наближенні може бути апроксимована лінійною функцією: mr Ukr 1 , 

де kr – коефіцієнт апроксимуючої функції, який отримано експериментально. 

При цьому діапазон амплітуд напруг імпульсів, за яких не виникають плазмові 

канали (в нашому випадку до 40 В) лежить поза межами області допустимих 

значень аргументу зазначеної функції. Значення емпіричного коефіцієнту rk , 

знайдене за критерієм   Arr 112 ,min   (2.3), в даному конкретному випадку склало 

610051,2   м/В. Залежність висоти ерозійного сегмента від амплітуди напруги 

імпульсів, розрахована на підставі вказаної апроксимації, позначена штриховою 

лінією на рис. 2.2. На вказаному графіку порожнистими колами позначена 

залежність радіусу ерозійної лунки від амплітуди напруги на навантаженні, яка 

отримана експериментально, а суцільною лінією – її апроксимація [70]. 

Остаточно, з урахуванням зазначеного вище, опір води, яка знаходиться в 

об’ємі між гранулами RFL2 може бути визначений за формулою: 
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Вказана залежність представлена на рис.2.3 точками. В загальному випад-

ку вона є нелінійно-параметричною, оскільки розмір h залежить не тільки від 

величини прикладеної напруги, але і від тривалості її дії, тобто від енергії, що 

виділилася в приконтактній зоні гранули, яка призводить до виникнення на її 

поверхні ерозійної лунки. Однак в разі однакової тривалості імпульсів напруги і 

струму при їх незмінній формі з деякими припущеннями можна вважати, що 

розміри ерозійної лунки, які визначають розмір еквівалентного ерозійного 

сегмента, залежать тільки від прикладеної напруги. Таким чином, вказану 

залежність опору від миттєвого і амплітудного значень напруги можна звести 

до нелінійної. 
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Рис. 2.2. Залежності середнього 
радіусу основи і висоти ерозійного 
сегмента гранул Al від амплітуди 
напруги розрядних імпульсів 

Рис. 2.3. Залежність опору шарів 
рідини між електродами від 

прикладеної напруги 
 

 

Штриховою лінією на рис. 2.3 наведено залежність від миттєвого значен-

ня напруги опру води, яка знаходиться над шаром гранул RFL1, розраховану за 

формулою (2.6), а суцільною лінією – залежність від прикладеної напруги екві-

валентного опору обох з’єднаних паралельно частин об’єму, що заповнено во-

дою           uRuRuRuRuR FLFLFLFLFГ 21214  . Слід зауважити, що цей вираз 

справедливий для імпульсів значення амплітуди напруги для яких перевищує 

40 В, оскільки при цьому виникають наскрізні канали провідності між гранула-

ми від електрода до електрода. У протилежному випадку загальний опір всієї 

рідини визначається за формулою (2.6). Розраховані за формулою (2.9) значен-

ня опору всієї рідини при амплітуді напруги імпульсів до 40 В на порядок мен-

ше значень, розрахованих за (2.6), оскільки (2.9) використовується лише за на-

явності наскрізних каналів провідності між електродами. При цьому в порів-

нянні з використанням формули (2.6) для даного діапазону амплітуд напруг 

значення середньої для всього імпульсу суми модулів відносних похибок 

експериментального і апроксимованого значень еквівалентного опору ГСПС 

 ARR,  (2.3) зростає на 2%[70, 25]. 

Як видно з рис. 2.3, опір RFL2 збільшується з збільшенням напруги, крім 

того, він на порядок менший, ніж RFL1, тому є визначальним при їх паралель-
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ному з'єднанні. Ось чому опір всього шару води збільшується зі збільшенням 

напруги, в той час як її питомий опір спадає.  

2.2 Simulink модель розрядно-імпульсної системи з нелінійним 

плазмоерозійним навантаженням 

На основі наведеної вище математичної моделі плазмоерозійного наван-

таження та фізичної моделі гранульованого струмопровідного середовища, що 

описана в [30], була створена Simulink-модель вихідного кола генератора роз-

рядних імпульсів з повністю керованим ключем і таким навантаженням, графіч-

не зображення якої показано на рис 2.4. Для її побудови використовувалися 

наступні стандартні блоки бібліотек Simulink та SimPowerSystems. 

За допомогою ідеального конденсатора моделюється робочий конденса-

тор генератора імпульсів, позначений C на рис. 2.4. Сумарний активний опір 

замкнутого розрядного ключа і з'єднувальних проводів моделюється за допомо-

гою активного лінійного опору позначеного Rw. Ідеальна котушка індуктивнос-

ті, позначена Lw, моделює індуктивність з'єднувальних проводів і замкненого 

ключа. Опір резистора, який шунтує, навантаження, моделюється за допомогою 

активного лінійного опору, позначеного Rshunt на схемі рис. 2.4.  

Повний опір шару металевих гранул з плазмовими каналами між ними, 

моделюється наступним чином. Активний лінійний опір позначений на схемі R1

моделює лінійну складову опору плазмових каналів та металевих гранул. Дже-

рело проти-ЕРС E1 R-E-схеми заміщення гранульованого струмопровідного 

середовища, що представлена на рис. 2.1, моделюється за допомогою керовано-

го джерела напруги, позначеного на схемі CVS Spark , та модулем задання 

функції керування ним, який позначено f(u) E1. Вказана група елементів моде-

лює падіння напруги на нелінійній складовій опору плазмових каналів. 

Аналогічно схеми заміщення нелінійних опорів шарів робочої рідини 

RFL1(u) (2.6) і RFL2(u, Um) (2.9) на рис. 2.4 представлені керованими джерелами 

напруги CVS FL1 та CVS FL2 відповідно, кожний з яких з'єднаний послідовно 

зі своїм резистором RFL01 і RFL02, які моделюють лінійну частину опорів вказаних 



38 

 

шарів. Модулі визначення функції керування цими джерелами позначені 

RFL1(u) і RFL2(u) відповідно [69]. 

 

Рис. 2.4. Simulink – модель вихідного кола генератора розрядних 
імпульсів з плазмерозійним навантаженням 

 
 

Ідеальна котушка індуктивності та ідеальний конденсатор, позначені на 

схемі рис. 2.4 LS та CS, використовуються для моделювання реактивних опорів 

гранул та робочої рідини відповідно. Значення вказаних індуктивності та єм-

ності розраховуються за методикою яка представлена в [30] з урахуванням 
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впливу на діелектричну проникність робочої рідини її температури а також 

напруженості та частоти прикладеного електромагнітного поля, як зазначено в 

[24, 109]. 

Для подання залежностей величин, що моделюються від часу в таблич-

ному вигляді на рис. 2.4 використовуються стандартні блоки ToWorkspace 

бібліотеки Simulink/Sinks з наступними позначеннями: u, i, P, W, R – напруги 

на навантаженні, струму, потужності та енергії в ньому, а також його опору 

відповідно; iF, iF1, iF2, iS, iCS, iSh, iS_Div_iSh – сумарного струму у рідині, 

струму у рідині, що заповнює зону 1 та зону 2, струму плазмових каналів, 

струму ємності CS, струму шунта і відношення струму плазмових каналів до 

струму шунта відповідно; Qf, Qf1, Qf2, Qs, Qs_Div_Qf – зарядів, які пройшли 

через всю рідину, через рідину, що заповнює зону 1 та зону 2, через плазмові 

канали та відношення заряду, що пройшов через плазмові канали до заряду, що 

пройшов через всю рідину; du, di, dP, dR – похідних напруги на навантаженні, 

струму і потужності в ньому, а також його опору відповідно. Модулі, за 

допомогою яких здійснюються операції взяття похідних, позначені на схемі 

рис. 2.4 Der, інтегрування – Int, ділення – Div, множення – Pr [69]. 

Керування тривалістю розрядного імпульсу виконується за допомогою 

керованого вимикача, який позначено Breaker на схемі рис. 2.4. Сигнал управ-

ління для нього формується блоком Breaker Control на основі наперед заданого 

значення тривалості імпульсу[69]. 

Зазначена вище модель в рамках науково-дослідної роботи «Розробка 

теорії високоефективних перетворювальних пристроїв, що забезпечують 

електромагнітну сумісність джерел живлення та споживачів енергії в неста-

ціонарних режимах (Сігма-Ш3)» була впроваджена у відділі будови та 

властивостей твердих розчинів Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова 

НАН України. Відповідний акт впровадження наведений в Додатку Б. 
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2.3 Перевірка адекватності нелінійної моделі при зміні амплітуди 

навантаження в широких межах 

З метою оцінки адекватності запропонованої в параграфі 2.2 та [69] 

Simulink-моделі залежності напруги струму та опру плазмоерозійного наванта-

ження від часу, отримані з її використанням було порівняно з відповідними 

залежностями, які отримані експериментально. При цьому було розглянуто 

декілька варіантів вказаної моделі. У першому з них не враховувалися індук-

тивність  LS та ємність CS шару гранул, який занурено у робочу рідину. 

Вказаний варіант був призначений для розрахунків перехідних процесів, перш 

за все, при великих і середніх значеннях тривалості розрядних імпульсів [30, 

69]. У варіанті 2 запропонованої моделі реактивні елементи схеми заміщення 

плазмоерозійного навантаження LS і CS були враховані. Зазначений варіант 

моделі в порівнянні з варіантом 1 справедливий також і для діапазону малих 

значень тривалості розрядних імпульсів. У варіанті 3 запропонованої моделі 

також були враховані LS і CS, а також неодночасність досягнення максимумів 

імпульсами наруги на навантаженні та струму в ньому що виникає на практиці 

при великих значеннях розрядної напруги. Це дозволило забезпечити збіг у часі 

амплітудних значень розрахованого та отриманого в ході експерименту стру-

мів, за рахунок моделювання деякого відставання струму навантаження від 

напруги на ній, що обумовлено параметричними властивостями її опору. 

З використанням всіх вказаних варіантів моделі рис. 2.4 були розраховані 

перехідні процеси розряду конденсатора на плазмоерозійне навантаження. 

Моделювання проводилося для режимів, яким відповідають 9 значень ампліту-

ди напруги на навантаженні що послідовно збільшуються. Результати розра-

хунку залежностей від часу напруги на навантаженні та струму в ньому для 

значень амплітуди напруги на навантаженні що дорівнюють: Um=40, 110 та 

350 В приведені на рис. 2.5 та рис. 2.6 відповідно. Вказані значення амплітуд 

напруг на навантаженні вибрані для висвітлення основних фаз еволюції форм 

імпульсів напруг на плазмоерозійному навантаженні та струму в ньому, яка 

спостерігається при збільшенні їх амплітуд [70]. 
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Отримані з використанням варіанту 1 моделі залежності тут і надалі в 

підписах містять індекс М 1, варіанту 2 – індекс М 2, а варіанту 3– індекс М 3 

[69]. Отримані з використанням варіанту 1 моделі залежності від часу напруги 

на навантаженні позначені на рис. 2.5 суцільною лінією. Вказані залежності від 

часу, отримані з використанням моделі 2 позначені на рис. 2.5 точками. Залеж-

ності від часу напруги на навантаженні розраховані з використанням варіанту 3 

моделі позначені за допомогою штрихової лінії. Залежності від часу напруги, 

які отримані експериментально позначені на рис. 2.5 порожнистими колами. 
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Рис. 2.5. Залежності напруги на навантаженні від часу. 

 

Залежності від часу струму у навантаженні отримані з використанням 

варіанту 1 моделі позначені на рис. 2.6 штриховою лінією. Вказані залежності 

від часу, отримані з використанням моделі 2 позначені на рис. 2.6 суцільними 

трикутниками. Залежності від часу струму у навантаженні розраховані з вико-

ристанням варіанту 3 моделі в підписах на рис. 2.6 містять індекс М 3 та позна-

чені за допомогою штрих-пунктирної лінії. Залежності від часу струму, які 

отримані експериментально позначені на рис. 2.6 порожнистими трикутниками. 

Як випливає з даних наведених на рис. 2.5 та рис. 2.6 [69] при низьких 

(Um=40 В) та середніх (Um=110 В) значеннях амплітуди напруги розрядних ім-

пульсів результати, отримані з використанням варіанту 1 та варіанту 2 запропо-

нованої моделі мало відрізняються один від одного і демонструють хороший 

збіг з результатами, що отриманими в ході експерименту. При високих значен-
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нях амплітуди напруги розрядних імпульсів (Um=350 В) через нелінійні власти-

вості опору плазмоерозійного навантаження [25] їх тривалість істотно скорочу-

ється. Тому результати, які були отримані з використанням варіанту 2, вияви-

лись точніше результатів, які були отримані з використанням варіанту 1. Най-

точнішими при високих значеннях амплітуди напруги на навантаженні вияви-

лися результати, отримані за допомогою варіанту 3 вказаної моделі. Однак при 

низьких та середніх значеннях амплітуди напруги на навантаженні використан-

ня варіанту 3 не призводило до значного збільшення точності розрахунків. 
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Рис. 2.6. Залежності струму у навантаженні від часу. 

Зміни протягом розрядного імпульсу відносних похибок моделювання 

миттєвих значень струму [i]  розраховані за допомогою варіантів 1 – 3 моделі 

яка описана в параграфах 2.2 та 2.3 та даних отриманих в результаті експери-

ментів для всіх досліджених режимів показані на рис. 2.7, а), б), в) відповідно. 
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Рис. 2.7. Похибки розрахунку струмів у навантаженні протягом розрядного 

імпульсу. 
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Варіант 1 моделі, який не враховує реактивних елементів схеми заміщен-

ня плазмоерозійного навантаження, дає великі похибки розрахунку переднього 

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 для цієї моделі характерні найбільші значення похибок при 

низьких значень амплітуд напруги на навантаженні [69].  

Порівняння залежностей миттєвих значень опору навантаження R від 

часу, отримані як частка ділення напруги на навантаженні на струм, що 

протікає в ньому в кожен дискретний момент часу, отримані експериментально 

(порожнисті трикутники) та за допомогою найкращого варіанту моделі 

(суцільна лінія) для амплітуди напруги на навантаженні що дорівнюють: 

Um=40, 110 та 350 В представлені на рис. 2.8 а), б), в) відповідно. 

На рис. 2.9 показані модулі відносних похибок розрахунку опору наванта-

ження з використанням варіанту 1 моделі (суцільна лінія), варіанту 2 моделі 

(точки), варіанту 3 моделі (штрихова лінія) протягом розрядного імпульсу. 
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Рис. 2.8. Значення опорів навантаження отримані експериментально та за 

допомогою найкращої моделі. 
 

Наведені на рис. 2.8 та рис. 2.9 залежності підтверджують висновки 

зроблені при аналізі залежностей рис. 2.5 та рис. 2.6. 
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Рис. 2.9. Модулі відносних похибок розрахунку опору навантаження з 

використанням моделей 1–3 протягом розрядного імпульсу. 

Для кожного з розглянутих робочих режимів та варіантів наведеної на 

рис. 2.4 моделі були розраховані відносні похибки моделювання опору 

навантаження. Графічне зображення вказаної залежності при зміні амплітуди 

напруги на навантаженні у широких межах наведено на рис. 2.10. На вказаному 

рисунку відносні значення похибок розраховані за допомогою даних що 

отримані з використанням варіанту 1 запропонованої моделі позначені 

суцільними лініями, з використанням варіанту 2 – штриховими лініями, а з 

використанням варіанту 3 – точками. Як випливає з рис. 2.8 та рис. 2.9 при 

низьких (40 В) і середніх (110 В) значеннях амплітуд напруги розрядних 

імпульсів дані, отримані з використанням всіх трьох моделей, мало 

відрізняються один від одного і від експериментальних даних.  

Однак при високих значеннях амплітуд 

напруги розрядних імпульсів (350 В) з 

кожним наступним уточненням моделі 

похибка розрахунку опору плазмоерозійного 

навантаження суттєво зменшується, і 

модель 3, в якій враховані всі описані вище 

реактивні елементи, виявилася найбільш 

точною. Усереднене для всіх розглянутих 

робочих режимів значення відносної похибки 
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Рис. 2.10. Залежність похибки 
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моделювання опору плазмоерозійного навантаження при використанні 

варіанту 1 та 2 не перевищує 22%, а для варіанту 3 – 19%. Оскільки усереднене 

значення відносної похибки апроксимації для моделі яка наведена в [46] 

становило 45% [25], запропонована модель дозволяє зменшити вказану похибку 

більше ніж в 2 рази. Слід також зауважити, що нелінійна модель опору 

плазмоерозійного навантаження не враховує його параметричних властивостей, 

тому подальше зменшення похибки потребує переходу до нелінійно-

параметричних та параметричних моделей. 

Значення відносних похибок розрахунку інтегральних характеристик 

розрядних імпульсів: енергії, що виділилася в навантаженні, заряду який 

пройшов через нього, і середнього значення потужності за час моделювання. 

для всіх досліджених режимів представлені на рис. 2.11 а), б), в) відповідно. 
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Рис. 2.11. Зміна відносних похибок розрахунку інтегральних параметрів 

розрядних імпульсів. 
 

Умовні позначення на приведеному рисунку відповідають умовним 

позначенням на рис. 2.10. Як випливає з даних представлених на рис. 2.11, при 

виконанні розрахунків інтегральних параметрів розрядних імпульсів 

використання варіантів 1 та 2 нелінійної моделі наведених у параграфах 2.2 та 

2.3 дозволяє збільшити 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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Представлені на рис. 2.6 – рис. 2.11 дані свідчать про адекватність 

результатів розрахунків отриманих при використанні запропонованих моделей 

перехідним процесам в плазмоерозійних навантаженнях і можливість їх 

використання для розрахунків динамічних і енергетичних параметрів 

електромагнітних процесів в них при зміні напруги розрядних імпульсів в 

широких межах. 

Слід також зазначити що збільшення амплітуди напруги прикладеної до 

навантаження приводить до зростання похибки розрахунків перехідних 

процесів у колах з плазмоерозійним навантаженням, що свідчить про 

необхідність врахування параметричних властивостей таких навантажень [69, 

70]. Це тягне за собою необхідність використання нелінійно-параметричних або 

параметричних моделей. 

2.4 Аналіз перехідних процесів у колі з плазмоерозійним наванта-

женням при використанні його нелінійної моделі 

Використовуючи розглянуту в параграфах 2.2 та 2.3 модель вихідного 

кола генератора імпульсів з ємнісним накопичувачем енергії, яка була створена 

в програмному пакеті Matlab Simulink, було проведено моделювання та аналіз 

перехідних процесів в таких колах при зміні їх параметрів і початкових умов в 

широких діапазонах. При цьому варіювалися основні параметри вихідного кола 

генератора розрядних імпульсів і початкові умови в таких межах: індуктивність 

розрядного контуру L від 0,5 до 10 мкГн, ємність робочого конденсатора C від 

10 до 400 мкФ, амплітуда напруги розрядних імпульсів Um регулювалася за 

допомогою зміни початкових умов на конденсаторі. Значення амплітуди 

напруги на навантаженні знаходилася в діапазоні від 40 В, що відповідало появі 

перших плазмових каналів в шарі гранул, до 390 В, що відповідало розвиненим 

іскровим каналам між усіма послідовно з'єднаними гранулами шару [68, 69, 70]. 

Отримана в результаті моделювання при L = 1,8 мкГн залежність значень 

тривалості розрядних імпульсів  від амплітуди їх напруги Um для різних 

значень ємності робочого конденсатора C представлена на рис. 2.12. На 
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вказаному рисунку суцільними лініями позначено режими для яких тривалість 

розрядного імпульсу зі збільшенням амплітуди напруги на навантаженні 

зростає, а штриховою – коли спадає. Зміна індуктивності L в діапазоні від 0,5 

до 10 мкГн не приводила до значних змін розрахункової тривалості імпульсів, 

тому залежність (L) тут не наводиться, однак слід зазначити що збільшення L з 

1,8 до 10 мкГн при Um = 250 В та C = 400 мкФ викликає зростання  від 897 до 

926 мкс. Вид залежності  (Um) повторює наведений в [68, 70] вид залежності 

R1(Um). Це можна пояснити тим, що тривалість розглянутого перехідного 

процесу аперіодичного розряду конденсатора C пропорційна постійній часу 

кола C·R1. Опір R1 приймає своє максимальне значення, яке дорівнює 1,5 Ом 

[68, 70], в режимі для якого амплітуда напруги на навантаженні дорівнює Um = 

250 В, тому саме в цьому режимі спостерігається максимальна тривалість 

імпульсу. 

Залежності середнього значення опору навантаження від амплітуди 

напруги розраховані для всієї тривалості розрядного імпульсу у відповідному 

режимі представлені на рис. 2.13. Тут суцільними лініями показані залежності 

розраховані при значенні ємності розрядного контуру, що дорівнює 10 мкФ, 

штриховою – 50 мкФ, точками – 100 мкФ, штрих-пунктирними – 200 мкФ, а 

порожнистими трикутниками – 400 мкФ. 
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Рис. 2.13. Середнє за час імпульсу 
значення опору навантаження. 
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Як видно з наведених на рис. 2.13 залежностей зміна ємності в широких 

межах майже не призводить зміни значень середнього за час імпульсу значення 

опору навантаження. Виключення становить режим, що відповідає початку 

зародження плазмових каналів (Um=40 В).  

Розраховані за вказаних умов залежності значень швидкостей зміни 

напруги du/dt, струму di/dt, та потужності dp/dt від часу для значень амплітуд 

напруг на навантаженні, що дорівнюють 40, 110 та 350 В, представлені на 

рис. 2.14 – 2.16, а), б), в) відповідно. Суцільними лініями на вказаному рисунку 

позначені результати розрахунку отримані з використанням Simulink-моделі, а 

порожнистими колами, трикутниками та квадратами – експериментальні 

залежності швидкостей зміни напруги струму та потужності від часу 

відповідно.  
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Рис. 2.14. Результатіи розрахунку швидкостей зміни напруги 
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Рис. 2.15. Результатіи розрахунку швидкостей зміни струму 
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Рис. 2.16. Результатіи розрахунку швидкостей зміни потужності 

Як випливає з вказаних залежностей збільшення амплітуди напруги ім-

пульсів слабо впливало на форму кривих на наведених на рис. 2.14 але 

збільшило їх розмах.[68] 

Для всіх представлених на рис. 2.14 – рис. 2.16 залежностей найбільш 

значні зміни відповідають передньому фронту імпульсу. Таким чином, найбіль-

ша динаміка електромагнітних процесів спостерігається на передньому фронті 

імпульсів, що сприяє виникненню електро-, газо- і термодинамічних сил, під 

дією яких відбувається відділення розплавлених порцій металу гранул від їх 

поверхні. 

Залежності максимальних значень швидкостей зміни напруги, струму та 

потужності розрядних імпульсів в ГСПС від амплітуди їх напруги, а також 

ємності та індуктивності розрядного контуру наведені на рис. 2.17 – 2.19, а), б), 

 в) відповідно. Як випливає з рис. 2.17, зменшення як індуктивності L, так і 

ємності C розрядного контуру сприяє збільшенню всіх трьох розглянутих 

параметрів, що пояснюється збільшенням частоти його власних коливань 

LC10  . Залежність швидкості зміни напруги навантаження від амплітуди 

напруги має локальний екстремум. Особливо яскраво цей екстремум вираже-

ний при L=1,8 мкГн и Um=250 В. Зауважимо, що напрузі Um = 250 В відповіда-

ють найбільші значення R1 [68, 70] и  (рис. 2.12). 
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Рис. 2.17. Залежності максимальних значень швидкостей зміни напруги, 
розрядних імпульсів в ГСПС від амплітуди їх напруги а також ємності та 

індуктивності розрядного контуру 
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Рис. 2.18. Залежності максимальних значень швидкостей зміни струму, розряд-
них імпульсів в ГСПС від амплітуди їх напруги а також ємності та індуктив-

ності розрядного контуру 

0

20

40

60

80

100

120

140

50
100

150
200

250
300

350

U
m , B

кВт/мкс  max,
dt

dp









400  200     100 
 50 

 10

C, мкФ

0

10

20

30

40

50

60

50
100

150
200

250
300

350

U
m , B

кВт/мкс  max,
dt

dp









400  200     100 
 50 

 10

C, мкФ

0

5

10

15

20

25

50
100

150
200

250
300

350

U
m , B

кВт/мкс  max,
dt

dp









400  200    100 
 50 

 10

C, мкФ

а) L=0,5 мкГн б) L=1,8 мкГн в) L=10 мкГн 
Рис. 2.19. Залежності максимальних значень швидкостей зміни потужності, 
розрядних імпульсів в ГСПС від амплітуди їх напруги а також ємності та 

індуктивності розрядного контуру 
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Залежності значень миттєвої потужності імпульсів p від часу при 

L=1,8 мкГн, C=50 мкФ, Um=40, 110 и 350 В представлені на рис. 2.20. Передній 

фронт даних залежностей є більш крутим, ніж задній, що пояснюється харак-

тером залежності опору ГСПС від струму, що протікає в ньому. Амплітуда 

потужності збільшується зі зростанням напруги 

імпульсів швидше, ніж на лінійному опорі [68]. 

Слід зазначити також, що швидкість зменшення 

миттєвої потужності протягом тривалості імпульсу 

для режиму Um=110 В менша, ніж для режимів 

Um=40 В та Um=350 В. Це пояснюється найбільшим 

з цих трьох режимів значенням лінійної складової 

активного опору середовища, що обумовлений 

омічним опором металевих гранул та лінійною 

складовою перехідних опорів контактів [70]. У цьому ж режимі спостерігається 

більша тривалість імпульсів (рис. 2.12).  

Залежності від амплітуди напруги, ємності робочого конденсатора та 

індуктивності розрядного контуру значень середньої потужності імпульсів 
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1
dttituPСР  представлені на рис. 2.21, а), б),  в) відповідно. Як видно з 

рис. 2.21 найбільша чутливість залежності середньої потужності імпульсів 

спостерігається до амплітуди їх напруги.  
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Рис. 2.21. Залежності значень середньої потужності імпульсів від амплітуди 

напруги, ємності робочого конденсатора та індуктивності розрядного контуру. 
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При її значеннях до 250 В, середня потужність слабо залежить від ємності 

і індуктивності контуру, а при більш високих напругах вона помітно 

збільшується зі зменшенням L і C, тобто зі збільшенням 0 .  

Залежність енергії імпульсу в ГСПС      dttitutW
t

 
0

 при L=1,8 мкГн, 

C=50 мкФ и Um=40, 110 и 350 В від часу, представлена на рис. 2.22. Як видно з 

порівняння рис. 2.22 з рис. 2.12 та рис. 2.20, близько 80% енергії передається в 

навантаження до середини тривалості імпульсу, що свідчить про основний 

внесок його переднього фронту в процеси перетворення енергії в ГСПС. 

Залежність від амплітуд напруг імпульсів повної енергії, яка передається в 

ГСПС протягом всієї тривалості імпульсу    dttituW  


0
max , при L=1,8 мкГн 

представлена на рис. 2.23. Дана залежність чутлива як до зміни ємності конден-

сатора, так і до зміни напруги імпульсів, особливо при їх значеннях понад 300 В 

[68]. 

Залежності зарядів, які пройшли протягом розрядного імпульсу через 

плазмовий канал    
t

SS dttitQ
0

, та через робочу рідину    
t

FF dttitQ
0

 та їх 

співвідношення при L=1,8 мкГн, C=50 мкФ и Um=40, 110 и 350 В, представлені 

на рис. 2.24 а), б) в) відповідно. 
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Як випливає з порівняння рис. 2.24 та рис. 2.12, понад 70% всього заряду, 

що пройшов через плазмовий канал, припадає на першу половину його трива-

лості, що обумовлено формою розрядного струму. У той же час, розподіл заря-

ду, що пройшов через робочу рідину, протягом імпульсу носить більш рівно-

мірний характер (рис. 2.23, б)) [68]. 
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Рис. 2.24. Залежності від часу та амплітуди напруги імпульсів зарядів що 
пройшли через робочу рідину, плазмові канали та їх співвідношення 
 

Залежності максимальних значень зарядів від напруги імпульсів, які 

пройшли за час що дорівнює повній тривалості розрядних імпульсів, через 

плазмовий канал  


0
max dttiQ SS , робочу рідину  



0
max dttiQ FF  та їх 

співвідношення QSmax/QFmax при L=1,8 мкГн, представлені на рис. 2.25, а), б), в) 

відповідно. При зміні L від 0,5 до 10 мкГн дані залежності практично не 

змінювалися, тому тут не наводяться. Як випливає з рис. 2.25, а), залежність 

заряду, що пройшов через плазмовий канал, монотонно зростає як зі 

збільшенням напруги імпульсів, так і зі збільшенням ємності робочого 

конденсатора. Залежність заряду, що пройшов через робочу рідину (рис. 2.25, 

б)), монотонно зростає із збільшенням ємності робочого конденсатора, проте 

має яскраво виражений екстремум при зміні амплітуди напруги імпульсів, що 

припадає на значення аргументу 250 В. Такий вид залежності, очевидно, 

обумовлений залежністю від амплітуди напруги опору R1 [68, 70], що шунтує 

опір робочої рідини. 
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Рис. 2.25. Залежності від амплітуди напруги імпульсів та ємності 

максимальних значень зарядів, що пройшли через шар рідини, плазмові канали 
та їх співвідношень  

 

Оскільки залежність QSmax(Um) змінюється монотонно а залежність 

QFmax(Um) має екстремум, то їх співвідношення QSmax(Um) / QFmax(Um) від 

амплітуди напруги розрядних імпульсів (рис. 2.25, в)) має локальний інфімум 

при значені амплітуди напруги 200 В. У цьому випадку питома вага 

електрохімічної дії розрядного струму є найвищою, тому цей режим бажано 

уникати, щоб не допускати надмірного забруднення робочої рідини продуктами 

електролізу і електрохімічного розчинення металу гранул і анода. Як випливає 

з даних наведених на рис. 2.25, в), величина ємності робочого конденсатора не 

впливає на вказане співвідношення. Таким чином для зменшення 

електрохімічного забруднення робочої рідини доцільно вибирати значення 

амплітуди напруги розрядних імпульсів понад 300 В, або менше за 150 В [68]. 

 

2.5 Аналіз динамічних та енергетичних параметрів розрядних ім-

пульссів у колах з плазмоерозійним навантаженням при примусовому 

обмежені тривалості розрядного імпульсу 

Підвищення ефективності розрядно-імпульсних систем для їх застосуван-

ня при отриманні стійких до седиментації гідрозолей біологічно активних мета-

лів та очищення природних і стічних вод потребує суттєвого збільшення пито-

мої частки субмікронних та нанорозмірних плазмоерозійних частинок, що 
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утворюються в процесі такої обробки [28, 65]. Цьому сприяє обмеження 

еволюції плазмових каналів між гранулами на стадії стримеру. 

Це може бути реалізовано за рахунок обмеження об’ємної щільності 

енергії, що підводиться в одиничний плазмовий канал:  

   dttuti
V

EV  
1

0
11

1 

(2.10)

1де  τ – тривалість протікання струму в окремому плазмовому каналі; 

        ti1  и  tu1  – залежність від часу струму окремого плазмового каналу та
напруги на ньому; 

       V – об'єм плазмового каналу. 

Зменшення значень VE  досягається за рахунок зменшення струму, напру-

ги або тривалості імпульсу енергії, який підводиться від генератора в кожен 

окремий плазмовий канал [28].  

У традиційних системах плазмоерозійної обробки ГСПС з тиристорними 

генераторами імпульсів реалізація вказаного вище обмеження пов’язана з 

наступними труднощами. По-перше, зменшення амплітуди напруги розрядних 

імпульсів нижче 150 В призводить до нестійких і аварійних режимів роботи [1]. 

По-друге, зменшення ємності робочого конденсатора нижче 25 мкФ, хоча і 

дозволяє знизити тривалість розрядних імпульсів до 20 мкс, однак призводить 

до збільшення добротності розрядного контуру, переходу розряду в коливаль-

ний та значного зниження ефективності передачі енергії в навантаження і 

продуктивності процесу. 

Використання повністю керованих БТІЗ при побудові генераторів розряд-

них імпульсів дозволило подолати вказані труднощі. Крім того, це дозволило 

обмежити амплітуду розрядного струму на рівні до 100 А, знизити тривалість 

розрядних імпульсів до одиниць мікросекунд не збільшуючи при цьому 

добротність розрядного контуру та формувати імпульси струму квазіпрямо кут-

ної форми [9]. Це дало змогу отримати ерозійні частки заліза субмікронних роз-

мірів з вузьким розподілом по дисперсності [9]. 
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Для зменшення розмиру плазмоерозійних частинок бажано зменшувати 

енергію, що підводиться в як в одиничний плазмовий канал так і до наванта-

ження в цілому. Враховуючи, що система в яку подається енергія імпульсів, в 

загальному випадку не є замкнутою через теплові втрати вглиб гранули та у 

робочу рідину, вирішення задачі енергетичного балансу в статичному вигляді 

неможливо. В результаті нагрівання приконтактних зон гранул спостерігається 

розплавлення а в деяких випадках, навіть випаровування металу з них. Беручи 

до уваги вище сказане, на масу металу, у якій відбувся фазовий перехід, вплива-

ють не тільки статичні параметри термодинамічного балансу, такі, як енергія, 

але й динамічні, пов’язані зі швидкістю та прискоренням її підведення. На ці 

термодинамічні параметри суттєвий вплив мають: середня за час імпульсу 

енергія, його потужність та швидкість зміни потужності. Тому в подальшому 

аналізі розрахуємо залежності вказаних вище параметрів імпульсів від значень 

параметрів реактивних елементів розрядного контуру та початкових умов на 

них.  

Подальше підвищення кількості частинок субмікронних розмірів, які 

утворюються в процесі плазмоерозійної обробки, може бути реалізовано за 

рахунок пошуку найбільш оптимального режиму їх отримання з усіх техно-

логічно можливих. В таблиці 2.1 наведені найбільш характерні з всієї множини 

технічно можливих режимів плазмоерозійної обробки ГСПС при значенні 

індуктивності розрядного контуру, що дорівнює L=1,8 мкГн. Вказана індуктив-

ність обрана оскільки результати експериментів, які використовувалися для 

створення нелінійної моделі опору ГСПС, отримані на лабораторній установці 

індуктивність розрядного контуру якої була саме 1,8 мкГн [1].  

У таблиці 2.1 представлені значення основних параметрів розрядних ім-

пульсів для дев'яти можливих комбінацій з трьох значень амплітуди напруги 

розрядних імпульсів і трьох значень ємності робочого конденсатора, які прак-

тично повністю охоплюють всі досліджені діапазони їх змін [68, 70]. 

Для зручності порівняльного аналізу параметрів розрядних імпульсів 

кожному з режимів, наведених в таблиці 2.1, присвоєно порядковий номер. 
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Як видно з табл. 2.1 збільшення 

ємності робочого конденсатору генератора 

імпульсів призводить до збільшення енер-

гії та тривалості розрядних імпульсів, 

зменшення середньої за час імпульсу 

потужності та максимальних значень 

швидкостей зміни струму, напруги та 

потужності. Збільшення значень початко-

вої напруги на робочому конденсаторі 

призводить до збільшення енергії імпуль-

су, середнього за час імпульсу значення 

потужності, швидкостей зміни струму 

напруги та потужності. В той же час 

залежність тривалості імпульсу від цієї 

напруги змінюється немонотонно та має 

локальний максимум. 

Підвищенню дисперсності плазмоерозіонних частинок сприяють змен-

шення енергії [68, 92] та тривалості імпульсу, підвищення середньої за час 

імпульсу потужності та значень похідних струму напруги та потужності від 

часу [47, 68]. 

Використання режиму №7 для отримання дрібнодисперсних плазмо-

ерозійних частинок можливо в разі збільшення значень похідних напруги стру-

му та потужності від часу. Аналогічно збільшуючи значення вказаних похідних 

спільно з примусовим обмеженням тривалості імпульсів [68, 78] для режимів 

№ 1 і № 4 можливо зменшити розміри плазмоерозійних частинок. Для змен-

шення розмірів плазмоерозійних частинок при роботі в режимі № 3 необхідно 

суттєво знизити значення енергії та тривалості імпульсів, наприклад, за 

допомогою їх високочастотної модуляції, а в режимі № 9 – зменшити значення 

енергії. Протилежні дії сприятимуть збільшенню розмірів плазмоерозійних час-

тинок. 

Таблиця 2.1
Параметри найхарактерніших режимів 

плазмоерозійної обробки ГСПС 
С, мкФ  10  200 400

U
m
=4
0
 В
 

Wmax, Дж  0,016  0,106 0,188

PСР, кВт  1,038  0,750 0,666

 мкс  14  140  281 

max
dtdu , В/мкс  5,422  2,982  2,762 

max
dtdi , А/мкс  16,476  9,061  8,392 

max
dtdp   кВт/мкс 0,57  0,263  0,24 

Номер зоны  №7  №4 №1

U
m
=2
0
0
 В
 

Wmax, Дж  0,159  2,198 4,3

PСР, кВт  6,347  5,053 4,983

 мкс  24  434  862 

max
dtdu , В/мкс  56,013  47,44  46,922

max
dtdi , А/мкс  39,695  33,619 33,252

max
dtdp   кВт/мкс 8,099  6,023  5,91 

Номер зоны  №8  №5 №2

U
m
=3
5
0
 В
 

Wmax, Дж  1,433  11,067 19,891

PСР, кВт  95,367  59,820 54,644

 мкс  14  184  363 

max
dtdu , В/мкс  68,698  41,499 38,885

max
dtdi , А/мкс  180,332  108,933 102,074

max
dtdp   кВт/мкс 53,557  25,889 23,488

Номер зоны  №9  №6 №3
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Зазначені вище рекомендації були підтверджені на практиці. Робота в 

режимі № 7 на межі з режимами №4 та №8 дозволила отримати в воді дрібно-

дисперсні частинки алюмінію, що істотно підвищило ресурсо- та енерго-

ефективність плазмоерозійної коагуляції при очищенні природних і стічних вод 

за рахунок зниження масової частки великих (понад 15 мкм) частинок [1, 68]. 

Використання при роботі в цьому режимі примусової механічної активації 

шару гранул в процесі їх обробки призвело до високочастотної модуляції 

імпульсів розрядного струму, зниження на порядок тривалості та енергії їх мод 

і забезпечило отримання нанорозмірних плазмоерозіонних частинок біологічно 

активних металів [78, 68], а також субмікронних частинок алюмінію [1, 68]. 

Використовуючи наведену в главі 2.4 Similink-модель вихідного кола 

генератора розрядних імпульсів було виконано розрахунки залежності від часу 

максимального значення енергії, що виділяється в навантаженні на протязі 

імпульсу )(tW , середнього значення потужності )(tP  та середнього значення 

похідної потужності averdtdp  при зміні амплітуди напруги на навантаженні від 

40 до 350 В та обмеженні тривалості імпульсу в діапазоні від 1 мкс до 20 мкс з 

кроком 1 мкс. Нижня межа діапазону відповідає мінімальному можливому 

значенню для розглянутих технічних умов. Верхня межа діапазону зміни 

тривалості імпульсу обмежена 20 мкс, оскільки таке значення на 30% 

перевищує мінімально можливе значення, яке можна досягти зменшенням 

ємності робочого конденсатора та індуктивності розрядного контуру 

тиристорного генератора [26, 27].  

На рис 2.26 а), б), в) наведені результати розрахунків )(tW , )(tP , 

)(tdtdp aver  відповідно отримані при С=50 мкФ та незмінних початкових 

умовах: нульовому значенні початкового струму дроселя та початковій напрузі 

на конденсаторі coU =48,5 В. На рис 2.27 та рис 2.28 наведені залежності 

вказаних величин при незмінній початковій напрузі на конденсаторі 121,6 В та 

355 В відповідно. На рис. 2.26 – рис. 2.28 представлені розрахунки при 
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наступних значеннях індуктивності контуру: 0,5 мкГн – суцільні лінії, 1,8 мкГн 

– точки, 10 мкГн – штрихові лінії. 
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Рис. 2.26. Результати розрахунків )(tW , )(tP , averdtdp при  5,48coU  В 
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Рис. 2.27. Результати розрахунків )(tW , )(tP , averdtdp при  6,121coU  В 
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Рис. 2.28. Результати розрахунків )(tW , )(tP , averdtdp при  5,355coU  В 
 

Як видно з рис. 2.26 – рис. 2.28 існують точки перетину залежностей 

середнього значення похідної потужності )(tdtdp aver   отриманих для трьох 
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вказаних значень індуктивності розрядного контуру. При цьому залежності 

)(tW , )(tP  для різних L точок перетину не мають. Отже, для кожного значення 

тривалості імпульсу jt  існує значення індуктивності L при якому значення 

)( javer tdtdp  буде максимальним. Тобто існує оптимізаційна задача пошуку зна-

чення індуктивності контуру, що забезпечує максимальне значення )(tdtdp aver  

при обраному значенні тривалості імпульсу, яка обмежується. Графічне 

вирішення цієї задачі при зміні амплітуди напруги на навантаженні від 168 В до 

394 В для трьох розглянутих значень індуктивності розрядного контуру 

представлено на рис. 2.29 а) б). 
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Рис. 2.29. Графічне вирішення задачі пошуку значення L, при якому 

збільшується )(tdtdp aver  
 

Вирішальними для технологічного процесу та властивостей отриманих 

плазмоерозійних часток є параметри розрядних імпульсів на навантаженні, а не 

початкові умови на робочому конденсаторі. Вирішення задачі в такий 

постановці потребувало зміни початкової напруги на конденсаторі coU  при 

зміні індуктивності розрядного контуру, оскільки за рахунок цього змінюється 

його хвильовий та повний опір, а також перерозподіл напруги на його елемен-

тах. Результати розрахунків )(tW , )(tP , )(tdtdp aver  отримані за таких умов 

наведені на рис. 2.30 – 2.32 а), б), в) відповідно. Позначення на рис. 2.30 – 

рис. 2.32 відповідають позначенням на рис. 2.26 – рис. 2.28. 



61 

 

t,мкс
0 5 10 15 20

Wmax, Дж

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

 

кВтP ,

t, мкс
0 5 10 15 20

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

t, мкс

0 5 10 15 20

dp/dt aver, Вт/мкс

0

100

200

300

400

500

а) б) в) 
Рис. 2.30. Залежності енергії, середнього значення потужності та її похідної від 

часу при Um=40 В. 
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Рис. 2.31. Залежності енергії, середнього значення потужності та її похідної від 

часу при Um=110 В. 
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Рис. 2.32. Залежності енергії, середнього значення потужності та її похідної від 

часу при Um=350 В. 
 

Залежності від часу середнього значення потужності розраховані в режи-

мах, в яких індуктивність розрядного контуру становить 0,5 та 1,8 мкГн, зміню-

ються немонотонно та мають екстремум, час настання якого збільшується зі 
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збільшенням індуктивності контуру, як випливає з аналізу рис. 2.26 – рис. 2.28. 

Величина вказаного екстремуму зменшується при зменшенні амплітуди напру-

ги 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 залежностей розрахованих при L=0,5 та 1,8 мкГн, а вид 

наведених залежностей при цьому не змінюється, тому решта графіків тут не 

наводяться.  

Залежності від часу максимальних значень енергії розраховані за вказа-

них умов, монотонно збільшуються зі збільшенням тривалості імпульсу у 

зазначеному діапазоні. Кут нахилу вказаних залежностей до осі абсцис 

збільшується при збільшенні амплітуди напруги розрядних імпульсів та змен-

шенні індуктивності розрядного контуру. Наявність точки перетину залежнос-

тей максимального значення енергії розрахованих при L=0,5 та 1,8 мкГн, можна 

пояснити наступним чином. Як випливає з аналізу рис. 2.22, вказана залежність 

з плином часу досягає насичення. При збільшенні індуктивності розрядного 

контуру вказана ділянка досягається при більших значеннях часу та менших 

значеннях енергії. Збільшення ємності робочого конденсатора до 400 мкФ не 

впливає на характер зміни залежностей максимальних значень енергії від часу, 

при цьому збільшується лише кут їх нахилу до осі абсцис та значення часу за 

якого спостерігається перетин вказаних залежностей розрахованих при L=0,5 та 

1,8 мкГн, тому ці залежності при С=100 та 400 мкФ не наводяться. 

Аналіз рис. 2.30 – рис. 2.32 вказує на існування задачі пошуку оптималь-

ного значення індуктивності контуру при якому середнє значення похідної 

потужності досягає свого максиму при фіксованих значеннях амплітуди 
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напруги на навантаженні та ємності робочого конденсатора генератора 

імпульсів. 

Залежності від амплітуди напруги імпульсів та ємності робочого конден-

сатора значення часу, при яких спостерігається перетин залежностей середніх 

значень швидкості зміни потужності розрахованих при всіх можливих комбіна-

ціях значень індуктивності контуру, наведено на рис. 2.33 а), б).  
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Рис. 2.33. Графічне вирішення задачі пошуку значення L, при якому 

збільшується )(tdtdp aver  
 

Умовні позначення на вказаному рисунку наступні. Точками позначено 

залежності значень моменту часу при якому має місце перетин залежностей 

швидкості зміни потужності розрахованих для L=0,5 та 10 мкГн, суцільними 

лініями – L=0,5 та 1,8 мкГн, штриховими – при L=1,8 та 10 мкГн. Суцільними 

трикутниками позначені відповідні залежності розраховані при значенні єм-

ності розрядного контуру, яка дорівнює 50 мкФ, суцільними ромбами – 

100 мкФ, суцільними колами – 400 мкФ. На вказаному рисунку для трьох 

досліджених значень індуктивностей контуру лініями розділені зони в яких 

середнє значення похідної потужності є найбільшим, при відповідних 

значеннях обмеженої тривалості імпульсу, амплітуди напруги та ємності 

робочого конденсатора.  
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2.6 Висновки до розділу 2 

1. Створена в програмному пакеті MATLAB SIMULINK нелінійна модель 

вихідного кола генератора розрядних імпульсів з плазмоерозійним навантажен-

ням дозволяє адекватно розраховувати перехідні процеси в таких колах при 

зміні в широких межах напруги розрядних імпульсів, ємності робочого конден-

сатора, індуктивності розрядного контуру та можливості обмеження тривалості 

імпульсу. 

2. Врахування реактивних складових опору шару гранул та робочої ріди-

ни дозволило підвищити точність його моделювання в середньому в 2 рази та, 

як наслідок, збільшити точність розрахунків перехідних процесів особливо при 

високих значеннях амплітуди напруги на навантаженні. 

3. Для підвищення точності розрахунку перехідних процесів у колах з 

плазмоерозійним навантаженням постає необхідність використання нелінійно-

параметричних або параметричних моделей опору таких навантажень, оскільки 

навіть врахування реактивних складових його опору в рамках нелінійної моделі 

недостатньо для підвищення точності моделювання перехідних процесів. 

4. Зменшення як індуктивності L, так і ємності C розрядного контуру 

сприяє збільшенню максимальних значень швидкостей зміни напруги, струму 

та потужності розрядних імпульсів в ГСПС внаслідок збільшення частоти його 

власних коливань. При цьому залежність швидкості зміни потужності на ванта-

женні від амплітуди напруги має локальний екстремум. Через найбільше 

значення лінійної складової активного опору середовища швидкість зменшення 

миттєвої потужності протягом тривалості імпульсу для режиму Um=110 В 

менша, ніж для режимів Um=40 В та Um=350 В. 

5. При примусовому обмеженні тривалості розрядного імпульсу залеж-

ність максимальних значень середньої за час імпульсу похідної потужності від 

індуктивності розрядного контуру має локальний екстремум. Це обумовлює 

існування оптимальних за цим критерієм значень індуктивності розрядного 

контуру. Вказана задача була вперше вирішена графічно для трьох найбільш 
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поширених на практиці значень індуктивності для відомих значень амплітуди 

імпульсів напруги на навантаженні та їх примусово обмеженої тривалості.  

 

Посилання: [1], [9], [24 –28], [30], [46], [47], [55], [63], [65], [68 – 70], 

[78], [83], [92], [107], [109], див. список використаних джерел стор 167 – 179. 
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РОЗДІЛ 3 

ПІДВИЩЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

ПЛАЗМОЕРОЗІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ  

 

3.1 Попередня обробка експериментальних даних для побудови 

нелінійних, параметричних та стохастичних моделей опору плазмо-

ерозійного навантаження 

Розглянуті у [31] особливості електрофізичних процесів імпульсної 

плазмоерозійної обробки шару металічних гранул призводять до стохастичних 

змін тривалості та форми розрядних імпульсів в плазмоерозійному 

навантаженні в результаті чого в загальному випадку сигнали напруги на 

навантаженні та струму в ньому, які зняті безпосередньо в процесі проведення 

експериментів, є неперіодичними нестаціонарними і недетермінованими [17] 

навіть за повністю однакових початкових умовах на реактивних елементах 

розрядного контуру та фіксованій частоті повторення розрядних імпульсів. 

Крім того, в сигналі, що вимірюється осцилографом, завжди присутні 

електромагнітні завади, викликані роботою силових вузлів блоків генератора, 

іншої радіоелектронної апаратури та електричних машин. Тому при створенні 

адекватних моделей плазмоерозійного навантаження, вхідними даними для 

яких є синхронні осцилограми напруги та струму в ньому, вкрай необхідна їх 

попередня обробка. Її першим етапом може бути усунення нестаціонарних 

шумів і завад, а також стохастичної складової корисного сигналу за рахунок 

усереднення великої кількості осцилограм, знятих в квазіоднакових умовах. На 

рис. 3.1 а), б) лініями червоного кольору наведено результати такого 

усереднення для 20 пар синхронних осцилограм струму та напруги, отриманих 

при обробці шару алюмінієвих гранул у воді [34, 64, 74], а лініями синього 

кольору – одну з 20 пар таких осцилограм.  

Як видно з рис 3.1, усереднені залежності струму та напруги все ще 

мають як стаціонарні, так і нестаціонарні шумові, а також стохастичні 

компоненти, які утруднюють їх аналіз. Їх подальше усунення забезпечує другий 
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етап обробки вхідних даних, який полягає у фільтрації вказаних усереднених 

залежностей. 
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Рис. 3.1. Типові осцилограми напруги і струму та результати їх усереднення по 

20 парам і t-фільтрації 

В [31] запропоновано використовувати для цього традиційний метод t-

фільтрації з великою кількістю ітерацій та сталою шириною вікна фільтрації. 

Відфільтровані за його допомогою усереднені залежності від часу напруги на 

навантаженні та струму в ньому наведені на рис. 3.1 суцільною лінією чорного 

кольору. Запропонований метод фільтрації, як випливає з рис. 3.1, призводить 

до зсуву часу настання максимуму сигналу напруги на 30 мкс, а струму – на 

20 мкс, тобто так званого «завалу» передніх фронтів вказаних сигналів. 

Використання таких сигналів для побудови нелінійних та параметричних 

моделей плазмоерозійного навантаження зменшує точність розрахунку 

перехідних процесів в колах з ними, особливо при обмеженні тривалості 

розрядного імпульсу, як було запропоновано у параграфі 2.5.  

В залежності від математичного опису моделі (параметрична, нелінійна, 

стохастична, нелінійно-параметрична, нелінійно-стохастична, параметрично-

стохастична та інші) глибина фільтрації осцилограм напруги на 

плазмоерозійному навантаженні та струму в ньому повинна бути різною. 

Найбільшої глибини згладжування таких сигналів потребують нелінійні моделі. 

В цих моделях не враховуються швидкоплинні зміни, викликані стохастичною 

міграцією окремих плазмових каналів у шарі металевих гранул, а також моди 
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основного тренду сигналу. Тому в ідеальному випадку згладжені сигнали для 

побудови нелінійних моделей повинні мати тільки одну моду без 

високочастотних флуктуацій. Якщо основний тренд сигналу буде мати кілька 

мод, це призведе до неоднозначності нелінійної моделі, коли одному значенню 

аргументу ставиться у відповідність декілька значень функції в різні моменти 

часу [74]. 

Найменша глибина згладжування застосовується в стохастичних та 

параметрично-стохастичних моделях. За умов малої глибини згладжування 

зберігаються високочастотні складові модульованого сигналу, викликані 

стохастичною міграцією окремих плазмових каналів у шарі гранул, які можуть 

бути адекватно описані тільки в моделях такого виду. За час існування першої 

моди параметричної залежності струму та напруги в навантаженні виділяється 

основна частка енергії імпульсу [31, 64, 74, 75]. Коректне визначення 

тривалості першої моди параметричної залежності опору плазмоерозійного 

навантаження істотно впливає на адекватність параметричної моделі опору [31, 

64]. Виходячи з цього, вона представляє найбільший інтерес при створенні 

параметричних моделей опору плазмоерозійного навантаження, а визначення її 

тривалості є першим кроком при їх побудові. Таким чином, при побудові 

параметричних моделей опору третій етап попередньої обробки вхідних даних 

полягає в визначенні тривалості вказаної моди параметричних залежностей 

струму та напруги. 

 

3.2 Критичний аналіз відомих та створення ефективного методу 

фільтрації сигналів струму та напруги 

Усі відомі на сьогоднішній день методи фільтрації сигналів можна 

віднести до однієї з двох груп. До першої відносяться методи в яких обробка 

кожного елементу (відліку у часі) вхідного сигналу  ty  виконується не 

залежно від його сусідніх елементів, а до другої – методи в яких вказана 

обробка виконується на основі локальних перетворень, в яких формування 

кожного елементу обробленого сигналу  tŷ  є результатом функції від певної 
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множини сусідніх елементів вхідного сигналу, при цьому місце розташування 

елементу обробленого сигналу задається координатами центрального елементу 

локального околу елементів вхідного сигналу [62, 76]. 

Розглянемо спочатку першу групу методів. Історично першими методами 

фільтрації сигналів були методи, що базуються на перетвореннях Фур’є, які 

набули найбільшого поширення. Вони здійснюють лінійну фільтрацію в 

частотній області і характеризуються чіткими алгоритмами та помірною 

трудомісткістю. В даній групі виділяються дискретне, швидке і безперервне 

перетворення [57, 62, 76]. Всі ці методи можуть бути застосовані тільки до 

стаціонарних сигналів. Для періодичних сигналів можуть бути використані як 

дискретне, так і швидке перетворення, а для неперіодичних – тільки 

безперервне. Загальним недоліком цих методів є висока чутливість до 

локальних стрибків та піків функції, які істотно знижують їх ефективність. 

Найбільшою трудомісткістю в даній групі характеризуються безперервне та 

дискретне перетворення. Швидке перетворення вимагає меншої кількості 

математичних операцій, але сигнал для аналізу цим методом повинен 

вміщувати строго визначену кількість точок дискретизації, яка дорівнює цілому 

ступеню числа 2 [57, 62, 76]. Це призводить до необхідності скорочувати 

тривалість реальних сигналів до найближчого такого значення. Така процедура 

вносить спотворення при його подальшій обробці.  

Високу ефективність відокремлення корисного сигналу від шумів 

демонструє оптимальна лінійна фільтрація безперервних сигналів за допомо-

гою фільтра Колмогорова-Вінера, теорія якого розроблена в 1939 – 1942 рр. 

Найбільшу ефективність такі фільтри демонструють у випадку, коли спектри 

корисного сигналу та шумів не перекриваються, що на практиці зустрічається 

не часто [57]. Трудомісткість такої фільтрації порівняно невелика, але 

об’єктами даної фільтрації можуть бути лише безперервні стаціонарні сигнали, 

які не корелюють із шумами та спектральна щільність яких відома, тобто задані 

їх статистичні характеристики [57, 62, 76]. 

Для нестаціонарних сигналів обмеженої тривалості, зокрема 
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модульованих сигналів, застосовується оптимальна лінійна фільтрація за 

допомогою фільтрів Калмана, розроблена в 1960 р., яка більш трудомістка, ніж 

попередня [57, 76, 106]. Для нестаціонарних сигналів, які є одномірними 

марковськими гаусовськими процесами, в 1959 р. вченими 

Стратоновичем Р.Л., Тихоновим В.И., Кульманом Н.К., Сосуліним Ю.Г. та 

іншими була розроблена теорія нелінійної фільтрації, яка ще більш трудомістка 

[57]. 

З 1980-х років для аналізу і фільтрації неперіодичних та нестаціонарних 

сигналів застосовується група методів, заснована на вейвлет-аналізі [5, 42, 62, 

100, 102, 76]. На відміну від перетворення Фур’є, вейвлет-перетворення 

дозволяє досліджувати зміну у часі як амплітуди, так і частоти сигналів, що 

важливо при дослідженні нестаціонарних сигналів. В такому аналізі частота і 

час розглядаються як незалежні змінні і з’являється можливість аналізувати 

властивості сигналів одночасно у частотному та часовому просторах [5, 42, 76]. 

До недоліків вейвлет-аналізу слід віднести велику складність і трудомісткість, а 

також необхідність побудови унікальної базисної вейвлет-функції для кожного 

виду сигналу, що робить метод не адаптивним, а фільтр не універсальним [5, 42 

76]. 

Частину із вказаних вище труднощів дозволяють перебороти методи з 

групи так званих методів емпіричних модових декомпозицій – empirical mode 

decompositions (EMD) [21, 88, 99, 113, 76]. Найбільш поширеним серед них є 

розроблений в 1995 р. метод на основі перетворення Гільберта-Хуанга [113, 76]. 

Він базується на розкладенні вхідного сигналу на емпіричні моди (аналог 

гармонік в перетворенні Фур’є), виходячи з його форми без задання спеціальної 

базисної функції. Згідно з спеціальними критеріями, одна або декілька 

найбільш високочастотних мод вилучаються з відфільтрованого сигналу, який є 

неповною модовою композицією вхідного сигналу. Даний метод може бути 

застосований для широкого загалу сигналів, в тому числі нестаціонарних 

неперіодичних недетермінованих із стохастичним характером флуктуацій. Крім 

широкого загалу сигналів, які можуть бути відфільтровані за допомогою даного 
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методу, його перевагою є відносно простий алгоритм. Суттєвими недоліками 

методу є недостатня теоретична розробленість, відсутність універсальних 

критеріїв визначення кількості мод, які треба вилучити при відновленні 

сигналу, що вимагає евристичних підходів при їх визначенні, а також значна 

трудомісткість [21, 113, 99, 76]. 

В одному із різновидів цього методу використовується так звана 

модифікована емпірична модова декомпозиція, де кожна або декілька із 

отриманих мод додатково фільтруються і відфільтровані моди не 

виключаються із загальної композиції, а невідфільтровані моди можуть бути 

вилучені, в залежності від задач фільтрації [113, 99, 76]. Це дозволяє підвищити 

якість фільтрації сигналу як від високочастотних, так і від низькочастотних 

шумів та значно зменшити при цьому імовірність помилкового від-

фільтровування високочастотної складової корисного сигналу. Натомість 

трудомісткість модифікованого методу значно зростає. 

Розглянемо другу групу методів фільтрації. Одним із методів цієї групи є 

метод ковзної медіани [5, 7, 76]. Обробка вхідних даних при його використанні 

полягає в послідовному виконанні двох кроків. На першому з них значення 

сигналу  ty  в середині вікна фільтрації, тобто інтервалу часу    jj tt ,  з 

центром в точці jt , сортуються в порядку зростання, або спаду. Після такого 

сортування значення, яке знаходиться в центрі інтервалу і відповідає точці jt  

поступає на вихід фільтру. Це значення є статистичною медіаною значень 

даного інтервалу за кількістю 12   відліків, тобто половина значень сигналу з 

даного інтервалу менші цього значення, а половина – більші, що і обумовило 

назву методу. Якщо у середині вікна фільтрації знаходиться парна кількість 

відліків, то в модифікованому методі ковзної медіани в якості медіани даного 

інтервалу вибирається середнє арифметичне двох центральних відліків. На 

другому кроці вікно фільтрації зсувається на один відлік     11 , jj tt  і 

описана на першому кроці процедура повторюється [62]. Операції 

повторюються, поки не буде пройдено весь діапазон відліків з області 
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визначення сигналу  ,0t . 

Якщо відлік jt  віддалений від початку або кінця діапазону на кількість 

відліків меншу, ніж  , то обчислення медіани у вікні фільтрації, яке вміщує 2  

відліків неможливо. Щоб не зменшувати область визначення відфільтрованого 

сигналу, для таких випадків Дж.В. Т’юкі в 1961 р. запропонував обчислювати 

медіану за трьома відліками [97, 114, 76] Згідно з даною процедурою, для 

початкового значення відфільтрованого сигналу )(ˆ 0ty  медіана вираховується за 

трьома значеннями вхідного сигналу:  0ty ,  1ty  та     21 23 tyty  . Для відліків в 

кінці області визначення сигналу використовується аналогічна процедура 

симетрично відносно її центру. 

Метод ковзної медіани відноситься до нелінійних, тому оброблені за його 

допомогою сигнали не можуть бути повернуті до попереднього вигляду 

зворотними перетвореннями, а статистичні параметри сигналу змінюються [62, 

76]. Метод може бути застосований до широкого класу сигналів, в тому числі і 

до недетермінованих, імпульсних, неперіодичних, нестаціонарних та інших. 

Перевагами методу є стійкість до піків та викидів вхідного сигналу, висока 

ефективність відфільтровування імпульсних шумів, тривалістю менше 

половини вікна фільтрації, які не корелюють або майже не корелюють з 

корисним сигналом, мале спотворення сходинко- та пилкоподібних сигналів за 

умови малого розміру вікна фільтрації і здатність зберігати різкі границі 

об’єктів фільтрації. Метод характеризується простим алгоритмом і малими 

об’ємами обчислень. Серед його недоліків – менша порівняно з лінійними 

методами ефективність відфільтровування гаусових шумів, а також 

«сплощення» вершин трикутників і піків у відфільтрованому сигналі та 

звуження області визначення сигналу при застосуванні класичного алгоритму, 

особливо в разі широкого вікна або здійснення процедури фільтрації більше 

одного разу. 

Наступним широко відомим методом, який використовує локальні 

перетворення [62, 76], є метод ковзного середнього [16, 76]. Класичний варіант 
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даного методу відноситься до лінійних, тому його ефективність при 

відфільтровувані гаусових шумів вище, ніж у метода ковзної медіани. Обробка 

вхідних даних при його використанні, виконується у три кроки. На першому, 

так само, як і в попередньому методі, на осі абсцис ряду даних задається 

ширина вікна фільтрації    jj tt , . На другому – визначається середнє 

арифметичне значень функції  ty , аргументи яких знаходяться в середині 

вікна фільтрації. Це значення присвоюється відфільтрованому сигналу в 

момент часу jt , тобто         jjj tytyaveragety ,...,ˆ . На третьому кроці вікно 

фільтрації зсувається на один відлік, тобто його центр переміщується в точку 

1jt , і процедури першого і другого кроків повторюються. Вказані вище три 

кроки фільтрації повторюються доки весь діапазон області визначення сигналу 

не буде пройдено [16, 76]. 

Як і попередній, даний метод може бути застосований до широкого класу 

сигналів, в тому числі і до недетермінованих, імпульсних, неперіодичних, 

нестаціонарних та інших. Серед переваг методу слід визначити більшу 

ефективність відфільтровування гаусових шумів, ніж у попереднього методу і 

нелінійних методів фільтрації взагалі, відсутність «сплощення» трикутних 

вершин та піків імпульсу, стійкість до піків та викидів вхідного сигналу 

порівняно з перетвореннями Фур’є. Як і попередній, даний метод характеризу-

ється простим алгоритмом і малими об’ємами обчислень. Серед недоліків 

метода слід відзначити так званий «завал» фронтів відфільтрованого сигналу та 

звуження області визначення сигналу при застосуванні класичного алгоритму, 

особливо в разі широкого вікна фільтрації або здійснення процедури фільтрації 

більше одного разу. 

Відомо багато модифікацій методу ковзного середнього, наприклад: мето-

ди лінійно зваженого ковзного середнього та експоненціально зваженого 

ковзного середнього [16]. В першому з них кожному члену вхідної функції 

ставиться у відповідність ваговий коефіцієнт. Вагові коефіцієнти утворюють 

арифметичну прогресію, тобто останні члени вхідної функції вважаються більш 
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значущими, ніж перші. В методі експоненціально зваженого ковзного серед-

нього вагові коефіцієнти членів вхідної функції зменшуються експоненціально і 

ніколи не дорівнюють нулю. Ці різновиди методу можуть бути корисними при 

обробці деяких видів сигналів. 

Як випливає з вище сказаного, існує обмежена кількість методів фільтра-

ції, що можуть використовуватися при обробці недетермінованих, імпульсних, 

неперіодичних та нестаціонарних сигналів. Вказані методи мають недоліки, що 

за певних умов можуть бути критичними. Тому актуальною і важливою 

задачею є розробка нових та модифікація відомих методів фільтрації та 

керованого згладжування неперіодичних багатомодальних сигналів із сто-

хастичною високочастотною амплітудною модуляцією в напрямку підвищення 

їх ефективності, розширення можливостей та зменшення трудомісткості. Для 

порівняння ефективності нових методів фільтрації отримані з їх використанням 

результати слід порівняти з результатами, отриманими класичними методами 

при фільтрації одних і тих самих сигналів. 

Найбільш ефективним із класичних методів для фільтрації неперіодичних 

багатомодальних сигналів із стохастичною високочастотною амплітудною 

модуляцією є метод часткового відновлення сигналів за їх EMD [88, 99] на 

основі перетворення Гільберта-Хуанга [113, 76]. Тому цей метод був обраний 

для порівняльного аналізу. Усереднені синхронні осцилограми імпульсів 

напруги на плазмоерозійному навантаженні та струму в ньому наведені на 

рис. 3.1, які потрібно відфільтрувати, складаються із двох характерних ділянок: 

круто зростаючого переднього та плавно спадаючого заднього фронтів. 

Невелика кількість відліків (всього лише близько 20) на передньому фронті як 

напруги на плазмоерозійному навантаженні, так і струму в ньому, мала для 

ефективного виділення внутрішніх модових функцій – intrinsic mode functions 

(IMF), що спричинено його малою тривалістю. Крім того, оскільки передні 

фронти як напруги, так і струму на рис. 3.1 дуже круті, то відношення значень 

сигналу до шуму [35] на цій ділянці дуже високе. Враховуючи сказане вище, 

фільтрація класичним методом часткового відновлення сигналу за його 
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неповною EMD була виконана тільки для задніх фронтів напруги і струму 

рис. 3.1. 

На першому етапі 

зазначеного методу вхід-

ний сигнал  ty  представ-

ляється множиною 

внутрішніх модових функ-

цій IMF –  tci , до яких 

висувається ряд вимог [88, 

99, 113], та залишку  trn , з 

якого уже неможливо 

виділити IMF:      trtcty n

n

i
g  

1
. Операції виділення IMF із залишку  trn  

припиняються при виконанні хоча б однієї з наступних умов: по-перше, після 

виділення попередніх мод  trn  стає монотонною функцією з одним екстрему-

мом, або, в окремих випадках, взагалі без екстремумів; по-друге, за своїми 

значеннями або потужністю  trn  може бути несуттєвим порівняно з вхідним 

сигналом [21, 113 76]. Знайдені за методикою [113, 88, 76] перша і друга IMF 

для сигналу  tu  представлені на рис. 3.2 а), б) відповідно. Перша, друга і третя 

IMF для сигналу струму у навантаженні  ti  наведені на рис. 3.3 а), б), в) 

відповідно.  

На другому етапі методу висувається припущення, що частина IMF 

сигналу вміщують тільки його шумову складову. У переважній більшості 

випадків ними є перші m найбільш високочастотних мод, тоді як решта n-m 

більш низькочастотних мод відтворюють лише корисну складову сигналу без 

шумів [21, 88, 99, 76]. Таким чином, відфільтрований сигнал  tŷ  складається із 

залишку  trn , та обмеженої кількості n-m низькочастотних IMF: 

     trtcty n

n

mi
g  

 1

ˆ .  
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Рис. 3.2.  Перша та друга внутрішні модові функції 

сигналу напруги 
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Рис. 3.3. Перша, друга та третя внутрішні модові функції сигналу струму 

 

При цьому ключовим моментом є визначення номеру IMF, починаючи з якого 

моди вміщують лише корисну складову сигналу. Для його визначення в [88, 76] 

запропоновано критерій мінімуму послідовної середньоквадратичної похибки – 

consecutive mean square error (CMSE) внутрішньої модової функції, яка для 

кожної моди розраховується за формулою: 

 
2

1

)(
1 




N

j
jtIMF

N
CMSE , (3.1)

 

де N – загальна кількість відліків сигналу. 

 

Фізичний зміст виразу (3.1) – середня потужність моди сигналу напруги 

або струму у випадку, якщо опір навантаження складає 1 Ом [35, 62, 76]. Після 

розрахунку CMSE за (3.1) для кожної IMF будується її залежність від номеру 

модової функції. При цьому першою вважається найбільш високочастотна IMF. 

Перший локальний мінімум цієї залежності є критерієм, який визначає номер 

IMF, після якого моди вміщують лише корисну складову сигналу. Тобто 

відновлення сигналу починається з наступної за цим номером IMF. Для кожної 

з наведених на рис. 3.2 та рис. 3.3 IMF за (3.1) були знайдені значення їх CMSE, 

які наведені в табл. 3.1. 
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Як випливає з аналізу даних табл. 3.1, згідно критерію мінімуму CMSE, 

відновлення обох відфільтрованих від шумів сигналів за їх неповними EMD, 

повинно відбуватися починаючи з третьої IMF. 

Тобто, перші дві IMF, згідно з цим 

критерієм, вміщують лише шуми і 

повинні бути відкинуті. Відновлені без 

першої і другої IMF усереднені сигнали 

напруги  EMDtu  на плазмоерозійному 

навантаженні і струму в ньому  EMDti  

представлені на рис. 3.4 суцільними лініями. 

Як видно з порівняння наведених рис. 3.1 

усереднених сигналів напруги на навантаженні та 

струму в ньому та вказаних сигналів відновлених 

методом EMD, які наведено на рис. 3.4, даний метод 

фільтрації дозволяє в рази зменшити розмахи 

високочастотних флуктуацій вказаних сигналів при 

цьому не спотворюючи форми їх основних трендів. 

Вказаний метод фільтрації дозволяє досягати 

високих результатів навіть при обробці таких складних сигналів як осци-

лограми імпульсів напруги на багатоканальному плазмоерозійному наванта-

женні та струму в ньому [76]. Недоліками методу є висока складність, значний 

об’єм обчислень та недостатня теоретична розробленість. Для подолання цих 

труднощів на базі класичного методу ковзного середнього було розроблено 

новий багатоітераційний метод фільтрації. 

Усунення одного з основних недоліків методу ковзного середнього – так 

званого «завалу» фронтів відфільтрованого сигналу виконувалося наступним 

чином. 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. 

                                        Таблиця 3.1 
Значення CMSE розраховані для 

кожної IMF 

IMFg   2BtuCMSEg ,   2AtiCMSEg , 

1 1,766498 1,73844 
2 0,936899 0,596573 
3 відсутнє 1,68534 
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На другому кроці значення відфільтрованого сигналу на границях 

інтервалів монотонності були зафіксовані. Ці дії унеможливили зсув у часі 

реперних точок вхідного сигналу та зменшення значень відфільтрованого 

сигналу в них, як це відбувалося в класичному методі ковзного середнього і 

призводило до «завалу» фронтів, особливо за умов великої ширини вікна 

фільтрації або числа ітерацій фільтрування. Описана вище процедура має 

аналогію з завданням геометричним методом базисної функції, яка використо-

вується при вейвлет-перетворенні [42, 62, 76, 102]. 

На третьому кроці для кожного з визначених на першому кроці інтерва-

лів 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 ітера-

ції виявилась недостатньою, то виконувались наступні ітерації, поки від-

фільтрований сигнал не задовольняв певним критеріям фільтрації. На наступ-

них ітераціях ширина вікна фільтрації gk  збільшувалась за рекурентною 

формулою: 

 

12 1  gg kk  (3.2)

 

де g – номер ітерації операції фільтрації сигналу. 

 

Як випливає з (3.2), ширина вікна фільтрації на кожній наступній ітерації 

приблизно подвоювалась порівняно з попередньою, але кількість відліків в 

середині вікна завжди була непарною, що потрібно для підвищення 

ефективності методу ковзного середнього. Збільшення ширини вікна фільтрації 

на кожній наступній ітерації діє аналогічно вилученню наступних менш 

високочастотних IMF в методі фільтрації сигналів частковим їх відновленням з 

EMD або вилученню наступних з кінця гармонік, отриманих за допомогою 

перетворення Фур’є [62]. Кратне збільшення ширини вікна фільтрації 
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аналогічне кратному збільшенню періоду гармонічних складових вхідного 

сигналу, отриманих за допомогою дискретного перетворення Фур’є [62, 76]. 

В залежності від співвідношення сигналу до шуму [35, 76] та інших 

критеріїв припинення фільтрації, число її ітерацій на кожному інтервалі 

монотонності основного тренду вибиралось індивідуально, тобто адаптивно до 

сигналу. В запропонованому методі втрачені при збільшенні ширини вікна 

фільтрації відліки поблизу границь інтервалів фільтрації відновлювались за їх 

значеннями на попередніх ітераціях фільтрації. Це дозволило зберегти область 

визначення сигналу, що має особливо велике значення при коректній фільтрації 

сигналів з крутими фронтами. 

Критерієм визначення кількості ітерацій, як і в попередньому методі, був 

перший локальний мінімум залежності CMSE від порядкового номеру ітерації. 

Оскільки, в даному методі IMF не виділялись, то вираз (3.1) був застосований у 

своєму загальному вигляді [88, 76]: 
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де  
gjtŷ  – значення відфільтрованого сигналу після g-ої ітерації 

фільтрації; 

 
1

ˆ gjty  – значення відфільтрованого сигналу після g-1-ої (попередньої) 

ітерації фільтрації. 

Залежність (3.3) від порядкового номеру ітерацій g  фільтрації новим 

методом для усереднених сигналів напруги на плазмоерозійному навантаженні 

 tu  і струму в ньому  ti  представлена дискретно в табл. 3.2. 

Аналіз динаміки даних, наведених в табл. 3.2 свідчить, що за критерієм 

першого локального мінімуму залежності gCMSE  від номеру ітерації фільтрації 

(3.3), оптимальною кількістю ітерацій фільтрації сигналу напруги  tu  

запропонованим методом є 2, а струму  ti  – 3. На відміну від методу 
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відновлення сигналу за неповним набором його внутрішніх мод, новий метод 

дозволяє здійснювати більш глибоку фільтрацію. Як видно з табл. 3.2, 

здійснено по 6 ітерації фільтрації сигналів напруги і струму новим методом, 

тоді як попереднім можливі були тільки 2 і 3 ітерації відповідно. Графічне 

зображення сигналів напруги та струму після шостого кроку фільтрації 

багатоітераційним методом ковзного середнього зі збільшенням ширини вікна 

фільтрації (БМКСЗШВФ) наведено на рис. 3.5.  

 

Таблиця 3.2 
Значення критеріїв фільтрації на кожному її кроці 

g k, відліків  tuCMSEg
, 2B  

 EMDtu
 , %  tiCMSEg

, 2A  
 EMDti

 ,% 

1 3 0,5844 0,7625 0,9286 1,8177 
2 7 0,5060 0,5273 0,3607 1,2457 
3 15 0,5556 0,2972 0,2290 0,9099 
4 31 0,6767 0,4248 0,5926 1,6505 
5 63 0,2637 0,5983 0,9070 3,1196 
6 127 0,3548 0,7325 1,2217 4,6813 

 

Критерій першого локального мінімуму залежності gCMSE  (3.2) 

фактично давав максимальну можливу або близьку до неї кількість ітерацій 

фільтрації для методу часткового відновлення сигналу за його неповною EMD, 

однак його аналог (3.3) для нового методу таких властивостей не виявив [76]. 

 Очевидно, що кількість операцій фільтрації новим методом доцільно 

визначати не тільки за критерієм 

локального мінімуму залежності gCMSE  

(3.3), а і виходячи з потреб конкретної 

задачі фільтрації. Так, найменшу глибину 

фільтрації доцільно застосовувати для 

сигналів, які є основою побудови стохас-

тичних і параметрично-стохастичних мо-

делей, середню – для параметричних, а 

найбільшу – для нелінійних. 
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Рис. 3.5. Відфільтровані сигнали 
напруги та струму після шостого 

кроку БМКСЗШВФ  
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Крапками на рис. 3.4 наведені відфільтровані БМКСЗШВФ усереднені 

сигнали напруги  MMAtu  та струму  MMAti , які наведені на рис. 3.1. При цьому 

згідно з даними табл. 3.2, за критерієм мінімуму (3.3) було використано 2 ітера-

ції для сигналу напруги і 3 для сигналу струму. Як видно з графіків рис. 3.4, 

результати, отримані обома методами практично співпадають. При цьому об’єм 

обчислень при використанні нового методу і його трудомісткість в рази менші, 

ніж попереднього. 

Для кожної ітерації методу БМКСЗШВФ в табл. 3.2 представлені середні 

значення модулів відносних відхилень сигналів, відфільтрованих за його 

допомогою від сигналів, відфільтрованих двома ітераціями методу часткового 

відновлення сигналу за його неповною EMD для напруги: 
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Як видно з динаміки залежності цих величин від номеру ітерації фільтрації 

вказаним методом, найкращі співпадіння сигналів напруги і струму, 

відфільтрованих двома ітераціями попереднього методу з сигналами, 

відфільтрованими вказаним методом, спостерігаються для його третьої ітерації 

і становлять менше 0,3% для сигналу напруги і менше 1% для струму. 

Значення кількості ітерацій фільтрації, отримані в такий спосіб, 

відрізняються від значень, знайдених за критерієм першого локального 

мінімуму залежності gCMSE  від номеру ітерації фільтрації (3.3). Отже, 

вказаний критерій не є універсальним. При подальшому збільшенні числа 

ітерацій фільтрації величини 
 EMDtu

  і 
 EMDti

  збільшуються, оскільки амплітуда 

високочастотних флуктуацій сигналів, відфільтрованих новим методом стає 

меншою, ніж сигналів, відфільтрованих попереднім методом. Тобто 

БМКСЗШВФ дозволяє здійснити більш глибоку і якісну фільтрацію, ніж метод 

часткового відновлення сигналу за його неповною EMD, хоча для цього 

потрібна більша кількість ітерацій. Але, оскільки трудомісткість ітерацій 

нового методу на порядки менша, ніж методу часткового відновлення сигналу 
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за його неповною EMD, то загальна трудомісткість фільтрації сигналів новим 

методом менша [76]. 

3.3 Критерії визначення необхідної та достатньої кількості ітерацій 

фільтрації сигналів струму та напруги 

Використання великої кількості ітерацій фільтрації, з одного боку, 

підвищує співвідношення сигнал / шум [73, 95, 99, 107] у вихідному сигналі, а з 

іншого – призводить до збільшення об’ємів обчислень та може спотворювати 

корисний сигнал [73, 76]. Досягнення компромісу між цими тенденціями в 

кожному випадку повинні забезпечити критерії достатньої та необхідної 

кількості ітерацій фільтрації. Основними властивостями таких критеріїв є: 

1) універсальність, тобто можливість коректного застосування до 

широкого загалу як методів фільтрації, так і сигналів, що обробляються; 

2) результативність – здатність критерію завжди забезпечити результат 

для всіх заявлених класів методів фільтрації та сигналів, що обробляються. Для 

процедурно-орієнтованих критеріїв, в яких не використовуються параметри 

якості вихідних сигналів (таких як співвідношення сигнал / шум, допустимий 

рівень шумів та інших), а лише певні алгоритми виконання процедур, 

застосовується поняття процедурної результативності, тобто забезпечення 

результату виконання процедури критерію, згідно з його алгоритмом, а для 

об’єктно-орієнтованих критеріїв – об’єктної результативності, тобто забезпе-

чення контролю заданих параметрів якості відфільтрованого сигналу; 

3) ефективність – відношення точності визначення ступеня відповідності 

відфільтрованого згідно з даним критерієм сигналу необхідному для подальших 

операцій сигналу до трудомісткості критерію. 

На теперішній час найбільшого поширення набули критерії визначення 

необхідної кількості IMF, які повинні бути відкинуті при фільтрації сигналів за 

допомогою їх часткового відновлення методами EMD [3, 21, 73 94, 95, 99, 113], 

тобто необхідного числа ітерацій фільтрації даним методом. Однак, навіть для 

даного методу фільтрації розроблені спеціально для нього критерії необхідної 

кількості ітерацій фільтрації [113, 95] часто дають різні результати [76], а при 
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застосуванні їх для визначення необхідного числа ітерацій фільтрації сигналів 

багатоітераційними методами ковзного середнього та ковзної медіани розкид 

отриманих результатів ще більший [73, 76]. 

Існують дві основні групи таких критеріїв. До першої входять критерії, 

основані на порівнянні сигналів чинної g-ої та попередньої 1g – ої ітерацій їх 

фільтрації [73, 94, 95]. Такі критерії відносяться до процедурно-орієнтованих. 

Одним з них є перший локальний мінімум залежності від номеру ітерацій 

CMSE чинної та попередньої ітерацій фільтрації сигналу (3.1) [73, 94, 95]: 

Даний критерій широко застосовується для визначення кількості IMF, які 

треба вилучити з вхідного сигналу  jty  при його фільтрації методами 

часткового відновлення за його неповною EMD [73, 94, 95, 99, 113], тобто, 

кількості ітерацій багатоітераційних методів фільтрації у загальному випадку. 

Згідно з даним критерієм, відновлення сигналу починається з наступної IMF за 

тою, якій відповідає перший локальний мінімум (3.1). Логіка критеріїв першої 

групи полягає в оцінці ефективності ітерацій фільтрації. Якщо ефект від чинної 

ітерації суттєво нижчий, ніж від попередньої, то подальші ітерації не 

виконуються. Такий підхід характерний для методів фільтрації, які потребують 

значних об’ємів обчислення на кожній ітерації. 

В попередньому параграфі було наведено порівняння ефективності 

фільтрації імпульсних сигналів напруги на плазмоерозійному навантаженні і 

струму в ньому методом часткового відновлення сигналу за його неповною 

EMD та БМКСЗШВФ при використанні даного критерію, яке засвідчило низькі 

об’єктну результативність, універсальність та узагальнюючу здатність цього 

критерію. Вхідні для фільтрації сигнали напруги на плазмоерозійному 

навантаженні  tu  та струму в ньому  ti  були отримані як результат 

усереднення вибірки з 20 пар синхронних осцилограм, знятих у квазіоднакових 

умовах рис. 3.1. Результати їх фільтрації шістьома ітераціями БМКСЗШВФ 

 MMAtu  та  MMAti  відповідно представлені на рис. 3.5. 

За критерієм першого локального мінімуму (3.1) для методу часткового 

відновлення сигналу за його неповною EMD потрібно було виконати по дві 
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ітерації для фільтрації сигналів напруги і струму. При застосуванні 

БМКСЗШВФ згідно з тим же критерієм потрібно було виконати дві ітерації для 

сигналу напруги і три для сигналу струму. В той же час найкращий збіг 

відфільтрованих за допомогою обох методів сигналів спостерігався для трьох 

ітерацій фільтрації сигналів як напруги, так і струму БМКСЗШВФ, що свідчить 

про те, що розглянутий критерій не є абсолютним. 

Друга група критеріїв необхідної кількості ітерацій фільтрації основана 

на порівнянні відфільтрованого на g-й ітерації сигналу з еталонним. При цьому 

еталонним сигналом можуть виступати як повністю очищений від шумів 

сигнал, якщо є можливість його визначити, так і вхідний сигнал, якщо такої 

можливості немає. У першому випадку чим менша різниця між повністю 

очищеним від шумів і відфільтрованим на g-й ітерації сигналами, тим якісніше 

здійснена його фільтрація. Мінімум її залежності від номеру ітерації (у разі, 

якщо він існує) або її обмеження заданим числом лежить в основі низки 

критеріїв необхідної та достатньої кількості ітерацій фільтрації [73, 95, 99, 107], 

які за таких умов відносяться до об’єктно-орієнтованих. 

На практиці майже завжди повністю очищений від шумів сигнал 

невідомий, тому у переважній більшості критеріїв цієї групи в якості еталон-

ного сигналу виступає вхідний сигнал. В такому разі ці критерії не будуть 

об’єктно-орієнтованими. Вони принципово не можуть бути об’єктно-результа-

тивними, абсолютними і використовуватись для знаходження достатньої кіль-

кості ітерацій фільтрації, оскільки відображають лише відмінність між цими 

сигналами, а не наближення відфільтрованого сигналу до повністю очищеного. 

Одним з таких критеріїв є мінімум залежності від номеру ітерації (у разі, якщо 

він існує) або обмеження заданим числом значення середньоквадратичного 

відхилення результатів g-ої ітерації фільтрації  
ijtŷ  від вхідних даних )( jty  – 

mean square error (MSE) [73, 95, 99, 107]: 
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Замість (3.4) у критеріях даної групи також використовують наступні 

величини. Середнє значення модуля відносної різниці результатів g-ої ітерації 

фільтрації та вхідних даних [63]: 
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Відносне стандартне відхилення результатів g-ої ітерації фільтрації від 

вхідних даних [63]: 
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Відносну середньоквадратичну різницю результатів g-ої ітерації фільтра-

ції і вхідних даних – percentage root mean square difference (PRD) [73, 95, 99, 

107]: 
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В наступному критерії визначення необхідної кількості ітерацій фільтра-

ції сигналів за допомогою їх часткового відновлення за неповною EMD для 

кожної IMF розраховується відстань у двовимірному гільбертовому просторі 

між вхідним сигналом і його IMF [94, 95]: 
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де  ,0  – інтервал визначення сигналу  ty  у часовому вимірі. 
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Згідно з даним критерієм, відновлення сигналу починається з наступної 

IMF після тої, якій відповідає перший локальний максимум залежності (3.8) 

[73, 94, 95]. Придатна для використання в інших багатоітераційних методах 

фільтрації узагальнена форма запису (3.8) буде мати вигляд: 
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Як видно з (3.9), даний критерій містить порівняння вхідного сигналу і 

різниці між ітераціями його фільтрації, тобто має властивості критеріїв з обох 

розглянутих груп. Зауважимо, що у загальному випадку не обов’язково існують 

локальні екстремуми як (3.3), так і (3.8) та (3.9), що знижує результативність та 

універсальність цих критеріїв. Результати, отримані при фільтрації сигналів 

напруги на плазмоерозіному навантаженні та струму в ньому [73, 76] методами 

часткового відновлення сигналу за його неповною EMD та БМКСЗШВФ за 

критеріями (3.3) і (3.9) виявилися подібними, але трудомісткість визначення 

(3.9) на порядки вища, ніж (3.3), тому у цьому конкретному випадку критерій 

мінімуму (3.3) має безперечні переваги над критерієм максимуму (3.9). 

Наведені в табл. 3.3 залежності (3.3) – (3.7) від числа ітерацій фільтрації 

БМКСЗШВФ [73, 76] сигналів напруги на плазмоерозіному навантаженні тут і 

далі позначені індексом u, а струму в ньому – індексом i. 

Як випливає з результатів табл. 3.3, згідно з критерієм першого локаль-

ного мінімуму (3.3) при фільтрації сигналу напруги БМКСЗШВФ необхідно 

виконати 2 ітерації, а сигналу струму – 3. Залежності від номеру ітерацій вели-

чин (3.4) – (3.7) у даному конкретному випадку взагалі виявились монотон-

ними, що унеможливлює застосування критерію першого локального мінімуму 

для жодної з них. Це є практичним підтвердженням того, що залежності даних 

величин від номеру ітерацій фільтрації не обов’язково мають локальні 

мінімуми у загальному випадку і критерій їх першого локального мінімуму не є 

універсальним і результативним, що призводить до необхідності розроблення 
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нових критеріїв визначення необхідної і достатньої кількості ітерацій фільтрації 

сигналів багатоітераційними методами[73]. 

 

Таблиця 3.3 

Залежності значень критеріїв фільтрації від числа ітерацій 
Номер 
ітерації 

g 

Ширина вікна 
фільтрації k, 
відліків 

uCMSE , 

2B  

uMSE , 

2B  

uPRD , 

% 
u , 

% 
u , % Su , % iCMSE , 

2A  

iMSE , 

2A  

iPRD , 

% 
i , % i , 

% 
Si , %

1 3 0,584 0,584 0,475 0,40 0,49 0,0004 0,929 0,929 1,818 0,017 0,019 0,004 
2 7 0,506 1,329 0,716 0,62 0,74 – 0,0008 0,361 1,532 2,335 0,023 0,024 – 0,002
3 15 0,556 2,441 0,971 0,83 1,00 – 0,0071 0,229 1,903 2,603 0,025 0,027 – 0,018
4 31 0,677 4,122 1,261 1,05 1,30 – 0,0224 0,593 3,153 3,351 0,031 0,035 – 0,044
5 63 0,264 4,817 1,363 1,13 1,40 – 0,0857 0,907 5,254 4,325 0,042 0,045 0,008 
6 127 0,355 5,514 1,459 1,23 1,50 – 0,3463 1,222 8,324 5,444 0,055 0,057 0,176 

 

При фільтрації сигналів дуже важливо не спотворювати їх інтегральні 

характеристики – площу, обмежену лінією модуля сигналу, віссю абсцис та 

перпендикулярами до неї на границях області його визначення    dttyS ty 


0

, а 

також аналогічну площу, обмежену лінією квадрата сигналу    dttyS tEy 


0

2 . 

Для сингалів струму і напруги на лінійному активному навантаженні 1 Ом 

перша площа має фізичний зміст суми модулів зарядів, які пройшли через 

навантаження протягом всіх півхвиль сигналу, а друга – енергії сигналу. 

Одними з критеріїв максимально допустимої кількості ітерацій фільтрації 

сигналів, які його не спотворюють, можуть бути гранично допустимі значення 

відносного відхилення цих площ після g-ої ітерації фільтрації  gty€S  від 

аналогічних площ вхідного сигналу  tyS  [73]: 

 

      tytytyS SS
gˆS100%  . (3.10)

 

Значення величини (3.10) в залежності від кількості ітерацій фільтрації 

БМКСЗШВФ сигналу напруги на плазмоерозійному навантажені представлені в 

табл. 3.3 з індексом u, а струму в ньому – з індексом i. Як видно з аналізу цих 
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даних, навіть після 6-ої ітерації відносна зміна цієї площі не перевищує 0,35% 

для сигналу напруги і 0,2% для сигналу струму, що свідчить про те, що 

енергетичні характеристики сигналу при його фільтрації за даних умов 

практично не змінюються. Тобто обмеження цієї величини навіть значенням 

0,1% не є жорстким критерієм і ці умови виконуються до 5-ої ітерації 

фільтрації включно. Даний критерій відноситься до другої групи критеріїв [73].  

Користуючись логікою першої групи критеріїв було знайдено перші 

локальні мінімуми залежностей від номеру ітерацій фільтрації прирощень 

величин (3.4) – (3.7) і (3.10) для двох послідовних ітерацій. Вони представлені в 

табл. 3.4 відповідними індексами. З аналізу даних цієї таблиці випливає, що за 

критерієм першого локального мінімуму залежностей від номеру ітерацій 

фільтрації прирощень uMSE  потрібно виконати 2 ітерації фільтрації, uPRD  – 6, 

u  – 3, u  – 6, iMSE  – 3, iPRD  – 3, i  – 3, i  – 3 [73]. Залежності від 

номеру ітерацій фільтрації модулів Su  та Si  взагалі виявились 

монотонними, а знак змінювала лише залежність Si  від номеру ітерації. Для 

сигналу струму критерій першого локального мінімуму залежності від номеру 

ітерацій фільтрації величин gCMSE , gMSE , gPRD , g , g  дав однаковий 

результат – 3 ітерації, а для сигналу напруги такої єдності показань не 

спостерігалося. Середнім арифметичним результатом за даним критерієм для 

залежностей перших чотирьох величин табл. 3.4 при фільтрації сигналу напру-

ги є 4 ітерації. Розкид отриманих результатів для сигналу напруги свідчить про 

те, що даний критерій для жодної з розглянутих величин не є абсолютним [73]. 

За об’єктно-орієнтований критерій достатньої кількості ітерацій фільтра-

ції сигналів від високочастотних шумів пропонується обрати гранично допусти-

мий питомий їх вміст, не більший за максимально допустиму похибку апрок-

симації або інших наступних операцій з сигналами, чисельно виражений, 

наприклад, коефіцієнтом нелінійних спотворень (для періодичних сигналів) [3], 

коефіцієнтом модуляції [14, 73], коефіцієнтом відношення сигналу до шуму – 
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signal noise ratio (SNR) [99, 73] (якщо є можливість його розрахувати) або 

іншими. 

Таблиця 3.4 

Залежність прирощень значень критеріїв (3.4) – (3.7) та(3.10) від номеру 
ітерації 

Номери 
послі-
довних 

ітерацій g 

uMSE , 
2B  

uPRD , 

% 
u , %

u , %
Su , %

iMSE ,
2A  

iPRD , 

% 
i , %

i , %
Si , %

1 – 2 0,744 0,241 0,215 0,248 – 0,001 0,603 0,517 0,521 0,540 – 0,005
2 – 3 1,112 0,254 0,211 0,262 – 0,006 0,371 0,268 0,246 0,280 – 0,016
3 – 4 1,681 0,291 0,216 0,299 – 0,015 1,250 0,748 0,625 0,781 – 0,026
4 – 5 0,695 0,102 0,088 0,105 – 0,063 2,101 0,975 1,068 1,019 0,052 
5 – 6 0,697 0,095 0,098 0,098 – 0,261 3,070 1,119 1,349 1,170 0,168 

В літературі визначення перших двох коефіцієнтів наводиться лише для 

періодичних стаціонарних сигналів. У випадку неперіодичних не стаціонарних 

імпульсних сигналів застосування класичного визначення цих коефіцієнтів 

неможливе. Тому, виходячи з одного із класичних визначень коефіцієнта одно-

тональної амплітудної модуляції синусоїдного сигналу (відношення різниці 

сусідніх максимуму і мінімуму до їх суми) [14, 73], введемо поняття середнього 

значення коефіцієнта амплітудної модуляції неперіодичного нестаціонарного 

імпульсного сигналу однотональним періодичним сигналом: 







n

j j

mj

y

y

n
M

1

100%
, 

(3.11)

де jy  – значення тренду середніх значень сигналу; 

mjy  – максимальні за модулем відхилення сигналу від значень його трен-

ду протягом напівперіоду модулюючого сигналу; 

n  – ціла кількість напівперіодів модулюючого сигналу на області 

визначення вхідного сигналу. 

Але у загальному випадку, який найчастіше зустрічається на практиці, 

модулюючий сигнал не може бути описаний математично як однотональний, 



90 

 

багатотональний чи хоча б періодичний. Тоді для того щоб знайти за (3.11) 

середній на області визначення сигналу коефіцієнт його амплітудної модуляції 

потрібно знайти середню суму максимальних за модулем відносних відхилень 

сигналу від тренду його середніх значень jmj yy  на кожній з ділянок між 

точками перетину кривих сигналу і його тренду. Тобто при застосуванні (3.11) 

для даного випадку кількість напівперіодів модулюючого сигналу n  потрібно 

замінити на кількість ділянок між точками перетину кривих сигналу і його 

тренду m . 

Слід зазначити, що для знаходження mjy  на кожній з m  ділянок сигналу 

в будь-якому разі необхідно знайти всі значення відхилень сигналу від тренду 

його середніх значень jy  протягом всієї ділянки, а потім ще знайти макси-

мальне серед них. З метою спрощення процедури обчислення даної величини 

можна знаходити середнє значення модулів відхилень абсолютно всіх значень 

сигналу від тренду його середніх значень на всій області його визначення, а не 

тільки максимальних на кожній з m  ділянок. Тоді відпадає необхідність 

розрахунку точок перетину кривих сигналу і його тренду, визначення 

максимальних значень модулів їх відхилень на кожній з m  ділянок, і (3.11) 

трансформується в: 

 





N

j j

j

y

y

N
M

1

%100 
. 

(3.12)

 

Строго кажучи, розрахована за (3.12) величина M  не є середнім 

коефіцієнтом амплітудної модуляції. Вона є середнім відносним відхиленням 

сигналу від тренду його середніх значень і скоріше подібна величині (3.5) для 

випадку, коли в якості еталонного сигналу використовується тренд середніх 

значень вхідного сигналу, який наближається до повністю очищеного від шумів 

сигналу.  
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В табл. 3.5 наведені залежності від номеру ітерацій БМКСЗШВФ величин 

(3.10), (3.11), середньої n  та максимальної maxn  тривалості ділянок n , на яких 

відхилення сигналу від тренду його середніх значень не змінює знак. З метою 

коректного порівняння останніх двох величин з шириною вікна фільтрації, в 

табл. 3.5 їх розмірністю є кількість відліків сигналу. 

 

Таблиця 3.5 

Залежності значень критеріїв (3.10) та (3.11) від номеру ітерації фільтрації 

Но-
мер 
іте-
рації 

g 

Шири-
на 

вікна 
фільт-
рації k, 
відліків 

Сигнал напруги при постійному тренді Сигнал струму при постійному тренді 
Середній 
коефіцієнт 
модуляції 

uM , % 

Середнє 
відхилення 
від тренду 

uM , % 

Макс. 
тривалість 
ділянки 

un max , 

відліків 

Середня 
тривалість 
ділянки 

nu , 

відліків 

Середній 
коефіцієнт 
модуляції 

iM , % 

Середнє 
відхилення 
від тренду 

iM , % 

Макс. 
тривалість 
ділянки 

in max , 

відліків 

Середня 
тривалість 
ділянки 

ni , 

відліків 

0 – 1,560 1,423 27 4 17,465 18,621 91 6 
1 3 1,609 1,265 39 9 15,233 16,907 115 11 
2 7 1,480 1,079 67 15 15,685 15,913 140 28 
3 15 1,194 0,842 74 27 22,897 15,351 162 69 
4 31 0,908 0,621 250 53 20,103 14,438 242 87 
5 63 0,836 0,508 350 115 24,647 12,775 285 139 
6 127 1,060 0,530 756 173 25,702 10,860 300 173 

 

При знаходженні значень цих величин, наведених в табл. 3.5, тренди 

середніх значень сигналів напруги і струму знаходились один раз – тільки для 

вхідних сигналів. Методика знаходження трендів полягала у наступному. На 

першому етапі вхідні сигнали розбивались на інтервали монотонності їх 

усереднених значень, на другому – для кожного з цих інтервалів засобами MS 

Excel знаходили лінії трендів та функції, які їх описували. На третьому етапі 

відбувалась стиковка трендів на границях цих інтервалів [73]. 

Як випливає з аналізу даних табл. 3.5, значення середнього коефіцієнту 

модуляції сигналу напруги uM  (за виключенням шостої ітерації) монотонно 

зменшуються із збільшенням кількості ітерацій фільтрації, що відповідає 

зменшенню складової високочастотних шумів у сигналах із збільшенням 

кількості ітерацій їх фільтрації (рис. 3.1 а) б), рис. 3.5). Але для сигналу струму 

ця залежність виявилась немонотонною, не зважаючи на те, що судячи з 

порівняння графіків вхідного (рис. 3.1 а) б)) і відфільтрованого сигналів 
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(рис. 3.5), складова високочастотних шумів в останньому істотно зменшилась. 

Це може бути пояснено випадковим характером розташування на області 

визначення реального сигналу його максимальних відхилень від тренду серед-

ніх значень, а також недосконалістю методики їх знаходження. 

Натомість, значення середнього відхилення від тренду сигналу напруги 

uM  (крім шостої ітерації фільтрації) та сигналу струму iM  монотонно зменшу-

ються із зростанням кількості ітерацій фільтрації (табл. 3.5). Як видно з 

порівняння наведених в табл. 3.5 значень величин (3.10) та (3.11), M  більший 

за M  в 1,1…2,5 рази, в залежності від форми модулюючого сигналу. Виходячи 

з цього, у подальшому можна розраховувати тільки значення M , що значно 

простіше, ніж M , які будуть не більші, ніж M5,2 . 

Однією з причин немонотонності зменшення величин M  та M  із 

зростанням кількості ітерацій фільтрації може бути зміна тренду середніх зна-

чень сигналів в процесі їх фільтрації. Для виключення цієї помилки методику 

знаходження M  і M  було вдосконалено: тренди середніх значень сигналів 

знаходилися після кожної ітерації їх фільтрації. Отримані таким чином дані 

наведені в табл. 3.6. Я видно з порівняння даних табл. 3.5 та табл. 3.6, навіть 

вдосконалена методика знаходження M , яка стала значно більш трудомісткою, 

не забезпечила монотонність його залежності від номеру ітерацій фільтрації 

сигналу струму. При цьому значення uM  майже не змінилися. Тому як 

об’єктно-орієнтований критерій достатньої кількості ітерацій фільтрації про-

понується порівняння величини M5,2 , знайденої за спрощеною методикою на 

кожній ітерації фільтрації сигналу, з граничним значенням, яке корелює з 

максимально допустимим значенням похибки апроксимації відфільтрованого 

сигналу [73].  

Крім того, в разі існування локального мінімуму залежності M  від 

номеру ітерації, він також може слугувати критерієм необхідної кількості ітера-
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цій фільтрації. Для контролю спотворень енергетичних характеристик сигналів 

в процесі їх фільтрації разом з цим критерієм доцільно використовувати 

критерій гранично допустимих значень відносного відхилення площ під 

сигналом або його квадратом після g-ої ітерації фільтрації від аналогічних 

площ вхідного сигналу S  (3.10). Також зауважимо, що новим методом 

фільтрації сигналів від високочастотних шумів може бути побудова трендів 

його усереднених значень на кожному інтервалі їх монотонності. 

 

Таблиця 3.6 

Залежності значень M  і M  від кількості ітерацій фільтрації 

Но-
мер 
іте-
рації 

g 

Шири-
на 

вікна 
фільт-
рації k, 
відліків 

Сигнал напруги при адаптивному тренді Сигнал струму при адаптивному тренді 
Середній 
коефіцієнт 
модуляції 

uM , % 

Середнє 
відхилення 
від тренду 

uM , % 

Макс. 
тривалість 
ділянки 

un max , 

відліків 

Середня 
тривалість 
ділянки 

nu , 

відліків 

Середній 
коефіцієнт 
модуляції 

iM , % 

Середнє 
відхилення 
від тренду 

iM , % 

Макс. 
тривалість 
ділянки 

in max , 

відліків 

Середня 
тривалість 
ділянки 

ni , 

відліків 

0 – 1,560 1,423 28 5 17,465 18,621 91 6 
1 3 1,568 1,271 118 8 13,782 14,658 118 11 
2 7 1,504 1,088 67 16 15,148 13,643 144 27 
3 15 1,196 0,858 75 27 17,846 12,805 160 60 
4 31 0,915 0,642 251 53 16,235 11,784 240 82 
5 63 0,836 0,528 346 115 14,523 10,422 287 107 
6 127 0,870 0,544 1303 175 13,516 8,650 297 127 

 

Як видно з табл. 3.5 та табл. 3.6, середня тривалість ділянки, на якій 

відхилення сигналу від тренду його середніх значень не змінює знак n  як для 

сигналів напруги, так і для сигналів струму, завжди більша, або дорівнює шири-

ні вікна фільтрації k на відповідній ітерації фільтрації. Тому, якщо відомий 

середній на області визначення сигналу напівперіод шумів у ньому, то ще 

одним об’єктно-орієнтованим критерієм необхідної кількості ітерацій фільтра-

ції сигналів БМКСЗШВФ може бути ширина вікна фільтрації k, яка змінюється 

з номером ітерації згідно з (3.2) [73, 76], більша, або рівна йому: nk  . Якщо є 

можливість визначити максимальну тривалість ділянки, на якій відхилення 

сигналу від тренду його середніх значень не змінює знак maxn , тобто 

максимальний напівперіод шумів на області визначення сигналу, то критерієм 
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достатньої кількості ітерацій фільтрації сигналів БМКСЗШВФ може бути 

ширина вікна фільтрації, більша, або рівна йому: maxnk  . 

3.4 Розроблення методу визначення тривалості першої моди 

параметричної залежності опору плазмоерозійного навантаження 

Побудова математичних моделей опору плазмоерозійного навантаження 

на основі безпосередньо виміряних значень струму і напруги, як зазначено в 

параграфі 3.1, утруднена наявністю в них флуктуацій, що виникають внаслідок 

стохастичних перемикань плазмових каналів в шарі гранул. Тому при подаль-

шому аналізі була виконана попередня обробка отриманих пар синхронних 

осцилограм для кожного з розглянутих значень амплітуди імпульсів прикладе-

ної напруги як запропоновано в параграфах 3.1 та 3.2 

На рис. 3.6 зображені оброблені таким чином залежності струму і напруги 

від часу для режиму, в якому значення амплітуди прикладеної напруги стано-

вить Um=240В, а на рис. 3.7 – розрахована за даними рис. 3.6 параметрична 

залежність опору плазмоерозійного навантаження. 

 

Рис. 3.6. Осцилограми струму та на-
пруги на плазмоерозійному наванта-
женні при Um=240В після попередньої 

обробки. 

Рис. 3.7. Параметрична залежність 
опору розрахована за осцилограмама 
струму та напруги після іх фільтрації 

при Um=240В. 
 

Хоча процеси виникнення, розвитку та згасання плазмових каналів в шарі 

гранул носять випадковий характер, в певні проміжки часу переважають проце-

си або генерації, або рекомбінації вільних носіїв заряду в них. За час існування 

першої моди в навантаженні виділяється основна частка енергії імпульсу [31, 
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64]. Виходячи з цього, вона представляє найбільший інтерес при створенні 

математичних моделей опору плазмоерозійного навантаження, а визначення її 

тривалості є першим кроком при їх побудові. Неоднозначність знаходження 

тривалості першої моди параметричної залежності опору плазмоерозійного 

навантаження істотно впливає на адекватність математичної моделі опору. На 

рис. 3.8 представлені два варіанти апроксимації опору навантаження функцією 

що представляє собою суму двох експонент [34, 64] для режиму при Um=240В. 

Рис. 3.8. Вплив вибору тривалості першої моди на побудову парметричної 
моделі опору 

Безпосередній вибір тривалості моди з параметричної залежності опору 

утруднений великою кількістю можливих варіантів і носить суб'єктивний 

характер. Раніше [31, 64] її визначення виконувалося на підставі спільного 

аналізу значень опору і струму в локальних максимумах і мінімумах їх  

залежностей від часу. Із знайдених варіантів вибирався єдиний за критерієм не 

протиріччя значенням в інших точках залежностей від амплітуди імпульсів 

напруги тривалостей перших мод опору і струму. Такий підхід характеризу-

вався неоднозначністю і носив евристичний характер. 

Дана ситуація призводить до наявності декількох варіантів апроксимації 

опору навантаження. На рис. 3.8 для наочності наведено дві з них, які 

відповідають тривалості першої моди 209 або 353 мкс відповідно. 
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Точний вибір тривалості першої моди можливий на підставі аналізу 

характерних особливостей явищ, які виникають в такому навантаженні при 

протіканні в ньому струму. Виходячи з вказаного вище, 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 найсуттєвіших екстремумів парамет-

ричної залежності опору плазмоерозійного навантаження. За його допомогою 

реалізується попереднє визначення можливих варіантів тривалості першої мо-

ди. 

На рис. 3.7. для режиму, в якому значення амплітуди імпульсу прикладе-

ної напруги становить 240В, приведена параметрична залежність опору 

навантаження після усереднення і фільтрації. Цифрами на ній позначені 

вибрані таким способом варіанти часу закінчення першої моди. Аналогічно бу-

ло виконано вибір можливих варіантів тривалості мод для інших значень амплі-

туди імпульсів прикладеної напруги. Отримані значення тривалості першої 

моди представлені на рис. 3.9. 

Дані наведені на рис. 3.9. свідчать про неоднозначність монокритеріаль-

ного підходу до визначення тривалості першої моди, оскільки при такому 

підході існує велика кількість її можливих варіантів. Для зменшення числа 

варіантів визначення тривалості першої моди, обраних за критерієм 1, засто-

совувався другий критерій. Він полягає 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 [59, 64]. 

Процедура його застосування наступна: визначається значення опору на 

початку першої моди і порівнюється зі значенням опору в кінці можливих її 

варіантів. Через наявність обмеженої кількості варіантів тривалості моди пошук 

точної відповідності опорів утруднений, тому вибираються такі варіанти, в яких 
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значення опору в кінці моди є найближчим до значення в її початку. Решта 

варіантів відкидаються. 

 

 
Рис.3.9. Варіанти визначення тривалості першої моди 

 
 

Відібрані таким чином тривалості першої моди для кожного значення 

амплітуди напруги наведені на рис. 3.10. Застосування цього критерію дозво-

лило значно зменшити кількість можливих варіантів. Однак наявність двох 

варіантів тривалості для деяких режимів роботи вимагає подальшого уточнення 

отриманого набору варіантів тривалості першої моди. 

 

 
Рис. 3.10. Ймовірні варіанти тривалості першої моди, обрані за критерієм 2 в 

порівнянні з тривалістью всього імпульсу  
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Таке уточнення може бути здійснено шляхом застосування третього 

критерію, що полягає 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 [64]. 

Як випливає з рис. 3.10, в дослідженому діапазоні напруг тривалість 

всього імпульсу, а також можливі варіанти тривалості першої моди 

зменшуються при збільшенні значення його амплітуди. Аналіз рис. 3.10 

показує, що при цьому параметрична залежність опору навантаження 

перетворюється з мультимодальної в одномодальну [31, 64]. Таким чином, при 

зміні режиму розряду конденсатора від аперіодичного до коливального, що 

викликано зменшенням нелінійного опору навантаження [31, 64], частка енергії 

всього імпульсу, розсіяна в ньому, як і частка заряду, що пройшов через 

навантаження за час першої моди збільшуються. 

Остаточний вибір варіанта тривалості першої моди здійснювався 

відповідно до інтегральних критеріїв, а саме: їх питомих енергії та заряду. 

Залишається тільки той варіант, 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 і 

збільшувалося із зростанням амплітуди прикладеної напруги. 

На рис. 3.11 і рис. 3.12 суцільними лініями представлені значення 

відношення енергії W та заряду Q, які відповідають обраним за критерієм 2 

можливим варіантам тривалості першої моди до аналогічних величин за всю 

тривалість імпульсу. Пунктирною лінією позначені обрані за критерієм 3 

значення вказаних параметрів [64]. 

Наведені на рис. 3.11 та рис. 3.12 залежності відносних значень W(Um) і 

Q(Um) підтверджують припущення про те, що перша мода параметричної 

залежності опору є основною за енергетичним вкладом. Знайдені таким чином 

тривалості першої моди представлені на рис. 3.11 та рис. 3.12 пунктирною 

лінією.  



99 

 

Рис. 3.11. Відносні значення енергії яка 
виділилася в навантаженні за 

уточнених варіантів тривалості першої 
моди 

Рис. 3.12. Відносні значення величини 
заряду, що пройшов через 

навантаження за уточнених варіантів 
тривалості першої моди 

 

3.5 Висновки до розділу 3 

1. Оскільки у загальному випадку сигнали напруги на багатоканальному 

плазмоерозійному навантаженні та струму в ньому, отримані в результаті 

розряду на нього робочого конденсатора, є імпульсними неперіодичними, 

нестаціонарними, недетермінованими із стохастичною амплітудною модуля-

цією, вони можуть бути оброблені лише за допомогою методів вейвлет аналізу, 

часткового відновлення сигналів за їх неповною модовою декомпозицією, ковз-

ного середнього та ковзної медіани. 

2. Вперше розроблено багатоітераційний метод ковзного середнього із 

зростаючою шириною вікна фільтрації, який дозволяє при тій же самій кіль-

кості ітерацій отримати результати, що майже не відрізняються від результатів, 

отриманих методом часткового відновлення сигналів за їх неповною модовою 

декомпозицією. При цьому трудомісткість запропонованого методу в рази мен-

ша. Крім того, на відміну від зазначеного, він дозволяє здійснювати більшу 

кількість ітерацій, забезпечуючи більш глибоку і якісну фільтрацію. 

3. Відомі критерії зупинення ітерацій фільтрації, які застосовуються для 

методів часткового відновлення сигналів за їх неповною модовою 

декомпозицією не є універсальними. Глибину фільтрації сигналів потрібно 

вибирати, виходячи з потреб конкретної задачі. Найменшу глибину фільтрації 

доцільно застосовувати для сигналів, які є основою побудови стохастичних і 
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параметрично-стохастичних моделей, середню – для параметричних, а 

найбільшу – для нелінійних. 

4. Серед нових об’єктивних критеріїв достатньої кількості ітерацій фільт-

рації найбільш ефективними виявилися: гранично допустиме значення серед-

нього відносного відхилення сигналу від тренду його середніх значень, яке 

корелює з максимально допустимим значенням похибки апроксимації 

відфільтрованого сигналу та ширина вікна фільтрації, більша за середній на 

області визначення сигналу напівперіод шуму.  

5. Вперше запропоновано критерій гранично допустимих значень модуля 

відносного відхилення площ під сигналом або його квадратом після чинної 

ітерації фільтрації від аналогічних площ вхідного сигналу, що дозволяє уник-

нути спотворення енергетичних характеристик сигналів при їх глибокій 

фільтрації 

6. Вперше розроблено мультикритеріальну методику однозначного визна-

чення тривалості першої моди параметричної залежності опору плазмоерозій-

ного навантаження, яка базується на послідовному уточненні можливих її 

варіантів. На основі даних прямих експериментів за допомогою запропонованої 

методики визначені тривалості першої моди параметричних залежностей опору 

плазмоерозійного навантаження при зміні значення амплітуди прикладеної 

напруги в широкому діапазоні. 

 

Посилання: [3], [5], [7], [14], [16], [17], [21], [31], [34], [35], [42], [57], [59], 

[62 – 64], [73 – 76], [88], [94], [95], [97], [99], [100], [102], [106], [107], [113], 

[114] див. список використаних джерел стор 167 – 179. 
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РОЗДІЛ 4 

ПАРАМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ОПОРУ ПЛАЗМОЕРОЗІЙНОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ 

 

4.1 Фізичні передумови побудови параметричних моделей 

електричного опору плазмоерозійних навантажень 

Типова пара з низки синхронних осцилограми напруги на плазмоерозій-

ному навантаженні та струму в ньому, отрима-

них при обробці шару гранул алюмінію у воді в 

умовах, описаних в [25, 74] представлена на 

рис. 4.1. 

Методика експериментів детально описана 

в [25]. Гранули алюмінію були квазісферичної 

форми діаметром d=4 мм, поверхня яких про-

йшла попередню плазмоерозійну обробку. Ши-

рина шару гранул становила b=22 мм, висота 

h=30 мм, а довжина l=52 мм. Проток води був 

направлений знизу вгору і становив Q=6 мл/с. 

Ємність розрядного конденсатора становила 

C=200 мкФ, індуктивність розрядного контуру L=1,8 мкГн, опір резистора, який 

шунтував навантаження [26] з метою запобігання аварійним режимам [25] 

становив RШ=3 Ом, а частота повторення розрядних імпульсів встановлювалась 

f=5 Гц. 

З форми осцилограм на рис. 4.1 видно, що струм багатоканального 

плазмоерозійного навантаження і напруга на ньому зазнали стохастичної 

високочастотної (з періодом менше 10 мкс) амплітудної модуляції, коефіцієнт 

якої, судячи з графіків, може досягати 50% для струму і 30% для напруги [14, 

74]. Це викликано, насамперед, різноманіттям умов та механізмів виникнення 

каналів електропровідності між поверхнями сусідніх гранул [27] та їх великою 

кількістю в шарі (близько 500 шт.), що зумовлює стохастичний характер [23, 
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Рис. 4.1. Синхронні 

осцилограми напруги на 
плазмоерозійному наван-
таженні та струму в ньому 
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74] процесів утворення, еволюції, міграції по поверхні гранул та зникнення 

плазмових каналів. 

Крім того, навіть основний тренд струму містить кілька мод тривалістю 

від кількох десятків до двох сотень мікросекунд. Останні спричинені 

тенденціями виникнення, розвитку та зникнення груп плазмових каналів у 

певних зонах шару гранул та електротермічною ерозією їх поверхні. Форма 

першої моди основного тренду імпульсів розрядного струму в плазмоерозій-

ному навантаженні (рис. 4.1) відрізняється від форми струму, який виникає при 

розряді конденсатора на еквівалентне активне лінійне навантаження. Це 

спричинено нелінійною [25, 70] та параметричною [34, 74] залежностями опору 

плазмоерозійного навантаження. При збільшенні значень прикладеної до шару 

гранул напруги і, як наслідок, струму, що протікає в ньому, збільшуються кіль-

кість плазмових каналів, площина їх поперечного перерізу та ступінь іонізації 

[25, 27, 70, 74]. Всі ці фактори призводять до зменшення еквівалентного опору 

шару гранул, нелінійна залежність від струму або напруги якого добре апрокси-

мується функціями на основі степеневих із показником степеня –1 [25, 70, 74]. 

Збільшення початкової напруги на розрядному конденсаторі призводить до 

збільшення амплітудних значень імпульсів напруги і струму, а також до 

істотної зміни форми їх основного тренду [70, 74].  

Для побудови математичних моделей опору зняті в ході прямих експери-

ментів [34, 64] синхронні осцилограми напруги і струму були оброблені за 

запропонованою в розділі 3 та [76] методикою попередньої обробки експе-

риментальних даних. Оскільки, як вказано в розділі 3 та [76], глибина такої 

обробки для побудови нелінійних та параметричних моделей повинна бути 

різною, то виконано два варіанти вказаної обробки. У першому варіанті вико-

нано 5 ітерації фільтрації усереднених синхронних осцилограм струму та 

напруги з метою підготовки експериментальних даних для побудови парамет-

ричної моделі опору, а у другому варіанті – 6 для побудови нелінійної моделі. 

Крім того за методикою запропонованою в розділі 3 та [64] визначена трива-

лість першої моди імпульсу струму. 
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На рис. 4.2 та рис. 4.3 представлені осцилограми напруги на навантаженні 

та струму в ньому для одного з робочих режимів при Um=140 В, оброблені з 

використанням приведених вище варіантів фільтрації для побудови нелінійних 

та параметричних моделей опору плазмоерозійного навантаження відповідно. 
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Рис. 4.2. Осцилограми 
напруги та струму після 5-
ти ітерацій фільтрації 

Рис. 4.3. Осцилограми 
напруги та струму після 6-
ти ітерацій фільтрації 

Побудована за даними рис. 4.2 як результат поділу миттєвих значень 

напруги на відповідні миттєві значення струму в кожний момент часу jt  пара-

метрична залежність усередненого еквівалентного опору      jjj titutR 

плазмоерозійного навантаження представлена на рис. 4.4.  
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Рис. 4.4. Параметрична залежність опору навантаження при Um=292 В 
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Як видно з порівняння параметричних залежностей струму (рис. 4.2 а)) і 

опору плазмоерозійного навантаження (рис. 4.4), моди на графіку рис. 4.4 

виражені більше, ніж на рис. 4.2, що доводить, що першопричиною їх виник-

нення є флуктуації опру, викликані описаними вище фізичними процесами. На 

графіку рис. 4.4 спостерігається тенденція збільшення опору плазмоерозійного 

навантаження на границях мод з плином часу, що спричинено, насамперед, 

ерозією приконтактних зон гранул. 

Залежність на рис. 4.4 є графічним відображенням параметричної моделі 

опору плазмоерозійного навантаження. Для побудови його математичної пара-

метричної моделі необхідно апроксимувати залежність рис. 4.4 аналітичними 

функціями. Для цього в [34, 74] запропонована функція виду: 

   taAtaARtRtRRtR t 22110210 expexp)()()(  , (4.1)

де  R0 – постійна складова активного опору шару гранул; 

 taAtR 111 exp)(   – параметрична складова активного опору шару

гранул, що характеризує процеси генерації вільних носіїв заряду в плазмових 

каналах, та описує поведінку опору шару гранул на передньому фронті 

імпульсу струму; 

 taAtR 222 exp)(   – параметрична складова активного опору шару гранул,

що характеризує процеси рекомбінації вільних носіїв заряду в плазмових 

каналах та описує поведінку опору шару гранул на задньому фронті імпульсу 

струму; 

A1 – коефіцієнт апроксимуючої функції, що характеризує величину спаду 

опору шару гранул протягом переднього фронту струму, Ом; 

a1 – коефіцієнт апроксимуючої функції, що характеризує швидкість спаду 

опору шару гранул протягом переднього фронту струму, 1/с; 

A2 – коефіцієнт апроксимуючої функції, що характеризує величину 

зростання опору шару гранул протягом заднього фронту струму, Ом; 
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a2 – коефіцієнт апроксимуючої функції, що характеризує швидкість 

зростання опору шару гранул протягом заднього фронту струму, 1/с. 

Вибір експоненціальних функцій обумовлений тим, що процеси іонізації, 

рекомбінації, розвитку лавин і проростання стримерів можуть бути описані 

такими функціями [48]. Слід зазначити, що (4.1) справедлива лише для першої 

моди параметричної залежності рис. 4.4. Для побудови багатомодальних 

параметричних залежностей потрібно використовувати більш складні мате-

матичні моделі, що призводить до значного зростання складності диферен-

ціальних рівнянь, які описують перехідні процеси в таких системах, роблячи їх 

вирішення аналітичними методами практично неможливим. Оскільки питомий 

енергетичний вклад інших мод струму плазмоерозійного навантаження 

несуттєвий, на сьогоднішній день в літературі не зустрічаються багатомодальні 

аналітичні параметричні моделі їх опору. Наслідком використання параметрич-

них моделей опору є лінійні диференціальні рівняння із змінними коефіцієнт-

тами, які описують перехідні процеси у таких системах, тобто коефіцієнти цих 

рівнянь залежать лише від незалежної змінної, за якою відбувається 

диференціювання. 

Побудовані за даними рис. 4.2. і рис. 4.4 нелінійні залежності усередне-

ного еквівалентного опору плазмоерозійного навантаження від струму в ньому 

та від напруги на ньому представлені на рис. 4.5 а), б) відповідно. Як видно з 

рис. 4.5 і рис. 4.6, багатомодальність параметричних залежностей струму і 

опору плазмоерозійного навантаження, які є основою для побудови нелінійних 

залежностей опору, призводить до неоднозначності останніх і появи у них 

ділянок з гістерезисом. Для таких залежностей принципово не можуть бути 

побудовані суто нелінійні моделі, хоча вони можуть бути описані нелінійно-

параметричними моделями, які значно складніші. Вхідними даними для 

побудови суто нелінійних моделей опору, який залежить як від струму, так і від 

напруги, можуть бути лише одномодальні симетричні відносно вертикальної 

осі проведеної через його мінімальне значення параметричні залежності 

зазначених величин. 
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Крім того, оскільки значення опору навіть в одномодальних параметрич-

них залежностях при одних і тих самих значеннях струму або напруги на 

передньому та задньому фронтах їх мод різні, це призводить до 

неоднозначності його нелінійних моделей. Ця проблема може бути вирішена 

наступними способами: 1) розгляд окремо значень опору на передньому та 

задньому фронтах струму або напруги, 2) усереднення опору по значенням на 

передньому та задньому фронтах струму або напруги 3) врахування значень 

опору лише на одному із фронтів струму або напруги [70, 74]. Це призводить до 

побудови двох нелінійних моделей опору в першому випадку, що є 

найпростішим перехідним етапом від нелінійної до нелінійно-параметричної 

моделі, або до незначного збільшення похибки апроксимації нелінійних 

залежностей на окремих її ділянках у другому і третьому випадках у порівнянні 

з першим. 

Для підвищення адекват-

ності нелінійних моделей при 

зміні початкових умов на реак-

тивних елементах розрядного 

контуру (на розрядному 

конденсаторі та дроселі) [25, 

26, 74] у широких межах, у 

[70, 74] запропоновано кори-

гувати значення коефіцієнтів 

нелінійних моделей наванта-

ження у відповідності до цієї зміни. Такі нововведення дозволили знизити 

похибки апроксимації нелінійних залежностей опору плазмоерозійних 

навантажень з 150% до 17% при окремих значеннях амплітуди імпульсів 

прикладеної напруги, а в середньому у всьому діапазоні її зміни – з 56% до 8% 

[70, 74], що істотно підвищило адекватність нелінійних моделей. 

Безперечною перевагою нелінійних моделей є незалежність їх коефі-

цієнтів від параметрів реактивних елементів (ємності та індуктивності) розряд-
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Рис. 4.5.  Залежності усередненого 

еквівалентного опору плазмоерозійного 
навантаження від струму та напруги 
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ного контуру, що значно зменшує трудомісткість моделювання при їх зміні в 

широких межах. На відміну від нелінійних моделей, параметричні моделі 

потребують корекції коефіцієнтів при кожній зміні параметрів реактивних 

елементів розрядного контуру. Перевагами параметричних моделей є більша 

адекватність (похибка апроксимації становить менше 4% за даними [34, 74] та 

здатність описувати несиметричні і багатомодальні залежності. 

Зважаючи на особливості параметричних та нелінійних моделей опору 

плазмоерозійного навантаження, найбільш перспективними випадками вико-

ристання параметричних моделей є перехідні процеси в розрядно-імпульсних 

системах з таким навантаженням за умов великих значень та незначної зміни 

сталої часу або періоду власних коливань вихідного контуру генератора 

імпульсів з таким навантаженням та невисоких значень початкової енергії на 

його реактивних елементах. Як правило, струм навантаження за таких умов 

містить багато мод, що значно утруднює застосування нелінійних моделей його 

опору. Застосування нелінійних моделей плазмоерозійного опору більш 

перспективне у випадках, коли потрібно змінювати ємність конденсатора та 

індуктивність дроселя розрядного контуру в широких межах, а початкової 

напруги на конденсаторі достатньо для формування одномодальних імпульсів 

розрядного струму [70, 74]. 

 

4.2. Параметрична модель опору плазмоерозійного навантаження 

адекватна в широкому діапазоні змін прикладеної напруги 

Згідно з методикою, запропонованою в розділі 3, використовуючи 

експериментальні дані [34, 74], були отримані сім усереднених по 20 дослідах і 

відфільтрованих від високочастотних завад параметричних залежностей його 

еквівалентного опору при регулюванні амплітуди імпульсів напруги mU  в 

діапазоні від 168 до 394В. Оскільки еквівалентний електричний опір плазмо-

ерозійного навантаження залежить від струму, що протікає в ньому, тривалість 

як всього розрядного імпульсу, так і його окремих мод, залежить від 

початкових умов на робочому конденсаторі при його вільному розряді [70, 75]. 
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На рис. 4.6 точками представлені отримані за методикою запропонованою в 

параграфі 3.3 та [64] значення тривалості першої моди M1 , трикутниками – 

повної тривалості розрядних імпульсів струму M  (суми всіх його мод), 

отриманої в ході прямих експериментів, а суцільними лініями – апроксимації їх 

залежностей від амплітуди розрядних імпульсів напруги, яка однозначно 

пов’язана з початковими умовами на конденсаторі. 

Найбільший інтерес представляє перша 

мода розрядного струму, оскільки вона містить 

від 70% до 100% (в залежності від форми 

імпульсу) його енергії. Визначення тривалості 

окремих мод багатомодальних імпульсів струму 

в плазмоерозійних навантаженнях – складний, 

неоднозначний і багато в чому суб'єктивний 

процес, оскільки він утруднений їх стохастич-

ною високочастотною амплітудною модуляцією 

[14, 75], яка викликана процесами виникнення, 

еволюції, міграції та згасання плазмових каналів у шарі гранул під час 

протікання в ньому імпульсних струмів [74, 75].  

Як видно з рис. 4.6, зі збільшенням амплітуди напруги імпульсів значення 

як M1 , так і M , а також різниця між ними, зменшуються. При зміні режиму 

розряду конденсатора C від аперіодичного до коливального [70], що 

відбувається в результаті зменшення нелінійного опору шару гранул, 

викликаного збільшенням напруги імпульсів, параметрична залежність його 

опору вироджується в одномодальну. Як випливає з динаміки залежностей 

рис. 4.6, при Um>400 В неосновні моди параметричної залежності опору шару 

гранул у розглянутих умовах зникають. 

Перша мода параметричної залежності опору шару гранул визначається 

інтегральними процесами еволюції великої кількості плазмових каналів між 

ними. Зі збільшенням напруги імпульсів зростає потужність, яка виділяється в 

одиниці об'єму каналів провідності, що приводить до прискорення процесів 
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розігріву металу й рідини та іонізації газу в прилеглих до них зонах. Крім того, 

прискорюються процеси ерозії гранул. Ці явища в сукупності сприяють 

зменшенню тривалості процесів еволюції плазмових каналів, а, отже, 

зменшенню тривалості першої моди параметричної залежності опору шару 

гранул. 

Сумарна тривалість основних мод параметричної залежності цього опору 

залежить від тривалості перехідного процесу розряду конденсатора, а не від 

тривалості процесів еволюції плазмових каналів і визначається значеннями 

ємності конденсатора, еквівалентного опору середовища та індуктивності 

розрядного контуру. 

Перші моди залежностей миттєвого опору шару гранул від часу для 

амплітуд напруги імпульсів Um від 168 до 394 В представлені на рис. 4.7. Як 

видно з вказаного рисунку всі залежності опору від часу мають характерну U-

подібну форму, квазісиметричну відносно вертикальної осі, проведеної із точки 

з мінімальним значенням опору, що дозволяє адекватно апроксимувати їх 

використовуючи (4.1) [75]. Слід зазначити, що всі наведені на рис. 4.7 

залежності, містять ділянку на якій опір плазмоерозійного навантаження слабо 

залежить від часу. Врахування її наявності при побудові апроксимуючої 

функції дозволяє збільшити точність моделювання наведених на рис. 4.7 

залежностей, однак збільшує складність такої моделі. Тому для побудови 

простих параметричних моделей опору плазмоерозійного навантаження 

використана функція (4.1). 

Зростання амплітуди імпульсів напруги призводить до наступних змін 

графіків рис. 4.7. По-перше, знижується значення тривалості першої моди, що 

пояснюється зменшенням тривалості перехідного процесу в розрядному 

контурі генератора імпульсів з таким навантаженням, оскільки його опір 

зменшується із зростанням прикладеної напруги [70, 75]. По-друге, зменшується 

мінімальне значення опору в центральній частині параметричних залежностей, що 

пов'язане зі збільшенням числа паралельно включених плазмових каналів між 



110 

 

поверхнями сусідніх гранул шару, а також ступеня іонізації плазми в них 

внаслідок збільшення прикладеної напруги. 

По-третє, зменшується відносна ам-

плітуда високочастотної модуляції залеж-

ностей рис. 4.7. При низьких значеннях 

напруги імпульсів (168 В) їх енергії 

вистачає на утворення тільки малої кіль-

кості паралельно включених плазмових 

каналів. Зникнення або виникнення хоча б 

одного з них суттєво впливає на загальний 

струм у шарі гранул, що призводить до 

великих значень коефіцієнта його високо-

частотної амплітудної модуляції [14, 75]. 

При більш високих значеннях напруги чис-

ло паралельно підключених плазмових каналів велике, і дане явище нівелю-

ється, знижуючи коефіцієнт амплітудної модуляції струму [14, 75]. Графіки 

розглянутих залежностей, зняті при високих значеннях амплітуди імпульсів 

напруги 383 В і 394 В, являють собою майже гладкі функції без суттєвої 

високочастотної амплітудної модуляції (рис. 4.7). 

По-четверте, значення опору шару гранул наприкінці кожної моди пара-

метричної залежності R(t) зменшується із зростанням амплітуди імпульсів 

напруги, в наслідок того, що при цьому зростає кількість плазмових каналів 

між гранулами, у тому числі й тих, які продовжують існувати наприкінці кож-

ної моди залежності R(t). 

По-п'яте, значення опору шару гранул на початку імпульсів  0t  має 

тенденцію до зменшення із зростанням амплітуди їх напруги. Це пояснюється 

збільшенням швидкості виникнення паралельно включених плазмових каналів 

між гранулами протягом переднього фронту імпульсу напруги із зростанням 

його амплітуди. Однак, оскільки точність вимірювання миттєвих значень 

напруги на шарі гранул та струму в ньому в момент часу ( 0t ) залежить від їх 
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швидкості наростання, тривалості передніх фронтів і швидкодії системи 

синхронізації розгортки осцилографа, визначити з високою точністю опір шару 

гранул у передпробійній стадії використовуючи значення залежностей напруги 

та струму в цей момент часу дуже складно. 

Якість апроксимації першої моди експериментальної залежності R(t) 

використовуючи (4.1) оцінювалася за допомогою параметрів нев’язки (2.2)–

(2.4) наведених в [63, 70]. Оптимальні значення коефіцієнтів апроксимуючої 

функції (4.1) для першої моди R(t) при різних значеннях Um, знайдені з 

урахуванням загальних тенденцій їх зміни за мінімальним значенням 

 AtRtR )(),(2 , атакож значення всіх зазначених параметрів невязки, наведені в 

таблиці 4.1. 

Експериментальні залежності від часу струму в шарі гранул і напруги на 

ньому для кожного значення його амплітуди містили кілька сотень відліків. В 

цьому випадку, також як і у випадку, описаному в [70, 75], кількість рівнянь 

системи, які можна записати для знаходження коефіцієнтів апроксимуючої 

функції (4.1) значно перевершує їх кількість. Така система є надлишковою і має 

нескінчену кількість розв'язків, тобто комбінацій можливих значень 

коефіцієнтів (4.1). 

 
Таблиця 4.1 

Значення коефіцієнтів функції, яка апроксимує залежність опору 
навантаження від часу 

Um, В 
Значення коефіцієнтів Значення параметрів нев'язки 

R0t, Ом А1t, Ом а1t, 1/с А2t, Ом а2t, 1/с  AtRtR )(),(

, % 

 AtRtR )(),(   AtRtR )(),(2

168 2,75 1,65 8100 0,00585 15500 6,50 0,09 0,076 
240 2,74 2,00 63500 0,01280 15730 8,58 0,14 0,110 
292 1,61 1,70 91000 0,01385 16334 8,61 0,12 0,101 
343 0,76 1,43 154000 0,01227 20449 9,90 0,14 0,119 
355 0,64 1,42 161068 0,01155 22000 17,55 0,28 0,226 
363 0,58 1,41 164184 0,01102 30000 20,46 0,31 0,259 
394 0,45 1,41 169000 0,00865 45000 8,59 0,13 0,110 

Середнє для 7 режимів: 11,5 0,19 0,14 

 

Тому при виборі оптимальних значень коефіцієнтів (4.1), також як і у 

випадку, описаному в [70, 75], враховувалися додаткові умови, а саме – фізич-



112 

 

ний зміст коефіцієнтів (4.1) і загальні тенденції їх зміни. Це дозволило отрима-

ти більш гладкі залежності від амплітуди напруги коефіцієнтів функції (4.1), 

ніж знайдені без урахування їх фізичного змісту. Однак, необхідність дотри-

мання цих умов спричинило підвищену похибку апроксимації  tR  при деяких 

значеннях mU .  

Залежності від амплітуди імпульсів напруги коефіцієнтів (4.1), яка 

апроксимує параметричну залежність опору шару гранул за даними таблиці 4.1, 

представлені на рис. 4.8. Із зростанням Um коефіцієнт R0 функції (4.1) 

зменшується. На рис. 4.8, а) експериментальні дані R0(Um) позначені порожніми 

колами, залежність, що їх апроксимує – суцільною лінією. Вигляд залежності 

R0(Um) подібний до вигляду залежностей миттєвого значення опору шару 

гранул від струму, який протікає в ньому, R(i) [70 75] і може бути описаний 

функціями на основі степеневих із показником степеня –1.  
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Рис. 4.8. Залежності коефіцієнтів апроксимуючої функції від амплітуди 

напруги розрядних імпульсів 
 

Такий вид залежності пояснюється тим, що із зростанням Um зростає 

кількість паралельно підключених плазмових каналів між гранулами в їх шарі, 

а також ступінь іонізації плазми в самих каналах, що призводить як до 

зниження повного опору шару гранул, так і до зниження його мінімального за 

час імпульсу значення, яке, власне, і характеризується, доданком R0 у (4.1). 
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Найбільш істотне (з 2,8 до 0,5 Ом) зниження R0 спостерігається в 

діапазоні зміни Um від 240 до 340 В (рис. 4.8, а)). На цій ділянці графіка 

рис. 4.8, а), оскільки число наявних плазмових каналів невелике, відношення 

числа знову утворених у результаті підвищення напруги імпульсів паралельно 

включених плазмових каналів до вже наявних у шарі, значне, що обумовлює 

різкий спад R0(Um). У діапазоні зміни від 340 В до 400 В через наявність 

великого числа паралельно включених плазмових каналів між гранулами, 

зазначене вище відношення істотно менше, ніж на попередній ділянці, що 

обумовлює пологий характер даної ділянки R0(Um). Оскільки значення R0(Um) 

корелює з мінімально можливим значенням опору навантаження визначеним за 

час тривалості першої моди, то пологий характер зміни R0(Um) при зміні Um від 

150 В до 240 В можна пояснити незначною зміною мінімально можливого 

значення опору внаслідок слабо розвинених плазмових каналів в цьому 

діапазоні зміни амплітуди напруги. Середні значення опору розраховані для 

всього дослідженого діапазону зміни Um за формулою     
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представлено на рис. 4.9. Характер зміни R0(Um) корелює з характером зміни 

)( mUR .  

В роботі [46] в діапазоні зміни Um від 150 В до 250 В залежність R0(Um) не 

містила пологої ділянки як на рис. 4.9. Це пояснюється тим, що висота шару 

гранул в дослідах описаних в [46] була більшою, а відстань між електродами 

меншою, ніж в наведених в параграфі 4.2 експериментах. До того ж ємність 

робочого конденсатора була в 4 рази меншою. Це зумовило існування більшої 

кількості контактів в площині перпендикулярній результуючому напрямку 

протікання струму, ніж у паралельній йому площині. 

Експериментальна залежність від Um коефіцієнта A1 функції (4.1) на 

рис. 4.8, а) представлена порожніми трикутниками з вершинами вгорі, а 

апроксимуюча – штриховою лінією. 
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Експериментальна залежність від Um 

коефіцієнта A2 функції (4.1) на рис. 4.8, а) 

представлена порожніми трикутниками з 

вершинами знизу, а апроксимуюча – крапками. 

Коефіцієнт A1 являє собою різницю між 

значенням опору шару гранул у момент початку 

імпульсу  0t  та мінімальним значенням його 

опору в центральній частині імпульсу – R0, 

коефіцієнт A2 – різницю між значенням опору 

шару гранул в момент закінчення першої моди 

імпульсу  Mt 1  та мінімальним значенням 

його опору в центральній частині імпульсу – R0 (рис. 4.7). 

Як відзначалося вище, точність вимірювання миттєвих значень опору 

шару гранул в момент часу 0t  залежить від тривалості передніх фронтів, а 

також від співвідношення швидкостей зміни напруги і струму в ньому і 

швидкодії системи синхронізації розгортки осцилографа. Цим пояснюються 

можливі флуктуації значень коефіцієнта A1 функції (4.1). 

При низьких значеннях Um діапазони зміни напруги і струму невеликі, а 

при високих – спостерігаються високі швидкості їх наростання. Тому при дуже 

низьких і при дуже високих значеннях амплітуди напруги імпульсів (на краях 

діапазону, що досліджувався) зростає проміжок часу між початком імпульсу і 

початком розгортки осцилографа, в результаті чого збільшується похибка 

визначення моменту початку імпульсу, а, отже, і коефіцієнта A1 (4.1). Цим 

пояснюється наявність локального екстремуму на графіку залежності A1(Um) на 

рис. 4.8, а). Незаперечним є факт зменшення значень R0 з ростом Um, що 

відбивається в загальній тенденції збільшення значень A1 зі збільшенням Um 

(рис. 4.8, а). 

Залежність A2(Um) також має загальну тенденцію до зростання зі 

збільшенням аргументу, що обумовлене зниженням у таких умовах значень 

коефіцієнту R0 функції (4.1). Локальний екстремум A2(Um) на рис. 4.8, а) не є 
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методичною похибкою вимірювання опору шару гранул, а є наслідком 

конкуренції двох тенденцій при зростанні амплітуди напруги імпульсів – 

зменшення значення опору шару гранул  tR  у центрі і наприкінці першої моди 

 MtR 1 . 

Експериментальна залежність від Um коефіцієнта a1 функції (4.1) на 

рис. 4.8, б) представлена порожніми трикутниками з вершинами вгорі, а 

апроксимуюча – суцільною лінією, а експериментальна залежність a2(Um) – 

порожніми трикутниками з вершинами знизу, а апроксимуюча – штриховою 

лінією. Обидві ці залежності зростають зі збільшенням аргументу. 

Збільшення амплітуди напруги імпульсів призводить до зменшення опору 

шару гранул, і як наслідок, до зменшення тривалості першої моди залежності 

R(t) (рис. 4.7), а також до збільшення швидкості підведення енергії в плазмові 

канали. Обидва ці фактора сприяють збільшенню швидкостей як спаду опору 

шару гранул на передньому фронті імпульсу, тобто значень a1, так і його 

зростанню на задньому фронті, тобто значень a2. Слід зазначити, що швидкість 

зростання залежності a1(Um) зменшується зі збільшенням Um, а залежності 

a2(Um), навпаки, збільшується. Це зумовлено переходом аперіодичного розряду 

конденсатора на шар гранул при низьких значеннях напруги в коливальний при 

високих. 

В ідеальній системі з одним, існуючим протягом всієї тривалості розряд-

ного імпульсу плазмовим каналом, без втрат енергії на розігрів всієї маси 

гранул і робочої рідини, за умови, що із розплавленого металу приконтактної 

зони формується тільки одна плазмоерозійна частинка, її маса буде прямо 

пропорційна підведеній в плазмовий канал енергії. Тобто, чим менша енергія 

розрядного імпульсу в таких умовах, тим меншими будуть розміри плазмо-

ерозійних частинок. 

У реальній системі завжди потрібно враховувати швидкість відведення 

тепла з приконтактної зони гранули в її глибину, а також у робочу рідину, що 

оточує її та плазмовий канал. Чим більша різниця між швидкістю підведення 

енергії в приконтактну зону гранули і швидкістю її відведення, тим скоріше 
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температура металу в цій зоні досягне температури його плавлення або, навіть, 

випаровування [75, 90]. Чим швидше відбуваються ці процеси, тим менша маса 

металу розплавиться або випарується, розриваючи струм плазмового каналу 

[75, 91], і тим менші розміри будуть мати отримані таким чином плазмоерозійні 

частинки. 

Більше того, за умов великих значень швидкості підведення енергії в 

приконтактну зону гранули може відбуватися термодинамічний вибух [40, 75] з 

наступним подрібненням розплавленої маси на кілька десятків та навіть сотень 

порцій [84, 75], які при охолодженні формують окремі плазмоерозійні частин-

ки, в результаті чого їх розмір порівняно з розміром всієї виплавленої маси 

металу зменшується. Тому велике значення при формуванні плазмоерозійних 

частинок в реальних системах мають не тільки інтегральні параметри розряд-

них імпульсів напруги і струму (енергія і заряд), а також потужність і 

диференціальні параметри – швидкості зростання струму, напруги, потужності, 

тощо [61, 68, 75]. 

Зважаючи на сказане вище, зменшенню розмірів плазмоерозійних части-

нок сприятимуть зменшення енергії, яка виділяється в окремому плазмовому 

каналі, та збільшення швидкості її підведення. Зменшенню енергії розрядних 

імпульсів сприяють зменшення їх напруги, струму і тривалості [61, 75]. 

Збільшенню швидкості підводу енергії сприяють збільшення середньої за час 

тривалості імпульсу   потужності     


 0

1
dttituP  [68, 75], а також швидкостей 

зростання напруги і струму. Як бачимо, деякі з параметрів розрядних імпульсів 

мають неоднозначний вплив на розміри плазмоерозійних частинок. Так, 

збільшення амплітуди напруги і струму призводить, з одного боку, до 

збільшення енергії імпульсу, що сприяє збільшенню розмірів плазмоерозійних 

частинок, а з іншого – до збільшення швидкостей їх зростання, тобто швидкості 

підведення енергії, що, в свою чергу, сприяє зменшенню розмірів частинок. Те 

саме стосується середньої за час тривалості імпульсу потужності [68, 75]. 
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Відношення максимального значення миттєвої потужності розрядного 

імпульсу       titutp  maxmax  до добутку амплітудних значень імпульсів 

прикладеної напруги mU  та струму в навантаженні mI  спостерігається у разі, 

якщо останні співпадають у часі. Тоді це відношення є максимальним і 

дорівнює 1. Для імпульсів напруги і струму прямокутної форми, які співпада-

ють у часі, значення миттєвої потужності протягом усієї їх тривалості   

постійні та дорівнюють максимально можливому значенню   mmIUtp max . Для 

таких імпульсів відношення середнього за час тривалості імпульсу значення 

миттєвої потужності P  до її максимального значення найбільше з усіх 

можливих і дорівнює 1. 

Найбільші значення відношення середньої за час тривалості імпульсу 

потужності P  до енергії розрядного імпульсу     


0

dttituW  приймає у 

випадку, коли тривалість імпульсів напруги і струму   прямує до нуля. Тобто, 

для енергоефективного отримання плазмоерозійних частинок екстремально 

малих розмірів ідеальною формою імпульсів напруги на навантаженні та 

струму в ньому є форма дельта-функції Дірака. При цьому обов’язковою 

умовою є співпадіння імпульсів напруги і струму у часі [75]. 

Виходячи з вище вказаного, для отримання плазмоерозійних частинок 

малих розмірів (десятки – сотні нанометрів) вкрай важливо формувати розрядні 

імпульси напруги і струму квазіпрямокутної форми і малої тривалості (долі – 

одиниці мікросекунд) [9, 75]. Для отримання крупних плазмоерозійних части-

нок доцільно використовувати імпульси напруги і струму трикутної форми з 

пологими фронтами великої тривалості. 

Одним із небагатьох однозначних у даному сенсі параметрів імпульсів є 

його тривалість, зменшення якої призводить до зменшення енергії і збільшення 

імпульсної потужності за умови, якщо передні фронти імпульсів напруги і 

струму крутіші, ніж задні [68, 75]. Тобто, зменшення тривалості імпульсів стру-

му в окремому плазмовому каналі однозначно призводить до зменшення 

розмірів плазмоерозійних частинок [1, 9, 75]. 
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Для більш-менш коректного прогнозу впливу значень ємності та 

індуктивності розрядного контуру генератора розрядних імпульсів, початкових 

умов на них, а також опору плазмоерозійного навантаження на розміри плазмо-

ерозійних частинок, необхідно визначити перелічені вище параметри розрядних 

імпульсів у результаті розрахунку перехідних процесів в таких колах, як це 

зроблено в розділі 2 та в [68, 75] для розрядно-імпульсної системи з нелінійною 

моделлю плазмоерозійного навантаження. Але розрахунок перехідних процесів 

в колах з параметричним або нелінійним навантаженням при зміні параметрів 

елементів та початкових умов на них у широких межах – дуже трудомісткий 

процес. Для зменшення зазначених вище об’ємів обчислень у [75] запропоно-

вано попереднє визначення діапазонів зміни напруги розрядних імпульсів, в 

яких найбільш імовірне отримання плазмоерозійних частинок відносно малих 

або відносно великих розмірів за результатами аналізу залежності від mU  

коефіцієнтів параметричної моделі опору плазмоерозійного навантаження (4.1). 

Оскільки зменшенню розмірів плазмоерозійних частинок металу сприя-

ють зниження підведеної в одиничний плазмовий канал енергії і збільшення 

швидкості її зміни, то для оптимальних режимів їх отримання бажано, щоб 

значення всіх коефіцієнтів функції (4.1) були максимальними, а тривалість 

першої моди залежності R(t) – мінімальною.  

Як відомо, при повному розряді конденсатора ємністю C на активне 

навантаження, енергія, яка виділяється в ньому не залежить від його опору і 

дорівнює початковій енергії конденсатора 2
00 5,0 CUWC   [61]. Але якщо 

паралельно навантаженню підключено шунтуючий резистор, як це має місце у 

випадку, що розглядається [68, 74, 75], то перерозподіл енергії конденсатора в 

результаті його розрядження між плазмоерозійним навантаженням і 

резистивним шунтом залежатиме від співвідношення їх опорів. Тому чим 

більший опір плазмоерозійного навантаження, зокрема його лінійна складова 

R0, тим менша частка енергії розрядного імпульсу буде в ньому виділятися і 

тим більше імовірність отримання плазмоерозійних частинок малих розмірів. 
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Як випливає з рис. 4.9, коефіцієнти функції (4.1) a1 і a2 зростають зі 

збільшенням Um, коефіцієнт R0 зменшується, а залежності коефіцієнтів A1 і A2 

від Um мають локальні екстремуми в діапазоні значень аргументу від 200 до 

280 В. З метою пошуку діапазонів зміни аргументів (4.1), де отримання 

плазмоерозійних частинок малих розмірів найбільш імовірно, було використано 

запропонований в [75] функціонал зі зважених по своїх максимальних 

значеннях коефіцієнтів (4.1). 

 

           52211221100 maxmaxmaxmaxmax)( aUaaUaAUAAUARURU mmmmmm  (4.2) 

 

Графічне зображення залежності функціонала Ф від амплітуди імпульсів 

напруги Um, розрахованого за (4.2) і значеннями коефіцієнтів (4.1) з таблиці 4.1, 

представлений на рис. 4.10. Як було вказано в [75] локальні максимуму 

вказаної залежності відповідають ділянкам аргументу, де імовірність отриман-

ня відносно малих плазмоерозійних частинок вища, а мінімуми – де менша. 

Як випливає з аналізу залежності )( mU  

на рис. 4.10, значення Um, при яких найбільш 

імовірним є отримання плазмоерозійних части-

нок малих розмірів при протіканні розрядних 

імпульсів саме в цьому навантаженні і з саме з 

цією ємністю розрядного конденсатора при 

Um=250 В і 394 В. Слід зазначити, що перша 

точка розташована поблизу нижньої границі 

діапазону технічно можливого в умовах даних 

експериментів регулювання амплітуди розряд-

них імпульсів напруги, а остання точка фактично є його верхньою границею. 

При Um=250 В енергія розрядних імпульсів ще достатньо мала, а швидкість 

наростання напруги і струму вже значно вища, ніж на нижній границі діапазону 

(Um=168 В). 
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150 200 250 300 350 400 450



0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80



Рис. 4.10. Залежність 
функціоналу від амплітуди 

напруги імпульсів 
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Слід зазначити, що у дослідах, описаних у [68] найдрібніші плазмоерозій-

ні частинки (пік розподілу за розмірами 7 мкм), а в дослідах, описаних у [1, 75] 

найдрібніші плазмоерозійні частинки Al (пік розподілів за розмірами 10 мкм 

при C=25 мкФ і 24 мкм при C=200 мкФ) були отримані поблизу нижніх границь 

діапазонів технічно можливого в умовах даних експериментів регулювання 

амплітуди розрядних імпульсів напруги. 

При максимально можливих для умов експерименту значеннях Um=394 В 

спостерігаються найвищі для даних умов значення швидкостей зростання 

імпульсів напруги і струму, імпульсної потужності та енергії розрядних ім-

пульсів [68]. Слід зазначити, що другий локальний максимум (4.2) на рис. 4.10 

суттєво нижчий, ніж перший. За даними [1], пік розподілів за розмірами 

плазмоерозійних частинок Al при C=25 мкФ у центрі діапазону регулювання Um 

становить 24 мкм, а на його верхній границі – 18 мкм; при C=200 мкФ – 59 мкм 

у центрі і 40 мкм на верхній границі. Отже, практика підтверджує, що 

положення локальних максимумів (4.2) відповідають значенням Um, при яких 

імовірність отримання менших за розмірами плазмоерозійних частинок вища, а 

значення )( mU  корелюють з цією імовірністю. 

При виборі діапазону зміни амплітуди імпульсів напруги для стійкої 

відтворюваності технологічних параметрів плазмоерозійних частинок, які 

отримуються, важливо враховувати швидкість зміни функціоналу (4.2) на його 

границях, тобто,   mm dUUd  повинна бути мінімально можливою. Запропоно-

вана методика дає лише приблизну оцінку імовірності отримання плазмоерозій-

них частинок відносно малих або відносно великих розмірів, але вона дозволяє 

суттєво зменшити об’єми обчислень при наступному використанні більш точ-

них методик. 

Для отримання субмікронних плазмоерозійних частинок важливо суттєво 

(до часток мікросекунд) знизити тривалість розрядних імпульсів і підвищити 

крутість їх фронтів і, як наслідок, значень функціонала (4.2). Такі режими 

реалізовані при використанні повністю керованих БТІЗ в розрядному контурі 

генератора імпульсів для забезпечення регульованої тривалості розряду 
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конденсатора [9]. Це дало змогу формувати квазіпрямокутні імпульси напруги і 

струму тривалістю від 0,5 мкс і отримати плазмоерозійні частинки Fe із 

середніми розмірами області когерентного розсіювання рентгенівських 

променів металічного ядра від 33 нм і середніми розмірами області 

когерентного розсіювання рентгенівських променів оксидної оболонки від 

48 нм [9, 75]. 

 

4.3 Уточнена параметрична модель опору плазмоерозійного 

навантаження 

Середнє для всіх досліджених режимів, які відрізняються значенням 

амплітуд напруг розрядних імпульсів від 168 до 394 В, значення похибки 

розрахунку перехідних процесів з використанням параметричної моделі 4.2, яка 

враховує тільки дві ділянки вказаної залежності опору, не перевищує 11,5% 

(табл. 4.1).  

Залежності напруги струму та опору від часу для режиму, в якому 

Um=292 В, представлені на рис. 4.11 . На вказаному рисунку суцільними лініями 

чорного кольору позначено оброблені за методикою запропонованою в 

розділі 3 та в [76] сигнали напруги на навантаженні, червоного – струму у 

ньому, а зеленого кольору – параметричну залежність опору навантаження. Як 

видно з рис. 4.11 перша мода параметричної залежності опору таких наванта-

жень містить п’ять характерних ділянок. На 

першій ділянці тривалістю від 0 до 10мкс 

відбувається утворення наскрізних каналів про-

відності в шарі металевих гранул. Основні меха-

нізми їх утворення, що полягають у електрич-

ному пробої газової бульбашки [59, 60], 

електричному пробою рідини [28, 44], електрич-

ному вибуху тонких провідників [44], електрич-

ному пробою тонких плівок [13, 22] детально 

описані в [27, 31]. На другій ділянці (10 – 90мкс) 
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Рис. 4.11.  Залежності 
струму, напруги та опору від 

часу при Um=292 В 
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спостерігаються розвинені іскріння в шарі гранул [27, 31]. Вказані дві ділянки 

опору враховуються у параметричній моделі за допомогою першої експоненти. 

Слід зазначити, що при збільшенні амплітуди напруги на навантаженні стрибок 

опору на границі ділянок I та II поступово зменшується (рис 4.11). При значенні 

амплітуди напруги Um=394 В та більше залежність опору на границі вказаних 

ділянок стає монотонною. На третій ділянці переважно спостерігається 

згасання розвинених плазмових (в тому числі іскрових) каналів в шарі гранул. 

Це підтверджується збільшенням еквівалентного опору шару гранул (рис. 4.11). 

На четвертій ділянці (190 – 250мкс) спостерігається незначна зміна опору, при 

незначній зміні напруги та майже незмінному значенні струму. Це можна 

пояснити наявністю розвинених 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 плазмових каналів. 

Це підтверджується різким збільшенням опору (рис. 4.11).  

Для моделювання опру на ділянках III, IV, V у параметричній моделі (4.1) 

використовувалася тільки одна експонента, яка не враховувала всі наведені 

вище особливості електрофізичних процесів на цих ділянках. Апроксимаційна 

залежність, яка відображає зазначені особливості має вигляд: 

(t)R(t)R(t)RRR(t) 3210   (4.3) 

де R0 – постійна складова активного опору плазмоерозійного наванта-

ження; 1R  як і в (4.1)  taA(t)R 111 exp   – складова активного опору плазмоерозій-

ного навантаження, яка відображає процеси генерації вільних носіїв заряду в 
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плазмових каналах та описує поведінку його опору на ділянках I та II ; 
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tR
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22

2 – складова 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 опору плазмоерозіїного 

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 _  в моделі (4.3) має місце розрив першого роду. 

На рис. 4.12 для режиму при Um=292 В, наведено залежність опору 

навантаження від часу, яка отримана після 

попередньої обробки експериментальних даних, 

та складові її апроксимуючої функції (4.3). 

Використання функції (4.3) замість (4.1) 

дозволило зменшити середнє значення  похибки 

апроксимації залежності опору від часу для всіх 

досліджених режимів до 5,5%. 

 

 

 

 

 

4.4 Підвищення адекватності уточненої моделі при зміні амплітуди 

напруги на навантаженні у широких межах 

Необхідність врахування як параметричних так і нелінійних властивостей 

опору плазмоерозійного навантаження суттєво ускладнює побудову його 

адекватних нелінійно-параметричних моделей. За основу побудови уточненої 

параметричної моделі була взята запропонована в розділі 4.3 параметрична 
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Рис. 4.12. Розклад 
експериментальної 

залежності опору від часу 
на складові апроксимуючої 

функції. 
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модель опору плазмоерозійного навантаження. Для підвищення адекватності 

параметричної моделі в широкому діапазоні зміни амплітуди імпульсів напруги 

на навантаженні (від 168 до 394 В) для кожного з розглянутих режимів 

(табл. 4.1) [75] були знайдені значення коефіцієнтів (4.3). Для переходу від 

дискретно заданих до безперервних значень коефіцієнтів їх залежності від 

амплітуди напруги на навантаженні були апроксимовані аналітичними 

функціями. Було перевірено можливість використання для цього низки функцій 

на основі степеневих, експоненціальних та їх комбінацій. За найменшими 

значеннями критеріїв нев’язки (2.2) – (2.4) найкращі з зазначених функцій 

наведені в таблиці 4.2.  

Таблиця 4.2 

Параметри нев’язки функцій апроксимації коефіцієнтів 
параметричної моделі опору плазмоерозійного навантаження 

Коефіцієнт Апроксимуюча функція   Ayy,     Ayy,    Ayy,2
R0 

5
)(2

321

3
324)( СeСUmСС СUmСС   2,1628 0,0190 0,0203 

А1 
52

324

321

)(

)(
С

СUmСС

СUmСС




  0,0774 0,0013 0,0010 

а1 

8
)(

5

)(
321

4
766

2
324)(

СeС

eСUmСС
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 0,7786 0,0088 0,0083 
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)(5
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)(3
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2
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2
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 0,8448 0,0137 0,0111 

А3 
4

)(
1

8
32 СeС СUmС    6,0455 0,0164 0,0384 

а3 
7

)(
41

4
652 СeСeС СUmСUmС    1,5835 0,0264 0,0211 

 

Для пошуку значень коефіцієнтів вказаних у таблиці 4.2 функцій та 

коефіцієнтів апроксимуючої функції (4.3) використовувався модуль SOLVER з 

програмного пакету EXCEL. Значення коефіцієнтів апроксимуючої функції 

(4.3) розраховувалися з використанням наведених в таблиці 4.2 аналітичних 

функцій за методикою запропонованою в параграфі 4.3 та в [75] і для всіх 

досліджених режимів представлені в таблиці 4.3. 
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Таблиця 4.3 

Значення коефіцієнтів функції що апроксимує параметричну 
залежність опору навантаження 

Um, В 
Значення коефіцієнтів 

R0t, Ом А1t, Ом а1t, 1/с А2t, Ом а2t, 1/с R03, Ом А3, Ом а3, 1/с 
168 2,750 1,650 8100,003 5,850E-05 30500,00 0,200 7,266E-06 36932,13 
240 2,748 2,000 63500,000 1,281E-03 33274,70 1,370 7,968E-06 34590,23 
292 1,613 1,700 91000,000 2,401E-03 34359,14 0,770 7,838E-06 40638,77 
343 0,759 1,425 154000,000 1,720E-03 48900,00 0,441 5,000E-07 63500,00 
355 0,641 1,417 161067,802 1,477E-03 54733,14 0,610 7,502E-08 71229,55 
363 0,581 1,415 164184,438 1,385E-03 58508,64 0,949 6,819E-08 78000,00 
394 0,452 1,414 169000,000 1,286E-03 63986,79 1,203 6,814E-08 135647,00 

 

Як видно з табл. 4.3, перехід до неперервних значень коефіцієнтів від 

амплітуди напруги дещо збільшує значення похибок розрахунку за допомогою 

моделі (4.3) параметричної залежності опору плазмоерозійного навантаження. 

Однак це є необхідним кроком для побудови уточненої параметричної моделі 

опору таких навантажень. 

Залежності від амплітуди імпульсів напруги коефіцієнтів (4.3), яка 

апроксимує параметричну залежність опору шару гранул за даними таблиці 4.3, 

представлені на рис. 4.13 а), б), в) відповідно.  
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Рис. 4.13. Залежності від часу коефіцієнтів функції що апроксимує 

параметричну залежність опору навантаження 
 

Як видно з порівняння представлених на рис. 4.13 та рис. 4.9 залежностей 

коефіцієнтів апроксимуючої функції (4.3) їх форма не зазнає істотних змін. 

Однак значення вказаних коефіцієнтів розрахованих для кожного Um незначно 
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змінюються. Параметри нев’язки апроксимації (2.2) – (2.4) параметричної 

залежності опору навантаження розраховані за допомогою моделей (4.2) та 

(4.3) наведено в табл. 4.4. 

 

Таблиця 4.4 

Параметри нев’язки апроксимації опору навантаження при 
використанні простої та уточненої параметричних моделей. 

Um 
Проста модель Уточнена модель 

 ARR,    ARR,   ARR,2  ARR,    ARR,   ARR,2
168 6,498 0,086 0,076 6,261 0,086 0,074 
240 8,558 0,142 0,114 3,743 0,056 0,047 
292 8,678 0,125 0,106 5,940 0,078 0,069 
343 9,876 0,150 0,124 4,621 0,074 0,060 
355 17,569 0,284 0,230 5,400 0,133 0,093 
363 20,378 0,315 0,259 7,476 0,091 0,083 
394 20,378 0,315 0,259 5,368 0,107 0,080 

 

 

Як видно з табл. 4.4 врахування характерних зон опору плазмоерозійного 

навантаження у моделі (4.3) дозволяє більше ніж в 2 рази зменшити похибку 

апроксимації параметричної залежності опору такого навантаження. 

 

4.5 Висновки до розділу 4 

1. Параметричні моделі опору плазмоерозійних навантажень, на відміну 

від нелінійних, дозволяють однозначно описувати несиметричні і багато-

модальні залежності опору від часу.  

2. Вперше виявлено дві характерні зони параметричної залежності опору 

плазмоерозійного навантаження в рамках її першої моди. На протязі першої з 

них відбувається виникнення, розвиток та схлопування плазмових каналів 

більша частина з яких еволюціонує до іскрової стадії. В той же час протягом 

тривалості другої зони еволюція більшості плазмових каналів обмежується 

передіскровою стадією – стримерів та лідерів. 

3. З урахуванням двох характерних зон першої моди параметричної 

залежності опору плазмоерозійного навантаження побудовано її уточнену 

параметричну модель. Використання цієї моделі дозволяє зменшити похибку 
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розрахунку параметричної залежності опору в 2 рази у порівнянні з 

параметричною моделлю яка враховує тільки одну зону першої моди вказаної 

залежності опору. 

4. Для підвищення адекватності уточненої параметричної моделі опору 

плазмоерозійного навантаження при зміні амплітуди напруги на навантаженні в 

широких межах були розраховані залежності коефіцієнтів апроксимуючої 

функції від Um  та виконана їх апроксимація аналітичними функціями. 

5. Використовуючи параметричну модель, яка враховує тільки одну зону 

першої моди залежності опору плазмоерозійного навантаження від часу, було 

оцінено вплив амплітуди імпульсів розрядної напруги на розмір плазмо-

ерозійних частинок. Локальні екстремуми розрахованого за такою моделлю 

функціоналу від амплітуди напруги на навантаженні корелюють з режимами 

отримання дрібно дисперсних порошків металів та сплавів.  

 

Посилання: [1], [9], [13], [14], [22], [23], [25-28], [31], [34], [40], [44], [46], 

[48], [59-61], [63], [64], [68], [70], [74-76], [84], [90], [91]  див. список 

використаних джерел стор 167 – 179. 
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РОЗДІЛ 5 

ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ У РОЗРЯДНО-ІМПУЛЬСНИХ СИСТЕМАХ З 

ПЛАЗМОЕРОЗІЙНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЇХ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ З МЕРЕЖЕЮ ЖИВЛЕННЯ 

 

5.1 Simulink-модель вихідного кола генератора розрядних імпульсів 

адекватна при зміні амплітуди прикладеної напруги в широких межах  

Для розрахунку перехідних процесів у вихідних колах генератора 

розрядних імпульсів з плазмоерозійним навантаженням опір якого описується 

параметричними залежностями була створена його Simulink-модель, графічне 

зображення якої для замкненого стану розрядного ключа наведено на рис. 5.1. 

При побудові Simulink-моделі використана уточнена для широкого діапазону 

зміни амплітуди напруги параметрична модель опору плазмоерозійного наван-

таження (4.3). 

 
Рис. 5.1. Simulink – модель генератора розрядних імпульсів з параметричним 

навантаженням 
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При розробці Simulink-моделі були використані наступні стандартні бло-

ки бібліотек Simulink та SimPowerSystems. Робочий конденсатор генератора 

імпульсів моделюється ідеальним конденсатором, який позначений C на 

рис.5.1. Активний лінійний опір, який моделює втрати в розрядному контурі та 

позначений Rw, являє собою суму активних опорів замкнутого розрядного 

ключа і з'єднувальних проводів. Ідеальна котушка індуктивності, позначена Lw, 

моделює індуктивність з'єднувальних проводів і замкненого ключа. Опір 

резистора, який шунтує навантаження, моделюється за допомогою активного 

лінійного опору, позначеного на схемі рис. 5.1 Rshunt. Врахування опору 

всього гранульованого струмопровідного середовища, що знаходиться в 

розрядній камері, здійснюється шляхом моделювання падіння напруги на 

ньому. З цією метою в схемі на рис.5.1 паралельно робочому конденсатору C в 

напрямку протилежному напрямку протікання струму включено кероване 

джерело ЕРС, що позначено на схемі EMF. Формування сигналу керування для 

якого виконується елементами, які позначені на схемі: Clock, R0+R1+R3, R2, 

R03, Compare t whit t_zone_1_end, Switch, R_calk, i_load* R_calk. Алгоритм 

його розрахунку наступний. Значення моменту часу на поточному кроці 

моделювання, отримане за допомогою елемента Clock, використовується 

блоками R0+R1+R3 та R2 для розрахунку складових опору розрядної камери, 

які потім сумуються блоком R_calk. У момент часу, якому відповідає завершен-

ня зони III опору ГСПС (рис. 4.11), відбувається миттєве перемикання ідеаль-

ного ключа Switch в результаті цього на один з входів суматора R_calk замість 

складової опору, розрахованої блоком R2, подається її значення розраховане 

блоком R03. Керування ідеальним вимикачем здійснюється блоком Compare t 

whit t_zone_1_end за рахунок порівняння значення часу на поточному кроці 

розрахунку з попередньо встановленим значенням часу закінчення зони III 

опору ГСПС. Зазначена процедура дозволяє врахувати наявність декількох 

характерних зон опору розрядної камери. 

Стандартні блоки ToWorkspace бібліотеки Simulink/Sinks використову-

ються для подання величин, що моделюються, в табличному вигляді та імпорту 
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їх в інші програмні пакети для подальшого аналізу. Так на схемі, наведеній на 

рис. 5.1 для отримання залежностей від часу величин напруги на навантаженні, 

струму, потужності та енергії в ньому, а також заряду, що пройшов через 

навантаження, використовуються блоки, позначені u_Load, i_Load, P_Load, W, 

Q відповідно. Для отримання залежностей від часу похідних напруги на 

навантаженні, струму і потужності в ньому – блоки du_dt, di_dt, dP_Load_dt. 

Блоки, за допомогою яких здійснюються операції взяття похідних, містять в 

позначеннях префікси DER, інтегрування – INT, ділення – DIV, множення – 

PR. 

Розрахунок перехідного процесу розряду робочого конденсатора С на 

параметричне навантаження проводився для декількох режимів, яким 

відповідають 7 значень амплітуди напруги на навантаженні, що послідовно 

збільшуються. Як було зазначено в параграфах 4.1 та 4.2 та в [67, 75], пара-

метричні залежності струму, що протікає через розрядну камеру, напруги на ній 

та її опору містять декілька мод. Оскільки основна частина енергії впродовж 

перехідного процесу виділяється в навантаженні саме за час існування першої 

із зазначених мод, для кожного з розглянутих режимів тривалість розрахунку 

була обмежена тривалістю першої моди параметричної залежності опору. 

На рис. 5.2 та рис. 5.3 наведені графічні зображення залежностей струму і 

напруги від часу отримані в результаті моделювання з використанням 

запропонованої Simulink-моделі в режимах: С=195 мкФ, Lw=1,8 мкГн, 

Rw=5 мОм, Um=168, 343 та 394 В. Суцільними лініями синього кольору 

позначені залежності, отримані в результаті експериментів, суцільними лініями 

червоного кольору – отримані в результаті моделювання в пакеті MATLAB. 

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

нижньою та верхньою межею діапазону зміни амплітуд напруги на 

навантаженні, який було досліджено при проведенні експериментів. Амплітуда 

343 В знаходиться в центрі вказаного діапазону. 
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Um=168 В Um=343 В Um=394 В 

Рис. 5.2. Результати розрахунку залежностей напруги на навантаженні від часу 
 

 

На рис. 5.4 представлені залежності опору навантаження від часу, які 

відповідають зазначеним вище амплітудам напруги. При цьому значення опору 

навантаження в кожен момент часу отримані як частка ділення напруги на 

навантаженні на струм в ньому у відповідний момент часу. 

Оцінка адекватності запропонованої Simulink-моделі вихідного кола 

генератора розрядних імпульсів з плазмоерозійним навантаженням 

виконувалася наступним чином. Експериментальні залежності струму в 

навантаженні, напруги на ньому та його опору від часу порівнювалися з 

відповідними залежностями, отриманими в результаті моделювання. Після 

цього порівнювалися залежності від часу: потужності, енергії та заряду в 

навантаженні, розраховані на підставі експериментальних даних та за 

допомогою запропонованої Simulink-моделі. 

   
Um=168 В Um=343 В Um=394 В 

Рис. 5.3. Результати розрахунку залежності струму у навантаженні від часу 
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)(ty и )(tycalc  – значення вказаних величин, які були отримані відповідно 

експериментально та в результаті розрахунку, знайдені значення середньої 

суми модулів відносної похибки моделювання, які наведені в табл. 5.1. 

 

                                                                       Таблиця 5.1 

Відносні похибки моделювання параметрів імпульсів та опору 
навантаження. 

Um [ ])(),( tyty calcδ  
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 

240,2 1,553 3,779 3,737 4,809 6,273 2,873 

292,9 1,798 5,210 5,974 5,288 4,293 2,345 

343,3 2,313 4,008 4,621 4,842 6,491 4,396 

355,7 2,790 5,134 5,400 7,476 6,569 3,978 

363,8 4,697 7,272 7,476 10,238 14,340 10,991 

394,2 5,541 6,484 5,368 10,537 16,641 8,117 

 

Крім того, оцінювалися відносні похибки розрахунку інтегральних 

параметрів розрядних імпульсів: енергії, що виділилася в навантаженні, заряду 

який пройшов через нього, і середньої за час існування першої моди потуж-

ності. Результати розрахунків представлені в табл. 5.2. 

 

   
Um=168 В Um=343 В Um=394 В 

Рис. 5.4. Результати розрахунку залежності опору навантаження від часу 
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                                               Таблиця 5.2 

Відносні похибки розрахунку 
інтегральних параметрів розрядних 

імпульсів 
Um |δ|Pcp, % |δ|Wmax,% |δ|Qmax,% 
168,5 2,469 2,318 0,359 
240,2 3,497 3,360 0,888 
292,9 2,087 1,925 0,282 
343,3 2,348 2,573 2,577 
355,7 0,453 0,666 0,279 
363,8 13,816 13,695 9,899 
394,2 8,986 9,170 5,155 

 

Як випливає з табл. 5.1 та табл. 5.2, при зміні амплітуди напруги, прикла-

деної до навантаження, в діапазоні від 168,5 до 355,7 В включно, результати 

моделювання демонструють гарний збіг з експериментальними даними. Слід 

зазначити, що при розрахунку коефіцієнтів функції, яка апроксимує залежність 

R(t) [75] за запропонованою в параграфі 4.4 методикою в деяких точках 

збільшується похибка їх апроксимації гладкими функціями. Це спостерігається, 

наприклад, у режимі роботи, якому відповідає значення амплітуди імпульсу 

напруги, що дорівнює 363,8 В. Це у свою чергу призводить до збільшення 

похибок моделювання залежностей від часу напруги, струму та опору, а також 

інтегральних характеристик розрядних імпульсів (Pcp, Wmax, Qmax). Аналогічно, 

для режиму роботи, який відповідає амплітуді напруги 394,2 В, збільшення 

похибок моделювання зазначених величин пов'язано зі збільшенням похибки 

визначення коефіцієнтів A2 та A3 функції R(t) [75].  

Усереднене для 7 розглянутих режимів роботи значення похибки 

розрахунку напруги не перевищує 3%, а струму та опору – 5,5%. Похибки 

розрахунку потужності, енергії та заряду в кожний момент часу, усереднені для 

зазначених режимів роботи складають: 7,2%, 8,7%, та 5,2% відповідно. 

Аналогічно, усереднені похибки розрахунку середньої потужності за час 

існування першої моди залежності від часу опору, а також енергії, що 

виділилася в навантаженні, не перевищують 5%, а заряду, що пройшов через 

навантаження – 3%. 
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З наведеного вище випливає, що перехідні процеси в розрядному контурі 

генератора імпульсів з плазмоерозійним навантаженням можуть бути адекватно 

розраховані в програмному пакеті Simulink за допомогою запропонованої 

моделі. Дана модель дозволяє проводити розрахунки динамічних та енергетич-

них параметрів таких процесів з достатньою для інженерних розрахунків 

точністю. 

В роботі [75] було запропоновано використовувати для дослідження 

перехідних процесів розряду конденсатора на плазмоерозійне навантаження 

прості параметричні моделі, які враховують тільки особливості процесів 

генерації та рекомбінації вільних носіїв заряду. За допомогою зазначеної 

простої моделі, а також запропонованої в параграфі 4.3 уточненої параметрич-

ної моделі був виконаний розрахунок залежностей параметрів розрядних 

імпульсів від часу при зміні амплітуди напруги на навантаженні в широких 

межах. Графічні зображення залежностей напруги, струму та опору від часу, які 

отримані в результаті такого розрахунку для режиму в якому амплітуда напруги 

на навантаженні становила 343 В, наведені на рис. 5.5. На вказаному рисунку 

лініями синього кольору позначені залежності отримані в результаті 

експериментів, лініями червоного кольору – в результаті розрахунку з 

використанням уточненої параметричної моделі, а лініями чорного кольору – з 

використанням простої параметричної моделі, які наведено в параграфі 4.3 та 

4.2 відповідно. 

 

   
а) б) в) 

Рис. 5.5. Результати розрахунку залежності напруги, струму та опору 
навантаження від часу 
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Значення середньої суми модулів відносних похибок моделювання залеж-

ностей від часу напруги, струму та опору отриманих з використанням зазначе-

них моделей наведені в таблиці 5.3. 

 

                                                Таблиця 5.3. 

Відносні похибки моделювання параметрів імпульсу за 
допомогою простої та уточненої параметричних моделей 

Um [ ])(),( tyty calcδ  
Проста модель Уточнена модель 

u(t) i(t) R(t) u(t) i(t) R(t) 
168,5 3,188 5,981 6,498 1,953 6,158 6,261 

240,2 1,883 10,601 8,558 1,553 3,779 3,737 

292,9 1,990 9,575 8,678 1,798 5,210 5,974 

343,3 2,516 11,634 9,876 2,313 4,008 4,621 

355,7 5,171 20,409 17,569 2,790 5,134 5,400 

363,8 4,717 22,703 20,378 4,697 7,272 7,476 

394,2 5,952 11,519 8,514 5,541 6,484 5,368 

 

Як випливає з аналізу даних наведених в табл. 5.3 результати розрахунку 

залежностей напруги на навантаженні від часу отримані за допомогою простої 

параметричної та уточненої параметричних моделей для всіх досліджених 

режимів, відрізняються незначно та мають гарний збіг з експериментальними 

даними, що підтверджується також даними наведеними на рис. 5.5 а). 

Використання уточненої моделі дозволяє значно збільшити точність 

моделювання параметричних залежностей струму у навантаженні та його 

опору. Середнє для всіх розглянутих режимів значення похибки розрахунку 

зазначених залежностей за допомогою простої моделі становить 13,2% та 11,5% 

відповідно, а за допомогою уточненої параметричної моделі – не перевищує 

5,5%. Збільшення точності розрахунків при використанні уточненої моделі 

можна пояснити урахуванням характерних зон опору навантаження в рамках 

тривалості її першої моди. Виходячи зі сказаного вище, використання 

запропонованої в параграфі 4.3 уточненої параметричної моделі при розрахун 
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ках перехідних процесів є більш доцільним, оскільки дозволяє збільшити 

точність розрахунків мінімум в 2 рази. 

 

5.2 Розрахунок перехідних процесів у колах з плазмоерозійним 

навантаженням з використанням його уточненої параметричної моделі 

В параграфі 4.1 було запропоновано використовувати параметричні 

моделі опору замість нелінійних для розрахунку перехідних процесів в ГСПС в 

режимах роботи, в яких ємність робочого конденсатора була більшою за 

50 мкФ, а площа поздовжнього перерізу шару гранул перевищувала площу 

поперечного. Перевірка можливості такої заміни виконана шляхом порівняння 

похибок розрахунку перехідних процесів в ГСПС за допомогою моделей 

вказаних типів. 

З цією метою для декількох режимів, яким відповідають 7 значень 

амплітуди напруги на навантаженні, які послідовно збільшуються, 

використовуючи наведену в розділі 2 нелінійну модель ГСПС виконаний 

розрахунок перехідних процесів розряду робочого конденсатора на вказаний 

тип навантаження. При цьому коефіцієнти нелінійної моделі розраховувалися 

відповідно до методики, наведеної в розділі 2 за використання в якості вхідних 

даних результатів прямих експериментів, наведених в параграфі 4.2. Графічне 

зображення результатів розрахунку напруги та струму, виконаного за 

допомогою нелінійної моделі опору в порівнянні з результатами прямих 

експериментів та результатами розрахунку, які було отримано при використан-

ні параметричної моделі для режимів, яким відповідають значення амплітуди 

напруги на навантаженні Um=168, 343 та 394 В, представлені на рис. 5.6, та 

рис. 5.7. 

На рис. 5.6 і рис. 5.7 лініями синього кольору позначені залежності, 

отримані в результаті експериментів, лініями червоного кольору – отримані в 

результаті розрахунків за допомогою уточненої параметричної моделі опору, а 

лініями зеленого кольору – за допомогою нелінійної моделі. 
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Um=168 В Um=343 В Um=394 В 

Рис. 5.6. Результати розрахунку залежностей напруги на навантаженні від 
часу 

 

   
Um=168 В Um=343 В Um=394 В 

Рис. 5.7. Результати розрахунку залежностей струму у навантаженні від часу 
 

На рис. 5.8 представлені залежності опору навантаження від часу, значен-

ня яких в кожен момент часу отримані як частка відношення напруги на на-

вантаженні до струму в ньому, розраховані для зазначених вище амплітуд 

напруги.  
 

   
Um=168 В Um=343 В Um=394 В 

Рис. 5.8. Результати розрахунку залежностей опору навантаженні від часу 
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При цьому використовувалися залежності струму та напруги від часу, розрахо-

вані з використанням нелінійної та уточненої параметричної моделей опору 

навантаження. Умовні позначення на рис. 5.8 відповідають умовним позначен-

ням на рис. 5.6 та рис. 5.7. 

Оцінка адекватності нелінійної Simulink-моделі опору вихідного кола 

генератора розрядних імпульсів виконувалася за тією ж методикою, що і для 

уточненої параметричної моделі. Залежності від амплітуди імпульсів напруги 

на навантаженні похибок розрахунку струму, напруги та опору для всіх 

досліджених режимів наведені на рис. 5.9 а), б), в) відповідно. Лініями та 

трикутниками червоного кольору позначені похибки розрахунків за допомогою 

уточненої параметричної моделі опору, а лініями зеленого кольору та 

порожніми колами – за допомогою нелінійної моделі. 

а) б) в) 
Рис. 5.9. Динаміка зміни похибки розрахунку напруги струму та опору 

навантаження 

Згідно з наведеними на рис. 5.6 та рис. 5.9 а) даними, результати моделю-

вання залежностей напруги на навантаженні від часу отримані з використанням 

нелінійної та уточненої параметричної моделей для всіх розглянутих режимів 

роботи відрізняються незначно і мають гарний збіг з експериментальними 

даними. Середня похибка розрахунку напруги для вказаних режимів роботи 

становить 3% як при використанні нелінійної, так і уточненої параметричної 

моделей. Багато в чому цьому сприяло знаходження значень коефіцієнтів 

апроксимації залежності R(t) для кожного значення початкових умов на 
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розрядному конденсаторі C [70, 75]. Такий підхід до визначення вказаних 

коефіцієнтів дозволив збільшити точність розрахунку залежностей параметрів 

розрядних імпульсів від часу за допомогою наведених моделей для широкого 

діапазону зміни амплітуди напруги на навантаженні. Однак це призвело до 

значного збільшення обсягу обчислень і ускладнило наведені моделі. 

Виходячи з представлених на рис. 5.9 б) і рис. 5.9 в) даних, використання 

уточненої параметричної моделі дозволяє зменшити похибки моделювання 

струму, що протікає через навантаження та його опору в 3 рази в порівнянні з 

відповідними величинами отриманими при використанні нелінійної моделі. 

При цьому середнє для розглянутих режимів значення похибки моделювання 

струму та опору навантаження з використанням уточненої параметричної 

моделі не перевищує 6%, а при використанні нелінійної моделі – становить 

понад 17%.  

На рис. 5.10 а), б), в) представлені зміни середньої суми модулів віднос-

них похибок розрахунку потужності, енергії та заряду в навантаженні в кожен 

момент часу при використанні зазначених типів моделей. Позначення на 

рис. 5.9 і рис. 5.10 відповідають позначенням на рис. 5.8. 

 

   
   

Рис. 5.10. Динаміка зміни похибки розрахунку потужності енергії та заряду в 
кожен момент часу. 

 

Усереднене для всіх розглянутих режимів роботи значення відносної 

похибки розрахунку потужності та заряду в кожен момент часу з використан-

ням нелінійної моделі опору навантаження складає більше 18%, а енергії – 
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понад 22%. При використанні уточненої параметричної моделі зазначені 

похибки не перевищують 8%, 6% і 9% відповідно. 

На рис. 5.11 а), б), в) представлена зміна відносних похибок розрахунку 

енергії, що виділилася в навантаженні, заряду, який пройшов через нього, та 

середньої потужності за час існування першої моди для всіх режимів роботи, 

що були розглянуті. 

 

   
а) б) в) 

Рис. 5.11. Динаміка зміни похибки розрахунку інтегральних характеристик 
розрядних імпульсів 

 

Усереднене для зазначених режимів значення похибки розрахунку 

енергії, що виділилася в навантаженні та середнього значення потужності за час 

існування першої моди струму становить понад 10% при використанні для 

розрахунків нелінійної моделі і не перевищує 5% при використанні уточненої 

параметричної моделі. Усереднені значення похибки розрахунку заряду, що 

пройшов через навантаження за час існування першої моди знайдені при 

використанні зазначених типів моделей складають 6,7% та 2,7% відповідно. 

Точність розрахунку залежностей параметрів розрядних імпульсів від 

струму, що протікає через навантаження, за допомогою наведеної вище 

нелінійної моделі, як вказано в розділі 2, може бути збільшена. Цьому сприяє, 

по-перше, врахування реактивного опору рідини що знаходиться в розрядній 

камері, а по-друге корекція Lw та значення початкової напруги на конденсаторі, 

що дозволяє врахувати деяке відставання струму навантаження від напруги на 

ньому. Слід зазначити, що використання такої більш складної нелінійної моделі 
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дозволяє істотно збільшити точність розрахунків при значеннях амплітуди 

напруги на навантаженні, що перевищують 280 В. В діапазоні низьких і 

середніх значень амплітуд напруги використання уточненої нелінійної моделі 

замість більш простої не приводило до значної зміни точності розрахунку. 

Таким чином, для порівняння адекватності уточненої нелінійної моделі та 

запропонованої параграфі 4.3 уточненої параметричної моделі досить було 

дослідити один режим, для якого амплітуда напруги на навантаженні 

перевищує 280 В. Виходячи із зазначеного вище, розрахунок перехідного 

процесу розряду робочого конденсатора з використанням уточненої нелінійної 

моделі був виконаний для режиму, в якому амплітуда напруги на навантаженні 

складає 355 В. Форми залежностей струму, напруги та опору, а також енергії 

потужності і заряду від часу, отриманих в результаті моделювання за допомо-

гою зазначеної моделі, не мають суттєвих відмінностей від форм аналогічних 

залежностей отриманих з використанням більш простої нелінійної моделі, тому 

тут не наводяться. Похибки розрахунку вказаних залежностей, отриманих за 

допомогою уточненої параметричної, а також простої та уточненої нелінійних 

моделей представлені в таблиці 5.4. 

 

                                                                                                 Таблиця 5.4 

Відносні похибки розрахунку параметрів імпульсів за уточненою 
параметричною, уточненою та простою нелінійними моделями 

Тип моделі 
[ ])(),( tyty calcδ  [ ])(),( tyty calcδ  

u(t) i(t) R(t) p(t) W(t) Q(t) Pcp, 
% 

Wmax
,% 

Qmax,
% 

Параметрична. 2,790 5,134 5,400 7,476 6,569 3,978 0,455 0,666 0,279 

Нелінійна М1 2,800 20,245 14,810 23,290 31,090 23,097 17,649 17,898 11,921 

Нелінійна М3 3,885 19,448 14,952 22,564 21,719 17,435 17,768 18,016 12,400 

 

Як випливає з даних табл. 5.4, уточнення нелінійної моделі не призводить 

до значної зміни точності розрахунку як залежностей струму, напруги та опору 

від часу, так і інтегральних параметрів імпульсів. Врахування реактивного 

опору рідини і корекція індуктивності проводів Lw, дозволяє дещо збільшити 
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точність розрахунку залежностей енергії, що виділилася в навантаженні і 

заряду, що пройшов через неї від часу особливо для першої половини тривалос-

ті імпульсу. Слід зазначити, що похибки розрахунку зазначених залежностей 

для всієї тривалості першої моди знайдені при використанні уточненої 

параметричної моделі суттєво менші, ніж при використанні навіть уточненої 

нелінійної моделі. 

Наведені вище дані свідчать, що уточнена параметрична модель забезпе-

чує зменшення похибок розрахунку струму та опору, а також інтегральних 

параметрів розрядних імпульсів більше ніж в 2,5 рази. Таким чином, її ви-

користання більш доцільне при розрахунках перехідних процесів у режимах 

коли ємність робочого конденсатора становить 200 мкФ і більше. 

Розраховані за допомогою нелінійної та уточненої параметричної моде-

лей залежності значень миттєвої потужності імпульсів від часу при L=1,8 мкГн, 

C=200 мкФ, Um=168, 343 та 394 В представлені на рис. 5.12 а). На рис. 5.12 б) 

наведені залежності енергії від часу для зазначених режимів. При цьому 

розрахунок виконувався для першої моди струму навантаження. Результати 

розрахунку за допомогою нелінійної моделі на вказаних рисунках позначені 

зеленим кольором, отримані за допомогою уточненої параметричної моделі – 

червоним, а синім – отримані в ході експериментів. Суцільними лініями 

позначені результати отримані для режиму з Um=168 В, пунктирними – для 

режиму з Um=343 В, точками – для режиму з Um=394 В. 

Передній фронт залежностей потужності від часу, як випливає з 

рис. 5.12 а), більш крутий, ніж задній, як при розрахунках з використанням 

уточненої параметричної так і нелінійної моделей. Це можна пояснити характе-

ром залежності опору ГСПС від струму, що протікає в ньому. Амплітуда 

зазначених залежностей при цьому збільшується з ростом напруги імпульсів 

швидше, ніж на лінійному опорі. Слід зазначити що для робочих режимів, для 

яких значення амплітуди напруги на навантаженні становить понад 240 В, 

передній фронт залежностей миттєвої потужності від часу, розрахованих за 

допомогою нелінійної моделі є більш крутим, ніж для залежностей розрахова-
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них за допомогою уточненої параметричної моделі та за експериментальними 

даними. 

 

 

 
а) б) 

Рис. 5.12. Залежності потужності та енергії від часу 
 

Аналіз залежностей енергії імпульсу від часу, наведених на рис. 5.12 б), 

показав, що більше 80% енергії першої моди виділяється в навантаженні за час, 

що не перевищує половину її тривалості. Таким чином, це свідчить про 

основний внесок її переднього фронту в процеси перетворення енергії в ГСПС. 

Слід зазначити, що наведені залежності, розраховані за допомогою нелінійної 

моделі навантаження значно відрізняються від розрахованих з використанням 

параметричної моделі та за експериментальними даними. При цьому, точність 

розрахунку залежностей енергії імпульсів від часу за допомогою нелінійної 

моделі знижується при збільшенні амплітуди напруги розрядних імпульсів. 

Залежності від часу заряду, що пройшов через ГСПС для робочих 

режимів яким відповідають амплітуди напруги на навантаженні Um=168, 343 та 

394 В представлені на рис. 5.13. Позначення на вказаному рисунку відповіда-

ють позначенням на рис. 5.12. Форма наведених на рис. 5.13 залежностей 

близька до формі залежностей наведених на рис. 5.12, б). 

Аналіз вказаних параметричних залежностей показав, що заряд, який 

пройшов через навантаження за час, що дорівнює половині тривалості першої 

моди, становить понад 2/3 від заряду, який пройшов через нього за всю 

тривалість першої моди, що можна пояснити формою розрядного струму. 
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При розрахунку наведених на рис. 5.13 залежностей заряду від часу за 

допомогою уточненої параметричної моделі використовувався повний струм  

навантаження. Запропонована модель, на 

відміну від нелінійної, не дозволяє 

окремо моделювати залежності від часу 

заряду, що пройшов через шар рідини та 

через плазмові канали в шарі гранул 

окремо. Це ускладнює пошук режиму 

роботи, за якого відсутнє надмірне 

забруднення робочої рідини продуктами 

її електролізу і електрохімічного розкла-

дання металу гранул і анода як це було 

зроблено в розділі 2.  

Залежності від амплітуди напруги на навантаженні середньої потужності, 

повної енергії, переданої в навантаження, та заряду, що пройшов через нього за 

час існування першої моди струму навантаження наведені на рис. 5.14. 

 

   
а) б) в) 

Рис. 5.14. Залежності від амплітуди напруги на навантаженні середньої 
потужності, повної енергії, та заряду 

 

Умовні позначення на вказаному рисунку відповідають позначенням на 

рис. 5.13. Як видно з порівняння графіків рис. 5.14 з рис. 2.21 та рис. 2.23 форма 

наведених на рис 5.14 залежностей подібна до форми залежностей зазначених 

величин, отриманих при іншій конфігурації шару алюмінієвих гранул (відстань 

 
Рис. 5.13. Залежності від часу 

заряду, що пройшов через ГСПС 
при Um=168, 343 та 394 В 
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між пласкими електродами: lL=0,056 м, їх ширина bL=0,022 м, і висота hL 

=0,028 м) (параграф 2.4 та [68, 70]). 

Динамічні характеристики перехідного процесу розряду конденсатора на 

плазмоерозійне навантаження розраховані за допомогою уточненої параметрич-

ної та нелінійної моделі, а також за даними експериментів для режимів яким 

відповідає амплітуда напруги на навантаженні, що дорівнює Um=168, 343 та 

394 В представлені на рис. 5.15–рис. 5.17 а), б), в) відповідно. Залежності від 

часу швидкості зміни напруги на навантаженні du/dt наведені на рис. 5.15, 

струму di/dt – на рис. 5.16, потужності dP/dt – на рис. 5.17. Форма залежностей 

зазначених величин від часу на ділянці, яка відповідає передньому фронту 

напруги, струму і потужності слабо залежить від значення амплітуди напруги 

на навантаженні.  

 

   

а) б) в) 
Рис. 5.15. Залежності від часу похідної напруги на навантаженні. 

 

При цьому її збільшення призводить тільки до збільшення розмаху 

зазначених залежностей. Найбільші значення швидкостей зміни напруги, на 

навантаженні, струму в ньому, та потужності імпульсу спостерігаються 

протягом їх переднього фронту (зона I на рис. 4.11). Таким чином найбільша 

динаміка електромагнітних процесів спостерігається на передньому фронті 

імпульсів, що сприяє виникненню електро-, газо- і термодинамічних сил, під 

дією яких відбувається відділення розплавлених порцій металу гранул від їх 

поверхні.  

Як видно з рис. 5.15, результати розрахунку швидкостей зміни напруги на 
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навантаженні для інтервалу часу, який відповідає задньому фронту імпульсу, 

при використанні уточненої параметричної моделі незначно відрізняються від 

результатів отриманих при використанні простої нелінійної моделі та мають 

гарний збіг з результатами розрахунку з використанням експериментальних 

даних, особливо при низьких та середніх значеннях амплітуди напруги на 

навантаженні. На інтервалі часу, який відповідає передньому фронту вказаних 

залежностей похибка їх розрахунку дещо вища при використанні як нелінійних 

так і параметричних моделей таких навантажень, що пояснюється високою 

швидкістю зміни вказаних залежностей на цих ділянках. Наявність локального 

провалу цих залежностей, як і залежностей від часу швидкостей зміни струму 

та потужності, в момент часу, який відповідає закінченню зони III рис. 4.11 

параметричної залежності опору навантаження, можна пояснити наступним 

чином. У параграфі 4.1 [34, 75] для побудови параметричних моделей було 

запропоновано використовувати експоненціальні функції, однак згідно з їх 

властивостями, при прямуванні аргументу у нескінченність такі функції 

монотонно зростають. Таким чином коректний перехід від зони III до зони IV 

опору навантаження потребував зміні способу розрахунку складової (t)R2  

функції (4.3).  
 

   

а) б) в) 
Рис. 5.16. Залежності похідної струму у навантаженні від часу 

 

В параграфі 5.1 для цього запропоновано виконувати перемикання ідеального 

ключа Switch (рис. 5.1) в результаті чого на один з входів суматора R_calk 
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замість складової опору, розрахованої блоком R2, подається її значення 

розраховане блоком R03. Це призводить до появи точки розриву першого роду.  

Залежності зміни струму та потужності від часу, розраховані за допомо-

гою уточненої параметричної моделі для інтервалу часу який, відповідає 

задньому фронту імпульсу, істотно відрізняються від результатів розрахунку, 

отриманих за допомогою нелінійної моделі для того ж інтервалу часу. Вказані 

залежності містять характерні зони, тривалість яких відповідає тривалості зон 

опору навантаження.  

 

   

а) б) в) 
Рис. 5.17. Залежності від часу похідної потужності, яка виділяється в 

плазмоерозійному навантаженні 
 

Як видно з рис. 5.15 та рис. 5.17 врахування в уточненій параметричній 

моделі навантаження вказаних у параграфі 4.3 зон дозволяє досягти кращого 

співпадіння залежностей похідних струму та потужності від часу розрахованих 

за допомогою наведеної моделі та експериментальних даних ніж при 

використанні нелінійних моделей.  

 

5.3 Вплив початкових умов та співвідношення ємності робочого 

конденсатора і конденсатора фільтру на нестабільність напруг на них 

Одним з найважливіших параметрів систем імпульсної плазмоерозійної 

обробки (ІПЕО) ГСПС є значення нестабільності напруги заряду робочого 

конденсатора PC  при її регулюванні. Цей параметр істотно впливає на 

нестабільність амплітуди розрядних імпульсів напруги та струму [70], які, в 
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свою чергу, впливають на дисперсію розподілу за розмірами плазмоерозійних 

частинок металів і сплавів [54], які у преважній більшості технологічних 

процесів ІПЕО ГСПС є або кінцевим продуктом, або входять до його складу 

[41, 93, 103]. Таким чином, чим менша нестабільність напруги заряду робочого 

конденсатора у кожному циклі, тим менша дисперсія розподілу за розмірами 

плазмоерозійних частинок металів і сплавів і вище якість кінцевого продукту. 

В системах ІПЕО ГСПС з тиристорно-дросельними зарядними пристроя-

ми [26, 72, 80] ця величина залежить від нестабільності напруги на конденса-

торі буферного фільтру випрямляча напруги мережі живлення ФC  в усьому 

діапазоні регулювання напруги, а в системах із зарядними пристроями на 

повністю керованих ключах [32, 33, 80, 81] – поблизу його верхньої границі. 

Суттєвий вплив на цю величину має співвідношення частот випрямленої 

напруги мережі живлення Пf  і циклів заряду робочого конденсатора Зf . Якщо 

1П ≥Зff , то низькі значення нестабільності напруги заряду робочого 

конденсатора легко забезпечити в усьому можливому діапазоні її регулювання 

як при використанні зарядних пристроїв з повністю керованими ключами, так і 

з неповністю керованими. Але у цьому режимі з’являються інфранизькі 

гармоніки струму мережі електроживлення, що погіршує показники якості її 

напруги. Якщо 1П <Зff , то напруга на конденсаторі буферного фільтру ФC

буде зменшуватись від циклу до циклу заряду робочого конденсатора, допоки 

не відбудеться відновлення заряду ФC  від мережі живлення, що зменшує 

діапазон регулювання напруги заряду робочого конденсатора, або збільшує її 

нестабільність.  

Крім того, флуктуації напруги на конденсаторі буферного фільтру ФC , 

викликані періодичним зарядом від нього робочого конденсатору PC , особливо 

в режимі, коли 1П ≥Зff , в декілька разів більші за флуктуації, спричинені 

зарядом ФC  від мережі живлення. Тобто, саме вони є основною складовою 

флуктуацій напруги на конденсаторі буферного фільтру ФC , які для переважної 

більшості електролітичних конденсаторів, які використовуються в таких 
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пристроях, навіть на низькій частоті (до 100 Гц), не повинні перевищувати 10% 

від номінальної напруги конденсатора [87, 89]. Амплітуда цих флуктуацій 

визначається виключно співвідношенням заряду, отриманого PC  від ФC  до 

початкового заряду ФC . Як бачимо, з одного боку підвищення ємності ФC  

сприяє зниженню амплітуди пульсацій напруг на ФC  та PC , що має позитивне 

значення, а з іншого – збільшенню питомої складової вищих гармонік струму 

мережі живлення та куту зсуву фаз його основної гармоніки відносно напруги 

мережі. Тому оптимізація величини ФC  для конкретних режимів ІПЕО ГСПС 

має велике значення. З цією метою створено аналітичну модель, представлену 

на рис. 5.18, яка описує перехідний процес заряду PC  від ФC  в лінійному ФC –

L– ЗR – PC  контурі з втратами енергії, які 

враховуються еквівалентним резистором ЗR , та 

розраховано цей процес для різних початкових 

умов на PC  і ФC  та різних їх співвідношень. 

Згідно з другим законом Кірхгофа для 

випадку 1П ≥Зff  і відсутності обмеження 

зарядного струму ( )tiЗ  повністю керованими 

ключами рівняння для такого контуру має вид: 

( ) ( ) ( )∫∫ =+++ 011 dtti
C

dtti
C

Rti
dt
diL З

P
З

Ф
ЗЗ . (5.1) 

Еквівалентна ємність контуру становить: ( )PФPФ CCCCC += . З 

урахуванням цього маємо: 

02

2

=++
LC
i

dt
di

L
R

dt
id ЗЗЗЗ . (5.2) 

Характеристичне рівняння диференційного рівняння (5.2) має вигляд [37]: 

( ) 012 =++ LCLRЗλλ . (5.3) 

Корні характеристичного рівняння (5.3) знайдемо за формулою: 

 
рис. 5.18. Аналітична модель 
для розрахунку перехідного 
процесу в колі ФC –L– ЗR – PC  
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Для випадку комплексно-спряжених коренів (5.4) характеристичного 

рівняння (5.3), який відповідає коливальному заряду PC , що відбувається на 

практиці, (5.4) набуде вигляду: 

14
22

200
2,1 −±−= Q

Q
j

Q
ωω

λ , (5.5) 

де: LC10 =ω  – частота вільних коливань зарядного контуру;

ЗRCLQ =  – добротність зарядного контуру. 

Розв’язком (5.1) для випадку (5.5) за початкових умов 000
==tЗi  буде [37]: 

( ) ( )








−⋅








−

−

−
= 14

2
sin

2
exp

14

2 200

2

00 Q
Q
t

Q
t

Q

UUQ
ti CPCФ

З
ωω

ρ
, (5.6) 

де: 0CФU  та 0CPU  – напруги на конденсаторах ФC  та PC  відповідно у 

початковий момент часу ( )00 =t ; 

CL=ρ  – хвильовий опір зарядного контуру. 

Залежність від часу напруги на конденсаторі ФC  визначається рівнянням: 

( ) ( )dtti
C

Utu
t

t
З

Ф
CC ФФ ∫−=

0

0

1 . (5.7) 

Підставимо (5.6) у (5.7) та отримаємо: 
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Оскільки в зарядному контурі завжди присутній однонаправлений напів-

провідниковий ключ (тиристор або транзистор) [81], то максимально можливий 

час заряду конденсатора PC  становить половину періоду вільних коливань 
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зарядного контуру: 0ωπ=зарt . З урахуванням цього рівняння (5.8) в момент 

закінчення заряду PC  запишеться у вигляді: 

( ) ( )
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Відносна величина зменшення напруги на конденсаторі фільтру ФC  після 

зарядження від нього робочого конденсатора PC  становитиме: 

( )( )
00 ФФФФ CзарCCC UtuUU −=δ . (5.10) 

Після підстановки (5.9) у (5.10) отримаємо остаточний вираз: 
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Побудовані за (5.11) графіки залежності 
ФCUδ  від співвідношення ємності 

робочого конденсатора та конденсатора фільтру ФP CC  при різних відношен-

нях початкових умов на них 
00 ФP CC UU  та при значенні добротності зарядного 

контуру 20=Q  (на практиці найбільш поширеними значеннями є 3020 ≤≤ Q  

[72]) наведено на рис. 5.19 а). 

Як видно з рис. 5.18 а), навіть за нульових початкових умов ( 0
00
=

ФP CC UU ) 

при співвідношенні ФP CC = 0,1 відносна величина зменшення напруги на 

конденсаторі фільтру 
ФCUδ  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), то величина 
ФCUδ  

може зрости до майже 20%. 

Тому при проектуванні систем ІПЕО ГСПС в режимах з додатними 

значеннями співвідношення 00 CФCP UU  бажано, щоб співвідношення ФP CC  не 

перевищувало значення 0,1, а якщо мають місце режими коливального розряду, 
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які призводять до від’ємних значень 00 CФCP UU  у наступному циклі заряду PC , 

то співвідношення ФP CC  має бути не більше, ніж 0,05. Якщо дозволяють умови 

технологічного процесу ІПЕО ГСПС і можливості обладнання, також бажано 

використовувати перехідні процеси з неповним розрядом робочого конденса-

тора PC , тобто з позитивною напругою на ньому на початку наступного циклу 

заряду ( )000 >CФCP UU . 

Побудовані за (5.11) графіки залежності 
ФCUδ  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 ФP CC UU  

наведено на рис. 5.19 б). Як видно з рис. 5.19 б), при обраному співвідношенні 

ФP CC = 0,1 відносна величина зменшення напруги на конденсаторі фільтру 

ФCUδ  істотно залежить від добротності зарядного контуру Q тільки при її 

значеннях менше 10, особливо за умов низької або від’ємної початкової 
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Рис. 5.19. Залежності відносних пульсацій напруги 
ФCUδ  від співвідношення 

ємностей робочого і конденсатора фільтру та добротності контуру 
 

напруги на робочому конденсаторі PC . При більш високих значеннях доброт-

ності зарядного контуру Q її вплив на зменшення напруги на конденсаторі 

фільтру і збільшення 
ФCUδ при заряді від нього робочого конденсатора малий. 
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Оскільки на практиці значення 20≥Q , то немає потреби уточнювати дані 

рис. 5.19 для інших значень Q. 

Таким чином, при проектуванні систем ІПЕО ГСПС потрібно виконувати 

умови 20>Q  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 таких систем 

лежить в межах від 50 до 300 мкФ [26, 50, 71]. Тому з урахуванням наведених 

вище рекомендацій, ємність конденсатору фільтру 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 ). Такі великі значення ємності фільтру 

без прийнятя спеціальних заходів призводять до спотворення форми струму, що 

споживається з мережі, появі в ньому вищих гармонік та куту зсуву фаз між 

першою гармонікою струму, що споживається, та напругою мережі. 

Для експериментальної установки імпульсного плазмоерозійного 

коагуляційного очищення поверхневих вод [26, 32, 33, 50] був спроектований і 

виготовлений однофазний пристрій заряджання батареї робочих конденсаторів, 

максимальна ємність якої PC  складала 300 мкФ [32, 33]. Згідно з наведеними 

вище рекомендаціями та з урахуванням реальних можливостей батарея 

конденсаторів фільтру складалася з дванадцяти з’єднаних паралельно конденса-

торів ємністю по 470 мкФ кожний. Її сумарна ємність становила ФC =5640 мкФ. 

Максимальна повна потужність зарядного пристрою без коректора коефіцієнта 

потужності досягала S≈4,4 кВ⋅А, а активна потужність, що споживалася від 

мережі ≈P 3 кВт. 

У цьому випадку для 0CФU =300 В, 0CPU =0 В і 20=Q , згідно з [33] та 

рис. 5.18 відносне зменшення напруги на конденсаторі фільтру ФC , викликане 

зарядженням від нього робочого конденсатора PC  становитиме 4,65%, тобто 

абсолютне значення у цьому випадку становитиме 13,95 В. У той же час 

моделювання у спеціалізованому програмному пакеті Simetrix електромагніт-

них процесів у однофазному мостовому випрямлячі, що живиться від мережі з 

діючим значенням синусоїдної напруги 220 В частотою 50 Гц, при значеннях 
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ємності фільтру ФC =5640 мкФ і активного опору навантаження 43 Ом, потуж-

ність на якому у зазначеному режимі становить P=3 кВт, показало, що розмах 

пульсацій напруги на ФC  становить близько 14 В. Тобто лише за дуже низьких 

(0,05 і менше) значень співвідношення ФP CC  зменшення напруги на конден-

сатторі фільтру, викликане зарядженням від нього робочого конденсатора 

приблизно дорівнює розмаху пульсацій випрямленої напруги мережі живлення 

на ньому. При більш високих значеннях ФP CC  пульсації випрямленої напруги 

менші за зменшення напруги на конденсаторі фільтру, викликане зарядженням 

від нього робочого конденсатора. 

 

5.4 Покращення електромагнітної сумісності розрядно-імпульсних 

систем з мережею живлення 

Для покращення електромагнітної сумісності систем ІПЕО ГСПС потуж-

ністю десятки кВ⋅А з електричною мережею раніше було запропоновано 

використання пасивних коректорів коефіцієнта потужності [56], а саме: індук-

тивних фільтрів [51] і лінійних незворотних пристроїв на базі багатофазних 

силових фільтрів симетричних складових [79], які теоретично дозволяють 

стабілізувати потужність, що споживається з мережі живлення незалежно від 

зміни опору навантаження та отримати на вході синусоїдний струм. Системи 

ІПЕО ГСПС потужністю одиниці кВ⋅А взагалі не мали коректорів коефіцієнту 

потужності. Робота таких систем в малопотужних розподільчих електричних 

мережах кінцевих споживачів енергії (цехів підприємств, лабораторій, тощо) 

напругою до 0,4 кВ [52] призводить до зниження ϕcos  та появи в точках 

загальної комутації споживачів енергії високочастотних гармонік напруги [20], 

амплітуда яких може перевищувати гранично допустимі норми [15, 19, 71]. 

Ситуація стала ще більш критичною після набуття чинності новими норматив-

но-правовими документами, в яких вимоги до параметрів якості електричної 

енергії стали більш жорсткими [18, 77]. 
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Індуктивні фільтри ефективні для збільшення коефіцієнту потужності та-

ких систем лише в усталених режимах, коли діюче значення вхідного струму 

системи ІПЕО ГСПС майже не змінюється, що важко забезпечити в реальному 

технологічному процесі через необхідність регулювання параметрів електрич-

них імпульсів та стохастичну зміну еквівалентного електричного опору плазмо-

ерозійних навантажень в широких межах [23]. Лінійні незворотні пристрої ін-

диферентні до змін струму навантаження в широких межах, але їх викорис-

тання можливе лише за умов живлення від багатофазної мережі. Зауважимо, що 

до складу таких пристроїв входять резистори компенсації, які істотно знижують 

коефіцієнт корисної дії системи, а також громіздка електромагнітна система із 

шести (у випадку 3-фазної мережі живлення) зв’язаних між собою магнітним 

полем котушок, які працюють на низькій частоті мережі живлення [79]. Одно-

фазних аналогів таких пристроїв не існує. Разом з описаними вище недоліками, 

великий вміст міді в таких пристроях, їх велика маса, габарити і вартість зава-

дили їх широкому використанню в системах ІПЕО ГСПС. 

Найбільш ефективними на сьогоднішній день засобами покращення 

електромагнітної сумісності з мережею живлення випрямлячів з активно-ємніс-

ним навантаженням потужністю до одиниць кіловат є активні коректори 

коефіцієнту потужності (АККП) [20, 36, 49, 98, 111]. При роботі з такими 

пристроями вони дозволяють зменшити майже до нуля кут зсуву фаз між 

основними гармоніками вхідного струму та напруги і забезпечити квазі-

синусоїдну форму вхідного струму, істотно покращивши його гармонійний 

склад та коефіцієнт потужності пристрою і мають високий (більше 0,92) коефі-

цієнт корисної дії [20]. Крім того, оскільки перетворення параметрів електрич-

ної енергії в таких пристроях відбувається з частотою від десятків до сотень 

кілогерц [98], індуктивність, маса та габарити їх дроселів на порядки менші ніж 

в традиційних LC-фільтрах та в лінійних незворотних пристроях. Однак, на 

сьогодні нам не відомі публікації, в яких описується ефективність ви-

користання таких пристроїв для покращення електромагнітної сумісності з 

мережею живлення саме розрядно-імпульсних систем. 
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Для експериментальної установки імпульсного плазмоерозійного коагу-

ляційного очищення поверхневих вод [26, 32, 33, 50] був спроектований і 

виготовлений однофазний пристрій зарядження батареї робочих конденсаторів, 

максимальна ємність якої PC  складала 300 мкФ [32, 33]. Згідно з наведеними 

вище рекомендаціями ємність конденсатора вхідного фільтру зарядного прист-

рою ФC  була 5640 мкФ. Максимальна потужність зарядного пристрою складала 

4,4 кВ⋅А. 

З наведеного вище аналізу ефективності відомих рішень та аналізу 

публікацій [20, 49, 51, 56, 79, 111] випливає, що для підвищення коефіцієнту 

потужності та покращення електромагнітної сумісності з мережею живлення 

систем з ємнісним фільтром випрямленої напруги найкращими є активні корек-

тори коефіцієнтна потужності (АККП). Вони дозволяють зменшити майже до 

нуля кут зсуву фаз між основними гармоніками вхідних струму та напруги і 

забезпечити квазісинусоїдну форму вхідного струму, істотно покращивши його 

гармонійний склад та коефіцієнт потужності пристрою і мають високий (більше 

0,92) коефіцієнт корисної дії [20]. Крім того, оскільки перетворення параметрів 

електричної енергії в таких пристроях відбувається з частотою від десятків до 

сотень кілогерц [98], індуктивність, маса та габарити їх дроселів на порядки 

менші ніж в традиційних LC-фільтрах та в лінійних незворотних пристроях. 

На сьогодні існує багато спеціалізованих мікросхем керування АККП 

різних фірм, але згідно з їх технічною документацією, забезпечити керування 

однофазним коректором потужністю до 4 кВт без використання додаткових 

драйверів здатна лише IR1155S фірми International Rectifier [36, 98]. Мікро-

схема дозволяє встановлювати частоту комутації силового транзистора в 

діапазоні від 48 до 200 кГц та забезпечує пікове значення струму його затвора 

до 1,5 А без додаткових драйверів, що на сьогоднішній день є найкращим 

показником [98]. Детально робота системи керування та рекомендації щодо 

розрахунку параметрів її елементів викладені в [98]. Розроблена на основі 

базової схеми підключення мікросхеми IR1155S [98] в програмному пакеті 

Simetrix модель однофазного АККП представлена на рис. 5.20. 
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Рис. 5.20. Модель однофазного АККП 

У моделі рис. 5.20 живлення мікросхеми DA1 здійснюється від окремого 

некерованого джерела ЕРС E2 на відміну від стандартної схеми підключення, 

де живлення здійснюється від силової мережі через R-C-D-подільник напруги, 

або за допомогою параметрично керованого джерела власних потреб [98]. Та-

кий підхід дозволив скоротити час виходу моделі пристрою на усталений ре-

жим, що зменшило час виконання розрахунків, та підвищив стабільність отри-

мання результатів моделювання при зміні параметрів елементів моделі рис. 3 в 

широких межах. У рекомендованій схемі підключення [98] використовуються 

два незалежних дільника напруги на конденсаторі фільтру C7 для подачі сигна-

лів зворотного зв’язку на входи VFB та OVP мікросхеми. У запропонованій 

моделі використовується один дворівневий подільник напруги R6-R7-R8, що 

спрощує її. Активні елементи і параметри пасивних елементів вибрані виходячи 

з конкретних умов роботи пристрою за відомими методиками і рекомендаціями 

[51, 98]. 

В моделі рис. 5.20 за допомогою конденсатору C3 була встановлена 

частота комутації силового транзистора VT1 ≈Cf 100 кГц. Усереднене спожи-

вання активної потужності 3 кВт зарядним пристроєм системи ІПЕО ГСПС в 

усталеному режимі моделювалося резистором R9. Значення індуктивності 
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високочастотного дроселя L1 імпульсного підвищуючого напругу 

перетворювача [51] обиралося виходячи з умови не перевищення амплітуди 

високочастотної пульсації вхідного струму значення 0,1 амплітуди його 

основної гармоніки в номінальному режимі. Для значень С7=5640 мкФ, який 

фактично є конденсатором фільтру ФC , та R9=43 Ом значення індуктивності L1 

в схемі рис. 5.20 склало 300 мкГн, що на три порядки менше значення 

індуктивності низькочастотного LC–фільтру, якій в таких умовах міг би бути 

альтернативою АККП. Мережа живлення моделювалась ідеальним джерелом 

синусоїдної напруги E1 та резистором R1=5 мОм, який моделював її внут-

рішній опір. Розрахована в програмному пакеті Simetrix за моделлю рис. 5.20 

машинограма вхідного струму пристрою для усталеного режиму (на 25-му 

періоді напруги мережі живлення) при описаних вище значеннях параметрів 

елементів наведена на рис. 5.21. Як видно з вказаного рисунку, вхідний струм 

даного пристрою має квазісинусоїдну форму. Крім того, пристрій забезпечує 

практично нульовий кут зсуву фаз між першими гармоніками вхідного струму 

та напруги мережі живлення ( )1cos 1 ≈ϕ . 

Рис. 5.21. Машинограма вхідного струму пристрою для усталеного режиму 

Отримані за допомогою швидкого перетворення Фур’є в програмному 

пакеті Simetrix результати спектрального аналізу вхідного струму АККП 

(рис. 5.21) наведено на рис. 5.22. 
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Рис. 5.22. Спектр вхідного струму 

У [14] показано, що до спектрального складу високочастотного сину-

соїдного сигналу з несучою частотою 0f , модульованого низькочастотним n–

тональним гармонічним сигналом з частотами гармонік nff ,...,1  входять 

гармоніки з частотами: 0f , nffff ±± 010 ,..., . Застосовуючи підхід, описаний у 

[14], легко отримати, що до складу низькочастотного синусоїдного сигналу 

мережі живлення (з частотою fN=50 Гц), модульованого внаслідок комутації 

силового ключа VT1 АККМ періодичним n–тональним гармонічним сигналом, 

який складається з гармонік з частотами Cf  (≈100 кГц), CC nff ,...,2 , входять 

гармоніки з наступними частотами: Nf  (основна гармоніка мережі живлення), 

CC nff ,...,  (частота комутації силового ключа та кратні їй частоти вищих гармо-

нік, загалом n шт.) та так звані частоти бічних гармонік NC ff ± , ... NC fnf ± . 

Частоти кратні частоті комутації та відповідні їм частоти бічних гармонік 

утворюють так звані тріади гармонік: Ckf , NC fkf +  та NC fkf − , де k – 

натуральне число від 1 до n. Оскільки fN<<fС, то на рис. 5.22 кожна з цих тріад 

виглядає як один пік. 

Згідно з чинними нормативно-правовими документами [18] при розра-

хунку гармонічних спотворень напруги мережі живлення потрібно враховувати 
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лише перші 40 її гармонік, тобто аналіз спектру достатньо провести до частоти 

2 кГц. Як видно з рис. 5.22, у зазначеному діапазоні частот вхідний струм 

АККП містить лише основну гармоніку струму мережі живлення. Але для 

точного розрахунку коефіцієнту потужності пристрою в ідеальному випадку 

потрібно враховувати всі n тріад вищих гармонійних складових. Як видно з 

рис. 5.22, амплітуда центральної гармоніки 5-ї тріади не перевищує 0,1% ам-

пулітуди основної гармоніки струму та не перевищує 5% амплітуди централь-

ної гармоніки першої тріади. Тому для забезпечення високої точності розрахун-

ків у даному випадку достатньо аналізувати лише m=10 перших тріад гармонік, 

що і було зроблено. 

Оскільки частота комутації силового транзистора VT1 дуже висока 

( ≈Cf 100 кГц), то практично повне усунення вищих гармонік вхідного струму 

не є проблемою і може бути легко реалізовано високочастотним О-подібним 

LC-фільтром, котушки якого намотані на одному осерді та включені зустрічно-

послідовно для компенсації замагнічування осердя, викликане струмом 

основної гармоніки з частотою fN=50 Гц. Для ефективної роботи такого фільтру 

частота його вільних коливань повинна бути нижче частоти комутації силового 

транзистора VT1. 

В таблиці 5.5 для номінального режиму роботи (R9=43 Ом, С7= 

5640 мкФ) наведені значення коефіцієнту сумарних гармонічних спотворень 

вхідного струму (Total Harmonic Distortion Fund) 1
2

2 IITHD
m

k
kFI ∑

=
= [43], куту 

зсуву фаз між першими гармоніками напруги мережі живлення та вхідного 

струму 1ϕ  та коефіцієнту потужності (Power Factor) 2
1 1cos FITDHPF += ϕ  [43, 

51] при застосуванні АККП, пасивного коректору коефіцієнту потужності (LС–

фільтру) та для випадку без застосування засобів покращення електромагнітної

сумісності з мережею живлення (С–фільтру). Значення всіх цих величин були

знайдені за допомогою засобів програмного пакету Simetrix при налаштуванні

яких ураховувалось викладене вище. Для цієї мети в пакеті Simetrix також були

побудовані моделі LС–фільтру (L=300 мГн) та С–фільтру і отримані
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машинограми вхідних струмів та їх спектральний склад. Отримані 

машинограми мають класичний для таких пристроїв вигляд [51], тому тут не 

наводяться. Як випливає з аналізу даних табл. 5.5, найкращі показники 

електромагнітної сумісності розрядно-імпульсних систем з мережею живлення 

забезпечує АККП. 

Розглянемо ефективність роботи АККП при зміні навантаження в 

широких межах, як це відбувається при роботі більшості систем ІПЕО ГСПС в 

реальних умовах. 

Таблиця 5.5 

Значення THDFI, φ1, PF 
C-фільтр LC-фільтр АККП 

FITHD , % 1ϕ , PF FITHD , % 1ϕ , PF FITHD , % 1ϕ , PF 

198,3 8,668 0,445 90,7 5,336 0,737 4,3 0 0,999 

Як показали результати моделювання, в усталеному режимі при незмін-

них L1=300 мкГн та C7=5640 мкФ паузи у вхідному струмі відсутні при збіль-

шенні значення R9 від номінального до 636 Ом. За умов номінальних значень 

R9 та C7 паузи у вхідному струмі відсутні при зменшенні значень L1 та 

збільшенні значень C7 від номінальних до мінімального і максимального тех-

нічно можливого відповідно. Тобто даний АККП забезпечує усталену роботу 

при зміні параметрів основних його елементів у відносно широких діапазонах. 

Отримані в результаті моделювання значення FITHD  при зміні параметрів 

основних елементів АККП (R9, L1 та C7) у зазначених вище діапазонах 

наведені на рис. 5.23, а), б), в) відповідно. 

Як видно з рис. 5.22, майже у всіх зазначених діапазонах зміни парамет-

рів елементів АККП коефіцієнт сумарних гармонічних спотворень вхідного 

струму прямо пропорційний опору навантаження (при його зміні від 43 до 

473 Ом) (а), зворотно пропорційний індуктивності L1 (б) та індиферентний до 

змін C7 (в). Тому для розширення діапазону усталеної роботи АККП при 

збільшенні опору його навантаження та підвищення коефіцієнту потужності 
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пристрою рекомендується вибирати індуктивність L1 більше номінального зна-

чення. 
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Рис. 5.23. Значення коефіцієнту гармонічних спотворень при зміні параметрів 

елементів АККП в широких межах 

5.5 Висновки до розділу 5 

1.Вперше в програмному пакеті MATLAB Simulink була створена мо-

дель вихідного кола генератора імпульсів з плазмоерозійним навантаженням, 

опір якого описується параметричними залежностями. Використання запро-

понованої моделі дозволило зменшити відносну похибку розрахунку перехід-

них процесів в 2,5 рази порівняно з нелінійною моделлю зазначеного наванта-

ження. 

2. Проведено порівняння результатів розрахунку залежностей потужнос-

ті, енергії, заряду та похідних напруги, струму та потужності від часу з вико-

ристанням простої та уточненої нелінійних і простої та уточненої параметрич-

них моделей з аналогічними залежностями отриманими експериментально при 

зміні амплітуди імпульсів напруги на навантаженні в широких межах. Виявле-

но, що найкращі результати забезпечує використання уточненої параметричної 

моделі. Значення похибки розрахунку потужності в середині діапазону зміни 

амплітуди імпульсів напруги при використанні простої та уточненої нелінійних 

моделей становлять 10% та 9% відповідно, при використанні простої та уточне-

ної параметричних моделей 9% та 5% відповідно.  
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3. Точність розрахунку за час тривалості першої моди середніх значень 

потужності, максимальних значень енергії та заряду за допомогою вказаних 

моделей відрізнялися незначно. Врахування в уточненій параметричній моделі 

навантаження характерних зон залежності його опору від часу дозволяє досягти 

кращого співпадіння залежностей похідних струму та потужності від часу роз-

рахованих за допомогою наведеної моделі та експериментальних даних ніж при 

використанні нелінійних моделей.  

4. Вперше отримано аналітичну формулу залежності відносної ампліту-

ди пульсацій напруги на конденсаторі фільтру, яка викликана під’єднанням до 

нього робочого конденсатора, від добротності зарядного контуру, співвідно-

шення ємностей вказаних конденсаторів та початкових умов на них. Для забез-

печення технічно прийнятних її значень відношення початкових умов на вказа-

них конденсаторах повинно бути більше нуля, а співвідношення їх ємностей – 

більше 10, що потребує збільшення ємності конденсатора фільтру в рази 

порівняно з системами, що працюють на стаціонарне навантаження. Збільшен-

ня добротності зарядного контуру у діапазоні від 0,5 до 20 має найбільший 

вплив на зростання значень пульсацій напруги на конденсаторі фільтру. 

5. Активні коректори коефіцієнту потужності у порівнянні з іншими 

відомими засобами підвищення електромагнітної сумісності з мережею жив-

лення забезпечують найкращі її параметри для розрядно-імпульсних систем, а 

також масо-габаритні та економічні показники. При цьому коефіцієнт сумарних 

гармонічних спотворень їх вхідного струму прямо пропорційний опору їх 

навантаження, зворотно пропорційний індуктивності коректорів та майже не 

залежить від ємності фільтру. Тому для розширення діапазону усталеної роботи 

коректора при збільшенні опору його навантаження та підвищення коефіцієнту 

потужності рекомендується вибирати його індуктивність більше номінального 

значення. 

Посилання: [14], [15], [18 – 20], [23], [26], [32-34], [36], [37], [41], [43], 

[49-52], [54], [56], [67], [68], [70-72], [75], [77], [79-81], [87], [89], [93], [98], 

[103], [111] див. список використаних джерел стор 167 – 179. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі отримала подальший розвиток теорія перехідних 

процесів у колах з плазмоерозійним навантаженням. Отримані результати у 

сукупності є вирішенням 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 реактивних 

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 плазмо-

ерозійного 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 перехідних процесів меншої тривалості у колах з 

повністю керованими ключами потрібен подальший розвиток та уточнення 

таких моделей. 

2. Створено уточнену параметричну модель опору плазмоерозійного 

навантаження 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 параметрич-

ними 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. 
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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 багато-

ітераційний метод фільтрації нестаціонарних неперіодичних сигналів, ширина 

вікна фільтрації 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 навантаженні та струму в ньому, яка включає їх 

фільтрацію від шумів, завад та інформації, яка не використовується при подаль-

шому аналізі. 

6. Запропоновано нові універсальні та ефективні критерії визначення 

достатньої кількості ітерацій фільтрації багатоітераційними методами 

нестаціонарних неперіодичних сигналів від шумів і завад, які дозволяють 

уникнути спотворення їх енергетичних характеристик. 

7. Розроблено мультикритеріальну методику однозначного визначення 

тривалості першої моди параметричної залежності опору плазмоерозійного 

навантаження, застосування якої дозволило підвищити точність його 

параметричних та нелінійних моделей. 

8 Результати дисертаційної роботи у вигляді експериментального 

устаткування, 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 політехнічний інститут ім. І. Сікорського». 
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9. Наукові результати роботи рекомендуються для використання при роз-

робці та модернізації обладнання і технологічних процесів плазмоерозійної 

обробки ГСПС, а також в навчальних програмах кафедр електротехнічного та 

електрофізичного профілів закладів вищої освіти України. 
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