
Найбільш вагомі результати досліджень за напрямом 
Перетворення  і стабілізація параметрів електромагнітної енергії 
 

Протягом 2020 року наукові дослідження інституту з цього наукового напряму було 

спрямовано на створення математичних, комп’ютерних та фізичних моделей енергетичних об’єктів з 

метою визначення втрат електричної енергії. Розроблялися рекомендації щодо умов експлуатації 

таких об’єктів, де  виявлено вагомі втрати електричної енергії. Подальший розвиток отримала теорія 

активної фільтрації багатофазних систем електроживлення, спрямована на мінімізацію потужності 

втрат у відповідних лініях електропередачі. Обґрунтовано нові співвідношення та надано нового 

фізичного змісту для термінів: миттєвий активний струм та миттєва повна потужність, які враховують 

залежність від співвідношення опорів лінії передачі. Розроблено алгоритми керування фізичними 

процесами в електроплавильних установках, для яких створено нові електромагнітні системи та 

системи їх живлення на основі напівпровідникових перетворювачів, що здатні реалізувати зазначені 

алгоритми керування. Створено та впроваджено сучасні системи накопичення електроенергії на 

основі застосування двонапрямлених напівпровідникових перетворювачів для відновлювальних 

джерел енергії. 

У наступному році дослідження з цього наукового напряму планується спрямувати на 

розвиток теорії та принципів побудови високовольтних електромагнітних і напівпровідникових 

джерел електроживлення з високими динамічними характеристиками. Буде продовжено 

розроблення ефективних структур перетворювачів і методів їхнього розрахунку з урахуванням як 

енергетичних, так і динамічних властивостей джерел електроживлення, а також енергії, що 

накопичується в їхніх вихідних ланках. Це сприятиме підвищенню стійкості до недоцільних та 

аварійних режимів потужних електроенергетичних і технологічних систем, у тому числі 

електроіндукційних і електропроменевих установок виготовлення металевих виробів високої якості 

та високочастотних і електроімпульсних установок обробки металів та сплавів. Буде отримано та 

експериментально підтверджено величини коефіцієнтів виграшу за потужністю втрат для 

запропонованих стратегій активної фільтрації. 

 

Отримала подальший розвиток теорія активної фільтрації багатофазних систем
електроживлення, спрямована на мінімізацію потужності втрат в лінії передачі. 
Обґрунтовано нові співвідношення та надано нового фізичного змісту для миттєвого
активного струму та миттєвої повної потужності, які враховують залежність від
співвідношення опорів лінії передачі та відповідають аналогічним інтегральним
величинам періодичного режиму багатофазної системи електроживлення Керування
паралельним активним фільтром з використанням запропонованих підходів дає
змогу забезпечити вимоги електромагнітної сумісності в транспортних системах
електроживлення, зокрема залізничного транспорту (чл.-кор. НАН України
В.М.Михальський, М.Ю.Артеменко, І.А.Шаповал, В.В.Чопик, С.Й.Поліщук).
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Створено нове обладнання для
здійснення неперервної магнітно-
імпульсної обробки зварних швів з
метою зниження термодеформаційних
механічних напружень. Визначено
необхідні параметри і виконано
комп’ютерне моделювання конструкції
джерела живлення та робочого
інструмента. Виготовлені дослідні зразки
обладнання передано в Інститут
електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН
України для технологічних випробувань
(чл.-кор. НАН України І.П. Кондратенко, 
чл.-кор. НАН України В.М.Михальський, 
В.В. Чопик, О.М. Карлов, Р.С. Крищук).

Шафа імпульсного джерела живлення

Робота розрядного кола в

режимах глибокого замагнічування

Технічні характеристики джерела живлення

Живлення - трифазна мережа 380 В з нульовим

проводом

Гальванічна розв’язка вхід-вихід 3.0кВ; (тр-на)

Амплітуда імпульсу струму 0…10 кА

Напруга в каналі 10…750 В

Точність утримання напруги робочих ємностей:±1 В

Тривалість імпульсу струму 800 мкс

Інтервал слідування імпульсів в автоматичному

режимі 0,02…5 с;

Дискретність встановлення інтервалу слідування:

0,005 с

Режими роботи:   автоматичний і ручний;

Маса 80 кг

Габаритні розміри 700Х600Х600 мм.

 

Функціональна схема непрямого визначення

моменту навантаження на валу антени РЛС

Розроблено нові засоби та алгоритми інтелектуального керування вихідними

змінними в безредукторних електроприводах з електромеханічним диференціалом, 

які захищені патентами України №№ 122234, 124134. Здійснено синтез

комбінованої системи автоматичного керування безредукторним дугостаторним

електроприводом антени суднової радіолокаційної станції (РЛС) (чл.-кор. НАН

України І.В.Волков, В.П.Стяжкін, О.А.Зайченко, С.І.Гаврилюк).

Комбіноване керування електроприводами антен
суднових РЛС дає змогу підвищити швидкодію
системи електроприводу,  компенсувати вплив
аеродинамічного моменту,  збільшити сумарний
діапазон регулювання швидкості, підвищити точність у
статичних та динамічних режимах, уникнути
негативних впливів, які мають місце у механічних
передачах.
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Запропоновано нову концепцію побудови потужних двонапрямлених

напівпровідникових перетворювачів (ДНП) для систем накопичення енергії, яка

завдяки використанню сучасних несиметричних трифазних інверторів дає змогу

значно підвищити динамічні характеристики й показники енергоефективності та

надійності зазначених перетворювачів. Розроблено комплект технічної та

конструкторської документації для виготовлення дослідних зразків перетворювача

потужністю понад 500 кВт (ДНП-500) з метою створення на цій основі

високоефективних багатомодульних надпотужних систем накопичення для

електричних мереж із відновлюваними джерелами енергії. Отримані практичні

результати запропоновано НЕК «Укренерго» для використання в

енергопостачальних компаніях України для розв’язання проблеми дефіциту

високоманеврових генерувальних потужностей ОЕС України в умовах значного

збільшення частки відновлюваних джерел енергії в загальному енергетичному

балансі (чл.-кор. НАН України А.Ф.Жаркін, В.О.Новський, В.В.Мартинов).

Схема двонапрямленого несиметричного перетворювача для потужних систем

накопичення енергії та дослідний зразок ДНП потужністю 50 кВт. 

 

Вперше виконано тривимірне мультифізичне моделювання пов’язаних
електромагнітних, гідродинамічних і теплових процесів у двофазних індукційних

канальних печах. На основі результатів проведеного моделювання запропоновано і
досліджено фазове керування напругами живлення печі в ході технологічного процесу

плавлення, що забезпечує інтенсифікацію тепломасообміну в печі, підвищення
ефективності плавки та зменшення втрат металу (акад. НАН України А.К. Шидловський, 
Ю.М. Гориславець).
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1, 2, 3 – поперечні перерізи каналів печі

Витрата металевого розплаву через
поперечні перерізи каналів печі

Використання розробки у металургійному виробництві дозволить значно збільшити
продуктивність і економічну ефективність електроплавильного обладнання, а також
знизити (у межах 10 %) питомі витрати електроенергії.

 



Вперше в Україні розроблено та виготовлено дослідний зразок потужного
зарядного пристрою індуктивного типу з послідовним резонансним контуром в
колах передавальної та приймальної котушки та проведено експериментальне
дослідження ефективності передачі електричної енергії від зовнішнього
джерела до акумуляторної батареї електромобіля. Показано, що величина ККД
створеного зразка змінюється в інтервалі 39…78% в залежності від значення
робочої частоти та відстані між зазначеними котушками. Отримані результати
буде використано при розробці повномасштабного дослідного зразка
вітчизняного бездротового зарядного пристрою акумуляторної батареї
електромобіля, в якому за рахунок застосування сучасних технологій
передбачається досягнення більш високого (приблизно 87%) ККД, що відповідає
рівню подібних зарубіжних розробок (чл.-кор. НАН України А.Ф. Жаркін, В.Б. 
Павлов).

Дослідний зразок зарядного пристрою на випробувальному стенді

 

Запропоновано інвертор напруги із розширеною топологією та модуляцією
щільності імпульсів для індукційного нагрівального обладнання, який має вдвічі
менший розмах амплітуди вихідного струму, а його мінімальне значення
збільшується майже на 20%, що в свою чергу дає змогу значно підвищити
надійність всього індукційного нагрівального обладнання (Юрченко О.М., 
Герасименко П.Ю.).

ТОПОЛОГІЯ
Керуючі імпульси транзисторів, 

форми вихідного струму та напруги

інвертора

ВИХІДНИЙ СТРУМ ІНВЕРТОРА

Ефективність зменшення

peak-to-peak струму інвертора

від щільності імпульсів

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДІАГРАМИ

Збільшення мінімальної

амплітуди струму від

щільності імпульсів

 



Розвинуто метод визначення статичних і динамічних характеристик
напівпровідникових імпульсних стабілізаторів з широтно-імпульсною модуляцією
на основі розрахунку параметрів однофазної еквівалентної математичної моделі
з використанням методу їх усереднення в просторі станів і урахуванням їх
модуляційної нелінійності (В.В. Мартинов).

Це дало змогу визначати доцільні передавальні функції багатофазних
перетворювачів і їх структури зворотних зв’язків для досягнення необхідної
якості вихідної напруги при динамічному навантаженні з урахуванням їх
модуляційної нелінійності. Отримані результати відкривають шлях до
удосконалення потужних високовольтних джерел живлення та електронно-
променевого устаткування, призначеного для сучасних технологій рафінування
тугоплавких металів та на 10% підвищують його продуктивність.

 

Удосконалено метод усереднення в просторі станів з використанням теорем

Лагранжа для розрахунку напівпровідникових перетворювачів постійної напруги

в формалізованому матричному вигляді. Вперше отримано аналітичні вирази

для розрахунку середніх та пульсаційних складових змінних станів для

двоінтервальних процесів в однотактних перетворювачах. За допомогою

розроблених моделей розраховано параметри однотактних перетворювачів, 

визначено аналітичні та графічні залежності граничних значень параметрів, що

забезпечують необхідні режими роботи обладнання в діапазоні керування

(Ю.В. Руденко).

Графічні залежності параметрів ρ перетворювачів, 

що забезпечують режими переривчастого або

безперервного струму дроселя у всьому діапазоні

керування Кз.

Кз - коефіцієнт заповнення керуючих імпульсів
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Вперше виявлено й обґрунтовано умови інваріантності максимальних підсилень

електричного поля в реальній ізоляції з різними мікровключеннями, що спрощує

аналіз і діагностику технічного стану високовольтних кабелів Доведено, що якщо при

зміні зазначених параметрів виникають подібні включення тієї ж просторової

орієнтації, то максимальна напруженість поля в ізоляції не зміниться, і нові

електрофізичні порогові процеси її руйнації виникати не будуть. Це дає змогу

створювати автоматизовані системи захисту кабелів типу Smart Cable Guard

(SCG) з контролем змінення з часом рівня часткових розрядів по довжині

кабелю,  виявленням ушкоджень на його поверхні, визначенням місця

ушкодження і запобіганням виникненню аварійних режимів (чл.-кор. НАН

України А.А. Щерба).
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Мікровключення, форму якого визначають
п'ять розмірних параметрів:  A, B, a, b, r.

Вплив параметрів A, B, a, b, r на максимальну
напруженість поля в ізоляції кабелів.

 

Розвинено метод електротеплових аналогій та розроблено нову тривимірну

математичну модель розрахунку електромагнітних і теплових процесів

індукційних установок елетротермообробки різних металів і сплавів, що

полегшує регулювання та стабілізацію оптимальних процесів таких установок

в режимах реального часу (чл.-кор. НАН України А.А. Щерба, О.Д.

Подольцев).

Індукційна

установка

потужністю

600 кВт

та її

електротеплова

модель,  

розроблена в

середовищі

Matlab/Simulink

Розрахунок

електротеплових

процесів: 

у пускових режимах

установок

в усталеному режимі

роботи

 


