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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Обґрунтування вибору теми дослідження. Зазвичай у високовольтних напівпровідникових джерелах живлення газорозрядних та інших установок використовують низькочастотні низьковольтні випрямлячі з реактивними фільтрами і регульовані високочастотні перетворювачі зі зворотними зв'язками, підвищувальними
високочастотними трансформаторами, випрямлячами та індуктивними і ємнісними
фільтрами стабілізації напруги і струму в колі навантаження. Вагомі наукові результати з розробки таких джерел і аналізу електромагнітних процесів у їх колах отримали такі відомі вчені, як А.К. Шидловський, Ю.І. Драбович, М.М. Юрченко,
І.В. Волков, М.С. Комаров, К.О. Липківський, А.А. Щерба, В.М. Михальський,
В.Б. Павлов, В.О. Новський, В.С. Руденко, В.І. Сенько, В.Я. Жуйков, В.П. Шипилло,
Я.В. Щербак, І.П. Кондратенко, Н.А. Шидловська, С.М. Захарченко, В.М. Спірін,
Ю.О. Денисов, Г.В. Павлов, С.П. Гладишев, О.К. Назаренко, А.Ф.Кадацький, Р. Севернс, С. Кук, Н. Мохан, Р. Міддлбрук та інші.
Виявлено, що газорозрядні установки не накопичують електромагнітну енергію при всіх режимах живлення, але їх електричний опір може випадковим чином
швидко змінюватись у широких межах, викликаючи недопустимі напруги і струми.
Тому джерела живлення таких установок повинні бути стійкими до швидкого змінення опору їх навантаження і швидкодіючими щодо стабілізації вихідних напруги
та струму. Навіть незначна модуляція вихідної напруги джерела може викликати
недопустиме розфокусування електронного променю і змінення швидкості іонів у
газорозрядних установках та погіршувати їх технологічні режими і ресурс. А при
появі небажаних дугоутворюючих струмів індуктивність кола навантаження підтримує їх протікання навіть після відключення джерела від мережі електроживлення.
Для зменшення пульсацій напруги в газорозрядних установках в Інституті
електродинаміки НАН України було розроблено високовольтні напівпровідникові
джерела живлення на основі синхронних несинфазних структур, здатних формувати
напругу підвищеної частоти. Зазвичай, такі структури мають декілька послідовнопаралельних модулів, що формують у навантаженні багатофазну квазіпрямокутну
напругу з коефіцієнтом заповнення, рівним одиниці, та амплітудою, яка є пропорційною тривалості широтно-імпульсного сигналу вмикання ключів інверторів. В той
же час для зростання продуктивності газорозрядних установок треба збільшувати
потужность і струм їх джерел живлення, що викликає квадратичне зростання енергії
в індуктивності кола навантаження, ускладнює швидке змінення в ньому струму та
збільшує загальні втрати електроенергії. Тому при розробці джерел живлення потужних газорозрядних установок необхідно вирішувати проблему одночасного підвищення їх динамічних характеристик, захисту комутуючих елементів та енергоефективності.
Для вирішення такої комплексної науково-технічної проблеми у дисертації
було розроблено нові принципи побудови високовольтних напівпровідникових джерел живлення, за якими їх синхронні несинфазні структури виконуються на основі
асиметричних напівмостових інверторів з двообмотковим магнітозв’язаним дроселем,
ввімкнутим у первинне коло підвищувального трансформатора таким чином, що при
перемагнічуванні останнього напрям магнітного потоку в дроселі не змінюється.

2

Порівняно з традиційними, нові принципи дозволили вдвічі зменшити кількість
послідовно включених ланок перетворення параметрів електроенергії, що підвищило
їх динамічні характеристики та енергоефективність. Для формування напруги високої
якості розроблено метод визначення достатньої кількості нових структур з урахуванням фільтруючих властивостей кола навантаження. Також було показано, що при
швидкому (імпульсному) зміненні електричного опору навантаження потужних газорозрядних установок використання в джерелах живлення лише зворотних зв'язків
за напругою і струмом (тобто підпорядкованого керування) не завжди забезпечує
безколивальне змінення струму. Було обґрунтовано, що для підвищення динамічних
характеристик потужних джерел живлення необхідно створити стратегію багатоконтурного керування стабілізованими напругою і струмом у навантаженні з використанням не тільки лінійних і нелінійних зворотних зв'язків, але і функцій контролю
стану навантаження та формування при необхідності короткочасних безколивальних
пауз струму.
Тому тема дисертації, що присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми розвитку теорії та принципів побудови високовольтних напівпровідникових
перетворювачів електроенергії з синхронними несинфазними структурами для підвищення їх динамічних і енергетичних параметрів та стійкості до стохастичних збурень їх режимів при живленні потужних газорозрядних установок, є актуальною.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконувалась в Інституті електродинаміки НАН України згідно планів держбюджетних НДР: "Дослідити взаємодію силових транзисторних перетворювачів з високочастотною імпульсною модуляцією з дуговими, плазмовими та променевими технологічними навантаженнями" ("Фінал", ДР № 0105U002316, Постанова Бюро ВФТПЕ
Президії НАН України від 22.02.2005, протокол № 4); "Розвиток та узагальнення
теоретичних основ перетворення електроенергії та розробка на цій основі ефективних спеціалізованих високочастотних перетворювачів для потужного електротехнологічного устаткування" ("Джерело", ДР № 0109U05582, Постанова Бюро ВФТПЕ
Президії НАНУ від 02.06.2009, протокол № 9) і "Розвиток та узагальнення теоретичних основ перетворення електроенергії та розробка на цій основі ефективних спеціалізованих високочастотних перетворювачів для потужного електротехнологічного устаткування" (Джерело-2, ДР № 0113U006534, Постанова Бюро ВФТПЕ Президії НАНУ від 15.10.2013 р. прот. № 9). У цих НДР здобувач був науковим керівником і особисто розробив нові наукові принципи побудови високовольтних напівпровідникових джерел живлення з виконанням їх синхронних несинфазних структур на основі двотактних асиметричних напівмостових інверторів і нової стратегії
багатоконтурного керування і стабілізації їх режимів з формуванням у навантаженні
короткочасних пауз струму та умов його швидкого відновлення, що підвищує динамічні параметри та енергоефективність джерел живлення потужних газорозрядних
установок.
Робота виконувалась також згідно планів НДР Інституту електродинаміки НАН
України: "Номінал" (ДР № 01031U000355, Постанова Бюро ВФТПЕ Президії НАНУ, прот. № 5 від 05.03.2002 р.); "Номінал-2", (ДР № 0101U003650, Постанова
Бюро ВФТПЕ Президії НАНУ, прот. № 1 від 23.01.2007 р.); ДР № 0107U002097
(Постанова Бюро ВФТПЕ Президії НАНУ, прот. № 5 від 05.03.2002 р.); "Енергоз-
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береження" (ДР № 0107І02097 від 15.02.2007 р.); "Сігма Ш2" (ДР №01071002368 від
27.02.2007 р.); "Еліна П" (ДР № 010906890 від 04.11.2009 р.); "Сігма-Ш4", (ДР №
0117U000291, Постанова Бюро ВФТПЕ Президії НАНУ від 08.11.2016 р., прот.
№ 16).У цих НДР дисертант був відповідальним виконавцем розділів НДР та особисто розробив стратегію структурно-логічних перетворень імпульсних елементів, реалізації стабілізованих струмів низької кратності, формування короткочасних струмових пауз і швидкого відновлення енергоефективних режимів у газорозрядних
установках після завершення в них примусових пауз струму.
Мета і завдання досліджень. Метою роботи є розвиток теорії високовольтних напівпровідникових перетворювачів електроенергії з синхронними несинфазними структурами для підвищення їх динамічних і енергетичних параметрів та стійкості до стохастичних збурень їх режимів при живленні потужних газорозрядних
установок.
Для досягнення поставленої мети було необхідно:
– виконати аналіз наукових публікацій з даної теми та обґрунтувати доцільність розвитку теорії і принципів побудови високовольтних напівпровідникових перетворювачів електроенергії з синхронними несинфазними структурами для живлення потужних газорозрядних установок;
– визначити залежність потужності високовольтних напівпровідникових перетворювачів електроенергії з синхронними несинфазними структурами від їх постійної часу та частоти комутацій у кожній фазі;
– розробити нові принципи побудови високовольтних перетворювачів електроенергії з синхронними несинфазними структурами для підвищення їх динамічних
параметрів та енергоефективності при живленні потужних газорозрядних установок;
– розробити метод визначення якості вихідних напруг високовольтних напівпровідникових джерел з двотактними асиметричними напівмостовими інверторами та
двообмотковими магнітозв'язаними дроселями;
– визначити умови підвищення якості вихідної напруги двотактних асиметричних напівмостових інверторів і залежності цих умов від потужності, частоти комутацій у кожній фазі та параметрів затухання індуктивно-ємнісних фільтрів джерел
електроживлення газорозрядних установок;
– створити однофазну еквівалентну модель напівпровідникових багатофазних
структур з широтно-імпульсною модуляцією та отримати аналітичні вирази, що
спрощують визначення статичних і динамічних характеристик багатофазних систем
електроживлення потужних газорозрядних установок;
– розробити метод визначення статичних і динамічних характеристик напівпровідникових імпульсних стабілізаторів з широтно-імпульсною модуляцією на основі усереднення параметрів еквівалентної моделі в просторі станів та урахуванням
їх модуляційної нелінійності (фактору пульсацій);
– удосконалити стратегію керування стабілізованими напругами і струмами
високовольтних напівпровідникових перетворювачів електроенергії з двотактними
асиметричними напівмостовими інверторами для підвищення їх динамічних і енергетичних параметрів та стійкості до стохастичних збурень у навантаженні;
– визначити найбільш доцільні схемо-технічні рішення, що забезпечують
створення високовольтних напівпровідникових перетворювачів електроенергії з пі-
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двищеними динамічними характеристиками для енергетично і технологічно ефективного електроживлення сучасних потужних газорозрядних установок;
– створити та впровадити експериментальні високовольтні напівпровідникові
джерела з підвищеними динамічними характеристиками і енергоефективністю для
електроживлення високопродуктивних газорозрядних установок.
Об'єктом дослідження є високовольтні напівпровідникові джерела електроживлення газорозрядних та інших технологічних установок, що характеризуються
нестабільністю режимів споживання електроенергії.
Предметом дослідження є електромагнітні процеси у високовольтних напівпровідникових перетворювачів електроенергії з синхронними несинфазними структурами та методи регулювання і стабілізації динамічних і енергетичних характеристик таких джерел при стохастичних збуреннях електричного опору їх навантаження.
Методи дослідження базувались на фундаментальних положеннях теорії розгалужених нелінійних електричних кіл, застосуванні диференціальних і різницевих
рівнянь, методу усереднення в просторі станів, безперервного перетворення Лапласа, Z- і W- перетворень, теорії автоматичного керування та методів чисельного і фізичного моделювання. Перевірка отриманих результатів здійснювалась на експериментальних і промислових установках.
Наукова новизна отриманих результатів:
1. Вперше визначено, що зменшення постійної часу, тобто відношення індуктивності розсіювання вихідного кола кожної фази багатофазного високовольтного
напівпровідникового джерела живлення газорозрядних установок до приведеного
опору навантаження, порівняно з періодом комутацій в цій фазі, підвищує відсоток
потужності, що передається в навантаження.
2. Розроблено нові принципи побудови високовольтних напівпровідникових
джерел електроживлення на основі виконання їх синхронних несинфазних структур,
як двотактних асиметричних напівмостових інверторів без реактивних елементів у
колі навантаження, і введення двообмоткових дроселів, магнітний потік яких не змінює напрямку при перемагнічуванні силового трансформатора, що дає змогу підвищити динамічні характеристики та енергоефективність таких джерел і реалізувати в
них примусові безколивальні паузи струму та його швидке відновлення.
3. Створено нову однофазну модель N-фазних джерел живлення на основі
двотактних асиметричних напівмостових інверторів з широтно-імпульсною модуляцією і встановлено аналітичні вирази для розрахунку якості вихідної напруги джерел та їх статичних і динамічних характеристик шляхом вирішення диференціальних рівнянь на 1/N частині періоду комутацій кожної структури (тобто на інтервалі
її сталості) при довільних початкових умовах, що спрощує визначення кількості необхідних структур (фаз) таких джерел.
4. Вперше розроблено метод визначення впливу потужності, частоти комутацій у кожній фазі та параметрів затухання індуктивно-ємнісних фільтрів високовольтних напівпровідникових джерел з двотактними асиметричними напівмостовими
інверторами, що дає змогу визначити умови підвищення якості їх вихідної напруги.
5. Розроблено новий метод визначення статичних і динамічних характеристик
напівпровідникових імпульсних стабілізаторів з широтно-імпульсною модуляцією
на основі розрахунку параметрів однофазної еквівалентної математичної моделі, з
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використанням методу їх усереднення в просторі станів і урахуванням їх модуляційної нелінійності (фактору пульсацій).
6. Розроблено нову стратегію багатоконтурного керування вихідними напругою і струмом джерел електроживлення з використанням лінійних і нелінійних зворотних зв'язків, контролю і запам’ятовування їх стану та реалізації безколивальних
переривань і швидкого відновлення струму, що дає змогу суттєво підвищити динамічні режими потужних газорозрядних систем.
7. Розвинуто теорію високовольтних напівпровідникових джерел живлення в
напрямку реалізації в їх синхронних несинфазних структурах одноступеневого перетворення параметрів електроенергії, захисту комутуючих елементів від перенапруг і надструмів, відсутності реактивних елементів у колі навантаження та розробки
стратегії стабілізації вихідних напруги і струму на основі його короткочасного переривання і швидкого відновлення, що підвищує динамічні характеристики та енергоефективність джерел живлення потужних газорозрядних установок.
Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці нової методики визначення необхідної кількості двотактних асиметричних напівмостових
структур – фаз напівпровідникових джерел живлення для досягнення заданої якості
вихідної напруги з урахуванням особливостей навантаження і впливу потужності,
частоти комутацій у кожній фазі та параметрів затухання індуктивно-ємнісних фільтрів. Це забезпечило визначення доцільних передавальних функцій вказаних структур та областей існування статичних і динамічних параметрів для умов допустимого
використання методу усереднювання без урахування їх модуляційної нелінійності
(фактору пульсацій) та за умови, що в джерелі є один модулятор, через який замикається сумарний сигнал всіх контурів зворотного зв'язку.
Створено також методику визначення статичних і динамічних характеристик
багатофазних напівпровідникових імпульсних стабілізаторів з широтно-імпульсною
модуляцією на основі аналізу характеристик їх однофазної еквівалентної математичної моделі, що отримані методом їх усереднення в просторі станів і з урахуванням
їх модуляційної нелінійності. Новизну основних науково-прикладних і технічних
рішень підтверджено патентами України на винаходи №20803, № 29547 та № 41942.
Розроблено методику розрахунку взаємозв'язаних електромагнітних і теплових параметрів силових трансформаторів із урахуванням співвідношень геометричних розмірів їх магнітопровода. Аналіз отриманих розрахунків показав, що зменшення відношення висоти до товщини магнітопроводу силових трансформаторів
зменшує індуктивність розсіювання в них магнітного поля і виникаючих втрат електроенергії. Визначено, що ці втрати є мінімальними при ширині стержня магнітопроводу втричі меншій, від його глибини.
Наукові та практичні результати впроваджено при створенні експериментальних зразків високовольтних напівпровідникових джерел електроживлення в Інституті електродинаміки НАН України та потужних газорозрядних установок в Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України. Створене високовольтне
напівпровідникове джерело живлення потужністю до 450 кВт впроваджено у газорозрядному устаткуванні підприємства МК "Антарес" (м. Київ) для промислового
виготовлення високоякісних титанових виливків.
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Рекомендації з визначення енергоефективних параметрів напівпровідникових
вузлів джерел живлення потужністю 200-400 кВт впроваджено у промислових плазмових і електронно-променевих технологічних лініях підприємства "Електротехімпульс" (м. Київ). Рекомендації з розрахунку електромагнітних процесів і енергоефективних параметрів напівпровідникових вузлів джерел резервного електроживлення
впроваджено на підприємстві СВП "Київські ТЕЦ" ПАТ "Київенерго". Зокрема було
обґрунтовано, що напівпровідникові джерела, виконані на основі двотактних асиметричних напівмостових інверторів без реактивних елементів у колі навантаження і
двообмоткових дроселів, магнітний потік яких не змінює напрямку при перемагнічуванні силового трансформатора, забезпечують підвищення швидкодії, зменшення
запасу енергії у вихідних ланцюгах і зменшення пульсацій вихідної напруги.
Методики та науково-прикладні результати дисертації впроваджено також у
навчальних дисциплінах "Електротехнологічні установки та системи" і "Силова перетворювальна техніка" кафедри теоретичної електротехніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
Особистий внесок здобувача. Всі наукові положення та результати, що виносяться на захист, отримані автором особисто на основі самостійних досліджень,
узагальнень і висновків. У дисертації не використовувались ідеї та розробки, що належать співавторам, з якими є спільно опубліковані наукові праці.
Публікації [2, 3 ,4, 5, 27] написані здобувачем одноосібно.
У роботі [1] автор особисто розробив математичні моделі, які враховують особливості широтно-імпульсної і релейної модуляції для чисельного дослідження якості струмів споживання трифазним інвертором, і провів аналіз нелінійних спотворень струмів у колах трифазних інверторів.У роботах [6, 7, 19] йому особисто належить розробка концепції побудови джерел електроживлення потужних технологічних навантажень та розробка математичних моделей. Обґрунтовано доцільність використання окремого трансформатора для електроживлення таких навантажень, що
у комплексі з рядом заходів забезпечує зменшення негативних впливів подібного
устаткування на якість енергії в мережі електроживлення.
У публікаціях [9, 11-13] здобувач розробив стратегію багатоконтурного керування напругою і струмом у потужній газорозрядній установці на основі лінійних і
нелінійних зворотних зв'язків, контролю і аналізу стану джерел електроживлення та
формування у навантаженні короткочасних пауз струму та його швидкого відновлення. У [15-18] він особисто розробив принципи побудови високовольтних напівпровідникових джерел живлення на основі виконання їх синхронних несинфазних
структур як двотактних асиметричних напівмостових інверторів без реактивних
елементів у вихідних колах та з використанням двообмоткових дроселів, магнітний
потік яких не змінює напрямку при перемагнічуванні силового трансформатора. У
публікаціях [8, 14, 20-23, 26, 28, 34-36] автор розвинув теорію високовольтних напівпровідникових джерел живлення шляхом використання двотактних асиметричних
напівмостових інверторів без реактивних елементів у вихідних колах і розробки нової стратегії багатоконтурного керування та стабілізації напруги і струму в навантаженні на основі формування короткочасних пауз струму та умов його швидкого від-
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новлення. Було визначено також аспекти розробки дослідних зразків потужних напівпровідникових перетворювачів.
У роботах [22, 30] автор визначив взаємозв'язок між величиною пульсацій вихідної напруги, опору навантаження, ємності фільтра та індуктивністю розсіювання
трансформатора. Було визначено також аналітичні вирази для оптимізації геометрії
магнітопроводів, складених зі стандартних сердечників, для підвищення питомої
потужності і зменшиення індуктивністі розсіювання. В [29, 31, 32, ] здобувач розробив концепцію впливу індуктивностей розсіювання в схемах однофазних перетворювальних структур на характеристики навантаження. В [33] він розробив моделі Nфазних напівпровідникових джерел живлення на основі двотактних асиметричних
напівмостових інверторів з широтно-імпульсною модуляцією та отримав аналітичні
вирази для визначення сталості системи керування. В [24, 25, 37-41] автору належать результати, які відображено у довідках про творчий вклад авторів винаходів.
Апробація результатів дисертації. Положення, наукові і практичні результати дисертації доповідались і були підтримані на 11 міжнародних науково-технічних
конференціях (МНТК), зокрема на МНТК: 2019 IEEE 6th Internat. Conference (Kyiv,
2019); «Силова електроніка та енергоефективність» (Алушта, 2012; Одеса, 2016; Харків, 2017-2019); «Проблеми сучасної електротехніки» (Вінниця, 2012; Київ, 2002,
2018); «Електроніка та нанотехнології» (Київ, 2011); «Матеріали і покриття в екстремальних умовах: дослідження, застосування, екологічно чисті технології виробництва та утилізації виробів» (Ялта, 2010)
Публікації. Основний зміст, наукові положення і результати роботи викладено в 41 публікації, зокрема в 27 публікаціях, що входять до переліку наукових фахових видань України, 11 матеріалах доповідей на МНТК та 7 патентах на винаходи.
Автор має 5 публікацій у міжнародних науковометричних базах Web of Science і Scopus та 16 публікацій у МНМБ Science Index (Elibrary).
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, шести розділів,
загальних висновків і списку використаних джерел. Обсяг дисертації становить 348
сторінки, до яких входять 310 сторінок основного тексту, 187 рисунків, 15 таблиць,
223 найменувань використаних джерел та 6 додатків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено зв’язок роботи
з науковими програмами і планами, сформульовано мету та задачі дослідження, показано наукову новизну і практичне значення результатів роботи та наведено відомості про апробацію та наявні наукові публікації.
У першому розділі виконано аналіз стану науково-прикладної проблеми зі
створення високовольтних джерел електроживлення для потужних газорозрядних
установок. Визначено особливості впливу параметрів електроенергії таких джерел
електроживлення на якість технологічних процесів газорозрядних установок та зворотнього впливу виникаючих швидких стохастичних змінень електроннопроменевих і газорозрядних процесів на режими високовольтних джерел електроживлення. Найчастіше стохастичні зміни опору навантаженні призводять до переходу одного виду електричного розряду в інший, зокрема в дуговий, для потужних
гозоразрядних установок це вимагає швидкодіючого обмеження струму.
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Так, наприклад, потужні плазмотрони працюють на висхідній частині їх вольтамперної характеристики, а починають роботу на її падаючий ділянці, тобто з ростом потужності та струму плазмотронів їх вихідна характеристика змінюється. Тому
для стабільності їх режиму необхідно створювати системи електроживлення з круто
падаючою характеристикою. Для електронно-променевого обладнання навпаки,
треба мати джерела електроживлення, що формують прискорюючу напругу з незначними пульсаціями, але при мінімальній енергії в колі навантаження, тому що її неконтрольоване вивільнення може призвести до недопустимих розфокусувань електронного променю, змінень температури і глибини проплавлення деталей та швидкості осадження іонів. Навіть незначна модуляція напруги може викликати недопустиме розфокусування електронного променю і змінення швидкості іонів у газорозрядних установках, погіршуючи їх електротехнологічні режими та ресурс. А при
появі небажаних дугоутворюючих струмів, індуктивність кола навантаження буде
підтримувати їх протікання навіть після його відключення від мережі електроживлення.
Для зменшення пульсацій напруги у напівпровідникових джерелах використовують синхронні несинфазні структури, що формують у спільному навантаженні
напругу підвищеної частоти. Збільшення продуктивності установок і відповідно потужності та струму їх джерел живлення викликає квадратичне збільшення енергії,
що накопичується в індуктивності кола навантаження, ускладнюючи швидке змінення в ньому струму. Також квадратично зростають втрати електроенергії в таких
джерелах. А електричний опір навантаження може випадковим чином швидко змінюватися в широких межах, викликаючи неприпустимі напруги і струми.
Проведений аналіз показав, що найбільш важливими характеристиками джерел електроживлення для всіх газоразрядних установок (плазмових, електроннопроменевих та інших) є забезпечення режимів стабілізації та регулювання вихідних
напруги і струму, якість перехідних процесів; ефективність дугогасіння; стійкість до
роботи в імпульсних режимах та підвищення енергетичної ефективності. Проте було
виявлено, що зі зростанням потужності газорозрядних установок відбувається одночасне збільшення як діапазону, так і швидкості стахостичного змінення їх нелінійного електричного опору, причому на ці величини впливають тривалість і періодичність виникнення електропробоїв між електродами. Тому джерела електроживлення
для потужних газорозрядних установок повинні бути особливо стійкими до швидкого змінення їх опору навантаження і швидкодіючими для стабілізації в ньому напруги і струму при різних електропробоях між електродами.
Вимоги щодо необхідності реалізації швидкодіючого обмеження струму в навантаженні сучасних електронно-променевих установок потужністю в сотні кіловат,
що використовують напругу в декілька десятків кіловольт, вступають у протиріччя з
показниками якості електроенергії, зокрема за рівнем пульсацій напруги, який традиційно забезпечується застосуванням у колах електроживлення енергоємних електричних фільтрів із індуктивностей і ємностей. Але, як вказано раніше, використання цих елементів у колах навантаження потужних газорозрядних установок, є недоцільним.
Проведені дослідження також показали, що використання в джерелах електроживлення систем керування лише зворотних зв'язків за напругою і струмом (тобто
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підпорядкованого керування) не може забезпечити реалізацію в потужних газорозрядних установках безколивальних перехідних процесів і підвищення стійкості їх
технологічних режимів до стахостичного змінення електричного опору навантаження з урахуванням особливостей виникнення в ньому електропробоїв.
Тому треба розробляти напівпровідникові джерела електроживлення зі спеціальним характеристиками, що враховують всі особливості квазістаціонарних і перехідних процесів у колі навантаження потужних газорозрядних установок. Зокрема
для установок потужністю в сотні кіловат, необхідно формувати напругу в десятки
кіловольт при її нестабільності 0,01-0,05% і тривалості безструмової паузи до 50
мкс.
У другому розділі розглянуто вплив характеристик навантаження та умов перетворення електроенергії на енергоефективність і динамічні параметри напівпровідникових джерел електроживлення потужних газорозрядних установок та узагальнено особливості таких джерел електроживлення.
Оскільки джерела електроживлення є високовольтними, вони містять значні
«паразитні» ємності та індуктивності вихідного трансформатора, тому ці ємності
необхідно ізолювати від перемикаючих елементів напівпровідникових структур,
щоб не виникало неприпустимих імпульсних струмів.
Опір навантаження таких джерел може швидко і стохастично змінюватись, аж
до виникнення режимів короткого замикання, тому їхні силові структури повинні
бути стійкими і захищеними від будь-яких станів навантаження. У більшості випадків для стабілізації вихідної напруги використовують структуру з регулятором у
вхідному колі перетворювача та зі зворотними зв'язками з боку навантаження. Цей
спосіб регулювання і стабілізації дозволяє отримати високу стабільність вихідної
напруги.
Структурну схему такого типу напівпровідникових джерел електроживлення,
зокрема для електронно-променевих гармат, наведено на рис. 1. Вхідний силовий
каскад такого джерела має мережевий трансформатор, випрямляч і ланку постійного
струму, що виконує функцію узгодження параметрів первинного джерела електроенергії з навантаженням. Але на показники якості вихідних режимім таких джерел
впливає структура вхідного каскаду.
Усі високовольтні джерела
живлення
мають досить
велику «паразитну» ємність
вторинної обмотки вихідного трансформатора, яку необРис. 1
хідно ізолювати від комутуючих елементів інвертора для обмеження виникаючих імпульсних
струмів. Іншою особливістю цих джерел є широкий діапазон змінення електричного
опору навантаження, аж до його короткого замикання із виникненням режимів «елек-
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троіскрінь». Тому топологія побудови інвертора повинна забезпечувати високу надійність роботи джерел при будь-яких можливих станах навантаження.
При побудові напівпровідникових джерел електроживлення для газорозрядних
установок можна використовувати інвертори напруги, інвертори струму та різні резонансні схеми. Проте вони не позбавлені недоліків, незважаючи на те, що паразитні
ємності високовольтного трансформатора ізольовані від комутуючих елементів інвертора послідовно ввімкненою індуктивністю. Так послідовний контур з індуктивністю в первинному та вторинному ланцюгах високовольтного трансформатора накопичує електроенергію і при перериванні дугового розряду в навантаженні, це коло
деякий час буде його підживлювати.
Аналіз базових схем інверторів показав, що на виході кожного з них треба
встановлювати елементи накопичення енергії, реалізуючи фільтри першого або другого порядку типу приведених на рис. 2 і 3.

Рис. 2

Рис. 3

Аналіз процесів випрямлення прямокутної напруги розглянутих схем показав, що
відносну величину пульсацій вихідної напруги для схеми на рис. 2 можна визначати
як:

 4 ⋅ C ⋅ R 2 − Ls  
E − Uc min
Ls
Ls

 .
∆U =
=
⋅ exp −
⋅ arctan 



E
R⋅ C
2
Ls


 4 ⋅ C ⋅ R − Ls
Використовуваючи цей вираз, на рис. 4 побудовано графіки залежності відносної величини пульсацій вихідної напруги від вихідної ємності при різних значеннях
індуктивності розсіювання.

Рис. 4

Рис. 5
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З графіків на рис. 4 видно, що при зменшенні індуктивності розсіювання можна зменшувати ємність на виході перетворювачів без погіршення пульсацій вихідної
напруги, таким чином можна зменшити енергію у вихідних колах. Так при індуктивності розсіювання, рівній 10 мкГн, і вихідній напрузі 600 В для отримання вихідних пульсацій менше 5% потрібно встановити ємність, рівну 10 мкФ. У вихідних
колах буде запасатись енергія близько 1,8 Дж. Перераховане значення енергії до параметрів високовольтної установки (20-30 кВ), показує, що запас енергії у її вихідних колах перевищує допустимі межі.
Відносну величину пульсацій вихідної напруги для схеми на рис. 3 можна визначати як:

 
 
1
 1 
∆U = 1 − exp −   LambertW  ⋅ exp −   ⋅ n + 1 n   .


 n 
n
 
 
Графік цієї залежності наведено на рис. 5, з якого зрозуміло, що для досягнення пульсацій вихідної напруги на рівні 5%, відношення вихідної індуктивності до
індуктивності розсіювання має становити n = 38. Тобто, якщо індуктивність розсіювання, як і в попередньому прикладі, дорівнює 10 мкГ, то вихідна індуктивність повинна дорівнювати  =  ∙  = 38 ∙ 10 мкГн = 380 мкГн.
Підсумовуючи вище викладене, відзначено, що при використанні однофазних
випрямлячів прямокутної напруги та високовольтного трансформатора з ємнісним,
або індуктивним фільтром для отримання пульсацій вихідної напруги не більше 5%
запас енергії в колах є неприпустимим.
Якісний аналіз кривих вихідної напруги джерел електроживлення з широтноімпульсною модуляцією показує, що відношення частоти перемикання перетворювача до власної частоти зрізу фільтра є важливим параметром, що визначає допустимий запас енергії у вихідних колах перетворювача. Важливість значення цього
відношення полягає в тому, що воно зв’язує якість вихідної напруги з параметрами
фільтра і частотою перемикання.
У роботі для визначення умов підвищення якості вихідної напруги джерел
електроживлення потужних газорозрядних установок було проаналізовано ідеалізовану амплітудно-частотну характеристику фільтра нижніх частот другого порядку.
Було розроблено спрощену методику вибору параметрів фільтра для визначення структури інверторів, що забезпечує досягнення необхідної якості вихідної напруги при мінімальній енергії у вихідних колах. Було введено коефіцієнт послаблення, що дорівнює відношенню
вихідної напруги до змінної складової від піка
до піка вихідної напруги: Kpod = Un /Ud .
Рис. 6
Коефіцієнт ослаблення, що виражається в
Un
[дб]. Відносна часдецибелах: Locl = 20 ∗ lg
Ud
тота переривань визначалась як: β = T / T0 , де: T - період ШІМ модуляції;
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T0 = L ∗ C = (2 ⋅ π ⋅ fcr ) - постійна часу фільтра. Для досягнення заданого послаблення змінної складової вихідної напруги частота зрізу фільтра визначено як
fcr = ft 100.025⋅Locl . Для частоти зрізу фільтра, що пов'язана з постійною часу фільтра

100,025⋅Locl
. Звідси для визначення енергетичних харадругого порядку, маємо: LC =
2 ⋅ π ⋅ ft
ктеристик фільтра другого порядку, або для знаходження запасу енергії фільтра, що
усереднює вихідні пульсації до необхідного рівня, отримано вираз:
ଶ ⁄2   ∙ ଶ ⁄8 ∙

ଶ

.

(1)

З аналізу виразу (1) зрозуміло, що накопичена в ємності фільтра енергія залежить від коефіцієнта загасання фільтра ξ = (L C ) (2 ⋅ Rn ) . При ξ = 1 бажаний неколивальний перехідний процес забезпечується при умові, що енергія в ємності фільтра повинна бути в чотири рази меншою, від енергії дроселя.
З графіків (рис.7,
рис.8) випливає, що, чим
вище частота перетворення і більшим коефіцієнт загасання (тобто меншою є добротність фільтру), тим менше потрібно енергії в фільтрі для
забезпечення заданих показників якості електроенергії для живлення електронно-променевих гармат.
Рис. 7
Але з (1) випливає, що
навіть при коефіцієнті
загасання рівним одиниці
і не дуже жорстким вимогам по пульсаціям
(1%), при потужності навантаження 450 кВт і напрузі 30 кВ, у фільтрі буде запасатись енергія
близько 45 Дж, що істотно погіршує динамічні
характеристики високовольтних джерел електРис.8
роживлення для електронно-променевих гармат.З аналізу перехідного процесу перезаряду вихідної ємності фільтру, отримано вираз для тривалості цього процесу у вигляді:  2 ∙  ∙  /,
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де:  =  ∙  – потужність джерела живлення;  =
∙  ଶ ⁄2 – енєргія, яка накопичена в вихідному колі, а = 0 ÷ 1.
Отже, для зменшення тривалості перехідного процесу необхідно або збільшувати встановлену потужність джерела електроживлення, або зменшувати енергію,
накопичувану у колі навантаження. Можливо також зменшувати діапазон змінення
енергії в цьому колі. Наприклад, у джерелах з електронною лампою зменшують діапазон змінення енергії, використовуючи лінійні регулятори. Збільшувати встановлену потужність системи електроживлення є найпростішим, але неефективним шляхом.
У традиційних перетворювачах з одним каналом передачі енергії для отримання прийнятного рівня якості електроенергії використовують енергоємні фільтри.
Існує декілька стратегій побудови перетворювачів для зменшення енергоємності вихідних кіл з досягненням необхідної якості вихідної електроенергії. Одна із стратегій побудови джерел електроживлення полягає в максимальному збільшенні частоти
перемикань у перетворювачах для зменшення енергоємності вихідних фільтрів. Але
це призводить до значних динамічних втрат у комутаторах і створює труднощі при
проектуванні силових розв'язуючих трансформаторів.
Відома стратегія, що створює перетворювачі з синхронними несинфазними
структурами. Одна з особливостей багатофазних систем полягає в тому, що при відносно невисокій частоті комутації в окремому каналі оптимальні процеси перетворення електроенергії можна реалізувати при істотному підвищенні результуючої частоти пульсацій у вихідній напрузі. Це дозволяє у багатьох випадках будувати системи електроживлення взагалі без вихідних фільтрів.
У дисертації запропоновано для створення потужних джерел електроживлення,
що формують стабільну високу напругу з малим рівнем пульсацій і швидкими безколивальними перехідними процесами для газорозрядних навантажень, використовувати синхронні несинфазні структури, реалізовані на основі двотактних асиметричних напівмостових інверторів з двообмотковим магнітозв’язаним дроселем. Причому його вмикають у первинне коло силового трансформатора таким чином, що при
перемагнічуванні останнього напрям магнітного потоку в дроселях не змінювався.
На рис.9 показано схему, що реалізує вказані властивості.
Такі
структури формують систему багатофазних
змінних
напруг квазіпрямокутної
форми. Порівняно з традиРис. 9
ційними, нові
принципи побудови синхронних несінфазних структур, зменшують кількість послідовно включених ланок перетворення параметрів електроенергії, підвищуючи таким
чином динамічні характеристики та енергоефективність джерел електроживлення.
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Оскільки струмообмежувальні дроселі включені в коло постійного струму послідовно з транзисторами напівмостового інвертора, то при виключенні інвертора
(виключенням всіх його ключів), відкриваються відповідні зворотні діоди. При цьому на середніх виводах дроселів встановлюється рівні потенціали і вихідний трансформатор знеструмлюється. Енергія, накопичена в дроселях, повертається у вхідний
конденсатор джерела живлення, обминаючи первинне коло трансформатора, а не
перетворюється в тепло і не підтримує струм навантаження. Таким чином, при коротких замиканнях у навантаженні в інверторі здійснюється ефективне обмеження
струму.
Проте процеси в інверторі є складнішими, ніж обумовлені за станом ключів
схеми, оскільки вони залежать не тільки від структури інвертора, але і від співвідношення струмів та їх напрямків у його гілках. Складний характер процесів породжує складний характер залежності пульсацій вихідної напруги від змінення відносної тривалості імпульсів ( γ ) керування. Проведеними дослідженнями було встановлено, що найбільші пульсації на виході напівпровідникового перетворювача спостерігаються при відносній тривалості імпульсів, близькій до одиниці.
У третьому розділі розглянуто особливості побудови високовольтних напівпровідникових джерел живлення з двотактними асиметричними напівмостовими інверторами без реактивних елементів у колі навантаження. Як показано на рис.9, таке
джерело має трифазний вихідний інвертор, утворений трьома напівмостовими інверторами з регулюючими і струмообмежувальними дроселями L1-L3. У такому інверторі напруга на навантаженні є пропорційною струму дроселів з урахуванням
коефіцієнта трансформації трансформатора Тр. Транзистори джерела керуються
широтно-модульованими
імпульсами
з
коефіцієнтом
заповнення:
γ = 2 ∗ Ти / Т = (0 ÷ 1) , де: Ті - тривалість імпульсу (відкритого стану транзистора); Т період слідування імпульсів, причому, f = 1 T є частотою трифазної вихідної напруги.

Рис. 10

Рис. 11.
Для визначення якості вихідної енергії в цьому джерелі живлення без застосування фільтруючих елементів на виході було розглянуто електромагнітні процеси в
трифазному інверторі з струмообмежувальними дроселями при γ = 1 . Раніше було
показано, що такий режим роботи джерела живлення має найбільшу амплітуду
пульсацій у навантажені. При γ = 1 на процеси переключення ключів впливає тільки
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індуктивність розсіювання між напівобмотками струмообмежувального дроселя, а
етапи накопичення і віддачі ними енергії є відсутними, тільки залищається процес
перетікання струму з однієї напівобмотки в іншу.
Спрощену еквівалентну схему трифазного інвертора для цього випадку приведено на рис. 10. Виникаючі в ній прцеси аналізувались при припущеннях, що вихідний трансформатор утворено групою однофазних трансформаторів, первинні і вторинні обмотки якого включені в зірку, коефіцієнт передачі трансформатора дорівнює одиниці, а активні опори обмоток трансформаторів і дроселів та струм намагнічування трансформатора дорівнювали нулю.
Як видно з еквівалентних схем, у розглянутому трифазному інверторі,
виникають шість незалежних станів. Однак, якщо
навантаження в кожній фазі
є ідентичним, то з точністю
до найменувань, можна вважати, що існує тільки два
незалежних стани. Тому для
визначення пульсацій у
Рис. 12
випрямленій напрузі трифазного інвертора досить розглянути перехід зі стану 1 у стан 2 (див. рис. 11), оскільки у всіх інших парах станів, (з точністю до знаків) процеси на періоді збігаються.
Відповідно до прийнятих допущень, на рис. 12 приведено еквівалентні схеми інвертора, що відображують процес комутації при переході зі стану 1 у стан 2.
На рис. 12 (I) в еквівалентній схемі показано струми у відповідні моменти перед комутацією ключів VT5, VT6. На рис. 12 (I-II) напрям струмів у гілках
відповідає моменту часу, який виникає відразу після комутації ключів. На рис. 12
(II) показано напрямки струмів у гілках, які виникають перед наступною комутацією.
Таким чином, для аналізу вихідних характеристик розглянутого інвертора достатньо описати процеси на часовому інтервалі тривалістю (T / 6) при довільних початкових умовах, в яких:
T 
T 
T 
T 
 ()
ia 0 = −ic 6 ; ib(0) = −ia 6 ; ic(0) = −ib 6 ;Un(0) = Un 6  .
 
 
 
 


(2)

Відповідно до еквівалентної схеми рис.12(I-II), складемо в операторному виді
систему рівнянь, після моменту комутації, при наступних позначках
ic(0) = k ⋅ ib(0); ia(0) = (1 − k ) ⋅ ib(0) :
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E
 p + L s ((1 − k ) + ib (0)) = I a ( p ) ⋅ L s ⋅ p + I b ( p ) ⋅ ( L s ⋅ p + Rn )

E
(3)
 + L s ((1 − k ) ⋅ ib ( 0) − k ⋅ ib (0)) = I a ( p ) L s ⋅ p − I c ( p ) L s ⋅ p ,
p

 I a ( p) + I c ( p) = I b ( p)


Вирішенням системи рівнянь відносно струмів у гілках з урахуванням переходу від зображень до оригіналів, було знайдено, що:
i ( 0) I

1
1
3
t
t
+( b
− m ) ⋅ exp( − )
I ( t ) = I + i ( 0 ) ⋅ ( − k ) + I
4 m b
2
4 mτ
2
4
τ
 a

i ( 0) I
1
1 3
t
t

b
I
(
t
)
=
I
+
i
(
0
)
⋅
(
k
−
)
−
I
+
(
− m ) ⋅ exp( − ) ,
 c
4 m b
2 4 mτ
2
4
τ

I

1
t
I (t ) = I + ( i ( 0) − m ) ⋅ exp( − )
b
2 m
2
τ
 b
E
3 Ls
; а τ=
.
де: Im =
R
2R
n
n

(4)

З урахуванням умови Ic(t)=0 було знайдено тривалість, або час закінчення
першої стадії:


τ 
3 LambertW
t =
0 3I 
m





 I + i ( 0) ⋅ ( 4 ⋅ k − 2)  



exp  − m b

3I
1



m
  ⋅ I + I + i ( 0 ) ⋅ ( 4 ⋅ k − 2)  .
 ( 2i ( 0 ) − I )
m
I

3 b
 m m b
m








(5)

У момент закінчення першої стадії струми Ia = Ib, тому, підставляючи тривалість часу із (5) у вираз для струму Ib, було визначено початкові умови для другої
стадії:

I
t
1
m
I = I + (i (0) − ) ⋅ exp(− 0 ) .
0 2 m b
2
τ

(6)

Якщо t0 = 0, то I0 = ib(0), і з виразу (6) випливає, що струм після комутації не
змінюється, тобто в системі відсутні пульсації. З аналізу виразу (5) отримано, що
тривалість існування першої стадії дорівнює нулю (t0 = 0) у двох випадках: при
ib (0) = 0 і τ = 0 . При прийнятих нами припущеннях значення струму ib (0) = 0 тільки
у випадку, коли джерело не працює. Величина τ = (3Ls) (2Rn ) = 0 лише якщо відсутні індуктивності розсіювання, тобто  = 0.
Аналогічно було складено систему рівнянь, які відображають процеси на другій стадії рис.12 (II). Їх вирішенням при урахуванні часу закінчення другої стадії
T
− t 0 було визначено струми в гілках схеми під час закінчення другої стадії перед
6
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початком наступної комутації. З урахуванням циклічності (2) було визначено всі необхідні величини для розрахунку відносної величини пульсацій вихідної випрямленої напруги в розглянутому інверторі:

β
β
2
1 2 ⋅ e 6 ⋅ 2 − 9 ⋅ χ + 6 ⋅ χ + 3 ⋅ χ ⋅ e 3 ⋅ (3 ⋅ χ − 2) + 9 ⋅ χ 2
∆U = − ⋅
,
2
β
β
6 ⋅ χ ⋅ e 3 − (9 ⋅ χ + 2) ⋅ e 6 + 3 ⋅ χ
β
β




 1 β ⋅ e 6 − β − 4 ⋅ e 6 + 8
 exp ⋅

β
6


 
6 −1
e
2
T


де: χ = LambertaW  ⋅
,
.
β
=

β
3
τ


e 6 −1







(

)

(7)

(8)

З виразу (8) видно, що
функція χ має чисельне рішення і залежить тільки від
відносної частоти переривання β . Було зроблено чисельний розрахунок рівнянь
(7) та (8) при зміненні β від
6 до 100. Отримано, що при
прийнятих
припущеннях
відносна частота переривань
не може бути меншою 6
 ≥ 6 , оскільки у протилежному випадку виникає,
Рис. 13
що постійна часу в системі
більше ніж Т/6 періоду пульсацій. Результати чисельного розрахунку наведено на
рис.13.
На рис.13 наведено криві змінення відносної амплітуди пульсацій вихідної
i (0)
напруги і відносної амплітуди змінення струму у фазах інвертора ibm = b ,
Im

i (0)
i (0)
iam = a
, icm = c . Із рис. 13 видно, що при наближенні постійної часу до періоду
Im
Im

комутації зменшується амплітуда пульсацій вихідної напруги. Однак, це зменшення
відбувається в основному за рахунок зменшення амплітуди струму навантаження,
ibm〈1 . Тобто, при наближенні постійної часу системи до періоду комутації, зменшу-

18

ється енергія, що передається у навантаження. Як видно з результатів чисельного
розрахунку, при  > 30 відносні значення струмів в інверторі та пульсації на виході
випрямляча не змінюються і відповідають максимальним значенням.
З аналізу виразу (7) випливає, що при β = 6 (тобто коли постійна часу системи
τ чисельно дорівнює періоду пульсацій випрямленої напруги) ∆U = 0.13227. При
цьому пульсації на виході системи приблизно 13%, а максимальні пульсації на виході випрямляча (тобто при β → ∞ ) не перевищують 30,268% .
Пульсації вихідної напруги мають частоту у 6 разів вищу від частоти комутацій транзисторів у наведеному прикладі. Джерело живлення підключене до технологічної установки зазвичай високовольтним кабелем, що має свої ємності та індуктивності, тому на вхідних клемах технологічної установки будуть отримані напруги
з меншими пульсаціями і без додаткових заходів по фільтрації. З аналізу отриманих
виразів випливає, що при зміненні β від 30 до ∞, струм у фазах інвертора має східцеву форму. Причому, тривалість східців дорівнює Т/6, а їх амплітуда при β → ∞ на
напівперіоді фазного струму дорівнює наступним значенням 0,15134*Im; Im та
0,84866*Im.
Аналогічно виконано аналіз електромагнітних процесів у некерованому 5фазному інверторі з струмообмежувальними дроселями і з 5-фазним мостовим випрямлячем на виході. З проведених досліджень встановлено, що основним чинником, що впливає на розподіл струмів у фазах інвертора та амплітуду пульсацій вихідної напруги є індуктивність розсіяння між напівобмотками дроселів і між первинною і вторинно обмоткою силового трансформатора інвертора. З миттєвих значеннь
струмів фаз інвертора на інтервалах визначено середні значення струму в фазах
джерела живлення. Для аналітичного визначення навантажувального струму
розв’язувалися трансцендентні рівняння типу (8) та визначалась тривалість першої
стадії.
Цю тривалість знайдено аналогічно знаходженню тривалості першої стадії
трифазних систем. Аналогічно виділялась трансцедентна складова, що залежить
тільки від частоти перемикань. Аналітичні розрахунки цієї величини для 3-фазної і
5-фазної систем, здійснені засобами MatCad у певному діапазоні змінення відносної
частоти переривання (1 ≤  ≤ 1000), що відповідають переважній більшості співвідношень при побудові напівпровідникових високочастотних систем електроживлення. Отримані розрахункові графіки було апроксимовано і отримані результати
використовувались у вигляді виразів (9) і (10) для аналітичного визначення шуканих
струмів:

117.0 exp(.16β )−50.0
tα = 2.0
,
503.0 exp(.16β )−134.0

(9)

ఉ = 3.02781631 −  ି.ହଶ଼ଶ∙ఉ  + 1.7424294(1 −  ି.ଵସଵ଼ହ∙ఉ ), (10)
Отримано вирази для знаходження фазних струмів 3-фазної (11) і 5-фазної
(12) систем:
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З використанням (11) і (12) побудовано приведені на рис.14 і 15 навантажувальні характеристики 3-фазного і 5-фазного джерел живлення.

Рис. 14

Рис. 15

З аналізу кривих видно, що чим більш фазність джерела живлення з синхронними несинфазними структурами, тим більш жорсткою є вихідна характеристика.
Дослідження дозволили розробити методику визначення параметрів потужного синхронного несинфазного перетворювача. Комутаційні змінення структури електричних кіл в джерелах живлення призводять до появи в них перехідного процесу. Чим
більше виникає комутацій на періоді повторення процесів, тим складніше аналізувати перехідні режими перетворювача.

Рис. 16

Рис. 17
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Проте для зменшення енергії, накопиченої у його вихідних колах, і підвищення якості вихідної напруги треба не тільки використовувати синхронні несинфазні
структури, але і зменшувати накопичення енергії в колах навантаження та узгоджувати навіть довжину і структуру з’єднань перетворювачів з навантаженням.
Припускаючи, що напівпровідникові перетворювачі є ідеальними, а коефіцієнт трансформації дорівнює одиниці, було отримано вирази, які дозволяють знайти
відносний коефіцієнт зменшення   змінної складової у вихідній напрузі в залежності від числа  синхронних несинфазних перетворювачів:
   1 ∙  1/4 .
(13)
На рис. 16 відображено результати розрахунків за виразом (13), звідки випливає, що для 5-фазного перетворювача змінна складова у вихідній напрузі зменшується в 6 разів відносно середнього значекння, а у 20-фазного – в 100 разів (що відповідає 1% пульсаціям). Якщо високовольтне джерело з'єднане з навантаженням довгою лінією, що накопичує енергію, то вона може бути додатковим фільтром, зменшення еквівалентної змінної складової у вихідній напрузі можна знайти з виразу:

  631.65 ∙

ଶ

∙

ଶ
்

∙

ଶ

/ଶ  .

(14)

На рис 17 наведено результати розрахунків за виразом (14) при коефіцієнті
затухання фільтра ξ= 1 і потужності джерела електроживлення P=500 кВт. З рис. 17
видно, що при накопиченні в кабелі енергії, рівній 1 Дж і еквівалентній частоті
пульсацій у вихідній напрузі 200 кГц, пульсації в ній зменшуються у 100 разів.
Таким чином, знаючи довжину і структуру лінії, що з'єднує джерело
електроживлення з навантаженням, треба враховувати фільтруючі властивості цього
з'єднання і накопичену в ньому енергію. Якщо цього ослаблення недостатньо для
досягнення необхідної якості вихідної напруги, то додаткову частину коефіцієнта
зменшення треба знаходити з виразу (13), вибираючи відповідну кількість фаз
перетворювача, що призводить до зростання еквівалентної частоти пульсацій.
У четвертому розділі проведено аналіз статичних і динамічних характеристик
багатофазних напівпровідникових джерел живлення з синхронними несинфазними
структурами.

Рис. 18

Для цього було розроблено
спрощену математичну модель
таких джерел і ураховано, що вони виконані на основі двотактних
асиметричних напівмостових інверторів з двообмотковими дроселями, а їх базовим елементом є
перетворювальні комірки з індуктивностями. Еквівалентну схему
цих джерел представлено на рис.
18.Всебічне
вивчення
властивостей подібних об'єктів систем автоматичного керування
(САУ) дозволяє представити ди-
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намічні ланки у вигляді нелінійних диференціальних рівнянь. Їх мож-на ліневризувати, оскільки у більшості випадків нормально функціонуюча система працює в
режимі малих відхилень, при яких нелінійності можна не ураховувати. При необхідності потім можна ввести деякі нелінійні особливості.
Використовуючи ідеальні імпульсні елементи, схему на рис.18 було перетворено в еквівалентну, наведену на рис. 19, в якій ідентичні паралельні канали перетворення відрізняються тільки фазовим зсувом. Зокрема на рис. 19 наведено передавальні функції 1/[1-exp (- T·p)] з періодом комутацій Т, функції [1-exp(-γ·T·p)] /p з тим же
періодом комутацій, функції
[1–exp(-γ·T·p)]/p фіксуючої ланки нульового порядку, функції
exp(- T·(m-1)p))/N ідеального елемента затримки на час зсуву
моментів спрацьовування
імпульсного
елемента у відповідній
фазі регулятора та передавальні
функції
безперервної частини
Рис. 19
однієї фази регулятора
струму W (p) = 1/(Lp) (де N - це число фаз напівпровідникового перетворювача).
З огляду на фільтрувальні властивості безперервної частини перетворювача,
схему на рис.19 було перетворено в еквівалентну однофазну. Якщо на вході кожної
безперервної ланки знаходиться свій імпульсний елемент, то будуть виконуватися
всі правила перетворення структурних схем безперервних систем. Тому були проведені структурно-логічні перетворення схеми на рис.19. Елементи її четвертої групи
були перенесені за суматор, а на її виході було отримано еквівалентну ланку з передавальною функцією:
(15)
Wall ( p ) = W ( p ) + ... + W ( p ) = 1 / ((L ⋅ p ) / N ) .
1

Рис. 20

N

Елементи першої, другої та третьої
групи на рис.19 є N імпульсними
елементами, що працюють з
фіксованими зсувом T/N один
відносно іншого на загальну
безперервну частину, передавальну
функцію якої наведено в (15). Було
отримано, що вихідна послідовність
ШІМ-імпульсів
Uout-all,
яка
показана на рис. 20, дорівнює сумі
вихідних ШІМ-імпульсів кожного з
імпульсних елементів Uout1 на рис.
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20. Отже, всі імпульсні модулятори можна замінити одним імпульсним елементом з
періодом модуляції, рівним T/N.
Якщо елементи третьої групи, тобто елементи затримки структурної схеми на
рис.18 перенести на вхід системи і підсумувати, то отримаємо:

1+ e

− Tp N

+ ... + e

− T ( N − 1) p N

N

= 1+

∑e
m =1

− T (m − 1) p N

.

(16)

З (16) випливає, що суму ідеальних елементів затримки з урахуванням сігмафункції, діючої в кожному каналі, можна представити єдиною ланкою –
ступінчатою функцією. Кількість ступенів дорівнює числу фаз перетворювача, а
ШІМ модуляція з періодом T/N здійснюється тільки на останньому рівні. Іншими
словами, елемент – ступінчату функцію, можна ідентифікувати комбінованим джерелом живлення, що містить два джерела. Одне джерело має змінну амплітуду і
змінюється дискретно з кроком E/N, причому кількість кроків дорівнює (N-1):
E const = G ⋅ (E N ) , G = (γ ⋅ T ) (Tmul ) , а інше джерело має постійну амплітуду E/N,
яка
модулюється
ШІМ-сигналом
з
періодом
T/N,
де
в
якості
γ mul = (γ ⋅ T − Tmul ⋅ G) Tmul приведено відносну тривалість імпульсів одноканальної
еквівалентної схеми. В результаті було отримано модель багатофазного регулятора
струму, що містить один еквівалентний канал перетворення електроенергії, відображений на рис. 21.
Розроблена математична
модель багатофазного перетворювача дозволяє використати метод усереднення для отримання передавальних функцій систем з еквівалентною безперервною частиною першого і другого порядку
для структурних схем базових перетворювачів для
аналізу їх динаміки.
Рис. 21
Цей метод усереднення є наближеним методом, так як диференціальні рівняння для опису поведінки системи на різних інтервалах часу, були замінені одним безперервним рівнянням. В його основі лежить
припущення, що смуга пропускання каналу зворотного зв'язку є істотно меншою від
частоти комутацій ключів, тобто відсутні пульсації на частоті перемикання силових
ключів. А це припущення є вірним в обмеженій області змінення параметрів системи. Для визначення допустимих параметрів еквівалентної безперервної частини
схеми заміщення, при яких можна не враховувати змінну складову у вихідному сигналі, було досліджено годографи імпульсних передавальних функцій для базових
схем перетворювачів першого і другого порядку.
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При аналізі годографів встановлено, що в імпульсних перетворювачах
знижувального типу при
коефіцієнті затухання безперервної частини < 1 необхідно враховувати модуляційну лінійність. Враховувати, чи не враховувати
її в підвищувальних інвертуючих
перетворювачах
залежить від співвідношення відносної тривалості
імпульсів і коефіцієнта заРис. 22
гасання еквівалентної безперервної частини багатофазного джерела. На рис.22 відображено області парамет2
рів схеми заміщення, обмежені кривими ξ = (γ −1) та   0.6 . У заштрихованих
областях треба враховувати модуляційну нелінійність у підвищуючих та інвертуючих перетворювачах.
Модуляційна нелінійність
(фактор пульсацій) перетворювачів з ШИМ при лінійних елементах і ідеальних
ключах, проявляється тільки
в замкнутій системі. Вона
зумовлена наявністю високочастотних пульсацій на
вході модулятора, що змінює коефіцієнт підсилення в
замкнутій системі регулювання.
За отриманними анаРис. 23
літичними виразами з модуляційної нелінійності для різних структур перетворювачів було визначено наведені
на рис. 23 залежності змінення коефіцієнтів підсилення при зміненні відносної тривалості імпульсів управління.
При дослідженні модуляційної нелінійності встановлено, що найменше впливає нелінійність вольтореверсивного перетворювача, а найбільше – нелінійність підвищуючого перетворювача. Це відображено на рис. 23, на якому крива F1 відповідає
знижуючому, F2 – підвищуючому, а F3 - вольтореверсивному регулятору.
З аналізу отриманих аналітичних залежностей встановлено, що модуляційна
нелінійність імпульсної системи з ШІМ-2 не суттєво змінюється при зміненні коефіцієнту загасання передавальної функції імпульсного перетворювача. Модуляційна
2
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нелінійність істотно залежить від відносної частоти комутацій, причому, чим вона
менша, тим меншим є її вплив. Дослідження самих модуляційних нелинейностей
показало, що при відносній частоті комутацій, менш від 0,01, модуляційну нелінійність можна не враховувати, так як її вплив не перевищує 0,05%.
З використанням розробленої математичної моделі показано, що перехід від
однофазних імпульсних перетворювачів до синхронних несинфазних систем без додаткових заходів по корекції частотних характеристик не покращує статичну і динамічну точність системи регулювання. Без додаткової корекції стійкість багатофазних джерел визначається стійкістю окремих фаз, що входять до них.
Пятий розділ присвячено дослідженню стратегії керування вихідною напругою і струмом багатофазних джерел живлення з використанням зворотних зв’язків
та реалізації безколивальних перехідних процесів. Встановлено, що найбільш ефективною є побудова потужних високовольтних перетворювачів з використанням послідовного з'єднання великої кількості гальванічно розв'язаних джерел постійної напруги. Як випливає з проведеного аналізу, щоб не робилося, на вторинній стороні
трансформатора є ланка другого порядку, утворена як мінімум паразитними параметрами самого трансформатора. Для оцінки впливу цих ланок на динамічні процеси управління було знайдено передавальну функцію послідовного з'єднання однакових гальванічно-ізольованих джерел електроживлення з вихідним фільтром другого
порядку, припускаючи, що всі ланки є ідентичними. Тоді передавальна функція має
N
вигляд W = 
, де T0 = LC – постійна часу, ξ = 1 L – коефі
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цієнт загасання; а N – кількість послідовно з'єднаних гальванічно-розв'язаних джерел постійного струму.
З аналізу цього виразу випливає, що при послідовному з'єднанні гальванічно
розв'язаних джерел постійного струму, постійна часу джерела не змінюється, змінюється лише коефіцієнт загасання ( N ⋅ ξ ) і чим більше секцій з'єднане послідовно, тим
більшим стає затухання. Воно може стати таким, що корені характеристичного рівняння будуть дійсними. Тоді перехідні процеси у високовольтних джерелах електроживлення стають аперіодичними.
Дослідження показали, що при швидкому (імпульсному) зміненні електричного
опору потужних газорозрядних установок використання в системах управління тільки
зворотних зв'язків за напругою і струмом не завжди забезпечує швидкі безколивальні
перехідні процеси. Обґрунтовано, що система управління, приведена на рис. 24, повинна будуватися з використанням багатоконтурного управління з використанням
лінійних і нелінійних зворотних зв'язків, функцій контролю та запам'ятовування стану параметрів системи електроживлення для реалізацій безколивального перехідного
процесу при формуванні короткочасних пауз струму і швидкого відновлення попереднього стану після закінчення паузи. На рис. 24 прийнято наступні позначення: випрямляч-суматор; ПВЗ I та ПВЗ U - пристрої вибірки та зберігання відповідно значень струму і напруги; УМТЗ - вузол максимального струмового захисту; Удот пристрій динамічного обмеження струму; ДМТ - датчик мінімального струму; ДЧКЗ
- датчик часткових КЗ; ВКЗ - визначник КЗ; СД - селектор тривалості; Uбл - сигнал
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блокування; Uупр - різницевий сигнал для управління ШІМ модулятором; F1-F6 сигнали управління відповідними перемикаючими елементами.

Рис. 24
Потужні високовольтні джерела з вихідною напругою від одиниць до декількох десятків кіловольт зазвичай складаються з набору послідовно з'єднаних секцій,
кожна з яких містить свій вихідний випрямляч і фільтр. Напруга на секції залежить
від розв'язуваної задачі, частоти перетворення та елементів, що використовуються у
вихідному колці випрямлячів. А вибір напруги на секціях і коефіцієнта трансформації істотно залежить від паразитних параметрів самого високовольтного трансформатора. При великих коефіцієнтах трансформації на високих частотах перетворення істотним є перезаряд власної ємності вторинної обмотки до необхідної напруги за певний час.
Показано, що чим вищим є коефіцієнт трансформації для формування необхідного рівня вихідної напруги і вищою є частота перетворення, тим більшу потрібно встановлювати потужність інвертора. Позбутися повністю реактивної складової
потужності для перезаряду власної ємності вторинної обмотки неможливо, тому що
немає способів намотування трансформатора в прийнятних габаритах, що дозволяє
істотно зменшити ємність його вторинної обмотки.
Для побудови потужних високовольтних джерел постійної напруги краще використовувати послідовне з'єднання великої кількості гальванічно-розв'язаних джерел постійної напруги. При цьому паразитна ємність обмоток багатообмоткових
трансформаторів буде набагато меншою, ніж у високовольтного трансформатора з
великим коефіцієнтом трансформації. Показано, що при послідовному з'єднанні
гальванічно-розв'язаних джерел постійного струму, постійна часу системи не
змінюється, а змінюється лише коефіцієнт загасання ( N ⋅ ξ ). Чим більше секцій з'єднано послідовно, тим більшим є загасання у високовольтному джерелі. Перехідні
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процеси у його колах стають менш коливальними і можуть стати аперіодичними,
доцільними при живленні електронно-променевих, плазмових та іонно-плазмових
установок.
Другим за значимістю паразитним параметром високовольтних високочастотних трансформаторів є індуктивність розсіювання, яка визначає навантажувальну
характеристику високовольтного джерела електроживлення і величину вихідних
пульсацій. У роботі визначено вплив індуктивності розсіювання на максимальну
потужність, яку можливо отримати в навантаженні високовольтного джерела
електроживлення, при ідеальних інших елементах. Якщо на вході високовольтного
трансформатора діє синусоїдальна напруга, то показано, що для збільшення потужності у навантаженні у високовольтних джерелах необхідно зменшувати індуктивність розсіювання їх силового транснсформаиора. При незмінній товщині ізоляції високовольтного трансформатора і його конструкції обмоток, єдиним шляхом
зменшення індуктивності розсіювання є збільшення геометричних розмірів осердя.
З використанням методу афінних перетворювань геометрії трансформатора отримано аналітичні залежності взаємозв'язку електромагнітних і теплових показників
трансформатора з геометричними величинами його магнітопроводу. З використанням цієї методики встановлено, що зменшення в певному діапазоні відношення висоти до товщини магнітопроводу трансформаторів зменшує індуктивність розсіювання в них магнітного поля і виникаючих втрат електроенергії, які є мінімальними
при ширині стержня магнітопроводу втричі меншій, від його глибини.
У шостому розділі наведено приклади реалізації високовольтних напівпровідникових джерел електроживлення на основі нових принципів побудови, що використовують синхронні несинфазні структури двотактних асиметричних полумостових
інверторів без реактивних елементів у вихідних колах, з двообмоткових дроселем,
магнітний потік яких не змінює напрямку при перемагничивании силового трансформатора.
Створено та впроваджено джерела зміщення для живлення електротехнологічних установок нанесення покриттів (PVD (Physical Vapor Deposition)) у вакуумі на
базі уніфікованих трифазних силових модулів потужністю 20 кВт. Керування процесами очищення й осадження при здійсненні PVD технології вимагає змінення
прискорючої напруги. Джерело живлення підтримує стабільну напругу в широкому
діапазоні змінення струмів, не допускає підвищення струму при різкому зменшенні
опору навантаження, забезпечує швидке (за кілька мікросекунд) формування паузи у
струмі навантаження для руйнування дугових розрядів. Воно здатне формувати короткочасні періодичні реверси напруги для зниження імовірності виникнення іскрових розрядів. Силова частина джерела живлення утворена трифазним високочастотним інвертором на основі несиметричних інверторів з регулюючими та струмообмежувальними дроселями.
Створені та впроваджені зразки високовольтних напівпровідникових джерел
живлення з синхронними несинфазними структурами для газорозрядних установок
мають такі основні електричні характеристики: вихідна максимальна напруга негативної (або позитивної) полярності в режимі осадження – 600 В (в режимі очищення
– 1800 В), максимальний вихідний стабілізований струм в режимі осадження – 36А
(в режимі очищення – не менше 12А. Головними перевагами таких джерел електро-
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живлення є зменшення накопиченої реактивної енергії у колах навантаження та низький рівень пульсацій вихідної напруги..
Розроблено, створено та впроваджено напівпровідникові джерела анодної напруги для електроживлення електронно-променевих технологічних установок. Силовою частиною такого джерела електроживлення є трифазнимй високочастотний
інвертор, виконаний на основі несиметричних інверторів з регулюючими та струмообмежувальними дроселями, що забезпечує малий рівень пульсацій вихідної напруги при відсутності реактивних елементів у вихідному колі навантаження та реалізує
широкий діапазон регулювання вихідної напруги.
Вихідні характеристики такого напівпровідникового джерела електроживлення: вихідна напруга – 1500 В; максимальний вихідний струм – 12 А; пульсації вихідної напруги – не більше 5% при електричній міцності ізоляції між входом і виходом – не нижче 50 кВ. Розроблені силові напівпровідникові модулі служать основою
для побудови потужних високовольтних модульних джерел анодної напруги для
електронно-променевого устаткування. Основні їхні технічні характеристики: частота комутацій перемикаючих елементів – 20кГц; тривалість режиму розпізнавання дугового пробою в навантаженні – до 1 мс; тривалість паузи відключення струму навантаження для переривання дуги – від 10 мкс до 1 мс.
Розроблено та досліджено спеціалізоване високовольтне двадцятифазне джерело живлення ДЖЕН- 30-15, призначене здійснювати електроживлення електронно-променевих установок потужністю до 450 кВт, формуючи для цього стабілізовані
напругу до 30 кВ та струм у навантаженні до 15 А. Перетворення електроенергії у
такому джерелі електроживлення відбувається на частоті 20 кГц з комутуючими
елементами на основі швидкодіючих IGBT транзисторів. Воно має незначне накопичення електроенергії в елементах кола навантаження і високу стійкість до швидких збурень у ньому електрофізичних процесів, задовольняючи суперечливим вимогам до якості електроенергії в газорозрядних установках за наявності нестаціонарних процесів у їх навантаженні, зокрема швидких стохастичних змінень його електричного опору у широких межах. У такому джерелі виникати змінення вихідної
напруги під впливом зовнішніх чинників не більше, ніж ± 5% від номінального значення.

Рис. 25
Розроблено спеціалізовані методики , які дозволюють заздалегідь розраховувати перехідні та статичні характеристики складних по побудові напівпровідни-
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кових перетворювачів, зокрема для дванадцяти фазного джерела живлення для електронно-променевої зварювальної установки напругою до 60 кВ потужністю до 30
кВт, яке здійснює живлення електронних гармат в режимах імпульсного та безперервного споживання струму навантаження.
Основні технічні характеристики джерела живлення типу ДЖЕПЗ 60/30, що
має вихідну потужність до 30 кВт і формує номінальну вихідну напругу 60 кB (полюс “плюс” якої заземлюється на навантаженні) при номінальноиу струмі у навантаженні до 0,25 А. Пульсації вихідної напруги складають менше 1% при її зміненні
під впливом зовнішніх меншому, ніж 1% від номінального значення, а в стаціонарних умовах – меншому, ніж 0,5%. Як видно з осцилограм реальних досліджень перехідних процесів, приведених на рис. 25, при модуляції струму навантаження від
нуля до номінального значення виникають безколивні перехідні процеси тривалістю, меншою 1 мс, при відносних відхиленнях вихідної напруги менших 1%.
Розроблено та створено також високовольтне дванадцятифазне джерело живлення ДЖЕН-500-30 вихідною потужністю до 500 кВт і напругою до 30 для електроживлення потужних електронно-променевих установок з холодним катодом, що
використовують режими імпульсного та безперервного споживання електричної
енергії для формування високовольтного тліючого розряду. Джерело «ДЖЕН-50030» формує у навантаженні стабілізований струм до 15 А при зміненні під впливом
зовнішніх чинників вихідної напруги не більше 5% від її номінального значення.
На рис.26 приведено результати експериментальних досліджень стійкості характеристик джерела до виникнення електричних пробоїв між електродами у навантаженні.
Зокрема представлено виникнення швидкого (але безколивального) процесу переходу тліючого
електричного розряду в електронно-променевій установці в сильнострумний дуговий та швидке переривання цього типу розряду з безколивальним
відновленням
вихідної напруги джерела до 27 кВ
та струму у навантаженні (близько
10А), що відповідає протіканню
технологічних режимів тліючого
розряду. З аналізу осцилограм видРис.26
но, що при 100% імпульсному
зміненні струму навантаження 10 А, перехідні процеси не мають перерегулювання,
а тривалість відновлення номінального режиму є мінімальним.
Автором розроблено і досліджено шестифазне джерело живлення РТ-200 для
промислових повітряних плазмотронів потужністю до 200 кВт при номіцнальному
режиму їх роботи на висхідній гілці вольт-амперної характеристики для формування
стабільних дугових розрядів. Джерело забезпечує низький рівень пульсацій вихідної
напруги 1500 B (полюс “плюс” заземляється у навантаженні) при зміненні струму
під дією зовнішніх чинників не більше 1% від його номінального значення. Також
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розроблено і створено трифазне напівпровідникове джерело живлення УІМ-300 потужністю до 300 кВт і струмом до 750 А для накопичувачів електроенергії. Його основними елементами є мережеві двонаправлені інвертори, створені з використанням
асиметричного напівмостового інвертора. На виході трифазного інвертора в обох
напрямах передачі енергії формуються струми синусоїдальної форми, сумарний
коефіцієнт гармонічних спотворень яких є меншим 3%, при забезпеченні високого
ККД і параметрів якості електроенергії, необхідних в розподільчій мережі електроживлення.
У додатках наведено перелік публікацій автора за темою дисертації, акти
впровадження та використання результатів роботи.
ВИСНОВКИ
У дисертації вирішено важливу науково-прикладну проблему розвитку теорії
високовольтних напівпровідникових джерел з синхронними несинфазними структурами шляхом розробки нових принципів їх створення на основі двотактних асиметричних напівмостових інверторів без реактивних елементів у вихідних колах і нової
стратегії багатоконтурного керування і стабілізації напруги і струму в навантаженні
з можливістю формування короткочасних пауз струму та умов його швидкого відновлення. Сукупність отриманих результатів склала наукову основу для побудови
високовольтних напівпровідникових джерел з підвищеними динамічними характеристиками і енергоефективністю для збільшення продуктивності та технологічної
ефективності потужних промислових газорозрядних установок.
Основні наукові та практичні результати полягають у наступному:
1. У результаті аналізу відомих наукових публікацій обґрунтовано актуальність розвитку теорії високовольтних напівпровідникових джерел електроживлення
з синхронними несинфазними структурами та стратегії керування і стабілізації їх
вихідними напругами і струмами в потужних газорозрядних установках для підвищення динамічних характеристик та енергоефективності таких джерел електроживлення.
2. Шляхом порівняння розрахункових і експериментальних характеристик високовольтних напівпровідникових джерел з синхронними несинфазними структурами при електроживленні газорозрядних установок різної потужності визначено, що
зменшення постійної часу, тобто відношення індуктивності розсіювання вихідного
кола кожної фази багатофазної системи до приведеного опору навантаження, порівняно з періодом комутацій в цій фазі, підвищує відсоток потужності системи, що
передається у навантаження. Отримані результати дозволили визначити умови
підвищення енергоефективності джерел електроживлення потужних газорозрядних
установок та підвищення продуктивності та технологічної ефективності останніх.
3. Розроблено нові принципи побудови високовольтних напівпровідникових
джерел шляхом виконання їх синхронних несинфазних структур на основі двотактних асиметричних напівмостових інверторів без реактивних елементів у вихідних
колах та використання двообмоткових дроселів, магнітний потік яких не змінює напрямку при перемагнічуванні силового трансформатора. Такі принципи забезпечують підвищення динамічних характеристик та енергоефективності потужних джерел
електроживлення.
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4. Розроблено однофазну модель N-фазних напівпровідникових джерел
електроживлення на основі двотактних асиметричних напівмостових інверторів з
широтно-імпульсною модуляцією та отримано аналітичні вирази для розрахунку
якості вихідної напруги та їх статичних і динамічних характеристик шляхом
вирішення диференціальних рівнянь на 1/N частині періоду комутацій кожної
структури (тобто на інтервалі її сталості) при довільних початкових умовах, що
спрощує визначення кількості необхідних структур (фаз) таких джерел.
5. Розроблено метод визначення впливу потужності, частоти комутацій у
кожній фазі та параметрів затухання індуктивно-ємнісних фільтрів високовольтних
напівпровідникових джерел електроживлення з двотактними асиметричними
напівмостовими інверторами на умови підвищення якості їх вихідної напруги, що
забезпечило розробку методик розрахунку основних параметрів таких джерел з
урахуванням різних режимів газорозрядних установок.
6. Розроблено новий метод визначення статичних і динамічних характеристик
стабілізаторів з широтно-імпульсною модуляцією на основі розрахунку параметрів
однофазної еквівалентної математичної моделі, отриманих методом їх усереднення
в просторі станів і з урахуванням їх модуляційної нелінійності (тобто фактору пульсацій), що забезпечило можливість уточнювати статичні та динамічні характеристики високовольтних напівпровідникових джерел з двотактними асиметричними
напівмостовими інверторами при живленні потужних газорозрядних установок.
7. Розроблено нову стратегію багатоконтурного керування стабілізованими
напругою і струмом у потужній газорозрядній установці на основі лінійних і
нелінійних зворотних зв'язків, контролю і аналізу стану напівпровідникового джерела електроживлення та можливістю формування ним у навантаженні короткочасних пауз струму й умов його швидкого відновлення, що підвищує стійкість джерел електроживлення і газорозрядних установок до випадкового і швидкого (імпульсного) змінення їх електричного опору в широких межах.
8. Розвинуто теорію високовольтних напівпровідникових джерел електроживлення з синхронними несинфазними структурами шляхом розробки нових принципів їх побудови на основі двотактних асиметричних напівмостових інверторів без
реактивних елементів у вихідних колах і розробки нової стратегії багатоконтурного
керування та стабілізації напруги і струму в навантаженні з можливістю формування короткочасних пауз струму та умов його швидкого відновлення, що підвищує
динамічні характеристики та енергоефективність напівпровідникових джерел
електроживлення і потужних газорозрядних установок.
9. Розроблено нову методику визначення необхідної кількості двотактних
асиметричних напівмостових структур – фаз напівпровідникових джерел для досягнення заданої якості їх вихідної напруги з урахуванням особливостей кола навантаження і впливу потужності, частоти комутацій у кожній фазі багатофазних систем та
параметрів затухання їх індуктивно-ємнісних фільтрів, що забезпечує визначення
необхідних характеристик багатофазних високовольтних напівпровідникових джерел електроживлення потужних установок.
10. Розроблено нову методику визначення статичних і динамічних характеристик багатофазних напівпровідникових імпульсних стабілізаторів з широтноімпульсною модуляцією на основі аналізу характеристик однофазної еквівалентної
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математичної моделі, отриманих методом їх усереднення в просторі станів з
урахуванням їх модуляційної нелінійності, що спрощує визначення доцільних передавальних функцій структурних схем таких напівпровідникових джерел електроживлення.
Новизну основних науково-прикладних і технічних рішень підтверджено патентами України на винаходи №20803, № 29547 та № 41942.
11. На підставі результатів математичного і фізичного моделювання розроблено рекомендації з визначення режимних параметрів високовольтних напівпровідникових джерел електроживлення зі синхронними несинфазними структурами для
електроживлення потужних газорозрядних установок технологічного призначення.
Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій
підтверджено їх узгодженням з результатами експериментальних досліджень режимів високовольтних напівпровідникових джерел живлення потужністю до 450 кВт у
складі потужних газорозрядних установок промислового призначення.
12. Отримані наукові та практичні результати впроваджено в розробках експериментальних зразків високовольтних напівпровідникових джерел електроживлення
Інституту електродинаміки НАН України та потужних газорозрядних установок Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України.
Розроблено і створено високовольтне напівпровідникове джерело електроживлення потужністю 450 кВт впроваджено у газорозрядному устаткуванні підприємства МК "Антарес" (м. Київ) для промислового виготовлення високоякісних титанових виливків. Рекомендації з визначення енергоефективних параметрів напівпровідникових високочастотних структур джерел електроживлення потужністю 200-400
кВт впроваджено у промислових плазмових і електронно-променевих технологічних
лініях підприємства "Електротехімпульс" (м. Київ), а результати з розрахунку електромагнітних процесів і визначення енергоефективних параметрів систем резервного електроживлення впроваджено на підприємстві СВП "Київські ТЕЦ" ПАТ "Київенерго".
Методики та науково-прикладні результати, отримані в дисертації, впроваджено також у навчальних дисциплінах "Електротехнологічні установки та системи"
і "Силова перетворювальна техніка" кафедри теоретичної електротехніки НТУУ
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації.
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Дисертація присвячена вирішенню нової науково-прикладної проблеми розвитку
теорії та принципів побудови високовольтних напівпровідникових джерел з синхронними несинфазними структурами для підвищення їх динамічних і енергетичних
параметрів та стійкості до стохастичних збурень їх режимів при живленні потужних
газорозрядних установок.
Розроблено нові принципи побудови високовольтних напівпровідникових джерел
шляхом виконання їх синхронних несинфазних структур на основі двотактних асиметричних напівмостових інверторів без реактивних елементів у вихідних колах та
використання двообмоткових дроселів, магнітний потік яких не змінює напрямку
при перемагнічуванні силового трансформатора.
Визначено, що зменшення постійної часу, тобто відношення індуктивності розсіювання вихідного кола кожної фази багатофазних джерел до приведеного опору
навантаження, порівняно з періодом комутацій в цій фазі, підвищує відсоток потужності джерел, що передається в навантаження.
Розроблено однофазну модель N-фазних напівпровідникових джерел електроживлення на основі двотактних асиметричних напівмостових інверторів з широтноімпульсною модуляцією та отримано аналітичні вирази для розрахунку якості вихідної напруги та їх статичних і динамічних характеристик шляхом вирішення диференціальних рівнянь на 1/N частині періоду комутацій кожної структури (тобто на
інтервалі її сталості) при довільних початкових умовах, що спрощує визначення кількості необхідних структур (фаз) таких систем.
Розроблено новий метод визначення впливу потужності, частоти комутацій у кожній фазі та параметрів затухання індуктивно-ємнісних фільтрів високовольтних
напівпровідникових джерел електроживлення з двотактними асиметричними напівмостовими інверторами на умови підвищення якості їх вихідної напруги, що забезпечило розробку методик розрахунку основних параметрів таких джерел з урахуванням різних режимів газорозрядних установок.
Розроблено новий метод визначення статичних і динамічних характеристик стабілізаторів з широтно-імпульсною модуляцією на основі розрахунку параметрів однофазної еквівалентної математичної моделі, отриманих методом їх усереднення в
просторі станів і з урахуванням їх модуляційної нелінійності (фактору пульсацій),
що дало можливість уточнювати статичні та динамічні характеристики високовольтних напівпровідникових джерел з двотактними асиметричними напівмостовими
інверторами при живленні потужних газорозрядних установок.
Розроблено нову стратегію багатоконтурного керування стабілізованою напругою і струмом у потужній газорозрядній установці на основі лінійних і нелінійних зворотних зв'язків, контролю і аналізу стану системи електроживлення та можливістю формування у навантаженні короткочасних пауз струму й умов його швидкого відновлення, що забезпечило підвищення стійкості джерел електроживлення і
газорозрядних установок до випадкового і швидкого (імпульсного) змінення їх електричного опору в широких межах.
Розроблено нову методику визначення необхідної кількості двотактних асиметричних напівмостових структур – фаз напівпровідникових систем для досягнення
заданої якості вихідної напруги з урахуванням особливостей кола навантаження і
впливу потужності, частоти комутацій у кожній фазі багатофазних джерел електро-
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живлення та параметрів затухання їх індуктивно-ємнісних фільтрів, що забезпечує
визначення необхідних характеристик багатофазних високовольтних напівпровідникових джерел для електроживлення потужних установок.
Розроблено нову методику визначення статичних і динамічних характеристик
багатофазних напівпровідникових імпульсних стабілізаторів з широтно-імпульсною
модуляцією на основі аналізу характеристик однофазної еквівалентної математичної
моделі, отриманих методом їх усереднення в просторі станів з урахуванням їх модуляційної нелінійності, що спрощує визначення доцільних передавальних функцій
структурних схем таких джерел.
На підставі результатів математичного і фізичного моделювання розроблено
рекомендації щодо визначення режимних параметрів високовольтних напівпровідникових джерел з синхронними несинфазними структурами для електроживлення
потужних промислових газорозрядних установок різного технологічного призначення.
Результати, отримані в сукупності, мають важливе значення для підвищення
технічних, економічних та енергетичних показників високочастотних напівпровідникових високовольтних джерел електроживлення із синхронними нефазними структурами для потужних газорозрядних установок.
Ключові слова: високовольтні напівпровідникові перетворювачі для газоразрядних установок, синхронні несинфазні структури, метод усереднення в просторі
станів, безколивальні перехідні процеси.
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The dissertation is devoted to the solution of a new scientific and applied problem
of development of the theory and principles of construction of high - voltage semiconductor sources with synchronous non - in - phase structures for enhancement of their dynamic
and energy parameters and resistance to stochastic perturbations of their modes when
powering gas discharge units.
New principles of construction of high-voltage semiconductor systems by
performing their synchronous non-phase structures on the basis of two-stroke asymmetric
semiconductor inverters without reactive elements in output circuits and the use of doublewinding inductors whose magnetic flux does not change direction when reversing the
power transformer.
It is determined that the decrease in the time constant, ie the ratio of the scattering
inductance of the output circuit of each phase of the multiphase system to the reduced load
resistance, compared to the switching period in this phase, increases the percentage of
system power transmitted to the load.
New single-phase model of N-phase power supplies based on two-stroke
asymmetric half-bridge inverters with pulse-width modulation and analytical expressions
are estab-lished to calculate the quality of the output voltage of the sources and their static
and dynamic characteristics by solving differential equations on the 1 / N part of the
switching period of each structure (ie at the interval of its constancy) under arbitrary initial
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condi-tions, which simplifies the determination of the number of required structures
(phases) such sources.
A new method for determining the influence of power, switching frequency in each
phase and attenuation parameters of inductive-capacitive filters of high-voltage
semiconductor systems with two-stroke asymmetric semiconductor inverters on terms of
improving the quality of their output voltage, which provided methods for calculating
basic parameters of such systems taking into account different modes of gas-discharge
installations.
A new method for determining the static and dynamic characteristics of semiconductor pulse stabilizers with pulse width modulation is developed based on the calculation
of the parameters of a single-phase equivalent mathematical model, using the method of
their averaging in the state space and taking into account their modulation nonlinearity
(ripple factor).
New strategy for multi-circuit control of output voltage and current of power
sources using linear and nonlinear feedbacks, monitoring and memorizing their status and
realizing free-flowing interruptions and rapid current recovery, which can dramatically
enhance the dynamic modes of powerful gas discharge systems.
A new method for determining the required number of two-stroke asymmetric
semiconductor structures - phases of semiconductor systems to achieve a given quality of
output voltage, taking into account the characteristics of the load circuit and power effects,
switching frequency in each phase of multiphase systems and attenuation parameters of
their inductive capacitive filters. This provides the definition of the required characteristics
of multiphase high-voltage semiconductor systems for powering powerful installations.
A new method for determining the static and dynamic characteristics of multiphase
semiconductor pulse stabilizers with pulse-width modulation based on the analysis of the
characteristics of a single-phase equivalent mathematical model obtained by averaging
them in space states taking into account their modulation nonlinearity, which simplifies
systems.
Based on the results of mathematical and physical modeling, recommendations for
determining the operating parameters of high-voltage semiconductor systems with synchronous non-phase structures for powering powerful industrial gas-discharge plants for
various technological purposes have been developed.
The results obtained in the aggregate are important for enhancing the technical, economic and energy performance of high-frequency high-voltage semiconductor power supplies with synchronous non-in-phase structures for high-power gas-discharge installations.
Keywords: high-voltage semiconductor converters for gas-discharge installations,
synchronous non-in-phase structures, method of averaging in pro-sides, non-oscillatory
transients.

