
ПЕРЕТВОРЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

УДК621.3

А.К.Шіідловський, академік НАМ України, К.ОЛипківськин, докт.техн.наук (Ін-т електродинаміки НАНУ. Київ)

Розвиток досліджень по перетворенню та стабілізації параметрів 
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Подана ретроспектива розвитку досліджень по перетворенню та стабілізації параметрів електромагнітної енергії в Інституті 
електродинаміки НАН України за 60років.

Представлена ретроспектива развития исследований по преобразованию и стабилизации параметров электромагнитной энергии в 
Институте электродинамики НАН Украины за 60 лет.

З перших кроків опанування людством елек
тричної енергії (ЕЕ) перед ним постала проблема 
узгодження параметрів ЕЕ, які вимагає споживач 
для свого функціонування взагалі або для роботи в 
найбільш сприятливих для нього умовах, і пара
метрів ЕЕ джерела живлення. Розмаїття спожи
вачів, з одного боку, і недоцільність для кожного 
споживача створювати своє конкретне джерело 
енергії саме й спричинили виникнення вказаної 
проблеми. Виходячи з очевидного постулату про 
неможливість від однієї мережі ефективно живити 
всіх споживачів, електротехніки прийшли до вис
новку про необхідність встановлення між мережею 
та споживачем (групою споживачів) спеціальних 
локальних пристроїв (систем), за допомогою яких 
можна вирішити цю проблему, цілеспрямовано 
змінюючи параметри ЕЕ: напругу та частоту елек
тричного струму, величину струму та його щіль
ність, фазність системи тощо. За 200 років, почи
наючи від перших серйозних досліджень елек
тричних явищ, було запропоновано, розроблено, 
реалізовано та впроваджено безліч перетворювачів 
параметрів електричної енергії, і їх розробка та вдо
сконалення на кожному етапі наукового прогресу 
не припиняється і сьогодні.

Певна річ, не можна було оминути цю пробле
му при створенні у 1947 році в Академії наук У PCP 
Інституту електротехніки на основі відповідних 
підрозділів існуючого на той час Інституту енер
гетики.

У новому інституті поряд з традиційними ла
бораторіями, зокрема лабораторією електричних 
станцій і енергосистем, створюється лабораторія 
регулювання і автоматики, в якій починається 
робота над поки що вузьким колом перетворюючих

пристроїв. У 1949 році ця лабораторія змінює назву 
на лабораторію автоматики та електроапаратури, а 
очолює її тоді ще кандидат технічних наук Олек
сандр Миколайович Мілях. Перші розробки пере
творювачів (регуляторів) базувалися на найбільш 
знаних і досліджених на той час магнітних під
силювачах (до речі, саме магнітний підсилювач з 
внутрішнім зворотним зв’язком був обраний у 
1952 році О.М. Міляхом як об’єкт дослідження для 
аспіранта Б.М. Малиновського, майбутнього чле- 
на-кореспондента НАН України, одного з фунда
торів кібернетичної науки в Україні). Електротех
нічними пристроями з підмагнічуванням зай
мається тоді і сам О.М. Мілях, і один з перших 
аспірантів інституту Б.Є. Кубишин (1948р), який 
згодом (1953 р.) захищає кандидатську дисерта
цію. Разом вони розгортають також роботи над ці
кавим класом пристроїв перетворювальної техніки 
— перетворювачами джерел напруги у джерела 
струму.

Подальше розширення тематики досліджень 
лабораторії пов’язане з появою і стрімким удоско
наленням нового виду виконавчих елементів для 
силових структур перетворювачів — напівпровід
никових транзисторів. Дослідження у цьому нап
рямку перетворювальної техніки було доручено 
аспіранту Ю.І. Драбовичу (1956 р.). За цих сприят
ливих обставин О.М. Мілях має змогу не перей
матись конкретикою в розробці транзисторної те
матики і залишає за собою лише здійснення за
гального керівництва цими роботами. Саме на цей 
період припадає зародження самобутньої київської 
школи перетворювальної техніки на основі тран
зисторних приладів, однієї з трьох найвпливові- 
ших на теренах СРСР.
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Виходячи з суттєвого розширення спектру до
сліджень, логічним кроком стало коригування наз
ви лабораторії — напередодні десятиріччя свого 
існування вона стала лабораторією напівпровід
никових та магнітних пристроїв автоматики.

З тієї ж причини наприкінці 50-х — початку 
60-х років значно розширюється та оновлюється 
склад лабораторії — до наукової роботи залучаєть
ся (зазвичай — через аспірантуру) велика кількість 
молодих спеціалістів, переважно випускників Ки
ївського політехнічного інституту. (Більшість з них 
захистили в подальшому кандидатські дисертації, 
а п’ятнадцять стали згодом докторами наук).

Маючи можливість вибору у широкому науко
вому полі, вони знаходили собі справу до вподоби 
(згадаємо, що розумна ініціатива в цьому завжди 
підтримувалась), внаслідок чого в лабораторії ви
никли декілька "центрів кристалізації", які орієнту
валися на дослідження певних піднапрямків пере
творювальної техніки.

Так, на основі досліджень електричних кіл із 
незворогними властивостями зароджується нап
рям по розробці перетворювачів для стабілізації па
раметрів електроенергії в багатофазних мережах 
загальногіромислового та спеціального призначен
ня (О.М.Мілях, А.К.Шидловський), визначаються 
основні завдання, ідеологія пошуку та розробки но
вих технічних засобів покращення якості (нор
малізації) параметрів живлячої електроенергії.

Електромагнітні та напівпровідникові системи 
реверсування струму в гальванічних ваннах (Л.М. 
Биков, В.С.Маслобойщиков, К.ОЛипківський) да
ли поштовх створенню такого піднапрямку як роз
робка систем перетворювальної техніки для жив
лення електротехнологічного устаткування.

Опанування транзисторною (Ю.І.Драбович, 
М.М.Юрченко), а згодом і тиристорною (В.Ю.Топ- 
каль) технікою слугували фундаментом розвитку 
ще одного піднапрямку — створення надійних 
напівпровідникових систем вторинного електро
живлення відповідальних об’єктів.

Досвід розробки перетворювачів (стабілізато
рів) частоти на магнітних підсилювачах (Р.П.Кар- 
ташов, В.С.Федій) дозволив сформувати піднапря- 
мок, спрямований на розвиток вже напівпровід
никових перетворювачів частоти для регульовано
го електроприводу.

І, нарешті, піднапрямку, пов’язаному з розроб
кою систем незмінного струму, дуальних систем 
незмінної напруги, передували дослідження індук
тивно-ємнісних перетворювачів для живлення 
рельсових кіл, дугових навантажень тощо (Б.Є. Ку- 
бишин, І.В.Волков). Зауважимо, що кожен з цих 
напрямків заслуговує на такі епітети як актуаль
ний, важливий, перспективний, цікавий тощо, а 
разом вони охоплюють все розмаїття високоефек
тивних засобів перетворювальної техніки. Крім то
го, не слід забувати, що між ніднаирямками немає 
ніякої залізної завіси — існує безліч зближень і 
перетинів. Проте, будь-який пристрій перетворю

вальної техніки, розроблений для використання, 
наприклад, в електроприводі, буде багато в чому 
відрізнятись від такого ж за призначенням прист
рою для електротехнологічного устаткування або 
системи електроживлення радіоапаратури. Звідси і 
певна доцільність поділу даного наукового напрямку, 
51 кий значною мірою склавс5і просто історично.

Незважаючи на вказану розгалуженість цих 
напрямків і тогочасну тенденцію висувати на пер
ший план обмежуюче словосполучення "силова 
електроніка", у 1963 р. формується та остаточно 
формулюється найбільш узагальнююча назва нап
рямку наукових досліджень "Перетворення та ста
білізація параметрів електромагнітної енергії". 
(Цікаво, що у перших редакцІ5іх під час реоргані
зації інституту ця проблема формулювалась як 
"Перетворення та стабілізація електромагнітних та 
електромеханічних процесів". Лише в остаточній 
редакції зникає згадка про електромеханіку. І це 
логічно, бо перетворювальна техніка оперує вик
лючно статичними пристроями, не торкаючись 
електромеханічних перетворювачів — гютенціал- 
регуляторів, фазорегуляторів, амплідинів тощо, які 
мають свою специфіку та своє коло дослідників).

У цей час і науковий підрозділ, яким керував 
докт.техн.наук О.М.Мілях, відповідно перетворю
ється з лабораторії у відділ № 1 Інституту елек
тродинаміки — Відділ перетворення та стабілізації 
електромагнітних процесів. Наприкінці 60-х років 
у відділі плідно працює вже понад 50 співробітників, 
серед яких більше десяти — доктори та кандидати 
наук. їхні роботи в галузі перетворювальної тех
ніки, яка швидкими темпами розвивалась у всьому 
світі, стають відомими та гідно иоцінованими нау
ковою спільнотою держави. На цьому підгрунті в 
Інституті електродинаміки під головуванням вже 
члена-кореспондента О.М.Мггшха починає працю
вати спеціалізована вчена рада по захисту дисер
таційних робіт зі спеціальності "Прилади та при
строї автоматики і телемеханіки", в якій переважно 
розглядаються роботи, присвячені створенню та 
дослідженню різноманітних систем перетворення 
електричної енергії. Відділ стає потужним, автори
тетним науковим центром досліджень проблеми 
ефективного перетворення параметрів електрич
ної енергії не тільки України, а, як тоді казали, — 
"союзного значення". Яскравим підтвердженням 
цього стало проведення у 1969 р. у Києві 1-ї науко
во-технічної конференції з перетворювальної тех
ніки, в роботі якої взяло участь понад 250 фахівців 
з 83 організацій двадцяти наукових і промислових 
центрів країни. Аналогічні конференції відбувались 
і потім, зокрема у 1972, 1975, 1979 та 1983 роках.

Зважаючи на наявність в Україні кількох цент
рів розвитку досліджень з перетворювальної техні
ки та необхідність координації їхньої роботи, рі
шенням Президії АН УРСР у 1970 р. було створено 
Наукову комісію "Перетворення параметрів елек
тричної енергії". Виходячи з провідної ролі Інсти
туту електродинаміки у вирішенні цих питань, а
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також у налагодженні дієвих творчих зв’язків з на
уковцями інших регіонів, організацію цієї комісії 
було доручено саме ІЕД, а головою комісії призна
чено О.М.Міляха. (Він залишався на цій посаді до 
1979 р., коли комісію було переформовано у секцію 
Наукової ради АН УРСР з комплексної проблеми 
"Наукові основи електроенергетики", яку очолив 
А.К.Шидловський).

На початку 70-х склалася така ситуація, коли 
творчий потенціал, накопичений у відділі для ус
пішного подальшого розвитку почав вимагати пев
ного диференціювання. Відбулося розгалуження 
багатого спектру наукової тематики — створення 
нових підрозділів, спочатку лабораторій у відділі, 
який завжди мав перший номер, а потім і відпо
відних самостійних наукових відділів. Переконав
шись у готовності до самостійного існування окре
мих творчих колективів, об’єднаних однією ідеєю, 
Олександр Миколайович без вагань дає добро сво
їм найбільш відповідальним та підготовленим уч
ням на самостійне плавання в науковому морі. За
галом, відділ №1 став "науковою колискою" для 
майбутніх восьми (!) відділів Інституту електроди
наміки.

Засоби стабілізації параметрів електроенергії в 
мережах загальиогіромнслового та спеціального 
призначення. Першою спрямовуючою роботою в 
цьому важливому піднапрямку була монографія 
О.М.Міляха та А.К.Шидловського [24], присвячена 
питанням взаємності та оберненості явищ в елек
тротехніці. В подальшому основні дослідження за 
цією тематикою проводилися під керівництвом 
А.К.Шидловського у створеному в 1972 році відділі 
№2. Науковим напрямком відділу є розробка те
орії, методів та технічних засобів стабілізації пара
метрів електроенергії і електромагнітної сумісності 
в електричних мережах і системах стосовно до за
дач підвищення якості енергії, ефективності її пе
ретворення і використання.

Основні положення наукового напрямку були 
закладені в докторській дисертації завідуючого 
відділом академіка НАН України А.К.Ш идловсько
го "Питання взаємності і компенсації фазових по
слідовностей в багатофазних колах" (1970 р.). Акту
альність напрямку пояснювалась тим, що на той 
час, в січні 1970 р. було введено в дію ГОСТ 13109- 
67, який встановлював норми якості електричної 
енергії відносно несиметрії і несинусодальності, за
вдяки чому створення високоефективних методів і 
засобів симетрування режиму багатофазних сис
тем при несиметричних навантаженнях набула ве
ликого народногосподарського значення: від роз
в’язку цієї задачі істотно залежала надійність елек
тропостачання і підвищення ефективності вико
ристай ня устаткування.

Подальший розвиток теорії багатофазних ко
ригуючих кіл і створення на її основі ефективних 
пристроїв багатофункціонального призначення 
для комплексного вирішення проблеми підвищен
ня якості електроенергії в електричних мережах і

системах загального призначення знайшов своє 
відображення в докторських та кандидатських ди
сертаціях учнів А.К.Шидловського.

Питанням створення несиметричних багато
фазних електричних кіл із заданими функціо
нальними властивостями, розробки узагальнених 
підходів до дослідження таких кіл, які дозволяють 
здійснювати оптимальне згідно з технічними та 
економічними критеріями формування структури 
коригуючих пристроїв для всіляких режимів ме
реж і несиметричних навантажень, присвячена 
докторська дисертація В.Г.Кузнецова (1981 р.). На 
основі цієї теорії були розроблені методи і пристрої 
ефективної корекції параметрів якості електро
енергії в мережах загального і спеціального при
значення.

Подальший розвиток теорії електричних пере
творювачів для узгодження багатофазних систем 
електропостачання і електроспоживачів при екс
плуатаційних порушеннях якості електроенергії 
відобразився в докторській дисертації ОД. Музи- 
ченка (1988 р.). При цьому було розроблено нові 
способи підвищення якості електроенергії і прин
ципи побудови імітаторів експлуатаційних режи
мів в системах електропостачання при нестаціо
нарних спотвореннях напруги.

Розвитку теорії нестаціонарних і нелінійних 
багатофазних кіл з оптимальними енергетичними 
характеристиками і створенню на цій основі ме
тодів синтезу кіл зрівноваження режиму і корекції 
параметрів якості електричної енергії в багатофаз
них системах з нестаціонарними і нелінійними 
несиметричними елементами присвячена доктор
ська дисертація І.В.Мостовяка (1986 р.).

Великий внесок в розвиток науково-технічного 
напрямку відділу зробили лабораторія електро
магнітної сумісності (керівник ГА.Москаленко), 
якій належить розробка основ теорії перетворюва
чів змінної напруги в постійну з поліпшеною елек
тромагнітною сумісністю, які реалізують примусо
ве формування практично синусоїдальних вхідних 
струмів, група напівпровідникових пристроїв ста
білізації параметрів якості електроенергії (керівник 
В.О.Новський), група стабілізації параметрів елек
троенергії в розподільчих мережах (керівник Кап- 
личний Н.М.), група розробки пристроїв для підви
щення якості електроенергії в промислових систе
мах електропостачання (керівник А.В.Зощенко).

У 70-80 роках був проведений великий обсяг 
теоретичних і експериментальних досліджень елек
тромагнітних процесів в послідовному RLC -кон
турі, доповненому реверсивним вентильним кому
татором в колі одного з реактивних елементів кон
туру. По матеріалах цих досліджень у 1987 р. за
хистив докторську дисертацію В.С.Федій. На основі 
такого поєднання реактивних і вентильних еле
ментів був запропонований цілий клас пристроїв 
для підвищення якості електричної енергії, зокре
ма: частотно-регульовані, джерела реактивної по
тужності з автоматичним плавним та швидкодію-
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чим регулюванням реактивної потужності, що 
споживається (генерується) в мережах 0,4 кВ, в 
складі яких нелінійні, несиметричні та швидко
змінні навантаження; моногармонічні активні 
фільтри гармонік струму; пасивні фільтри з час
тотним перетворенням вищих гармонік напруги 
мережі або напруги зворотної послідовності та інші.

Суттєве зростання у 80-90 роках номенклатури 
та чисельності навантажень з імпульсним спожи
ванням енергії, яке супроводжується інжекцією в 
мережу живлення вищих гармонік струму, що по
рушує електромаш ину сумісність інших спожива
чів з цією мережею, спонукало розширити дослід
ження у цьому напрямку. У відділі № 2 було розроб
лено ефективні моделі та методики з метою визна
чення кількісних і якісних характеристик несину- 
соїдальності струмів і напруг, а також вироблено 
рекомендації щодо застосування різних способів 
забезпечення ЕМС у низьковольтних мережах з 
нелінійними навантаженнями [49].

Спираючися на ці дослідження, співробітник 
відділу А.Ф.Жаркін у 2004 році успішно захистив 
докторську дисертацію на тему "Електромагнітна 
сумісність в низьковольтних електричних мережах 
з нелінійними споживачами".

В останні роки за його ж участю активно про
водяться дослідження з розвитку вітчизняної нор
мативно-правової бази з питань якості електро
енергії. Свого часу, працівники Інституту електро
динаміки брали участь в роботі Технічного коміте
ту ТК-77 Міжнародної електротехнічної комісії 
(цей комітет розробляє стандарти в галузі ЕМС) та 
розробці Державного стандарту СРСР ГОСТ 
13109-87 "Электрическая энергия. Требования к 
качеству электрической энергии в электрических 
сетях общего назначения". На сьогодні активізація 
проведення зазначених робіт викликана як все 
більшим загостренням проблеми ЯЕ в системах 
електропостачання, такі невідповідністю вітчизня
ної нормативно-правової бази європейським ви
могам та необхідністю проведення відповідних за
ходів щодо гармонізації з огляду па "європейський 
вибір" України. Крім того, нинішня актуальність 
цих досліджень обумовлена необхідністю створен
ня умов для організації паралельної роботи Об’єд
наної енергетичної системи України з об’єднанням 
енергосистем європейських країн ІІСТЕ.

Основні розробки відділу — симетруючі прист
рої для індукційних чавунно-плавильних печей, 
симетруючі пристрої для дво- і триколонних уста
новок електрошлакового переплаву лиття, блоки 
автономного управління конденсаторними уста
новками, пристрої для нормалізації показників 
якості електроенергії в мережах з індукційними 
плавильними печами, прилади для вимірювання 
відхилень і иесиметрії трифазних напруг, тирис
торний регулятор потужності і перетворювач час
тоти і порядку слідування фаз, компенсуючі 
пристрої із пофазним тиристорним управлінням, 
пристрої для нормалізації показників якості на-

гіруг на вводі ЕОМ, фільтросиметруючі пристрої 
для електроживлення радіоелектронної апаратури, 
джерела живлення з поліпшеною електромагніт
ною сумісністю, імітатори систем електропоста
чання і навантаження, шунтові симетруючі при
строї.

Основні результати наукових досліджень, які 
проводились у цьому піднапрямку в відділі № 2, 
знайшли своє висвітлення у багатьох монографіях, 
підготовлених і виданих у різні роки співробітни
ками відділу [24, 25, 48, 49, 51—55, 59, 61].

Неодмінною складовою досліджень основних 
аспектів проблеми нормалізації параметрів елек
троенергії було дослідження і створення систем 
стабілізації напруги змінного струму. Перші прис
трої цього функціонального призначення розроб
лялися в Інституті ще на початку 60-х років на 
основі магнітних підсилювачів. Проте вже через 
кілька років починається розробка теорії і схемо
техніки більш енергоефективних швидкодіючих 
стабілізаторів, які містять трансформуючі елемен
ти і напівпровідникові прилади з ключовим режи
мом роботи. В результаті комплексу досліджень бу
ло запропоновано й обгрунтовано доцільність ви
конання високоефективних стабілізаторів напруги 
з дискретним управлінням на основі класу транс
форматорно-ключових виконавчих структур, в 
яких за рахунок цілеспрямованої дискретної кому
тації ключових елементів реалізується потрібна 
множина нетотожних коефіцієнтів передачі та 
здійснюється стабілізація вихідної напруги з пев- 
ною, припустимою для даного споживача похиб
кою [18].

В докторській дисертації К.ОЛипківського 
(1986р) було розроблено теорію таких виконавчих 
структур, зокрема метод їх структурного, алгорит
мічного та параметричного синтезу з поетапною 
оптимізацією за ранжованими критеріями якості. 
Це дозволило запропонувати й реалізувати багато 
оригінальних схемотехнічних рішень, частина 
яких знайшла масове впровадження (саме па їхній 
основі у 80-90-х роках вироблялися серійно єдині в 
Україні дискретні стабілізатори напруги). Роботи 
по вдосконаленню розроблених систем стабілізації 
проводяться в інституті і зараз [16, 17], зокрема 
захищено три кандидатські дисертації, для наван
тажень з імпульсним споживанням енергії розроб
лено спеціальні фільтри-стабілізатори, які відзна
чаються високим рівнем електромагнітної суміс
ності з живлячою низьковольтною розподільчою 
мережею тощо.

Дослідження співробітників інституту в цьому 
науковому напрямку були і вагомим внеском у 
вирішення проблеми забезпечення якості електро
енергії. У 1999 р. А.К.Шидловський, К.ОЛипків- 
ський та В.С.Федій отримали премію НАН України 
ім. В.М.Хрущова за цикл робіт "Розвиток теорії 
електричних кіл з вентилями та створення на її 
основі технічних засобів корекції параметрів елек
тричної енергії".
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Напівпровідникові системи вторинного елект
роживлення відповідальних об’єктів. Розвитку 
цього піднаирямку передувало глибоке, досить 
тривале вивчення фізичних властивостей транзис
тора як нового для сприйняття, складного напів
провідникового приладу. В результаті було обгрун
товано й здійснено розширення діапазону потуж
ності, що перетворюється, шляхом специфічного 
паралельного з’єднання малопотужних тоді тран
зисторів. Зокрема, було запропоновано відмови
тись від масивної арматури для охолодження еле
ментів і застосувати тільки сформовані структури 
(кристали), на базі яких були створені транзисторні 
плати-зборки (ТПЗ) [67] на великі струми, котрі по 
енергетичним та масогабаритним показникам не 
мали аналогів у світовій практиці. Застосування 
ТПЗ при створенні систем електроживлення (СЕЖ) 
дозволило виключити паразитний вплив монтаж
них індуктивностей, суттєво зменшити потужність 
втрат, збільшити ККД та надійність СЕЖ електро- 
технологічних установок.

Ці дослідження слугували становленню одного 
з найбільш ефективних методів підвищення надій
ності транзисторних перетворювачів — методу гли
бокого секціонування з введенням резервної иад- 
лишковості, який дозволяє одержувати надійність 
перетворюючого пристрою вище надійності окре
мих елементів при відносно невеликому резерву
ванні [4]. Досягнуті результати були узагальнені у 
кандидатській дисертації Ю.ЕДрабовича "Дослід
ження режимів роботи транзисторів у напівпровід
никових перетворювачах постійної напруги", яку 
він захистив у 1966 році.

Суттєве покращення енергетичних, масогаба- 
ритних та, найголовніше, надійнісних показників 
транзисторних СЕЖ, отримане в Інституті елект
ротехніки, зацікавили розробників космічної апа
ратури. На початку 60-х розгортається спільна з 
Інститутом електрозварювання та іншими відпо
відними науковими й технічними структурами 
робота по створенню першої генерації "космічних" 
перетворювачів параметрів електроенергії. І вже у 
1969 р. на космічному кораблі "Союз-6" починає 
працювати розроблена установка "Вулкан", а у 1973 
і 1975 роках за допомогою установок "Зарница-1" 
та "Зарница-2" проводиться активний космічний 
експеримент по створенню штучного полярного 
сяйва шляхом інжекції в іоносферу Землі потужно
го електронного пучка, що дозволило одержати 
виключно цікаві результати для експерименталь
ної космічної фізики.

Подальший розвиток досліджень у цьому ІІІД- 
напрямку перетворювальної техніки вже в рамках 
новоствореного наукового Відділу транзисторних 
перетворювачів начолізЛО.І.Драбовичем (відділ № 
15) також значною мірою був пов’язаний з кос
мічною тематикою. Розробляється СЕЖ для при
строю "Исгіаритель-80", за допомогою якого на 
борту орбітальної станції "Салют-6" в період 1979- 
1982 рр. вперше у світі проведено серію експери

ментів (200 зразків) по нанесенню тонкоплівкових 
покриттів у космосі методом електронно-промене
вого випарювання і конденсації речовин у вакуумі, 
а також СЕЖ для апаратури "Універсальний ручний 
інструмент" (УРІ), з яким на станції "Салют-7" 
(1984 р.) вперше у світі і в історії космонавтики 
було проведено у відкритому космосі технологічні 
операції — нагрів, пайку, зварювання, різку та на
пилення.

За плідну роботу по створенню СЕЖ космічно
го призначення керівник відділу № 15 Ю.І.Дра- 
бович та його співробітники М.М.Юрченко, М.С. 
Комаров та К.Ф.Пазєєв були у 1982 році відзначені 
Державною премією України в галузі науки і 
техніки.

У 80-х роках у відділі продовжувались інтен
сивні роботи по розширенню частотного діапазону 
транзисторних перетворювачів. Завдяки повній ке
рованості транзисторів саме на їхній основі будува
лись і будуються сучасні перетворювачі електро
енергії з високою проміжною частотою, що дозво
ляє не тільки значно поліпшити їхні масогабаритні 
показники, але й забезпечує високу швидкодію в 
управлінні вихідними вольтамперними характе
ристиками СЕЖ. Виходячи з цього, у науковому 
плані роботи відділу № 15 орієнтувалися на покра
щення динамічних характеристик транзисторних 
перетворювачів, мінімізацію сумарної потужності 
розсіювання у транзисторних ключах, а також на 
розробку способів зменшення комутаційних втрат 
у них за рахунок організації оптимальної форми 
сигналів управління та оптимальної динамічної 
траєкторії переключення транзисторів [12, 36]. Це 
дозволило досягти потрібних частот перетворення 
ЕЕ у СЕЖ в межах 10—1000 кГц. Певним підсум
ком цих робіт була докторська дисертація [66] М.М. 
Юрченка (1991 р.), який після смерті Ю.ЕДра
бовича у 1990 р. очолив відділ № 15. У тому ж 1991 
році захистив докторську дисертацію І.О.Кришта- 
фович, який досліджував особливості побудови 
систем високовольтного електроживлення [15].

Останнє десятиріччя характеризується якіс
ним зрушенням у принципах конструювання тран
зисторних перетворювачів, пов’язаним, зокрема, з 
побудовою перетворювальних каскадів у вигляді 
багатокоміркових конструкцій.

Теорія і практичний досвід показали, що пара
лельне вмикання великого числа напівпровід
никових елементів при створенні силових високо
частотних транзисторних модулів призводить до 
суттєвих нерівномірності розподілення струмів 
між елементами у комутаційних режимах за раху
нок несиметрії реальних конструкцій та паразит
них індуктивностей монтажу і збільшення еквіва
лентної індуктивності усього модуля. Це все, у свою 
чергу, призводить до зростання перенапруги, що 
вимагає сповільнення процесів перемикання.

Альтернативою традиційним конструкціям 
транзисторних модулів, що використовувались у 
перетворювальній техніці, є конструкція модулів на
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основі паралельного з’єднання комірок [65, 67]. 
Кожна комірка має у своєму складі різнотипні еле
менти: транзистор, діод, конденсатор або набір кон
денсаторів та запобіжники. При побудові модулів 
на основі паралельної роботи комірок тієї чи іншої 
конфігурації розкид струмів транзисторів та діодів 
на інтервалі вмикання та вимикання незначний. 
Важливою задачею, яка вирішується, є зниження 
комутаційних перенапруг на транзисторах при 
великій швидкості їхнього перемикання та неза
лежність від індуктивностей з’єднувальних про
відників або шин між комірками та загальними 
з’єднувальними провідниками.

В Інституті електродинаміки НАН України 
розроблено такі силові модулі на струми 100—500 
А на основі комірок, а їхня конструкція запатенто
вана [31]. Ця альтернативна конструкція модуля 
дозволяє вирішити декілька задач. По-перше, 
побудова модуля на основі паралельного з’єднання 
комірок за рахунок їхнього оригінального конст
руктивного рішення дозволяє зменшити кому
таційні перенапруги на транзисторних структурах. 
По-друге, у комірковій конструкції можливе 
підвищення ймовірності безперебійної роботи мо
дуля завдяки можливості введення резервних 
комірок. Надійність модуля підвищується не тільки 
завдяки підвищенню кратності резервування, але й 
внаслідок збільшення загальної кількості комірок 
при постійній кратності резервування. По-третє, 
коміркова конструкція модуля поліпшує енер
гетичні показ-ники. При одному і тому ж 
номінальному розрахунковому струмі модуля 
можливо збільшити кількість комірок й зменшити 
струми через кожний елемент комірки, що змен
шує втрати потужності на елементах в цілому.

В перспективі робіт відділу № 15 передбача
ється розробка теорії системного аналізу джерел 
електроживлення з урахуванням електричної ме
режі, активного або пасивного коректора коефіці
єнта потужності перетворювачів і навантаження, 
подальша розробка методів підвищення надійності, 
поліпшення експлуатаційних характеристик, зни
ження собівартості розробки транзисторних СЕЖ.

Слід зазначити, що у 1992 р. у зв’язку з розши
ренням фронту робіт над транзисторними перетво
рювачами та зростанням наукового рівня співро
бітників відділу N9 15 на базі однієї з лабораторій 
було створено новий відділ — транзисторних ім
пульсних регуляторів під керівництвом М.С.Кома- 
рова, який захистив докторську дисертацію у 1991 
році [14].

Відділ було створено на базі однойменної лабо
раторії, тематика якої до цього часу сформувалася 
й охоплювала задачі аналізу електромагнітних про
цесів транзисторних перетворювачів з високочас
тотною імпульсною модуляцією, розвитку теорії 
процесів перемикання в ланцюгах з напівпровід
никовими приладами, дослідження динаміки і ста
лості систем з імпульсним регулюванням і ство
рення нових типів напівпровідникових перетворю

вачів параметрів електроенергії. У лабораторії, а по
тім, і у відділі створені мережеві джерела електро
живлення з безтраисформаторним входом, слід
куючі інвертори з синусоїдальною формою вихід
ної напруги, багатофазні імпульсні регулятори 
постійної напруги, що знайшли практичне засто
сування в різних галузях промисловості, переважно 
оборонного комплексу. Отримані результати в ла
бораторії, а потім і у відділі, були узагальнені в 
кандидатських дисертаціях Мартинова В.В., Ершо- 
вої І.І., Кравченко В.В.

Ще у 1984 р. в лабораторії транзисторних ім
пульсних регуляторів спільно зі згадуваною вище 
лабораторією електромагнітної сумісності відділу 
№ 2, очолюваною канд.техн.наук ГА.Москален- 
ком, були розпочаті роботи по створенню випрям
лячів з корекцією коефіцінта потужності. Ця спів
праця, що продовжувалася більше 15 років, вияви
лася вельми плідною і привела до розвитку теорії 
керованих випрямлячів з корекцією коефіцінта по
тужності та створенню широкого спектра прист
роїв, що забезпечують поліпшення електромаг
нітної сумісності в загальнопромислових мережах 
[50]. Плідна співпраця в розвитку теорії керованих 
випрямлячів, знайшла відображення в кандидат
ських дисертаціях Козлова А.В., Козлова Ю.В.

Розпад СРСР і подальша економічна криза слу
гували поштовхом до пошуку нових галузей прак
тичного використання накопиченого науково-тех
нічного потенціалу, і з 1998 р. в рамках міжнарод
них проектів У країнського науково-технологічного 
центра у відділі розпочато роботи по створенню 
пристроїв електроживлення енергоємного елек- 
тротехнологічного обладнання, такого як електрон
но-променеві, вакуумні іонно-плазмові і повітря
но-плазмові установки. Ці роботи знайшли своє 
відображення і у тематиці наукових досліджень, що 
зажадала поглиблених спостережень за взаємодією 
пристроїв силової електроніки з технологічними 
навантаженнями. Внаслідок наукових робіт були 
створені нові пристрої електроживлення вакуум
них дугових випарників, ланцюгів осадження, маг
нітних систем відхилення, потужних повітряних 
плазмотронів, застосовані в технологічному облад
нанні компаній та організацій США і Росії.

Розширення області практичного застосуван
ня і кола зацікавлених технологічних організацій 
визначили необхідність укрупнення колективу, 
зайнятого розробкою цієї тематики, і в 2006 р. на 
базі відділів транзисторних імпульсних регуляторів 
і перетворення змінної напруги був створений від
діл регулювання параметрів електроенергії, який 
очолив канд.техн.наук В.В.Мартинов. Перспек
тивні напрямки наукових досліджень відділу: роз
робка узагальнюючих положень регулювання (ста
білізації) параметрів електроенергії; розробка прин
ципів побудови джерел електроживлення на базі 
напівпровідникових перетворювачів з високочас
тотною імпульсною модуляцією для потужного 
електротехнологічного обладнання; дослідження
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стаціонарних та перехідних режимів в напівпро
відникових перетворювачах при їхній роботі на 
електронно-променеве, іонно-плазмове, плазмове, 
дугове та інше навантаження, з метою покращення 
якості технологічних процесів; дослідження та роз
робка спеціалізованих джерел живлення та їх сис
тем керування.

Паралельно роботі над транзисторними СЕЖ 
в інституті з початку 60-х розгортались також дос
лідження тиристорних перетворювачів для СЕЖ. 
При цьому за цільову функцію при огітимізації 
перетворювачів було обрано якість вихідної енергії, 
а саме, ступінь наближення форми вихідної на
пруги до синусоїдальної. Перша фундаментальна 
робота, присвячена способам покращення якості 
напруги автономних інверторів, датується 1972 р. 
[39]. В ній представлено основні положення ство
рення інверторів модуляційного типу — з амплітуд
но-імпульсною та широтно-імпульсною модуляці
єю, які забезпечують на виході СЕЖ квазісину- 
соїдальну напругу. На цій основі було створено чис
ленні СЕЖ для відповідальних споживачів — радіо
апаратури різного призначення, імітаторів систем 
живлення автономних об’єктів, програмних регу
ляторів, стендів випробування фізичної апаратури 
тощо. Питанням розробки та оптимізації тирис
торних перетворювачів електроенергії були при
свячені докторські дисертації В.Є.Тонкаля (1974 
р.), Е.М.Гречка (1989р.), О.В.Новосельцева (1992 
р.) [11, 26, 38]. Впродовж більш ніж двадцяти років 
Інститут електродинаміки був провідною науковою 
організацією в цьому важливому піднапрямку 
перетворювальної техніки.

На даний час, попри деякі переформування 
підрозділів інституту і незавжди сприятливі зов
нішні обставини, наукові дослідження щодо ство
рення та вдосконалення напівпровідникових пере
творювачів для систем вторинного електроживлен
ня продовжують розвиватись і мають перспективи 
досягнення нових вагомих результатів як науково
го, так і практичного планів.

Напівпровідникові перетворювачі частоти 
для регульованого електроприводу. Приблизно з 
середини 60-х років під керівництвом О.М.Міляха 
у відділі № 1 були розпочаті дослідження класу 
перетворювачів частоти з безпосереднім зв’язком 
(коли фази навантаження з’єднуються з фазами 
мережі живлення безпосередньо за допомогою 
ключів двосторонньої провідності). Зокрема, Кар- 
ташов Р.П. розробив теорію безпосередніх перетво
рювачів частоти з однократною модуляцією (БПЧ 
з ОМ), яка базується на принципах однополосної 
модуляції [21]. Розвиток цих ідей знайшов відобра
ження в працях В.С.Федія, Е.М.Чехега, Б.Є.П’яних.

У 70-х роках в Інституті електродинаміки 
склався колектив науковців під керівництвом 
Е.М.Чехега, який почав досліджувати транзисторні 
БПЧ. Були розроблені різноманітні оригінальні 
силові схеми і системи керування БПЧ з ОМ, БПЧ 
з двократною модуляцією, зі спостереженням за

струмом і напругою, з комбінованим керуванням 
на базі тиристорів та біполярних силових транзис
торів. Розроблені перетворювачі були орієнтовані, в 
основному, на застосування в частотно-регульова- 
ному асинхронному електроприводі. Результати 
досліджень викладені в численних публікаціях у 
журналах "Технічна електродинаміка", "Электриче
ство", "Электротехника", закордонних виданнях, 
матеріалах конференцій, в тому числі міжнарод
них, авторських свідоцтвах на винаходи та в двох 
монографіях [13], [44].

Протягом розглянутого періоду досліджень 
БПЧ були також відомі в технічній літературі як 
"циклоконвертори з примусовою комутацією" чи 
"необмежені перетворювачі частоти", але в останні 
роки, завдяки їх топології, найбільш розповсюдже
ною стала назва "матричний перетворювач" (МП). 
Значна увага до досліджень МП обумовлювалася 
тим, що вони можуть конкурувати з іншими відо
мими структурами перетворювачів частоти і ма
ють ряд переваг над останніми внаслідок того, що 
вони: є одноступеневими перетворювачами; потре
бують мінімум пасивних реактивних компонентів 
(завдяки відсутності ланки постійного струму і гар
монік низького порядку); забезпечують двосто
ронній потік енергії та 4-квадрантний* режим ро
боти; відрізняються високою питомою потужніс
тю (у 2—5 разів вищою, ніж у відомих топологій); 
мають високу швидкодію.

Сучасні досягнення в розвитку силових напів
провідникових приладів і силової електроніки вза
галі (швидкі та дешеві повністю керовані ключові 
прилади у модульній інтегральній формі, цифрові 
сигнальні процесори DSP та мікрокомп’ютерна 
технологія для керування у реальному часі) зроби
ли можливим перехід на більш високий рівень роз
витку перетворювальної техніки, розробку нових 
методів керування МП, які були неможливі де
кілька років тому.

Нова генерація матричних перетворювачів 
змінного струму і керованих за допомогою мат
ричних перетворювачів електричних та електроме
ханічних систем забезпечує істотне покращення 
характеристик перетворення енергії: динамічних і 
масогабаритних показників, рівня електромагніт
ної сумісності тощо.

За останні роки колективом відділу №1 
Інституту електродинаміки в дослідженні МП були 
отримані вагомі наукові та практичні результати, 
які зайняли помітне місце серед результатів, отри
маних закордонними науковими школами з до
сліджень цього класу перетворювачів.

В першу чергу це стосується вирішення проб
леми безпечної комутації змінного струму клю
чами двосторонньої провідності МП, яка полягає в 
необхідності забезпечення постійного шляху для 
протікання струму навантаження та, в той же час, 
вилучення можливостей для протікання струму ко
роткого замикання через ключі при їхньому пе
ремиканні.
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В 2000 р. співробітники відділу № 1 Е.М.Чехет, 
В.М.Михальський та В.М.Соболєв вперше в світі 
для комутації струму ключами МП з векторною 
широтно-імгіульсиою модуляцією запропонували 
стратегію, яка гарантує безпечну комутацію навіть 
при дуже значних спотвореннях кривих напруги 
мережі живлення та довільних спотвореннях кри
вих струму навантаження [46].

Нова стратегія комутації не потребує визна
чення полярності струму навантаження та вимі
рювання співвідношення поточних значень вхідної 
напруги і обмежується тільки визначенням поточ
ної полярності вхідних фазних напруг зі значними 
властивостями грубості до цього визначення. До
сягаться цей результат за рахунок організації тако
го чергування стаціонарних векторів на циклі век
торної широтно-імпульсно модуляції, яке повніс
тю виключає перемикання між ключами, під’єд
наними до фаз мережі з близькими значеннями 
поточних напруг. В подальших розробках відділу 
розглянута стратегія комутації була адаптована для 
систем керування з глибоким регулюванням вхід
ного коефіцієнта потужності МП (при цьому вихід
на напруга формується з використанням вхідних 
лінійних напруг, які на поточному інтервалі часу не 
є максимальними за миттєвими значеннями).

За період 2002—2005 рр. на нову стратегію ко
мутації струму отримано патенти України, США, 
Великобританії та Російської Федерації [41, 42, 45, 
70, 71].

Для керування МП запропонована нова век
торна широтно-імпульсна модуляція, в основі якої 
лежить обрахування тривалостей інтервалів засто
сування стаціонарних векторів на циклі ВШІМ, 
обумовлене результатами стеження за положенням 
просторового вектора вхідної напруги. Такий підхід 
дозволив забезпечити лінійне навантаження ме
режі живлення, високоточне відпрацювання зада
ного вектора вихідної напруги при зміні вхідної 
напруги і несиметрії системи живлення.

Розроблено нові алгоритми для асинхронних 
двигунів з векторним керуванням і машини под
війного живлення. Окремо була розглянута задача 
відпрацювання заданих траєкторій змін швидкості 
та потокозчеплення асинхронного двигуна (АД) в 
умовах дії постійного невідомого моменту наванта
ження при додаткових вимогах надання нових яко
стей замкненій електромеханічній системі, а саме: 
глобальне експоненційне асимптотичне відпрацю
вання траєкторій швидкості та потоку; асимпто
тичну декомпозицію підсистем швидкості і потоку; 
асимптотичну лінеаризацію підсистеми швидкос
ті; грубість у відношенні варіацій параметрів АД 
(особливо опору роторного кола).

Вирішено задачу відпрацювання моменту та 
стабілізації на рівні одиниці коефіцієнта потуж
ності статорної ланки машини подвійного живлен
ня (МПЖ) [43, 69].

Результати цих робіт знайшли відображення в 
кандидатській дисертації наукового співробітника

відділу № 1 ІА.Шаповала. На відміну від існуючих 
рішень, реалізовано принцип орієнтації за полем 
статора, використовуючи систему координат, орі
єнтовану за вектором напруги мережі живлення, 
яка може бути визначена з будь-якою точністю і не 
залежить від параметрів асинхронного двигуна. 
Алгоритм керування базується тільки на вимірю
ванні швидкості/положення і струмів ротора.

Основні результати досліджень застосовують
ся в наступних галузях:

— відновлювані джерела енергії, особливо 
асинхронна машина з подвійним живленням для 
вітрогенераторів. Застосування МП, який живить 
роторну обмотку, дозволяє зменшити у 2 рази по
трібну потужність перетворювача в порівнянні з тра
диційною конфігурацією "виирямляч-інвертор", бо 
асинхронна машина може працювати як на вище- 
сипхронній, так і на нижчесинхронній швидкості, 
включаючи також режим синхронної швидкості;

— системи стабільної частоти при змінній 
швидкості вала, які мають розміри, вагу і об’єм 
менші, ніж у традиційному варіанті;

— електроприводи, які характеризуються важ
кими умовами роботи, де динамічний режим 
функціонування є домінантним, тому що МП за
безпечують 4-квадрантну роботу машини та високу 
швидкодію.

Зауважимо, що основні результати робіт з 
електроприводу змінного струму отримані в тісній 
співпраці з вченими кафедри електроприводу та 
автоматизації промислових установок НТУУ "КПГ.

З кінця 70-х років у відділі N2 8 інституту під 
керівництвом І.В.Волкова і В.М.Ісакова почина
ються дослідження в галузі розробки електро
приводів зі стабілізацією струму в силових ланцю
гах, які дозволяють реалізувати нові електроме
ханічні характеристики. Наприклад, стабілізація 
струму якірної обмотки двигуна постійного струму 
або ротора двигуна змінного струму надає електро
приводам властивості джерела моменту в розімк- 
неній системі [10], що необхідно при роботі бага
тьох промислових механізмів.

Особлива увага на першому етапі була приді
лена дослідженням електроприводів змінного стру
му з індуктивно-ємнісними перетворювачами в 
силових ланцюгах. Роботи, проведені в цьому нап
рямку, дали змогу запропонувати ряд нових схем
них рішень електроприводів технологічних машин, 
електромеханічні і функціональні характеристики 
яких раніше досягалися більш складними тех
нічними засобами. Результати цих досліджень ви
кладені в численних публікаціях у журналі 
"Технічна електродинаміка", матеріалах конфе
ренцій, в тому числі міжнародних, та монографії 
[9,33]. Новизна цих схемних рішень підтверджена 
більш як 20 авторськими свідоцтвами і патентами 
України.

Серед найбільш ефективних розробок на базі 
цих рішень слід зазначити: пристрої повільного 
пуску для кантувачів на Алчевському металур-
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гійному комбінаті; електроприводи слідкуючих 
лебідок ЛЕСА-1 для спуско-підйомних пристроїв 
морського базування; електропривод лінії відпалю
вання кольорових металів на заводі ОКМ м. Кіров, 
Росія.

Ідея стабілізації струму була також використа
на при розробці частотно-керованих електропри
водів на базі автономного інвертора струму і на базі 
автономного інвертора напруги. Розроблено мето
дики розрахунку силових частин, струмових на
вантажень і електромагнітних процесів в цих елек
троприводах. Проведено оптимізацію параметрів 
систем управління, моделювання і розробка засобів 
захисту, що дозволило забезпечити високі енер
гетичні показники та надійність. На основі цих 
рішень виконана розробка ряду регульованих елек
троприводів з струмово-частотним управлінням 
типів ЕУАТ, ЕУАТ-1М і ЕРТ потужністю 0 , 2 5 7 , 5  
кВт, серійне виробництво яких було налагоджено 
на НВО ЕТАЛ (м. Олександрія).

Розроблені електроприводи мають ряд пози
тивних властивостей: простота системи управлін
ня і захисту, надійність, висока жорсткість ме
ханічних характеристик, простота експлуатації і 
обслуговування, ремонтопридатність. Стабілізація 
амплітуди струму статора дозволяє простими засо
бами отримати специфічні електромеханічні ха
рактеристики в розімкненій системі та успішно за
стосувати їх в системах автоматичного регулюван
ня багатьох технологічних установок, в яких раніше 
використовувались недосконалі регулюючі прист
рої, що не забезпечують сучасних вимог щодо 
енергоефективності, а також не дають змоги реа
лізувати нові технологічні системи. За останні 15 
років впроваджено майже 200 електроприводів по 
системі джерело струму — двигун.

Роботи, проведені в останні роки, були націлені 
на розробку АЕК на основі частотно-регульованих 
електроприводів змінного струму для застосування 
в найбільш поширених технологічних системах. 
Найбільш показовими, з точки зору енерго-та ре
сурсозбереження, є технологічні системи в енерге
тичній галузі і переробній промисловості. Спеціа
лісти відділу виконали ряд високоефективних 
впроваджень результатів досліджень, зокрема авто
матизованих систем та комплексів: хімічної підго
товки води на Київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, Черкась
кій ТЕС та іи.; подачі палива в котлоагрегати на 
Білоцерківський та Новоукраїнський КХП, Кіро
воград олія, Полтавський і Мелітопольський МЕЗ 
та ін.; транспортування і подачі відходів вироб
ництва в системи підготовки паливо-повітряних 
сумішей для котлоагрегатів на підприємствах пере
робної промисловості; дозування сипучих компо
нентів в лініях по виробництву комбікормів; безпе
рервної поточної технології виробництва комбі
кормів на Київському, Попельнянському, Теле- 
шівському заводах та ін.

У 1977 році в інституті починаються роботи по 
створенню напівпровідникових перетворювачів

для тягового електроприводу, дослідження систем 
енергозабезпечення, методів та засобів управління 
для електротранспорту з автономними джерелами 
живлення. У відділі № 2 створюється лабораторія 
електромобілів, головний напрямок досліджень і 
розробок якої — силові імпульсні напівпровідни
кові перетворювачі і системи керування, включа
ючи і мікропроцесорні, для реалізації складних ал
горитмів керування режимами споживання елек
тричної енергії та руху автономних транспортних 
засобів — вантажних і пасажирських електромо
білів з різними типами хімічних джерел струму. 
Розробки охоплюють різноманітні тягові приводи 
з напругою акумуляторної батареї від 50 до 200 В 
при потужностях тягових двигунів від 3 до 40 кВт.

В процесі теоретичних досліджень були роз
роблені важливі положення подальшого розвитку 
концепції побудови систем електроживлення елек
тромобілів, раціональної організації процесів енер- 
гообміну в них і створення на цій основі нових на
уково обгрунтованих методів, засобів та алгоритмів 
керування тяговими і допоміжними перетворюва
чами, що в результаті дозволило підвищити енер
гетичну і експлуатаційну ефективність автономних 
електротранспортних засобів.

Основні теоретичні досягнення полягають у 
наступному:

— отримано нові аналітичні залежності для 
ККД компонентів і систем електроживлення аку
муляторного транспорту, що дозволяють визначи
ти конкретні діапазони зміни частоти комутації, 
коефіцієнта заповнення імпульсного циклу і стру
му навантаження, дотримання яких забезпечує 
найбільш енергетично раціональні режими робо
ти тягового і допоміжного бортового електрооблад
нання;

— сформульовано та обгрунтовано головні по
ложення нового методу "забезпечення гарантованої 
ефективності" систем тягового електроустаткуван
ня автономного електротранспорту за статични
ми константами їхніх складових компонентів;

— вперше виконано систематизовані узагаль
нюючі аналітичні й експериментальні дослідження 
балансу витрат і споживання енергії в тяговому та 
рекуперативному режимах роботи електромобілів, 
на основі яких визначені чисельні значення скла
дових енергії, що витрачається і споживається бор
товим джерелом у циклічному і довільному русі;

— обрунтовано новий спосіб повнофункціо
нального двозонного управління перетворювачами 
в тягових приводах з позитивним зворотним зв’яз
ком по швидкості, що істотно спрощує загальну 
алгоритмічну задачу та апаратні засоби реалізації;

— досліджено режимно-функціональні особ
ливості роботи тягових і допоміжних бортових пе
ретворювачів автономного електротранспорту та 
розроблено спеціалізовані ефективні алгоритми 
управління ними, що дозволяє поліпшити дина
мічні показники транспортних засобів.

Результати цих робот було представлено у двох

/SSN 0204-3599& Техн. електродинаміка. 2007. № З 19



докторських дисертаціях та опубліковано у фахо
вих журналах [27—30, 37, 56—58].

Для реалізації теоретичних розробок необхід
ним було створення нових силових перетворюю
чих засобів та систем управління на сучасній еле
ментній базі. Замість тиристорних та транзистор
них (на біполярних транзисторах) перетворювачів, 
аналогових і цифрових (на базі цифрових мікро
схем) систем управління були розроблені імпульс
ні перетворювачі на інтелектуальних модулях ЮВТ 
та мікропроцесорні системи управління.

Лабораторія, якою керує докт. техн. наук Пав
лов В.Б., тривалий час співпрацювала з Волзьким 
автозаводом (м. Тол’ятті, Росія) і виконала розроб
ки нових тягових транзисторних перетворювачів з 
МПСУ, які були випробувані на експеримен
тальних електромобілях ВАЗ-2802 та ВАЗ-2702. У 
1996—2004 р. були продовжені спільні роботи з 
конвертації автомобіля "Таврія", що випускається 
Запорізьким автомобільним заводом, на електро
мобіль. Тут був встановлений електропривод, роз
роблений лабораторією.

Також були проведені роботи з розробки й удо
сконалення ряду електротранспортних засобів різ
ного функціонального призначення — гібридний 
електромобіль та електроцикл із підвищеною ма
невреністю, електрокари, електровізки, електрого- 
лівиик (електробуксирувальник) для спортивного 
застосування і т.н.

У 1998 році був створений електроцикл на базі 
вантажного мотоцикла ДНІПРО-ЗОО, що виробля
ється Київським мотоциклетним заводом. Ця роз
робка не має аналогів у Європі та Америці. В даний 
час два електроцикла передано в експлуатацію до 
ботанічного саду НАН України.

Розвиток теорії перетворення параметрів 
електроенергії для інтенсифікації електротехноло- 
гічних процесів. Однією з передумов розвитку те
орії і розробки електромагнітних та напівпровід
никових засобів перетворення параметрів електро
енергії є можливість створювати в різних середо
вищах регульовану просторову густину електро
енергії, достатню для виникнення електрофізич
них процесів, які можуть використовуватись в про
мисловості та побуті. Реалізація корисних техно
логій і процесів базується на використанні енергії 
електричного струму або електромагнітного поля 
та перетворенні її в інші види енергії (теплову, ме
ханічну, світлову тощо). Переваги використання 
електричної енергії при реалізації технологій 
відомі, це — швидкодіюче регулювання її пара
метрів, можливість створення значних імпульсних 
потужностей і густини електромагнітної енергії в 
макро-, мікро- і нанооб’ємах різних середовищ з 
дозуванням тривалості та інтенсивності впливу на 
об’єкт. Це викликало швидкий розвиток імпульс
ної електротехніки, де використовуються досить 
тривале накопичення електричної енергії при до
пустимій для електромережі потужності, а потім 
швидке передавання накопиченої енергії в наван

таження для реалізації в ньому імпульсних техно
логічних процесів. Ефективність електротехноло- 
гій і реалізуючого їх обладнання залежить від ро
зуміння як електрофізичних процесів взаємодії не
стаціонарних електричних полів та струмів з неод
норідними середовищами, так і проблем реалізації 
в технологічному навантаженні необхідних елек
тричних параметрів.

Інститут електродинаміки НАН України завж
ди займав чільні наукові позиції в напрямку пере
творення і стабілізації параметрів електроенергії з 
використанням електромагнітних та напівпровід
никових перетворювачів для реалізації різних тех
нологічних процесів. Одними із перших успішних 
науково-дослідних робіт в цьому напрямку були 
розробки на початку 60-х років минулого століття 
безконтактних електромагнітних та напівпровід
никових систем електроживлення для електротех- 
нологічних процесів в гальванотехніці та зварю
ванні алюмінієвих сплавів електродом, який не 
розплавлявся [19, 23, 32]. Використання асимет
ричного імпульсного струму з постійною і змінною 
полярностями дозволило підвищити ефективність 
таких електротехнологій та вирішити задачу авто
матизації їхніх режимів. Перші в інституті тирис
торні перетворювачі параметрів електроенергії для 
живлення гальванічних ванн різнололярним стру
мом величиною до 1000 А і частотою 100 Гц було 
впроваджено в гальваноцехах видавництва "Радян
ська Україна" (м. Київ) і Каменецьк-Уральському 
металургійному заводі.

Новий імпульс в дослідженні різних аспектів 
вирішення проблеми інтенсифікації електротехно- 
логічних процесів виник в 70—80-х роках при роз
робці систем електроживлення потужних неси
метричних і в більшості нелінійних технологічних 
навантажень, зокрема установок індукційного та 
електрошлакового переплаву, магнітогідродина
мічних насосів для позапічної обробки та дозовано
го електромагнітного розливання металевих роз
плавів [6, 32, 48]. При великій конструктивній 
різноманітності магнітогідродинамічних устано
вок для них була характерна наявність двох або 
більше електромагнітних однофазних систем з не
залежними перетворювачами параметрів електро
енергії. Перша з них — це індуктор для наведення 
струму в каналах установки, як в канальних печах. 
Друга — це потужний електромагніт для створення 
магнітних потоків в активних зонах установки. Вза
ємодія електромагнітних полів цих систем і при
зводила до електромагнітного підігріву, перемішу
вання або розливу металевих розплавів в активних 
зонах магнітогідродинамічних установок. Тому до
слідження електрофізичних процесів були основою 
всіх принципових рішень в розробках електро
магнітних і напівпровідникового засобів перетво
рення параметрів електроенергії та управління 
електричними і технологічними режимами.

В 80—90-х роках були ініційовані роботи по 
дослідженню проблем інтенсифікації процесів
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електроіскрового диспергування струмопровідних 
матеріалів у рідинах і но розробці принципів побу
дови та стабілізації параметрів систем електро
іскрового диспергування шару струмопровідних 
матеріалів для отримання мікро- та нанопорошків 
металів та композитів [1, 5, 62]. Відоме на той час 
обладнання можна було використовувати для отри
мання невеликої кількості іскроерозійного порош
ку, щоб досліджувати його структуру і властивості, 
але воно було не в змозі забезпечити високопродук
тивне іскроерозійне диспергування різних сплавів. 
В той же час було показано, що використання іск
рової ерозії струмопровідних контактів між елект
родами /гранулами можна використати для роз
робки універсальних технологічних установок для 
отримання частинок розмірами від декількох нм до 
>100 мкм. Таким чином можна диспергувати всі 
струмопровідні матеріали: чисті метали, тугоплавкі 
сплави і навіть складні композити, в яких можуть 
міститися металеві компоненти і неметалеві вклю
чення із різко відмінними температурами плавлен
ня. Дослідження електроіскрової технології пока
зали її переваги перед іншими технологіями: елек- 
тровибуху провідників, електронно-променевого 
випаровування-конденсації, лазерної обробки, 
електрохімічного осадження, ультразвукового по
дрібнення та газотермічного розпилення. Головні 
переваги полягають у можливості отримувати на- 
но- та мікрочастинки із матеріалів, компоненти 
яких можуть мати різко відмінні температури 
плавлення та інші фізичні властивості (зокрема, 
бути легко- і найбільш тугоплавкими, надтверди
ми, крихкими і пластичними) [40,47]. Спрощуєть
ся проблема однорідного перемішування компо
нент на наноструктурному рівні і виникає мож
ливість отримувати матеріали з унікальними 
структурами та експлуатаційними властивостями. 
Крім цього технологія отримання іскрових по
рошків може бути безвідходною, малостадійною та 
замкненою [5]. Головною проблемою, яку треба бу
ло вирішити, — це суттєво (в 10—100 разів) підви
щити продуктивність електротехнічного обладнан
ня, яке використовують.

Для генерації іскрової ерозії формують корот
кочасні електророзрядні імпульси з необхідною на
пругою і струмом [62], протікання яких в зонах 
струмопровідних контактів викликає швидке 
виділення значної енергії і зростання температури, 
що призводить до утворення мікроплазмових ка
налів (іскрінь) з малими діаметрами. В іскріннях 
виникають короткочасні надвисокі температури та 
тиск, але середня температура робочої рідини 
залишається низькою (нижчою за її температуру 
кипіння), тому не потрібно тиглів і не існує обме
жень, що накладаються температурами плавлення. 
Висока швидкість охолодження дозволяє отриму
вати аморфні та нанокристалічні частинки — вже 
отримано широкий ряд порошкових матеріалів: 
аморфних і нанокристалічних композитів, коло
їдних суспензій, феромагнітних рідин, тугоплав

ких дисперснозміцнених сплавів, електрохімічно- 
активних матеріалів, обмінно-зв’язаних постійних 
магнітів, сплавів з пам’яттю форми, аморфних 
магнітних покритів та частинок з великим магніто
стрикційним ефектом для використання в силовій 
техніці при високих частотах [40, 47, 72, 74].

Дослідження Інституту електродинаміки НАН 
України показали, що між електричними і техно
логічними параметрами таких установок є взаємні 
залежності, які вимагають введення додаткової 
стабілізації режимів генераторів для забезпечення 
ефективної їх роботи в безперервних технологіях 
[1, 2, 5, 62]. Розміри іскроерозійних порошків, роз
поділ густини розрядного електричного струму в 
шарі гранул, методи інтенсифікації осадження суб
мікронних та нанорозмірних іскроерозійних час
тинок у рідині, наносгруктура і властивості порош
ків залежать також від стабільності режимів іск
рового диспергування металевих гранул. Аналіз 
розподілу електричних, теплових, гідродинаміч
них та газодинамічних процесів в гетерогенних се
редовищах є складною проблемою, для вирішення 
якої необхідно було розробити спеціалізовані фі
зичні та математичні моделі для аналізу таких про
цесів [2, 68]. Вирішувались також проблеми роз
робки методів і обладнання для реалізації техно
логій знезараження та очистки промислових вод
них стоків [63], інтенсифікації осадження неодно
рідним електричним полем субмікронних части
нок [3] та розробки спеціалізованого електрооблад
нання для реалізації необхідних електротехно- 
логічних режимів [1, 3, 5, 62, 63, 73]. Такі підходи, 
методи та обладнання забезпечили створення без
перервних високопродуктивних технологій (1—10 
кг/год. іскроерозійного мікро- та нанопорошку) 
при питомих енергозатратах (2—20 кВт-^год./кг).

В Україні тривалий час було відсутнє вироб
ництво конкурентоспроможної кабельно-провід
никової продукції, тоді як потреба в ній була і є дуже 
великою. Криза зросла після розпаду Радянського 
Союзу — розробники високовольтних кабелів зали
шились в Росії, а більшість кабельних ліній України 
вичерпали ресурс, мали великі втрати електроенер
гії, низькі експлуатаційні показники, використову
вали застарілі конструкції кабелів з паперово-мас
ляною ізоляцією, яка забруднювала довкілля.

Світові тенденції вирішення таких проблем по
лягали у створенні стійких до кризових ситуацій 
високовольтних кабельних ліній в енергонасиче- 
них місцевостях та повітряних ліній електропере- 
давання зі самоутримними ізольованими прово
дами у віддалених регіонах. В 1993 р. в цьому на
прямку розпочали спільні дослідження Інститут 
електродинаміки НАН України та завод "Півден- 
кабель". Першим результатом стала розробка віт
чизняної технології виготовлення кабелів із сила- 
нольно зшитою поліетиленовою ізоляцією на нап
ругу до 1 кВ. Експериментальні партії кабелю (за
гальною довжиною 6 км) на клас нагрівостійкості 
90°С (а не 70°С, як раніше) були поставлені в 1996
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р. у Харківські міські мережі і експлуатуються до 
цього часу без жодної відмови.

Подальша розробка технології виробництва 
кабелів на 10 кВ показала можливість: суттєвого 
підвищення надійності, безпеки, термостійкості і 
струмових навантажень; значного зменшення ді
електричної проникності, тангенса куга діелек
тричних втрат, ємності кабелю, його зовнішнього 
діаметра, ваги, радіуса вигинання та витрати на 
прокладання; спрощення технології прокладання 
при гострих кутах відхилення, будь-яких перепадах 
висоти траси та низьких температурах (до -20°С 
без підігріву); зменшення енергоємності вироб
ництва в 3—4 рази та виключення споживання газу. 
Тому головною метою стала розробка та впровад
ження в серійне виробництво вітчизняної високо
вольтної кабельно-провідникової продукції на на
пругу до 110 кВ з досягненням експлуатаційних 
показників світового рівня.

Для підвищення якості ізоляції та конструкції 
кабелів було вирішено складну проблему розробки 
методів і тривимірних комп’ютерних моделей для 
аналізу електричних і температурних полів в ЗПЕ- 
ізоляції із урахуванням гетерогенних включень, 
форма яких може змінюватись [22, 35, 60, 64]. 
Найбільш руйнівні електрофізичні процеси в ізо
ляції виникають при одночасній дії електричного 
поля та води в зонах біля струмопровідної жили, де 
напруженість поля є найвищою. На основі аналізу 
електрофізичних процесів в приповерхневих зонах 
ЗПЕ-ізоляції було розроблено конструктивні та 
технологічні рішення для зменшення локальних 
перенапруженостей електричного поля та блоку
вання доступу вологи в ізоляцію через жилу.

Результатом вирішення зазначених проблем 
стала розробка вітчизняних технологій та створен
ня на заводі "Південкабель" (м.Харків) двох техно
логічних ліній серійного виготовлення кабелів із 
ЗПЕ-ізоляцією — на 35 кВ та на 110 кВ, експлуа
таційні параметри яких відповідають світовому 
рівню. Слід зауважити, що за даними "Укрзнерго- 
сетьпроект" вартість таких ліній в 2,5—3 рази менша 
вартості ліній з маслянонаповнеиими кабелями.

Зазначимо також, що зараз на Україні аварій
ними є більше 30% повітряних мереж напругою 
0,38—35 кВ, що складає більше 150 тис.км. Падіння 
гілок на неізольовані проводи, їх зхльостування та 
вразливість до ушкоджень при стихійних лихах 
створюють тривалу небезпеку для населення (особ
ливо в сільських та приміських районах). Ці проб
леми вирішуються, якщо в лініях електропередачі 
використовувати самоутримні проводи з ізоляці
єю. Розроблені методи комп’ютерного аналізу про
цесів в ЗПЕ-ізоляції та отриманий досвід органі
зації необхідних науково-технічних заходів забез
печив вирішення проблеми розробки та впровад
ження в серійне виробництво самоутримних ізо
льованих проводів (СІП) на напруги 0,38—35 кВ з 
експлуатаційними показниками на рівні світових. 
Позитивним є й те, що розробка орієнтована на
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використання лише вітчизняних технологій і ма
теріалів.

Таким чином, можна стверджувати, що за ак
тивної участі співробітників інституту здійснено 
переозброєння електротехнічної галузі України в 
напрямку створення стратегічно важливої і еконо
мічно ефективної вітчизняної високовольтної си
лової кабельно-провідникової продукції та ліквідо
вано залежність України від її імпортних поставок.

Тематика по перетворенню джерел напруги в 
джерела струму в 60-і роки стає в інституті одним з 
основних напрямків досліджень в області перетво
рення параметрів електроенергії. Почата Б.Є.Куби- 
гииним і О.М. Міляхом, вона отримала істотний 
розвиток та логічне завершення створенням теорії 
й методів оптимального проектування систем 
незмінного (стабілізованого) струму працями І.В. 
Волкова та його учнів у відділі № 8 (С.І.Закрев- 
ський, В.М.Ісаков, В.М.Губаревич, В.П.Кабан, О.П. 
Плугатар та ін.)

У світовій практиці загальноприйнятим є ви
робництво, розподіл та споживання електроенергії 
на основі систем незмінної напруги (тобто систем, 
в яких напруга на виході генераторів, ліній електро
передачі, у споживачів не залежить, з певними 
технічними допусками, від опору навантаження). 
Тим часом, дуже цікаві та принципово нові мож
ливості відкриваються при використанні іншої 
системи — системи незмінного струму, дуальної 
щодо першої, в якій струм навантаження не зале
жить від величини її опору. На перспективи такої 
системи вказували ще відомі електротехніки Поль 
Бушеро та Карл Штейнметц. Вони ж запропону
вали перші пристрої для її здійснення. Проте 
дослідження в цьому напрямку почали прогресив
но розвиватися лише завдяки новим ідеям вчених 
ІЕД у відділі № 8 під керівництвом І.В. Волкова, а 
потім також у ряді інших наукових колективів. До
сягнуті успіхи обумовлені, по-перше, стимулюван
ням з боку нових галузей електротехніки, що бурх
ливо розвивались (електротехнології, силової 
електроніки, імпульсної енергетики, електротер
мії, лазерної техніки), де системи незмінного стру
му знаходять ефективне застосування; по-друге, 
успіхами в створенні досконаліших електротех
нічних матеріалів, нерпі за все магнітних і діелек
тричних; по-третє, більш серйозним та поглибле
ним підходом до розвитку теорії пристроїв, що вхо
дять в систему незмінного струму, створенням ме
тодів їх оптимального проектування та розробкою 
численних варіантів схемних рішень.

Найдосконалішими пристроями, що дозволя
ють здійснювати перетворення системи незмінної 
напруги в систему незмінного струму, є так звані 
індуктивно-ємнісні перетворювачі (ІЄП або ПІТ — 
параметричні джерела струму), що знайшли широ
ке практичне застосування. З теоретичної точки 
зору вони уособлюють специфічний клас елек
тричних ланцюгів з резонансними та квазірезо- 
нансними властивостями і відрізняються своєрід-
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ністю сталих і перехідних процесів, що протікають 
в їхніх реактивних елементах — дроселях з взає- 
моіндуктивними зв’язками та конденсаторах, а та
кож в супутніх їм трансформаторах і випрямлячах.

У докторській дисертації І.В.Волкова, моно
графіях [20, 22] та подальших статтях розглянуто 
основи теорії однофазних і багатофазних ІЄП як 
особливого виду чотириполюсників і багатопо- 
люсників, вибором узагальнених параметрів яких 
можна досягти не тільки стабілізації струму наван
таження, але і забезпечити задані частотні харак
теристики та мінімізацію встановленої потужності 
його реактивних елементів; на основі доведених те
орем про поведінку таких багатополюсників в час
тотній та часовій областях створено методи аналізу 
та синтезу ІЄП, досліджено сталі та перехідні 
процеси, режими форсованої й аварійної роботи.

Запропонований формалізований (алгорит
мічний) метод побудови й оптимізації ІЄП [7] до
зволив створити ряд нових схемних рішень пере
творювачів і структур систем незмінного струму 
для різноманітних практичних застосувань, за що 
отримано більше 150 авторських свідоцтв СРСР, 
патентів України та 18 зарубіжних країн, продано 
ліцензії до 10 держав.

Області використання систем незмінного 
струму надзвичайно широкі. Практично в будь- 
якій галузі електротехніки й електрофізики є задачі, 
ефективне рішення яких можливо із їхнім вико
ристанням. Доцільність їх застосування обумовле
но наступними основними міркуваннями. По- 
перше, для певних типів електричних навантажень 
принципово неможливе живлення від джерела з 
U= const, як такого, що не забезпечує їх праце
здатність та отримання потрібних технічних харак
теристик. По-друге, для ряду навантажень живлен
ня при U= const принципово можливе та часто здій
снюється, але при 7= const у споживачів виявляють
ся нові, часом несподівані властивості, ефекти, тех
нічні можливості та технологічні зручності, недо
сяжні при живленні їх від системи U -  const. По- 
третє, для багатьох пристроїв принципово байду
жий прийнятий принцип живлення, проте вибір на 
користь системи 7 = const обумовлена результатами 
техніко-економічного аналізу.

По всіх цих напрямах у відділі систем стабілі
зованого струму протягом багатьох років успішно 
ведуться теоретичні і експериментальні досліджен
ня, що завершуються, як правило, масштабними 
практичними розробками та впровадженнями в 
промисловість. Прикладом можуть бути потужні 
установки "Київ—4" на основі системи 1= const для 
повітряно-плазмового різання металів великої тов
щини, розроблені спільно з Інститутом електрозва
рювання ім. Є.О.Патона НАН України, різні моди
фікації яких багато років випускалися серійно.

Лазерна техніка — одна з найзначущих облас
тей застосування систем незмінного струму. В ім
пульсних лазерах джерела струму з успіхом вико
ристовуються для заряду батарей накопичуваль

них конденсаторів, а в безперервних (твердотіль- 
них і газових) — як джерела живлення ламп нака
чування та стійкого дугового й інших видів роз
рядів. В інституті розроблено більше 20 типів дже
рел живлення потужних технологічних лазерів та 
лазерів спеціального призначення, серійний ви
пуск яких був освоєний трьома заводами, а запро
понований принцип стабілізації струму викорис
товується практично у всіх вітчизняних і зарубіж
них розробках. І.В.Волков у співавторстві з В.М.Ва- 
куленко (Москва) в 1976 році опублікували першу 
в СРСР монографію, яка присвячена джерелам 
електроживлення лазерів [8].

Принцип економічної зарядки батарей нако
пичувальних конденсаторів стабілізованим протя
гом всього зарядного циклу струмом, теоретично 
обгрунтований в інституті та підкріплений відпо
відними авторськими свідоцтвами, нині лежить в 
основі всіх великих імпульсних електротехно- 
логічних і електрофізичних високовольтних уста
новок. Практичні роботи в цьому напрямку були 
започатковані співпрацею ІЕД та ПКБ електрогід- 
равліки (м. Миколаїв, В.О.Заваріхин), де були ство
рені перші високовольтні (до 50 кВ) установки, а в 
подальшому повторені та вдосконалені в інших на
уково-промислових центрах.

Цикл робіт у трьох вищезгаданих напрямках 
був удостоєний в 1975 році Державної премії Ук
раїни в області науки та техніки (Александров 
М.М., Волков І.В., Закревський С.І, Кубишин Б.Є., 
Мілях О.М.).

Цікаві можливості відкриваються при вико
ристанні системи 7= const в електроприводі, роботи 
в цьому напрямку започатковано в 1966 році, коли 
в інституті було запропоновано методи регулюван
ня швидкості двигунів постійного струму з ІЄП в 
якірних ланцюгах. Чотири обставини визначають 
доцільність застосування таких систем в електро
приводі. По-перше, можливість підтримки постій
ного моменту на валу двигуна незалежно від швид
кості його обертання (лебідки, крани, барабани 
перемотування металевої смуги та ін.) По-друге, 
можливість здійснювати плавний пуск двигунів з 
регульованим прискоренням і без перевантаження 
по струму (ліфти, тягові приводи). По-третє, мож
ливість здійснювати двозонне регулювання швид
кості (нижче номінальної — якірним струмом, 
вище — потоком збудження). По-четверте, еконо
мічно виправдана можливість електропостачання 
групового електроприводу із загальним джерелом 
струму, але з роздільним регулюванням обертів 
двигунів по ланцюгах збудження (суднові ме
ханізми, рольганги й ін.).

Роботи відділу № 8, пов’язані з використанням 
принципу стабілізації струму при розробці частот- 
но-регульованого електроприводу, висвітлено у 
відповідному розділі цієї статті.

Бурхливий розвиток силової напівпровіднико
вої техніки та перехід при створенні джерел жив
лення з підвищеною частотою створив додаткові
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можливості для розвитку систем 1 = const у зв’язку 
з можливістю: зменшення габаритів електромаг
нітних елементів ІЄП (В.М.Губаревич, В.М. Спі- 
рін), використання "паразитних реактивних пара
метрів" устаткування (трансформаторів, реакторів) 
як корисних складових схеми ІЄП (С.І.Закрєв- 
ський), створення компактних гібридних ІЄП — 
так званих індуконів, в яких розподілені вздовж 
обмотки індуктивності й ємності при певній гео
метрії дозволяють забезпечити резонансну на
стройку та стабілізувати струм навантаження 
(Смолянський І.І.) тощо.

Дослідження в цьому піднапрямку [9], що за
вершилися широким впровадженням розробок в 
промисловість (металургія, виробництво синте
тичних матеріалів, підйомно-транспортні механіз
ми), були удостоєні в 1994 р. Премії НАНУкраїни 
ім. Г.Ф. Проскури (І.В. Волков, В.М. Ісаков, О.П. 
Плугатар).

Завершуючи цей короткий екскурс в історію 
розвитку в ІЕД НАН України важливого науково- 
технічного напрямку — перетворення та стабіліза
ція параметрів електроенергії, який підтвердив і 
проілюстрував висловлену тезу про близькість та 
численні перетини окремих піднапрямків, зазна
чимо, що й зараз, у досить складних умовах праці, 
наші науковці не зменшують свої зусилля по ство
ренню новітньої перетворювальної техніки, не зву
жують фронт робіт.

Силова перетворювальна техніка, яка може ви
рішити практично всі аспекти проблеми цілеспря
мованого перетворення параметрів електричної 
енергії для найбільш ефективного та економного її 
транспортування та споживання, а також створення 
енергоощадних електротехнологій, є однією з важ
ливіших та перспективніших галузей сучасної 
електротехніки.

Широке використання перетворюючих засо
бів, які є енергозберігаючими за своєю природою, 
дозволяють без нарощування генеруючих потуж
ностей значно полегшити вирішення енергетичної 
проблеми, робить значний внесок у ресурсозбере
ження, підвищення продуктивності праці та його 
інтелектуалізацію, позитивно впливає на структуру 
економіки, зменшує техногенне навантаження на 
довкілля, тобто сприяє також вирішенню й еко
логічної проблеми. Завдяки цим особливостям са
ме перетворювальна техніка вийшла останнім ча
сом в число авангардних напрямків світового нау
ково-технічного прогресу.

Усвідомлення всього цього нашими науковця
ми, їхній вагомий творчий доробок, а також не
оціненний накопичений досвід розробки новітньої 
техніки дозволяють з певним оптимізмом диви
тись у майбутнє.
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