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 Дисертацію присвячено вирішенню важливої наукової задачі – створенню 

трифазних напівпровідникових перетворювачів з покращеними енергетичними та 

масовими характеристиками. 

 У багатьох електричних мережах і системах напівпровідникові 

перетворювачі є одним з основних видів навантаження. Напівпровідникові 

перетворювачі є для мережі живлення нелінійним навантаженням, і його робота 

впливає на режими роботи мережі, особливо якщо потужність перетворювача і 

мережі співрозмірні. Тому при проектуванні як електричних мереж, так і 

напівпровідникових перетворювачів необхідно враховувати вплив роботи 

перетворювачів на мережу живлення. 

 В силовій електроніці одним з найпоширеніших перетворювачів є 

трифазний випрямляч. Схеми випрямлячів трифазного живлення застосовуються 

в основному для живлення споживачів середньої й великої потужності. 

Покращення електромагнітної сумісності в цих системах можливе з 

використанням схем трифазних випрямлячів зі збільшеною пульсністю. Для 

роботи таких випрямлячів необхідним є використання фазозсувних 

трансформаторів або автотрансформаторів. Використання фазозсувних магнітних 

елементів погіршує масові характеристики перетворювача, а при збільшенні 

пульсності випрямляча ускладняється їх конструкція. 

 Покращення масових характеристик та електромагнітної сумісності 

можливе з використанням електронного зсуву фаз в трифазних випрямлячах зі 

збільшеною пульсністю. 
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 В дисертаційній роботі запропоновано структуру багатопульсних випрямлячів 

з електронним зсувом фаз пульсністю більше 12-ти, що дозволяє поліпшити 

гармонійний склад споживаного струму за рахунок підвищення пульсності 

випрямляча, отримання високого коефіцієнту потужності за рахунок використання 

«відстаючих» і «випереджаючих» кутів керування. 

 Обґрунтовано доцільність використання повністю керованих 

напівпровідникових ключів з зворотною блокуючою здібністю в трифазних 

випрямлячах з електронним зсувом фаз, що дозволяє отримати високий коефіцієнт 

зсуву між вживаним струмом і напругою джерела живлення за рахунок уніфікації 

використовуваних напівпровідникових ключів. 

 Запропоновано використання низькочастотної широтно-імпульсної модуляції 

для балансування вихідних напруг модулів трифазного випрямляча, що дозволяє 

реалізувати схему перетворювача без використання вхідних узгоджувальних 

електромагнітних елементів. 

 Досліджені електромагнітні процеси в трифазних багатопульсних випрямлячах 

з електронним зсувом фаз при використанні повністю керованих напівпровідникових 

ключів зі зворотною блокуючою здатністю, що дозволило отримати основні вирази 

для оцінки комутаційних втрат. 

 Запропоновані схемотехнічні рішення багатопульсних випрямлячів з 

електронним зсувом фаз, можуть бути використані в розробці та проектуванні 

перспективних джерел постійного струму, що вимагають покращених масових 

показників, відповідності вимогам по електромагнітній сумісності. Наприклад: 

 – в наземному електрообладнанні аеропортів, як складова частина комплексу 

наземного живлення літаків 3х115 В 400 Гц 30-90 кВт; 

– в перетворювачах частоти з ланкою постійного струму при підключенні 

AC/AC перетворювача безпосередньо до мережі живлення, тобто без використання 

масштабуючих трансформаторів. 

Ключові слова: джерело постійного струму; електронний зсув фаз; 

електромагнітна сумісність; зворотна блокуюча здатність; комутаційні процеси; 

коефіцієнт гармонічних спотворень; комутаційні втрати; узгоджувальний пристрій; 

широтно-імпульсна модуляція. 
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ANNOTATION 

 

 Voitovich Yu.S. Three phase multipulse rectifiers with electron phase shift. 

Manuscript. 

 Thesis for the degree of candidate of technical sciences in the specialty 05.09.12 

«Semiconductor power converters» – National Technical University "Kharkiv 

Polytechnic Institute", Kharkov, 2019. 

 The thesis is devoted to the solution of an important scientific problem - the 

creation of three-phase semiconductor converters of alternating current to constant 

current with improved energy and mass characteristics. 

 In many electrical networks and systems, semiconductor transducers are one of 

the main types of load. Semiconductor transducers are nonlinear for the power supply, 

and its operation affects the network operating modes, especially if the power of the 

converter and the network are dimensional. Therefore, when designing both electrical 

networks and semiconductor converters, it is necessary to take into account the effect of 

converters on the power supply. 

 In power electronics, one of the most common converters is a three-phase 

rectifier. Schemes of three-phase power rectifiers mainly used for power supply to 

consumers of medium and high power. Improvement of electromagnetic compatibility 

in these systems is possible using schemes of three-phase rectifiers with increased 

pulsativeness. The use of phase-shift transformers or autotransformers is necessary for 

such rectifiers. The use of phase-shift magnetic elements, worsens the mass 

characteristics of the converter, and when the rectifier pulsity increases, their design 

becomes more complicated. 

 Improvement of mass characteristics and electromagnetic compatibility is 

possible with the use of electronic phase shift in three-phase rectifiers with increased 

pulsatility. 

 In the dissertation work the structure of multipulse rectifiers with electron phase 

shift of pulses more than 12 is proposed, which allows to improve the harmonic 
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composition of consumed current by increasing the rectifier pulsity, obtaining a high 

power factor by using the "lagging" and "outgoing" angles of control. 

 The expediency of using fully controlled semiconductor keys with reverse 

blocking capability in three phase rectifiers with electron phase shift is substantiated. 

 The use of low-frequency pulse-width modulation for balancing the output 

voltages of three-phase rectifier modules is proposed. 

 The proposed circuitry solutions of multi-pulse rectifiers with electron phase shift 

can be used in the design of advanced DC sources requiring improved mass 

performance, compliance with electromagnetic compatibility requirements. 

 Keywords: coefficient of harmonic distortion; electronic phase shift; 

electromagnetic compatibility; matching device; pulse-width modulation; reverse 

blocking ability; source of direct current; switching processes; switching losses. 
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