
Перетворення і стабілізація параметрів електромагнітної енергії 
 
• Розроблено теоретичні положення, принципи  побудови та створено нову енергозберігаючу 
установку потужністю 250 кВА (ЕТУ-250) для високочастотної електротермічної обробки 
металевих деталей при ремонті промислового, енергетичного і транспортного обладнання, 
зокрема в технологіях подвійного призначення. ЕТУ такої потужності не має аналогів в Україні 
(член-кор. НАН України Жаркін А.Ф., Новський В.О.).  

 
    Технічні характеристики  
• напруга живлення – трифазна, 400 В/50 Гц; 
• максимальна повна вихідна потужність – 250 кВА;  
• регульована частота струму в індукторі – 0,5 … 25 кГц;  
• загальний коефіцієнт корисної дії – до 95 %;  
• питома швидкість нагріву – (30 … 50)°С/кг·с;  
• температура нагрівання – до 900°С.   
 
Робоча конструкторська 
документація на виготовлення  
ЕТУ-250 передана в ДП «Київський 
бронетанковий завод», ПАТ 
“Крюківський вагонобудівний 
завод” (м. Кременчук)  та ін.  

                                                              
Нагрівання чавунного тормозного  
башмака редуктора вагону метро 

 

• Розроблено нові математичні моделі для дослідження впливу взаємозалежних       
мультифізичних (електричних, теплових, механічних) процесів на надійність  роботи кабельних 
ліній електропередачі при виникненні комутаційних і грозових перенапруг. Створено методики для 
оцінки  комутаційних і грозових перенапруг  при реальних умовах експлуатації кабельних ліній 
(член-кор. НАН України Щерба А.А., Подольцев О.Д., Кучерява І.М.). 
 

 
 

 



• Розроблено новий метод випробування надвисоковольтних кабелів енергетичного    
призначення з урахуванням часткових розрядів у ізоляції не на одній (як раніше), а на декількох 
резонансних частотах. Порівняння виникаючих резонансних процесів підвищує точність оцінки 
наявних об’ємних зарядів та імовірність появи руйнівних порогових електрофізичних процесів.  
Cтворено методику, яку впроваджено в резонансній системі випробування сучасних       
надвисоковольтних кабельних систем на заводі “Південкабель”, м. Харків (член.-кор. НАН України 
Щерба А.А., Подольцев О.Д., Кучерява І.М,  Щерба М.А., Супруновська Н.І.). 
 
 

 
 
 
• Розроблено математичні  та фізичні моделі нової, запропонованої в Інституті електродинаміки, 
технології  плавлення скла та гірничих порід  індукційними струмами  6-20 кГц (член-кор. НАН 
України  Волков І.В.). 
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• Розроблено  електротехнічний комплекс контролю стану акумуляторних батарей на базі 
статичного перетворювача електроенергії з широтно-імпульсною модуляцією потужністю 40 кВА. 
Комплекс призначено для автоматичного розряду потужних акумуляторних батарей аварійних 
систем енергоживлення енергогенеруючих об’єктів України з метою контролю їх стану та 
придатності до подальшої експлуатації (Михальський В.М., Шаповал І.А., Чопик В.В.). 
Переваги над аналогами: комплекс дозволяє проводити контрольований розряд акумуляторних 
батарей з напругою від 50 до 270 В з підтримкою заданого струму розряду. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Основні технічні характеристики:  
• напруга акумуляторної батареї - 50÷270 В; 
• струм розряду - 1÷150А, при додатковому 
навантаженні 50А – 50÷200А, при 
додатковому навантаженні 100А – 
100÷250А; 
• точність підтримки струму розряду - ±1%; 
• дискретизація завдання струму розряду - 
1А; 
• час виходу на режим за струмом розряду - 
не більше 5с. 

 

• Досліджено електрофізичні явища, які мають місце при проходженні імпульсних струмів через 
шар металічних гранул, що  занурені у рідину з низькою електропровідністю, та  створено 
параметричні моделі опору таких середовищ, адекватні в широких межах зміни амплітуди 
прикладених імпульсів напруги. Визначення та урахування нових характерних ділянок 

параметричної залежності електричного опору таких середовищ 
дозволило зменшити похибку його  апроксимації аналітичними 
функціями у 2 рази порівняно з відомими на сьогодні моделями (член-
кор. НАН України Шидловська Н.А., Захарченко С.М.). 
 
Джерело струму установки електрофільтрації колоїдів з 
плазмоерозійною дисперсною фазою (впроваджено в Інституті 
металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України) 
 
• Розроблено теорію та принципи побудови енергоефективних 
перетворювальних пристроїв стабілізації та регулювання параметрів 
електромагнітної енергії  для систем живлення сучасних 
електротехнологічних комплексів (Захарченко С.М.) 

 
• Розроблено математичні моделі для розрахунку параметрів схеми компенсації паразитної 
ємності елементів конструкції транзисторних перетворювачів з активною корекцією коефіцієнта 
потужності. Така схема компенсації дозволяє досягти регламентованих рівнів електромагнітних 
завад без   застосування протизавадних фільтрів (Юрченко О.М., Павловський В.О.).  
                                                                                                                                                                                                      
 
                                                                
 
 
  
 
 
                                                                         

                                                                             Результати використання методу компенсації паразитної 
ємності Са (електронне моделювання програмою PSPICE) 
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