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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку перетворювальної техніки 

розробники пристроїв, як і раніше, приділяють підвищену увагу вже давно тради-

ційним об'єктам – дволанковим перетворювачам постійної напруги в постійну з тра-

нсформаторною гальванічною розв'язкою – DC/DC конверторам. Ці перетворювачі є 

дуже поширеним класом напівпровідникових перетворювачів і широко застосову-

ються у різноманітних сферах: є ядром вторинних джерел електроживлення постій-

ного струму (в тому числі побутових споживачів), є основою сучасних систем елек-

троживлення постійного струму, у тому числі з електрогенерацією на основі фото-

вольтаїки, є основою перспективних систем електроживлення – батарейних систем 

накопичення енергії (з буферними акумуляторними батареями (АБ) –Battery Energy 

Storage System – BESS), широко застосовуються в автомобілебудуванні (електромо-

білі), є перспективними для застосуванні на залізничному транспорті у складі сис-

тем електроживлення залізниць постійного стуму, тощо. Практично кожен випуск 

одного з найвідоміших міжнародних журналів у галузі перетворювальної техніки – 

IEEE Transaction on Power Electronics – містить статті, присвячені різним аспектам 

досліджень та розробки DC/DC конверторів. 

Одним з класів DC/DC конверторів є оборотні трансформаторні перетворювачі 

(ОТП). Структурно ОТП являє собою проміжну ланку змінного струму і містить пе-

рвинну та вторинну інверторно-випрямні перетворювальні ланки, з'єднані за допо-

могою узгоджуючого трансформатора (УТ): властивість оборотності відповідних 

ОТП дозволяє здійснювати двосторонній обмін енергією між вхідним та вихідним 

джерелами постійної напруги (у системі BESS, наприклад, при розгоні та гальму-

ванні електромобіля). 

Однією з головних тенденцій у розвитку DC/DC конверторів і ОТП досі зали-

шається розробка заходів, спрямованих на підвищення частоти перетворення, що ві-

діграє ключову роль у ресурсо- та енергозбереженні, оскільки є запорукою змен-

шення витрат активних матеріалів і енергії в силових електромагнітних елементах: 

трансформаторах, конденсаторах і дроселях пасивних фільтрів.  

Оскільки частотні властивості найбільш поширених сучасних керованих сило-

вих напівпровідникових ключів (СНК) – польових транзисторів з ізольованим за-

твором (MOSFET), біполярних транзисторів з ізольованим затвором (IGBT) на базі 

кремнію вже майже досягли своєї межі, а СНК на базі альтернативних технологій 

(карбід кремнію, нітрид галію) ще занадто дорогі, одним із шляхів підвищення час-

тоти перетворення є зменшення потужності комутаційних втрат цих ключів за раху-

нок використання технологій м’якої комутації СНК, а саме - природної комутації 

(вмикання ключів у нулях напруги - технологія Zero Voltage Switching, ZVS; вими-

кання ключів у нулях струму - технологія Zero Current Switching, ZCS), використан-

ням бездисипативних снаберів. Ці технології відомі та ефективно застосовуються в 

ОТП на базі однорідних ланок – обидві ланки є інверторами напруги (ІН), при вико-

ристанні порівняно низьковольтових приладів - MOSFET з граничними напругами 

до приблизно 650 В. Спеціальні алгоритми керування ключами забезпечують ZVS 

вмикання та ємнісне снаберне вимикання ключів. У цих випадках, а також при за-

стосуванні в однієї з ланок резонансних інверторів напруги комутаційні втрати мо-
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жуть бути суттєво меншими, у тому числі – у порівнянні із втратами провідності 

(статичними втратами).  

Для більш високовольтових застосувань перетворювачів використовуються 

IGBT; для ОТП з такими приладами використання зазначених технологій комутації 

внаслідок ряду особливостей IGBT, зокрема, ефекту хвоста струму при вимиканні, 

стає суттєво менш ефективним (при снаберному вимиканні IGBT комутаційні втра-

ти не можуть бути зменшені більш, ніж до величини приблизно вдвічі меншій у по-

рівнянні із безснаберною комутацією), і це не дозволяє подальше підвищення часто-

ти перетворення. 

Тому представляється актуальною розробка та дослідження нових технологій 

та засобів, спрямованих на зменшення комутаційних втрат СНК у ОТП, особливо у 

випадках, коли робоча напруга принаймні однієї з ланок – високовольтової – не до-

зволяє застосовувати MOSFET. Дисертаційна робота присвячена дослідженню і роз-

витку відносно нової та мало дослідженої концепції ОТП – дволанкових перетворю-

вачів з розділеною комутацією (ПРК). ПРК будуються на базі двох неоднорідних 

ланок: одна - інвертор напруги (ІН), друга - інвертор струму (ІС) з керованими СНП 

без зворотної блокуючої здатності та з нею відповідно. Спеціальний алгоритм синх-

ронного керування ключами обох ланок (алгоритм розділеної комутації, АРК) за-

безпечує сприятливі умови комутації ключів: для ключів ланки ІН - ZVS та снабер-

ного вимикання, для ключів ланки ІС - ZСS та снаберного вмикання. В результаті 

величини втрат у СНК можуть наближатися до відповідних величин для резонанс-

них інверторів, але за відсутності силового коливального контуру. Суттєвою особ-

ливістю запропонованих у дисертації ПРК є їхня нереверсивність, тобто, на відміну 

від властивостей класичної ланки оборотного ІС, зміна напрямку передачі енергії не 

вимагає зміни знака вихідної напруги цієї ланки. Потребує також додаткового дос-

лідження специфіка роботи нереверсивних оборотних ПРК в системах з накопичу-

вачами електричної енергії, з електрогенерацією на основі фотовольтаїки та інших 

подібних системах електроживлення.  

Зв'язок роботи з науковими програма і планами, темами. Дисертаційну ро-

боту виконана на кафедрі промислової і біомедичної електроніки НТУ «ХПІ», вона 

відповідає пріоритетному напряму розвитку науки і техніки  відповідно закону Ук-

раїни згідно  Закону України Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки від 

11.07.2001 № 2623-III (зі змінами) (Ст.3 п.3 енергетика та енергоефективність); за-

вдань тематичного плану Національного технічного університету «Харківський по-

літехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), наказу НТУ «ХПІ» №197 ОД від 13.04.2016р. 

та наукової теми МОН України «Дослідження перетворювачів з розділеною комута-

цією» (ДР № 0118U002011), в якій здобувач був науковим керівником. 

Мета та задачі наукового дослідження. Метою дисертаційної роботи є розви-

ток методу розділеної комутації (РК) стосовно нереверсивних оборотних дволанко-

вих трансформаторних перетворювачів постійної напруги. Для досягнення постав-

леної мети визначено наступні задачі: 

– здійснити аналіз принципів роботи та схемотехніки оборотних дволанкових 

перетворювачів постійної напруги;  

– розробити теоретичні засади побудови дволанкових оборотних перетворюва-

чів постійної напруги з неоднорідними ланками з м’якою комутацією керованих  
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ключів і з суттєво різними величинами постійних робочих напруг ланок з урахуван-

ням залежності частотних властивостей ключів від величини граничної напруги; 

–  розробити нові схемні рішення оборотних перетворювачів з неоднорідними 

ланками та алгоритми синхронного керування СНК обох ланок, що забезпечують  

сприятливі умови комутації керованих силових ключів, та провести відповідні, у 

тому числі, експериментальні дослідження; 

– провести аналіз роботи нереверсивних ПРК за мостовою схемою ланки ІС з 4-

квадрантними ключами на базі MOSFET з виявленням переваг застосування різних 

алгоритмів роботи; 

- дослідити можливості та здійснити порівняльний аналіз ефективності застосу-

вання в ланці ІС нереверсивного ПРК з 4-квадрантними ключами схемних рішень із 

зменшеним, у порівнянні з мостовою топологією комутатора цієї ланки, числом 

IGBT;  

– для найбільш ефективних схем здобути теоретичні співвідношення для харак-

теристик та параметрів ПРК, підтвердити адекватність результатів щодо наявності 

сприятливих умов комутації на імітаційних та фізичних моделях; 

– виконати дослідження впливу параметрів снаберних компонентів ПРК на по-

казники перетворювача, та здобути рекомендації щодо величин відповідних ємнос-

тей снаберних конденсаторів ланки ІН з урахуванням ефекту хвоста струму IGBT та 

величини індуктивності розсіяння (ІР) трансформатора 

– для найбільш ефективних схем ОТП з РК з ключами на базі IGBT дослідити 

вплив величини струму навантаження ПРК на наявність режиму м’якої комутації 

ключів ланки ІС та розробити рекомендації щодо забезпечення цих режимів у широ-

кому діапазоні вихідних струмів ПРК; 

– розглянути доцільність використання запропонованих принципів побудови 

нереверсивних оборотних перетворювачів постійної напруги при розробці ПРК у 

складі BESS, в тому числі для підсилюючого пункту (ПП) системи тягового елект-

роживлення (СТЕ) залізниці постійного струму  

Об'єктом дослідження є процеси перетворення енергії в дволанкових пере-

творювачах постійної напруги з РК. 

Предметом дослідження  є характеристики, алгоритми та параметри роботи 

дволанкових оборотних нереверсивних перетворювачів постійної напруги з РК. 

Методи досліджень. В основу роботи покладено системний підхід при прове-

денні теоретичних та експериментальних досліджень, що базується на фундамента-

льних положеннях теорії електричних кіл, систем диференціальних і алгебраїчних 

рівнянь при аналізі електромагнітних процесів, у т.ч. з використанням перетворення 

Лапласа. Основними інструментами при імітаційному моделюванні були пакети 

комп'ютерних програм Matlab Simulink, PSIM, Mahtcad, SolidWorks/Flow Simulation, 

Ansys Maxwell. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному: 

– одержав подальший розвиток метод розділеної комутації для дволанкових пе-

ретворювачів постійної напруги з проміжним узгоджуючим трансформатором під-

вищеної частоти, який відрізняється від існуючих синхронним керуванням СНК 

обох ланок і забезпечує для оборотних  дволанкових перетворювачів з неоднорідни-

ми ланками сприятливі умови комутації СНК, що дозволяє, у свою чергу, підвищу-
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вати частоту перетворення та наблизити показники комутаційних втрат у силових 

комутаторах таких перетворювачів до показників резонансних перетворювачів при 

відсутності спеціальних силових резонансних ланцюгів; 

– вперше науково та теоретично обґрунтовано поняття «критичної» частоти пе-

ретворення для ПРК з IGBT, що дозволяє обрати структуру ПРК з найменшими 

втратами у СНК;  

–  вперше розроблено математичну модель для визначення величини «критич-

ної» частоти, яка дозволяє виконувати аналіз параметрів IGBT-модулів різних гра-

ничних напруг та частотних властивостей провідних виробників для отримання ве-

личин цих частот при використанні відповідних приладів; 

– для нереверсивного ОТП з мостовою схемою ланки ІС з 4-квадрантними 

ключами на базі зустрічно-послідовно з’єднаних MOSFET для обох напрямків пере-

дачі енергії отримано та проаналізовано діаграми процесів як при синхронному, так 

і  незалежному керуванні транзисторами ІС; встановлено, що синхронне керування 

потребує вдвічі меншого (4) числа каналів управління ключами ланки, але потребує 

наявності датчиків нуля струму транзисторів; 

– отримано найбільш ефективні схеми нереверсивних ОТП з АРК, що містять 

4-хквадрантні ключі на базі IGBT-модулів в ланці ІС, із зменшеним, у порівнянні з 

традиційними топологіями, числа IGBT-модулів; для них проведено аналіз комута-

ційних процесів і підтверджено наявність сприятливих умов комутації; найбільш 

ефективною, з урахуванням вартісних показників, є схема ПРК, у комутаторі ланки 

ІС якої присутня мостова схема IGBT із зворотними діодами та 4-хквадрантний 

ключ, встановлений послідовно з обмоткою трансформатора, а також із асиметрич-

ною топологією ланки ІС; 

– для ПРК з асиметричною топологією ІС виявленио новий вид комутації клю-

ча ланки – примусове ввімкнення при нульовій напрузі, при якому має місце стриб-

коподібне зростання струму ключа без істотних комутаційних втрат; 

– розроблено математичну модель, яка пов’язує величини електромагнітних на-

вантажень та інших параметрів трансформатора з величиною індуктивності розсіян-

ня (що виконує роль без дисипативного снабера вмикання СНК ланки ІС), це дозво-

ляє «керувати» її величиною, тобто змінювати величину напруги к.з. трансформато-

ра для отримання бажаних характеристик ОТП;   

– досліджено вплив величини струму навантаження ОТП із запропонованими 

алгоритмами на наявність сприятливих умов комутації (тому числі, режиму ZVS 

вмикання транзисторів ланки ІН): для режиму передачі енергії від ланки ІН до ланки 

ІС визначені величини «критичних» струмів навантаження, менше яких режим ZVS 

вмикання транзисторів ланки ІН порушується; запропоновані модифікації АРК, що 

забезпечують широкий діапазон зміни струму навантаження (в обох напрямках) аж 

до холостого ходу зі збереженням сприятливих умов комутації;  

– отримано аналітичні вирази для тривалостей неактивних комутаційних інтер-

валів для різних модифікацій ПРК з АРК і визначені доцільні межі використання ві-

дповідних модифікацій алгоритмів;  

Практичне значення одержаних результатів полягає в розвитку методу, 

схем та алгоритмів керування СНК та практичних рекомендацій щодо побудови не-

реверсивних ОТП з АРК, що дозволяють суттєво зменшити величину динамічних 
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втрат ключів; в тому числі – щодо величин ємностей снаберних конденсаторів ланок 

ІН з IGBT, величини ІР трансформатора.  Для ОТП з АРК в складі підсилюючого 

пункту живлення системи тягового електропостачання залізниці постійного струму 

на основі батарейної (акумуляторної) системи накопичення енергії, дана оцінка до-

цільної частоти перетворення, типів силових приладів, параметрів трансформатора і 

характеристик (в тому числі маси) акумуляторної батареї – результати вказують на 

можливість розміщення обладнання безпосередньо на рухомому складі. 

Результати роботи використовуються при розробці перетворювачів, зокрема, у 

фірмах Ubik Solutions OÜ та  Mikromasch Eesti OÜ, Естония, та в навчальному про-

цесі кафедри промислової і біомедичної електроніки Національного технічного уні-

верситету “Харківський політехнічний інститут” – в курсах «Джерела електрожив-

лення», «Енергозбереження в системах електроживлення з напівпровідниковими пе-

ретворювачами», «Силові напівпровідникові прилади» для студентів спеціалізації 

171.01 – «Промислова електроніка».  

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати дисертації, що виносять-

ся на захист, отримані здобувачем самостійно. В роботі викладено авторській підхід 

до побудови структури нереверсивних ОТП з АРК; запропоновано схеми та алгори-

тми керування ключами нереверсивних ОТП з АРК; надано рекомендації щодо 

практичного втілення запропонованих підходів до створення перетворювачів. Опуб-

ліковані за темою дисертації роботи були виконані у співавторстві; внесок автора в 

цих роботах конкретизовано у списку публікацій.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисерта-

ційної роботи доповідалися та обговорювались на таких вітчизняних та міжнарод-

них конференціях: «Силова електроніка та енергоефективність» (2010, 2011, Алуш-

та; 2014, 2016, Одеса; 2017 – 2019, Харків); IEEE International Conference on Industri-

al technology (ICIT’2012), Athens, Greece; ІІІ Міжнародна науково-технічна конфере-

нція «Інтелектуальні енергетичні системи» (2013, Мукачево); IEEE International Con-

ference (IECON) - 38th Conference on IEEE Industrial Electronics Society (2012 

Montreal, Canada); 16th Conference on Power Electronics and Applications (EPE’14-

ECCE Europe) (2014, Lappeenranta, Finland); ХІІI Міжнародна науково-технічна кон-

ференція «Проблеми сучасної електротехніки» (2014, Київ); «Проблемы автомати-

зированного электропривода. Теория и практика» (2015, Харків); 56th International 

Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University 

(2015, Riga, Latvia); IEEE First Ukraine Conference on ELECTRICAL AND COMPUT-

ER ENGINEERING (UKRCON) (2017, Kyiv); IEEE 38th International Conference on 

Electronics and Nanotechnology (ELNANO) (2018, Kyiv); IEEE 3rd International Con-

ference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS) (2018, Kharkiv); 2019 IEEE 2nd 

Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON) (2019, Lviv); I 

International Scientific and Technological Conference “Modern problems of power engi-

neering and ways of solving them” 07-(2019, Tbilisi, Georgia). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 30 наукових праць, з яких 9 ста-

тей у закордонних періодичних фахових виданнях, що входять до науково-

метричної бази Scopus, 17 в наукових фахових виданнях України (одна з них також 

входить до бази Scopus), 3 патенти та 1 тези доповідей науково-технічних конфере-

нцій. 

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8468309
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8468309
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8543038
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8543038
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8869682/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8869682/proceeding
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 

анотації двома мовами, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел та 3  до-

датків. Повний обсяг дисертації складає  341   сторінка, з них:  124  ілюстрації по те-

ксту, 14  таблиць по тексту,  3 додатків на  28 сторінках,   196     найменувань вико-

ристаних джерел на 27 сторінках.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформовано мету і задачі наукового 

дослідження, показано зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

викладено наукову новизну і практичне значення результатів досліджень, визначено 

особистий внесок здобувача, наведено дані про апробацію результатів роботи і пуб-

лікації.  

У першому розділі розглядаються відомі особливості процесів комутації СНК. 

Відзначається, що існують декілька різновидів комутації. При примусовій ("жорст-

кій", Hard Switching, HS) комутації провідність приладу змінюється внаслідок дії ім-

пульсу керуючого електроду; похідна провідності приладу dg/dt позитивна при вми-

канні (примусова комутація першого роду) і негативна при вимиканні (примусова 

комутація другого роду). Примусова комутація завжди здійснюється під прямою для 

приладу напругою; формальною ознакою примусової комутації є збіг знаків напруги 

та струму приладу до та після комутації. При природній комутації (Natural 

Switching, NS) зміна струму або напруги ключа здійснюється в результаті процесів, 

що відбуваються у зовнішній відносно приладу частині схеми, без впливу на його 

керуючий електрод. Зміна провідності ключа відбувається при малій величині на-

пруги ключа, тому і величини енергії, що виділяється в приладі при комутації (енер-

гії втрат), малі. Формальною ознакою такої комутації є відміна знаків напруги та 

струму приладу до та після комутації, при цьому розрізняють природне вмикання в 

нулях напруги (ZVS) та природне вимикання в нулях струму (ZСS). При так званій 

снаберній примусовій комутації першого роду (індуктивному вмиканні) послідов-

ний до ключа, що вмикається, дросель, обмежує енергію втрат вмикання, але енер-

гія, що накопичується в цьому дроселі, потребує виводу для здійснення наступної 

комутації. Якщо ця енергія виводиться майже без втрат у резисторах, такі снабери є 

бездисипативними. При дуальній снаберній примусовій комутації другого роду (єм-

нісному вимиканні) ключ, що вимикається, шунтують конденсатором; тут також 

енергія, що накопичується в конденсаторі, потребує виводу і якщо ця енергія виво-

диться без втрат у резисторах, снабери є бездисипативними. Комутацію з викорис-

танням снаберів, разом з природною, часто називають м'якою (Soft Switching, SS). 

У перетворювачах комутації – ввімкнення та вимикання ключів – слідують од-

на за одною. При одноопераційній комутації одна з двох комутацій ключа на періоді 

(вмикання або вимикання) – примусова (нехай навіть снаберна, першого або другого 

роду відповідно), зате інша – природна (ZVS вмикання або ZСS вимикання). Воче-

видь, одноопераційна комутація створює більш сприятливі умови для комутуючого 

приладу, ніж неоднорідна (коли обидві комутації примусові), до того ж у цьому ви-

падку снабери будуть бездисипативні.  

Зазначається, що в роботі розглядаються дволанкові ПРК, з неоднорідними 

ланками. Одна з ланок (нехай первинна) є ІН, тобто її силовий комутатор виконано 
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на ключах без зворотної блокуючої здатності (MOSFET, IGBT із зворотним діодом), 

внутрішній опір джерела вхідної напруги малий. Інша ланка (вторинна)  –  ІС, тобто 

силовий комутатор виконано на ключах із зворотною блокуючою здатністю 

(MOSFET або IGBT, з послідовним діодом, тиристори), у вхідному колі присутній 

дросель, який забезпечує цьому колу за змінною складовою струму режим живлення 

джерела струму. 

Термін "розділена комутація" був запропонований проф. Ю.П.Гончаровим на 

початку 2000 р.р. для опису процесів у дволанкових перетворювачах вищезазначеної 

структури. Суть відповідного алгоритму синхронного керування ключами обох ла-

нок – АРК – (принаймні для режиму прямої передачі енергії) полягає у створенні за-

собами системи керування затримки (можливо, регульованої тривалості) між мо-

ментом початку примусового снаберного вимикання СНП ланки ІН та моментом 

початку примусового снаберного вмикання СНК ланки ІС. Як приклад, на рис. 1,а 

наведена спрощена схема ПРК, в ланці ІН використана напівмостова схема, у ланці 

ІС – мостова; на рис. 1,б – ідеалізовані діаграми напруги та струму первинної обмо-

тки роздільного трансформатора.  

Транзистори ІН VT1 та VT2 перемикаються почергово, формуючи на первинній 

обмотці напругу прямокутної форми, а ключі VS1 (VS4 ) та VS2 (VS3) примусово 

вмикаються із затримкою на кут . Нехай між моментами 1 та 2 ввімкнені та про-

водять струм VT1 та VS1(VS4). В момент 2 примусово вимикають VT1, напруга об-

мотки змінює знак (показано у дужках) і струм і1 протікає через діод VD2, напруга 

на VT2 стає нульовою, а на VS2 (VS3)– прямою. 
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Рисунок 1 – Перетворювач з РК: а – схема; б – напруга і струм обмотки в усталеному режимі 

 

Швидкість зростання напруги на VT1 може бути обмежена снаберними конден-

саторами (на рисунку не наведені), відповідно обмеженими є і комутаційні втрати 

вимикання транзистора. Після перезаряду конденсаторів може бути ввімкненний 

транзистор VT2. В момент 3 примусово вмикають ключі VS2 та VS3 ланки ІС, і до 

VS1 та VS4 прикладається зворотна напруга. Оскільки ключі ІС – з зворотною бло-

куючою здатністю, VS1 (VS4) вимикається природно, у режимі ZСS, при цьому шви-

дкість спаду струму VS1 (VS4) (та зростання струму VS2, VS3) обмежена завдяки ІР 

трансформатора (остання виконує роль снабера вмикання, на рисунку не показана). 

У первинній ланці знак струму обмотки змінюється на протилежний і починає про-

водити струм транзистор VT2 (у режимі ZVS). Можна бачити, що для СНК даного 

ПРК мають місце сприятливі умови комутації: вимикання СНК ланки ІН примусове 

снаберне (ємнісне), вмикання – природне (ZVS); для СНК ланки ІС вмикання при-
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мусове снаберне (індуктивне), вимикання – природне (ZСS); снабери бездисипатив-

ні. Регулювання вихідної напруги та струму може здійснюватися зміною кута . 

Якби, як у традиційному DC/DC конверторі, замість керованих ключів VS1 – 

VS4 були встановлені діоди, які можуть здійснювати тільки природну комутацію, 

транзистори первинної ланки при регулюванні здійснювали б примусову комутацію 

обох родів. У схемі ПРК комутації як би розділилися (в ІН примусове вимикання та 

природне вмикання, в ІС – примусове вмикання та природне вимикання), що і дає 

назву цьому алгоритму роботи (АРК). Після 2007 р. Ю.П.Гончаров до тематики, 

пов’язаною з ПРК, не звертався. 

В роботі, в результаті аналізу даних літератури, виявлено, що оборотні DC/DC 

конвертори з функцією м’якої комутації представлені, в основному, структурами з 

однорідними ланками на базі ІН з використанням MOSFET і технологією ZVS та 

ємнісного снаберного вимикання ключів. Для здійснення ZСS використовуються ре-

зонансні схеми. DC/DC конвертори з неоднорідними ланками (одна з них – ІН, а ін-

ша – ІС з керованими ключами) не є поширеним класом перетворювачів і представ-

лені, в основному, не оборотними пристроями, хоча у деяких нечисленних працях 

для таких необоротних перетворювачів можна спостерігати елементи розділеної ко-

мутації. Для DC/DC конверторів з IGBT у декількох роботах (безвідносно до техно-

логії РК) зазначається, що ряд проблем, що виникають при використанні примусо-

вого вимикання IGBT (серед них – наявність "хвоста" струму і, як слідство, підви-

щені втрати примусового вимикання), можуть у значній мірі подолані при викорис-

танні ZСS технології, зокрема, із застосуванням резонансних схем (для ІН) або для 

ланок на базі ІС (з СНП зі зворотною блокуючою здатністю). Оскільки IGBT з та-

кою здатністю ще не є масовими приладами, послідовно з приладом слід встанов-

лювати діод, що збільшує статичні втрати, вартість і це є недоліком. 

Суттєвою особливістю класичного ІС є те, що зміна напрямку передачі енергії 

супроводжується зміною знаку вихідної постійної напруги, що протирічить вимогам 

нереверсивності перетворювачів, що досліджуються. Ця особливість потребує окре-

мого врахування.  

У суміжній галузі перетворювальної техніки – теорії і застосуванні дволанко-

вих перетворювачів постійної напруги у змінну з проміжною ланкою підвищеної ча-

стоти (на вході однієї ланки присутня постійна напруга, а на виході іншої – змінна 

напруга низької частоти – DC/АC конвертори) у дуже нечисленних роботах (S. 

Norrga 2002 – 2007, M. Wang, 2017) можна також бачити елементи розділеної кому-

тації. Але відповідні перетворювачі, по перше, відносяться до іншої галузі перетво-

рювальної техніки і вирішують характерні для цієї галузі проблеми; по друге, у 

складі силових комутаторів містяться чотирьохквадрантні ключі на базі зустрічно-

послідовного з’єднання IGBT з зворотними діодами у значній кількості, що теж є 

недоліком. 

В дисертації поставлені завдання розвитку принципу розділеної комутації сто-

совно до нереверсивних дволанкових трансформаторних перетворювачів постійної 

напруги, у тому числі з урахуванням вище вказаних недоліків, що дозволить вирі-

шувати задачі покращення показників таких перетворювачів.  

У другому розділі здійснюється розвиток методу РК, спрямований на подолан 

ня ряду недоліків базового алгоритму, розробку алгоритмів для забезпечення робо- 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.S.%20Norrga.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.S.%20Norrga.QT.&newsearch=true
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ти в оберненому режимі ПРК із зменшенням циркуляції енергії та ін. 

Одним з недоліків ПРК, що працює згідно наведеного вище алгоритму, є те, що 

при наявності кута  має місце циркуляція енергії відповідної величини, оскільки 

під час інтервалу, коли знаки напруги і струму обмотки трансформатора не співпа-

дають (інтервал з кутовою тривалістю  на рис. 1,б), здійснюється повернення енер-

гії до вхідного джерела; останнє відповідає генерації реактивної потужності і є не-

доліком. Цього недоліку можна позбутися при модифікації алгоритму перемикання 

ключів у ланці ІС. На рис. 2 наведена схема ПРК, в якої, на відміну до схеми рис. 1, 

тиристори замінені на послідо-

вне з’єднання IGBT та діода. 

Спрощені часові діаграми про-

цесів, з наявністю комутацій-

них інтервалів, наведені на рис. 

3. Після снаберного вимикання 

транзистора ТТ (момент t1), пе-

резаряду снаберних конденса-

торів (інтервал tr1), вмикання 

діода і транзистора TB ланки 

ІН (момент t2), змінюється знак 

напруги обмотки, а напруга на вимкнених 

ключах S2, S4 ланки ІС стає прямою. Після 

цього (момент t3) примусово вмикають один 

з ключів ланки ІС – S2. В результаті цього 

до ключа іншої стійки комутатора ІС, який 

проводив струм (S1), прикладається зворот-

на напруга, і цей ключ природно вимика-

ється (у режимі ZСS, момент t4). Втрати 

вмикання ключа обмежуються індуктивним 

снабером, роль якого відіграє ІР Ls транс-

форматора, а енергія, що була накопичена в 

цієї індуктивності, повертається до вхідного 

джерела (інтервал tr2).- Створюється контур 

холостого ходу – через ввімкнені ключі 

стійки (S2, S3) протікає струм дроселя (на-

вантаження). Один з вимкнених ключів ін-

шої стійки (S4) знаходиться під прямою на-

пругою, інший (S1) – під зворотною. По за-

кінченню інтервалу холостого ходу tFRW 

(момент t5) примусово вмикають ключ ІС з 

прямою напругою - (S4). Під дією зворотної 

напруги S3 природно (у режимі ZСS, мо-

мент t6) вимикається. Втрати вмикання S4 

обмежуються ІР Ls. Приведений до первинної обмотки струм навантаження протікає 

у транзисторі TB, який в момент t5 починає проводити струм (в режимі ZVS). Можна 

бачити, що для ключів ПРК здійснюються сприятливі умови комутації, при цьому 
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Рисунок 3 – Діаграми процесів в ПРК  
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інтервали повернення енергії (t2- t4) є тільки комутаційними. Регулювання вихідної 

напруги може здійснюватися зміною відносної тривалості інтервалу tа передачі ене-

ргії у навантаження – як у широтно-імпульсному перетворювачі (ШІП) понижуючо-

го типу. 

Особливістю є необхідність створення засобами керування додаткових часових 

інтервалів – затримки між моментом вимикання та вмикання транзисторів ланки ІН 

(кут тривалості імпульсу затвора дещо менший за 180 град.) на час перезаряду сна-

берних конденсаторів та перекриття імпульсів затворів ключів ІС (кут тривалості 

дещо більший за 180 град.) для забезпечення природного спаду струму ключа, що 

вимикається. 

В роботі отримані співвідношення для параметрів перетворювача (коефіціента 

передачі, вихідної напруги, ємності та індуктивності фільтрів, тощо) в функції три-

валостей інтервалів передачі енергії, холостого ходу та комутаційних. Для експери- 

ментального зразка перетворювача з параметрами: вхідна напруга: 

Uin=(300…500) В,  вихідна напруга Uload=30 В, частота перетворення fsw=10 кГц, ко-

ефіцієнт трансформації n=w2/w1=0,28, номінальна вихідна потужність Pout=1000 Вт, 

IGBT ланки ІН типу BSM75GB120DLC, ланки ІС - IXFX 48N60P (MOSFET) та ON 

MBR40250 (діод), на рис. 4 наведені осцилограми, які підтверджують наявність 

сприятливих умов комутації. 

В роботі досліджені деякі аспекти снаберно-

го вимикання IGBT. Так, для вищезгаданого 

перетворювача, був експериментально вста-

новлений факт, що збільшенням ємності 

снаберного конденсатора можна зменшити 

величину енергії втрат вимикання тільки до 

величини, приблизно вдвічі меншої віднос-

но енергії втрат при безснаберному вими-

канні (див. рис. 5). Ці дані збігаються з не-

численими даними літератури, причиною є 

відомий ефект «хвоста» струму IGBT; також 

відомо, що для більш високовольтових при-

ладів питомі втрати вимикання (на 1 А но-

мінального струму) вищі. На відміну від IGBT, при снаберному вимиканні MOSFET 

ефекту «хвоста» струму не спостерігається. Для IGBT уникнути втрат вимикання 

можна, застосував вимикання у режимі ZСS. Звідси випливає важлива рекомендація 

стосовно ПРК з IGBT: якщо напруги ланок суттєво розрізняються, для більш висо-

ковольтової ланки слід використовувати топологію ІС і та ZСS вимикання, а для ни-

зьковольтової – ІН з ZVS вмиканням і, по можливості, у якості ключів тут викорис-

товувати MOSFET. Реалізація таких технологій можлива, оскільки ПРК за схемою 

рис. 2 може бути оберненим, тобто з передачею потужності від ланки ІС до ланки 

ІН. На рис. 6 представлена відповідна схема (передача енергії від ланки ІС до ланки 

ІН), а на рис. 7 – спрощені часові діаграми процесів, що демонструють сприятливі 

умови комутації ключів у цьому режимі. Робота ПРК подібна до роботи ШІП під-

вищуючого типу і діаграми роботи подібні до діаграм при прямій передачі (рис. 3),  

якщо змінити знак вихідної напруги ланки ІС, вихідного струму ланки ІН та напря- 

Рисунок 4 – Осцилограми процесів в ПРК 
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мок часу. Як і у підвищуючому ШІП, існує інтервал накопичення енергії у вхідному  

дроселі (інтервал 3) під 

час ввімкненого стану 

ключів стійки ланки ІС, 

протягом цього інтерва-

лу (інтервалу короткого 

замикання) енергія до 

навантаження не переда-

ється.  

Для експеримента-

льного зразка ПРК для 

фотовольтаїки за схемою 

рис. 6 (замість IGBT у 

ланці ІС встановлені 

MOSFET) з параметра-

ми: вхідна напруга: 

Ud=30 В, вихідна напруга 

Uн=400 В, частота перет-

ворення fsw=100 кГц, коефіцієнт трансформації n=w2/w1=3,5, ємність снаберних 

конденсаторів C1, C2 265 пФ, фільтрових кон-

денсаторів C3, C4 1 мкФ, індуктивність вхідного 

дроселя Ld 15 мкГн, ІР Ls, яка приведена до 

ланки ІС 0,76 мкГн, номінальна вихідна поту-

жність 275 Вт, були здобуті діаграми та осци-

лограми, які відповідають теоретичним уяв-

ленням. У якості ключів ІС задіяні MOSFET та 

діоди STPS20H100C (діоди Шотткі, 2 у корпусі, 

паралельне з’єднання), у ланці ІН - MOSFET 

IPA60R190P6. 

Для ПРК введено поняття «критичної» частоти. Якщо, при певній величині вхі-

дної напруги перетворювача, яка вимагає задіяти у первинній ланці ключі на базі 

IGBT, в цій ланці використати ІН, то слід рахуватися з тим, що при використанні те-

хнологій ZVS вмикання та снаберного вимикання потужність сумарних  втрат Ptot(ІН) 

у силовому ключі ІН (статичних Pst(ІН) та динамічних вимикання Poff(ІН)) буде зроста-

ти при зростанні частоти перетворення f. Наприклад, при нехтуванні пульсаціями 

вхідного струму, при комутації номінального струму приладу Icnom, при певній вели-

чині  коефіцієнту заповнення імпульсу струму, величина потужності Pst(ІН) буде 

становити величину Pst(ІН)=IcomVCEsat, де VCЕsat– напруга насичення ввімкненого 

IGBT (можна отримати зі специфікації приладу). Енергія динамічних втрат вими-

кання при рекомендованій у специфікації величині напруги, що комутується (як 

правило, половина від номінальної) при безснаберній комутації Eoff наведена у спе-

цифікації. Енергія вимикання при снаберній комутації може бути вирахувана як до-

ля  від Eoff, тобто Eoff. Тоді маємо для середньої потужності втрат ключа ІН: 

Ptot(ІН)=Pst(ІН)+Poff(ІН)=IcomVCEsat+ Eofff.      (1) 
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Рисунок 5 – Осцилограми вимикання та залежність енергії 

вимикання від ємності снабера 
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При використанні у первинній ланці ІС та 

технології ZСS вимикання, і також нехтуванні 

втратами вмикання ключів, для ключа при тих 

самих умовах щодо напруг і струмів, будуть мати 

місце тільки статичні втрати PstVT(ІС) у IGBT 

(PstVT(ІС)=IcomVCEsat) та послідовному діоді 

(PVD(ІС)=IcomVF, де VF – падіння напруги на діоді 

при номінальному струмі). Будемо вважати, що 

діод має ті ж параметри, що і зворотний діод 

IGBT модуля, його параметри наведені в специ-

фікації. Сумарні втрати Ptot(ІС) у ключі ІС будуть 

дорівнювати: 

  Ptot(ІС)=PstVT(ІС)+ PVD(ІС)= IcomVCEsat+ IcomVF (2) 

«Критичною» частотою будемо вважати таку 

частоту fkr, вище якої сумарні статичні та динамі-

чні втрати у ключі ІН будуть перевищувати втра-

ти у ключах ІС. Прирівнюючи (1) та (2), отриму-

ємо оцінку для fkr:  

    fkr=VF(Icnom)/(Eoff)=VF(Icnom/Eoff)           (3) 

де враховано, що для ПРК 0,5 та для сна-

берного вимикання IGBT величина  не може бу-

ти меншою приблизно за 0,5 (0,5). Вираз (3) дає 

оцінку частоти перетворення, вище якої використання ланки ІС при даному сполу-

ченні параметрів ключа має переваги у сенсі величини втрат у ключі перед викорис-

танням у цій ланці ІН.  

В роботі на базі наведеної методики давалася оцінка величини fkr для ПРК з 

IGBT провідних виробників – Semikron, ABB, Westcode, Infineon, Mitsubishi. На базі 

інформації, доступної на сайті виробника, були проаналізовані дані специфікацій 

180 IGBT-модулів (у корпусі - IGBT з зворотним діодом або інверторна стійка) різ-

них виробників, технологій, номінальних струмів і напруг. Виявлено, що для групи 

приладів одного виробника, технології та класу граничної напруги величини Icnom/Eoff 

практично збігаються, мало відрізняються в групі і величини VF. Величини «критич-

них» частот, вище яких є доцільним використання у ланці з вищим значенням вихі-

дної напруги, топології ІС, наведені в Табл. 1, у таблиці також зазначена доцільна, 

на думку автора, топологія більш високовольтвої ланки ПРК в залежності від вели-

чини граничної напруги приладу. 

В роботі розглянуті деякі модифікації ПРК. Для високовольтових застосувань, коли 

у розробника відсутні у наявності прилади відповідної величини граничної напруги, 

пропонується схема ПРК, у якій силовий комутатор ланки ІС складається з кількох 

(наприклад, двох – як на рис. 8) послідовно з’єднаних мостів силових ключів зі зво-

ротною блокуючою здатністю, а первинна обмотка трансформатора розділена на се-

кції по числу мостів. Ключі кожного з мостів працюють за алгоритмом РК, причому 

синхронно: одночасно з вмиканням VT1 вмикають VT5, з вмиканням VT2 - 
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Рисунок 7 – Діаграми процесів 

в оберненому ПРК 
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VT6  и так далі. Напруга вторинної обмотки, за винятком інтервалів перезаряду сна-

берних конденсаторів, фіксована (половина вихідної напруги).

На інтервалах передачі енергії у кожному мості напруга на вимкненому ключі 

ІС співпадає з напругою первинної обмотки, тобто фіксована. Протягом комутацій-

них інтервалів первинної ланки напруга вимкненого ключа визначається напругою 

на приведеній ІР, тобто напругою подільника вторинної ланки і є також фіксованою. 

Таким чином, досягається ефективне вирівнювання напруг на вимкнених ключах, 

при збереженні якостей АРК. 

Для, навпаки, низьковольтових застосу-

вань ланки ІС (тобто з використанням 

MOSFET), пропонується використання у кому-

таторі ІС нульової схеми з додатковим ключем 

– див. рис. 9. Додатковий ключ представлений 

послідовно з’єднаними транзистором VT3 та 

діодом VD3. Інтервал накопичення енергії у 

вхідному дроселі (короткого замикання) ключа 

починається при вмиканні цього транзистора, 

що приводить до природного вимикання тран-

зистора ланки ІС, що проводив струм. По за-

кінченні цього інтервалу примусово вмикають 

інший транзистор ІС, і VT3 природно вимика-

ється – починається інтервал повернення енер-

гії (короткий), при якому струм ключа ІН змі-

нює знак (протікає через транзистор). Після 

примусового вимикання транзистора ланки ІН передача енергії у навантаження по-

новлюється. Видно, що присутні умови м’якої комутації, практично відсутня цирку-

ляція енергії (при відсутності допоміжного ключа вона мала б місце - як у базовому 

ПРК з АРК згідно рис. 1). Схема ланки ІС, на відміну від мостової, має меншу кіль-

кість ключів (і драйверів), вхідний струм протікає через один, а не два ключа. 

Зменшення статичних втрат у сило-

вих ключах ланки ІС на базі MOSFET 

також може бути досягнуто, якщо в си-

ловому комутаторі ІС за схемою рис. 6 

із заміненими на MOSFET IGBT встано-

влені послідовно з MOSFET діоди замі-

нити на транзистори (рис. 10). Тоді 

складений ключ являє два зустрічно-

послідовно з’єднані MOSFET. Транзис-

тори складеного ключа можуть керува-
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Рисунок 8 –ПРК підвищеної вхідної на-

пруги 

Таблиця 1 

«Критичні» частоти для ПРК з IGBT різних класів напруг 

Клас IGBT, В 600 - 650 1200 1700 2500 3300 4500 6500 

«критична» ча-

стота, кГц 
30 - 80 10 - 20 4 - 5 1,3 - 2,5 1,3 - 2,2 0,7 - 1,2 0,560 

Перевага Перевага за ІН Перевага за  ІС 
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VD4
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C2 C4
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+
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+
-
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Рисунок 9 –ПРК за нульовою схемою та 

додатковим ключем у ланці ІС 
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тися як незалежно, так і синхронно.  

При синхронному керуванні вми-

кання і вимикання транзисторів ключа 

здійснюється одночасно, і драйвер для 

обох транзисторів може бути спільним – 

це є перевагою. При ввімкненому стані 

ключа (наприклад, VT11, VT12) струм ка-

налу нижнього за схемою ключа транзис-

тора (VT12) буде зворотним і при належ-

ному виборі типу транзистора може за-

безпечувати достатньо малу величину 

падіння напруги на транзисторі – як у си-

нхронних випрямлячах. Тоді струм у діо-

дній частині структури MOSFET VT12 

(VD12) практично відсутній і, як наслідок, накопичення надлишкового заряду діода 

під час проведення струму не спостерігається. При вимиканні ключа (VT11, VT12), 

згідно алгоритму РК, завдяки вмиканню відповідного іншого (наприклад, VT31, 

VT32), починається спад струму ключа, що вимикається, і в момент спаду струму 

ключа до нуля необхідно вимкнути транзистори ключа по затвору – для цього необ-

хідно передбачити відповідний датчик струму (нуля струму). Після цього вимикання 

діод нижнього транзистора ключа (VD12) приймає зворотну напругу – режим ZСS 

зберігається.  

При незалежному керуванні управління верхнім за схемою ключа транзистором 

здійснюється згідно базового АРК. Вмикання нижнього (VT12) здійснюється одноча-

сно з вмиканням верхнього (VT11), а вимикання нижнього (VT12) по затвору – одно-

часно з примусовим вмиканням відповідного іншого ключа (VT31, VT32). При вими-

канні нижнього транзистора (VT12) струм ключа протікає через зворотний діод ниж-

нього транзистора (VD12). Після спаду до нуля струму ключа цей діод приймає зво-

ротну напругу – має місце режим ZСS. В цьому варіанті подвоюється кількість ка-

налів керування і драйверів транзисторів ланки ІС, на інтервалі спаду струму тран-

зистора струм протікає через діод і може мати місце накопичення заряду у його базі, 

але немає необхідності в спеціальних датчиках нуля струму. 

 В роботі для вищезгаданого експериментального зразка оберненого ПРК для 

фотовольтаїки (рис. 6, IGBT замінено на MOSFET) проведено зіставлення потужно-

сті втрат при наявності послідовного діоду і заміні його на MOSFET того ж типу, що 

основний. Статичні втрати оцінювалися на основі даних специфікацій приладів при 

температурах переходів 125 °C, а динамічні - виходячи з аналізу осцилограм струмів 

та напруг при перемиканнях. Результати представлені у Табл. 2. 

Можна бачити, що комутаційні втрати у транзисторах ІС незначні, а транзисто-

рів ІН можуть бути ефективно обмежені введенням снаберних конденсаторів (єм-

ність  265 пФ). Оцінка ККД (без врахування втрат у магнітних елементах): для ПРК 

з діодами у ланці ІС та без снаберних конденсаторів – 0,942, зі снаберними конден-

саторами – 0,945; при заміні діодів у ланці ІС на MOSFET – 0,973. Наведені дані 

ККД, незважаючи на відносно малу величину вхідної напруги, демонструють, на 

думку автора, досить високу ефективність АРК у даному випадку. 
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Рисунок 10 – Обернений ПРК з зустрічно-

послідовним з’єднанням MOSFET у ланці ІС  
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Слід зауважити, що заміна послідовних діодів у ланці ІС на керовані ключі (у 

даному випадку – MOSFET) означає заміну двохквадрантних керованих ключів зі 

зворотною блокуючою здатністю на чотирьохквадрантні. Це вносить нову якість у 

роботу ПРК, а саме, дозволяє подолати одну з негативних рис, притаманних розгля-

нутим ПРК. Ці перетворювачі мають властивість оберненості, однак, оскільки у кла-

сичному ІС зміна знаку струму ключа неможлива, зміна напрямку передачі енергії 

повинна супроводжуватися зміною знаку постійної (середньої) напруги ланки. Ви-

користання в ланці ІС 4-квадрантних ключів дозволяє, як показано в подальших ро-

зділах дисертації, змінити знак вхідного струму  ПРК при збереженні знаку вхідної 

напруги та забезпечити сприятливі умови комутації СНК обох ланок і використову-

вати такі ОТП у відповідних застосуваннях. 

У третьому розділі здійснюється розвиток методу РК з метою забезпечення 

нереверсивності ПРК з одночасним збереженням їх оборотності. Пропонуються рі-

шення з огляду на забезпечення ефективності ПРК. 

При АРК ключ ІС вимикається природно, завдяки прикладанню до нього зворо-

тної напруги, тобто напруга ключа ІС знакозмінна. Для того, щоб вхідний струм 

ланки ІС був знакозмінним, керований ключ ланки ІС, окрім як прямої, так і зворот-

ної блокуючої здатності, повинен мати можливість пропускати струм як у прямому, 

так і в зворотному напрямку, тобто бути 4-квадрантним. Цим вимогам відповідає 

схема ПРК згідно рис. 10. 

В роботі для ПРК за схемою рис. 10 були здобуті та проаналізовані діаграми 

роботи перетворювача при прямому напрямку передачі енергії (від ланки ІС до ІН) і 

навпаки (зворотний напрямок – від ланки ІН до ІС) як при синхронному, так і при 

незалежному керуванні транзисторами ланки ІС. На рис. 11, як приклад, представ-

лені діаграми роботи при незалежному MOSFET керуванні.  

Можна бачити, що в обох напрямках передачі енергії мають місце сприятливі 

умови комутації ключів обох ланок. Також видно, що процеси для напрямків будуть 

тотожні, якщо при зміні напрямку змінити знаки струмів ключів та одночасно обер-

нути процеси в часі (дуальні). В роботі було проведене також імітаційне моделюван- 

ня процесів у пакеті PSIM 9 для ПРК з тими ж параметрами, що і ПРК для фото-

вольтаїки, результати адекватні теоретичним уявленням.  

Для відносно високовольтових застосувань, як зазначалося, у якості СНК вико- 

Таблиця 2 

Оцінка потужності втрат у перетворювачі 

 

Втрати про-

відності (на 

ключ, мВт) 

Комутаційні втрати (на 

ключ, мВт) 
Усього (мВт) 

Усього 

(мВт) *** 

Діоди ІС  2810 — 11240 — 

Транзистори ІС  710 40 2840 5680 

Діоди ІН  320 — 640 640 

Транзистори ІН  640 400* (0**)  2080* (1280**) 1280** 

Усього:    16800* (16000**) 7600 

Примітки: * - при відсутності снаберних конденсаторів; ** - при наявності снаберних кон-

денсаторів; *** - при заміні діодів ІС на транзистори 
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ристовуються IGBT. 4-квадрантний ключ ланки ІС може бути виконаний як зустріч-

но-послідовне з’єднання двох IGBT, шунтованих зворотними діодами (як це має мі-

сце, наприклад, для ключів матричних перетворювачів). Для ПРК при певному на-

прямку струму вхідного дроселя, наприклад, від ланки ІС до ланки ІН, в схемі рис. 

10 при заміні MOSFET на IGBT, на затвори нижніх за схемою транзисторів 4-

квадрантних ключів імпульси керування не надходять, а при зміні напрямку струму 

на протилежний – навпаки, не надходять імпульси керування затворами верхніх 

IGBT 4-квадрантних ключів. Подібний алгоритм, який теж є, по суті, АРК, був ви-

користаний для керування транзисторами DC/АC конверторів у складі системи еле-

ктроживлення залізниці змінного стуму частоти 16,67 Гц (праці S. Norrga). Недолі-

ком, на думку автора, є те, що для вирішення поставленої у дисертації задачі, така 

кількість високовольтових IGBT є надмірною. У роботі пропонується модифікація 

схеми ПРК, зокрема, схеми силового комутатора ланки ІС, а саме – введення у склад  

силового комутатора ІС за мостовою схемою послідовно з обмоткою трансформато- 

.
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Рисунок 11 – Процеси в ПРК за схемою рис. 10:  а) – при передачі енергії від ланки ІС до 

ланки ІН, б) –  при передачі енергії від ланки ІН до ланки ІС 

 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.S.%20Norrga.QT.&newsearch=true
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ра 4-квадрантного ключа – див. 

рис. 12. Для режиму передачі 

енергії від ІН до ІС модифікація 

АРК полягає в наступному. У 

цьому режимі на затвори транзи-

сторів моста ІС (VT5 – VT8) ім-

пульси не подаються. Нехай вві-

мкнені та проводять струм VT1 та 

VT3, а також VD5, VD8. Після 

снаберного вимикання транзис-

тора ІН (VT1) напруга обмоток 

змінює знак і струм обмоток спадає до нуля, вмикають VT2, VD4 приймає зворотну 

напругу і VT3 вимикається у режимі ZCS, вмикаються також VD6, VD7 – створюєть-

ся контур холостого ходу. При закінченні цього інтервалу вмикають VT4, VT2  вми-

кається у режимі ZVS, діоди VD5, VD8 вимикаються. Діаграми процесів наведені на 

рис. 14. Можна бачити, що для керованих ключів ПРК мають місце сприятливі умо-

ви комутації. Цей факт також підтверджено імітаційним моделюванням ПРК у паке-

ті MATLAB, і фізичним моделюванням на маломасштабному макетному зразку – 

див. рис. 13 (у якості ключів використані 

MOSFET). 

В роботі також досліджено режим роботи 

ПРК за схемою рис. 12 при зворотному напря-

мку передачі енергії – від ланки ІС до ІН. В ці-

лому, як зазначалося, процеси дуальні, зі збе-

реженням сприятливих умов комутації, (див. 

рис. 15), але є деякі відмінності. У режимі пря-

мої передачі на інтервалі існування контуру 

холостого ходу ввімкнені зворотні діоди моста 

ІС, при зворотному напрямку струму, повинні 

бути ввімкнені 4 транзистори моста, на цьому 

інтервалі ввімкнений, наприклад, VT2. 

В момент t4 закінчення інтервалу вмика-

ють транзистор 4-квадрантного ключа (VT4). Струми обмоток зростають, і у деякий 

момент t5, струми VT4, VT5, VT8 зрівнюються зі струмом вхідного дроселя, а струми 

VT6, VT7  спадають до нуля, а VT2 проводить приведений до первинної  обмотки 

струм дроселя. Якщо у цей момент вимкнути VT2, створюється послідовний колива-

льний контур у складі джерела Е вхідної напруги ІН, джерела струму величиною Ik 

(де Ik – струм первинної обмотки у цей момент), індуктивності Ls та еквівалентної 

ємності снаберних конденсаторів (рис. 16). 

Після перезаряду снаберних конденсаторів вмикається діод VD1, контур при-

пиняє існування. Для цього контуру можна отримати для струму обмотки iw1(t), амп-

літуди Im цього струму та тривалості t=t7-t5 інтервалу перезаряду: 

),sin()(1   tIti mw 






 











E

I
arctgI

E
I k

km





,

2
2

  (4) 

T

-

Ls

VT1

VT2

VD1

VD2

C2

C3

C4

VT3 VT4

VD3 VD4

VT5

VD5

VT6
VD6

VT7

VD7

VT8

VD8

L

w1

+

ІН ІС

C1

w2

Uin

(2E)

+
-Uout

Іout

 
Рисунок 12 – ПРК з послідовним 4-квадрантним ключем 
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Рисунок 13 – Осцилограми напруг і 

струмів у макеті ПРК 
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де =(LsС)-0,5
 - кругова частота, =(Ls/С)

0,5 - характеристичний опір контуру кому-

тації. Якщо здійс-

нювати примусове 

вимикання транзис-

тора ланки ІН не у 

момент t5 , коли 

струм транзистора 

досягне приведено-

го струму дроселя, а 

пізніше, пропорцій-

но до величини від-

міни тривалості 

цього інтервалу від 

нуля, як показано, 

зросте і амплітуда Im 

струму контуру, 

тобто струмове на-

вантаження на клю-

чі. Оскільки, до того 

ж, тривалість інтер-

валу t, як можна 

бачити з (5), зале-

жить від як величи-

ни напруги ланки 

ІН, так і від величи-

ни струму, що кому-

тується, для мінімі-

зації струмового на-

вантаження ключів 

доцільно  фіксувати 

момент t5 датчиком 

(датчиками) нуля струму, які доцільно встановити у колах емітерів нижніх ІGBT мо-

ста ІС. 

В роботі проведено імітаційне моделювання процесів у ПРК 

в пакеті MATLAB також і в зворотному напрямку передачі. Па-

раметри моделювання наступні: Uin=600 В, Uout=3000 В, Іout=130 

А, частота f=1000 Гц (приблизно вдвічі вища за «критичну» при 

використанні 6,5 кВ ІGBT у ланці ІС), коефіцієнт трансформації 

КТ=w1/w2=0,2, Ls=0,16⋅10-3 Гн (що відповідає 10 % напруги коро-

ткого замикання трансформатора з робочою частотою 1000 Гц та 

потужністю біля 400 кВт), ємність снаберних конденсаторів 1,5 
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Рисунок 14 – Процеси в ПРК при 

прямому напрямку передачі енергії 
Рисунок 15 – Процеси в ПРК 

при зворотному напрямку пере-

дачі енергії 
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Рисунок 16 - Екві-

валентна схема ко-

нтуру комутації 
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мкФ. Деякі машинограми представлені на рис. 17. На рисунках виділені характерні 

фрагменти, які відповідають виділеним на рис. 15. Діаграми свідчать про сприятливі 

умови комутації та в цілому відповідають теоретичним уявленням. 

В роботі досліджува-

лися модифікації ПРК з 4-

квадрантними ключами в 

ланці ІС, серед них – схе-

мні рішення, у яких 4-

квадрантні ключі побудо-

вані на базі діодного моста 

з ІGBT у його діагоналі 

(рис. 18,а,б). У порівнянні 

з базовою схемою рис. 

18,в, ці схеми мають мен-

шу кількість  високоволь-

тових ІGBT, що може бути 

перевагою. В роботі пред-

ставлені алгоритми синх-

ронного керування ключа-

ми перетворювачів за схе-

мами рис. 18,а,б, згідно 

яких вимикання ІGBT 4-

квадрантних ключів здійс-

нюється в нулях струму (ці 

моменти ідентифікуються 

відповідними датчиками 

струму). Втрати вимикан-

ня будуть зменшені, 

при цьому вимикання є 

не природним, а приму-

совим (Forced ZCS, 

FZCS).  

На прикладі ПРК 

для роботи у складі 

BESS залізниці постій-

ного струму з номіна-

льними параметрами: 

Uin=3,3 кВ, Uout=600 В 

(напруга акумуляторної 

батареї АБ), 

KT=w1/w2=6,67, Іin=200 

А, частота f=1000 Гц, 

ІGBT ланки ІС –

 FZ250R65KE3, ланки ІН –FZ1800R12HE4_B9– проведено зіставлення показників 

ефективності ПРК за схемами рис. 18. У якості критерія ефективності була вибрана 

  
а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

Рисунок 17– Машинограми напруг і струмів для: а) тран-

зистора VT5 (діода VD5) 4-квадрантного ключа, б) діагональних 

транзисторів VT2, VT3 комутатора ІС, в) транзистора VT7 (діода 

VD7) ланки ІН; г) транзистора VT8 (діода VD8) ланки ІН; д) 

VT1, VT4 комутатора ІС, е) струму первинної обмотки iw1 і на-

пруги на ІР uLs 
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 Рис . 18. ПРК з різними топологіями ланки ІС 
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величина сумарної середньої напруги СНК ланки ІС при проведенні струму, а також 

приблизна вартість СНК перетворювача. Оцінка комутаційних втрат СНК ланки ІН 

дала біля 7% від статичних, динамічними для СНК ІС нехтували. Результати пред-

ставлені у Табл. 3. 

 

Можна бачити, що за величиною статичних втрат у СНК ланки ІС схеми 3 та 4 

мають близькі показники і кращі за показники схем 1 та 2, і, з урахуванням вартості 

вентильних комплектів, краща буде схема 4. 

В роботі, в рамках подальшого розвитку методу та схемотехніки нереверсивних 

ПРК, пропонується та досліджується ПРК з асиметричною топологією ланки ІС 

(АТЛІС). Відповідна схема наведена на рис. 19. Суттєва відмінність полягає в тому, 

що в комутаторі ланки ІС за мостовою 

схемою верхні ключі (VT5 з VD5  та VT6 

з VD6) – двоквадрантні, а нижні – 4-

квадрантні. Кількість СНК ланки ІС збі-

гається з відповідною їх кількістю для 

схем рис. 18,в,г, але на інтервалах пере-

дачі енергії струм вторинної обмотки 

протікає не через 4, а через 3  ввімкне-

них СНК, що є перевагою.  

В роботі виконано аналіз процесів  

у ПРК в режимі передачі енергії від лан-

ки ІН до ІС. У цьому режимі у ланці ІС 

здійснюється керування тільки VT9, VT10. Діаграми наведені на рис. 20. Можна ба-

чити, що для СНК обох ланок мають місце сприятливі умови комутації. 

Суттєвою особливістю режиму ввімкнення транзисторів ланки ІС (момент t5, 

транзистор VT9) є те, що, хоча формально ввімкнення є примусовим (під прямою 

напругою, та під впливом керуючого імпульсу), воно не супроводжується виділен- 

ням енергії комутації, не зважаючи на стрибкоподібне зростання струму приладу. 

Дійсно, до моменту t5 ввімкненні VD6, VD8 та VT10 і існує контур холостого 

ходу (інтервал 5), і напруга між колекторами VT5 та VT9 близька до нуля: для VT9  

Таблиця 3 

Порівняння показників схем 1 - 4 

№  

вар 

Кількість 

приладів 

Одночасно прово-

дять струм, кількість 

Сумарне падіння напруги, В  Відно-

сне 

сумар-

не па-

діння 

Вартість 

(оцінка) 

VD VT      

+ 

VD 

Пряма 

передача 

Зворотна.  Пряма 

передача 

(ІС-ІН) 

Зворот-

на пере-

дача 

Серед-

нє зна- 

чення 

USD Віднос-

на вар-

тість. VD VT VD VT 

1 16 4 4 2 4 2 19,2 19,2 19,2 1,0 16000 1,0 

2 4 5 2 3 4 1 17 15,5 16,25 0,846 10000 0,6 

3 - 8 2 2 2 2 13,3 13,3 13,3 0,693 10000 0,6 

4 - 6 1 3 3 1 14,05 12,55 13,3 0,693 8000 0,5 

Примітки: 1) до складу транзисторного модуля входить зворотний діод; 

                       2) в оцінку вартості входить вартість вентильного комплекту ІН (1700 USD) 
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Рисунок 19 – ПРК з асиметричною топо-

логією ланки ІС 
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пряма, для VD5 зворотна. При вмиканні VT9 

струм обмотки w2 зростає плавно завдяки ІР, а у 

стійці VT9-VD7-VD5 – стрибкоподібно (перероз-

поділ струму дроселя  

між двома стійками), але лише після того, як на-

пруга діода VD5, в результаті зменшення напру-

ги VT9, стане прямою (а напруга VT9 – малою). 

Таким чином, примусове вмикання VT9 з стриб-

коподібним струмом відбувається при нульовій 

напрузі (без комутаційних втрат) і може бути 

описане як примусове ввімкнення при нульовій 

напрузі (Forced Zero Voltage Switching – FZVS). 

На думку автора, цей вид комутації є но-

вим. По мірі зростання струму обмотки струм 

VD6 зростає, а VD5, як і VT10, спадає і в момент 

t6 VT10  вимикається у режимі ZCS. Імітаційне 

моделювання процесів в пакеті МАТЛАБ (з па-

раметрами, близькими до параметрів при моде-

люванні ПРК за схемою рис. 12) збіглися з тео-

ретичними уявленнями. Також у роботі прово-

дилося фізичне моделювання процесів у ПРК з 

АТЛІС на маломасштабному макетному зразку – 

деякі осцилограми наведені на рис. 21 (у якості 

ключів використані MOSFET). Можна бачити 

хороший збіг процесів на осцилограмах з відпо-

відними діаграмами рис. 20, що підтверджує те-

оретичні уявлення.  

У четвертому розділі розглядаються деякі 

аспекти практичного застосування ПРК. Відзна-

чається важлива роль ІР трансформатора. На-

самперед, вона грає роль індуктивного 

снабера вмикання СНК ланки ІС – завдя-

ки обмеженню швидкості зростання 

струму при вмиканні. По-друге, оскільки 

в ланці ІС вмикання ключа супроводжу-

ється вимиканням діода у контурі кому-

тації з ІР, швидкість спаду струму цього 

діода також обмежена, як і енергія, що 

може виділятися при зворотному віднов-

ленні діода.  

Відомо, що величина цієї енергії 

залежить від величини заряду зворотного 

відновлення Qrr , величина якого, у свою 

чергу, залежить від швидкості спаду 

струму, у першому наближенні - пропор-
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Рисунок 20 – Процеси в ПРК з АТЛІС 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 21. Осцилограми процесів в ПРК з 

АТЛІС 
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ційно. Наприклад, для діода ІGBT FZ250R65KE3 ПРК для роботи у складі BESS 

(стор. 19) зменшення di/dt при вимиканні діода від номінальної величини 625 А/мкс 

до 25 А/мкс (у 25 разів) при частоті 1000 Гц змен-

шить потужність цих втрат до приблизно 0,1 від ста-

тичних (якщо припустити, що, у першому наближен-

ні, величина Qrr пропорційна di/dt). З іншого боку, 

збільшення величини ІР приводить до зростання три-

валостей t неактивних комутаційних інтервалів 

(НАКІ), протягом яких напруга на обмотці трансфо-

рматора в ланці ІС дорівнює нулю і енергія на вихід 

ПРК не передається (див. рис. 22). Таких інтервалів 

чотири на періоді  (тривалістю перезаряду снаберних конденсаторів тут нехтуємо). 

Без значного погіршення якостей ПРК можна дозволити мати сумарну їхню 

відносну тривалість 4t*=4t/T до 10% періоду T. Тоді для напруги прийнятного зна-

чення величини напруги короткого замикання трансформатора uкз
* (відносна вели-

чина) можна знайти:  
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    (6) 

де R=Um/Im IUср  еквівалентний опір (Uср та I - середня напруга та діючий 

струм обмотки), xs
* - відносний індуктивний опір. 

В роботі на базі відомої методики розрахунку трансформаторів, яка базується 

на застосуванні принципу подоби, для трансформаторів стрижневої (П-подібної) 

конструкції знайдений вираз, який пов’язує величину xs
* (і Ls) з геометричними роз-

мірами, параметрами магнітного матеріалу осердя (питомими втратами) для задано-

го перегріву n :  
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    (7) 

де all вв /*   – відносна до базисного розміру (ширини а стрижня) довжина lв ви-

тка обмотки (далі зірочками позначені відповідні відносні до ширини стрижня роз-

міри); а/*   – відносна товщина котушки ( 2/с , с – ширина вікна осердя); 

h*=h/a – відносна висота вікна (h – висота вікна); F*
с=ab/a2=b*  – відносний перетин 

стрижня (b – товщина стрижня); F*
ок=ch/a2=c*h* – відносний перетин вікна; Кок та 

Кс – коефіцієнти заповнення вікна та стрижня. Для величин Кj, Кв, Ка та а справед-

ливо: 
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        (8) 

де П*
с, П

*
к, –відносні площі поверхонь охолодження осердя та котушок, V*

с, V
*

к 

– відносні їх об’єми,  – коефіцієнт тепловіддачі; с,– щільність матеріалу осердя,  

– питомий опір матеріалу обмотки; yP – питомі втрати у матеріалі осердя при амплі 

туді індукції Bm=1 Тл (передбачається, що питомі втрати у матеріалі осердя пропор- 

ційні квадрату індукції).  
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Рисунок 22 – Струм і напруга 

обмотки w2 трансформатора ПРК 

за схемою рис. 12 
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З виразу (7) можна бачити, що фактором, який найбільш суттєво впливає на xs
*, 

є ширина вікна c*=c/a; оскільки  2/** с  і 
*** hсFок  , то 67,1* )(~ cxs – у першому 

наближенні у функції ширини вікна квадратично. Тому, змінюючи c*, не важко здо-

бути потрібне значення xs
*. Ще один шлях впливу на величину xs

*– секціювання об-

моток. У найпростішому варіанті одна з обмоток стрижня розміщується між двома 

половинами іншої. Тоді індуктивність, що обумовлена полем розсіяння  не секційо-

ваної обмотки не змініться, а секційованої – зменшиться в 4 рази, а загальна складе 

(1/2+1/8)=0,625 від початкової, тобто зменшиться майже вдвічі.  

Для підтвердження адекватності наведеної методики був зроблений розрахунок 

трансформатора ПРК у складі BESS за схемою рис. 18,г і параметрами, наведеними 

на стор. 19; результати зіставлені з результатами моделювання поля розсіяння роз-

рахованого трансформатора у пакеті Ansys Maxwell. Розрахована за (7) величина 

xs
*склала 0,236 (з урахуванням приведеної до високовольтової сторони величини 

опору R=18,2 Ом відповідає величині Ls=684 мкГн), що перевищує допустиму вели-

чину xs
*0,16 (допустима величина індуктивності є 464 мкГн, тобто біля 500 мкГн). 

У пакеті Ansys Maxwell одержано величину ІР 696 мкГн (похибка біля 2% – хороше 

співпадіння). При використанні секційованої високовольтової обмотки одержано 

очікувану величину ІР 428 мкГн, а при моделюванні в пакеті Ansys Maxwell – 498 

мкГн (похибка 8%, що є прийнятним).  

У роботі, оскільки в літературі відсутні придатні для практичного застосування 

методики визначення необхідної ємності снаберних конденсаторів при снаберному 

вимиканні ІGBT з урахуванням ефекту хвоста струму, які базуються на даних спе-

цифікації приладу, пропонується, для оцінки величини необхідної ємності снабера, 

використання емпіричного підходу. У нечислених джерелах були виявлені дані про 

величини С ємностей снаберних конденсаторів, які забезпечують при комутації 

ІGBT конкретного типу при напрузі величиною приблизно 0,5 від граничної (зага-

льноприйнята рекомендація) та відповідної величини IК струму величину Еss енергії 

вимикання приблизно 0,5 від енергії Еhs при безснаберному вимиканні того ж стру-

му та напруги. Всього було виявлено дані про 12 приладів різних класів напруг та 

технологій. Вираховувалося величина КС=С/IК питомої (на 1 А комутованого стру-

му) ємності; при збільшенні ємностей суттєвого зменшення енергії не спостерігаєть-

ся. Виявлено, що для ІGBT з граничною напругою (600 –1200 В) величина КС складе 

біля 0,5 нФ/А, для більш високовольтових класу (1700 – 3300 В) (1,7 - 2,3) нФ/А 

(тобто біля 2 нФ/А), для найбільш високовольтових – 3 нФ/А. Ці дані можуть вико-

ристовуватися для відповідних оцінок при проектуванні перетворювачів. 

Однією з особливостей ПРК є те, що для малих значень струму навантаження 

(наприклад, при широкому діапазоні його зміни при регулюванні) величини цього 

струму може бути недостатньо для перезаряду снаберних конденсаторів за прийнят-

ний проміжок часу, і недопущення втрати режиму ZVS потребує спеціальних рі-

шень. 

Для ПРК за схемами рис. 12 та 19, при вимиканні транзисторів ІН, в момент 

зміни знаку напруги обмотки створюється резонансний контур короткого замикання 

вторинної обмотки. Якщо енергії, що накопичилась у ІР, недостатньо для перезаря-
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ду конденсаторів (моменти t2 на рис. 13, 20), в момент нуля струму обмотки напруга 

конденсатора, що розряджається, відмінна від нуля і режим ZVS втрачається. 

Розширити діапазон існування режиму можна, збільшивши, наприклад, струм 

намагнічення трансформатора, але в такий спосіб цей діапазон розширюється лише 

частково, також це приводить до додаткових статичних втрат ключів. В роботі для 

ПРК за схемами рис. 12 та 19 в режимі передачі енергії від ІН до ІС пропонується 

забезпечити розширення діапазону режиму ZVS аж до холостого ходу шляхом неве-

ликої модернізації базового АРК (БАРК – див. рис. 12). На рис.23 представлена схе-

ма ПРК, що відрізняється від схеми рис. 12 тільки тим, що в ній комутатор ІН вико-

наний за мостовою схемою; діаграми представлені на рис. 24. 

У цьому випадку в момент t1 початку вимикання ключа ІН (VT1, VT4) вмикають 

той СНК моста ІС, який має пряму напругу (VT8, VT9). Створюється резонансний 

контур комутації за еквівалентною схемою згідно рис. 16, в якому С=C1, E=Uin, Ls – 

ІР, приведена до w1, і конденсатори гарантовано перезарядяться. Для цього контуру 

будуть справедливі вирази (4) та (5), де Ik – струм обмотки на початку комутації. По 

закінченні інтервалу t2 VT8, VT9 вимикаються в режимі ZCS. Шляхом моделюван-

ня у пакеті MATLAB ПРК за схемою рис. 23 з параметрами: L=0,06 Гн, LS2=500 

мкГн, С1 - С4=3 мкФ (Kc=2,3 

нФ/А, інші – згідно даних стор. 

19) був підтверджений факт збе-

реження режиму ZVS ключів ІН 

при зменшенні струму аж до на-

стання режиму переривчатого 

струму навантаження (біля 5% 

номінального). Також у роботі 

знайдені вирази для відносної до 

періоду перетворення тривалості НАКІ в функції параметрів ПРК (вхідних та вихід-

них напруг і струмів, напруги короткого замикання, ємностей снаберів) для базового 

і модифікованого АРК (МАРК). Так, для БАРК відносні до тривалості періоду Т 

тривалості  НАКІ інтервалів 2, 3, 4, 7 (див. рис. 13) 2, 3, 4, 7  відповідно 

складуть: 
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де UN=600 В– номінальна вхідна напруга, Ik
*=Ik/IN – відносне до номінальної ве-

личини IN=ІoutKT=200 6,67=1340 А номінальна величина струму Ik первинної обмот-

ки, що комутується, КС=С/IN величина ємності снабера на 1 А номінального струму, 

що комутується, *=/RN=(IN)/UN, =(LS1/С)0,5 - характеристичний опір контуру 

комутації. При величині струму, меншої за «критичну» Ikcr
*=(UNКС/xs

*)0,5=0,24 ар-

гумент арксинусу буде більший за одиницю, що означає порушення режиму ZVS. 
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Рисунок 23 – ПРК з 4-квадрантним ключем 
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Для МАРК відносні до тривалості періоду Т тривалості   НАКІ інтервалів 2, 

3, 6 2, 3, 6 (3=6) (див. рис. 24) відповідно складуть: 
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На рис. 25 представлені розраховані за 

виразами (9) – (12) залежності для відносної 

сумарної тривалості НАКІ для МАРК (крива 

1) та БАРК (крива 2), а хрестами помічені ре-

зультати, отримані при моделюванні в МАТ-

ЛАБ. Можна бачити хороший збіг теоретич-

них та експериментальних результатів. При 

струмах вище за 40% від номінального, БАРК 

має переваги, також  забезпечує менше наван-

таження на СПК. Це дозволяє рекомендувати 

використання комбінованого АРК: для стру-

мів від нуля до величини дещо вищої за «кри-

тичну» – МАРК, для більших – БАРК. 

Схожі результати щодо властивостей 

ПРК з МАРК у сенсі розширення струмового 

діапазону режиму ZVS підтверджені для ПРК 

з АТІС (рис. 19). Тут також при вимиканні 

ключа ІН (VT1, VT4) вмикають той верхній 

СНК, який має пряму напругу (VT6). В корот-

козамкненому резонансному контурі відбува-

ється перезаряд снаберних конденсаторів при, 

у тому числі, малому струмові навантаження з 

ZCS вимиканням цього транзистора. 

В роботі проведено фізичне моделю-

вання такого ПРК на експериментальному про-

тотипі номінальною потужністю 500 Вт за на-

півмостовою схемою ланки ІН (вхідна напруга 

480 В, транзистори МОСФЕТ STP18N60DM2) 

та з АТІС (вихідна напруга 20-40 В, транзисто-

ри МОСФЕТ BSC035N10NS5 при незалежному 

керуванні транзисторами 4-хквадрантних клю-

чів), снаберні конденсатори 1 нФ, ІР 13 мкГн, 

частота 50 кГц. Результати підтверджують теоретичні положення. На рис. 26 пока-

зані результати вимірювання ККД ПРК за допомогою приладу WT3000E High 

Accuracy Power Analyzer для різних вихідних потужностей та величин вихідної на-

пруги. Висока ефективність (ККД для режиму вихідної напруги 40 В при потужнос-

ті 500 Вт склав 97%) досягається за рахунок малості комутаційних втрат завдяки 

сприятливим умовам комутації. 
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Рисунок 24 – Діаграми процесів в ПРК 

за схемою рис. 19 при МАРК 
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Рисунок 25 – Залежності для НАКІ при 

МАРК (крива 1) та БАРК (крива 2) 
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В роботі розглядається доцільність використання запропонованих принципів 

побудови ПРК як складової частини BESS для підсилюючого пункту (ПП) системи 

тягового електроживлення (СТЕ) залізниці пос-

тійного струму (ЗПС). Відомо, що впроваджен-

ня швидкісного руху, підвищення вагових норм 

рухомого складу зумовлює необхідність наро-

щування пропускної здатності залізниць, однак 

наявні СТЕ не завжди в змозі забезпечити пе-

редачу електроенергії необхідної потужності та 

належної якості. До основних обмежень відно-

ситься зниження напруги на струмоприймачі 

нижче допустимого значення (2700 – 2900 В). 

Одним з шляхів покращення режиму напруги є 

запровадження ПП СТЕ, у тому числі на базі 

BESS. 

Експериментальні дослідження показали, що встановлена потужність BESS для 

компенсації втрат напруги повинна складати 0,5 – 1,5  МВт. Оптимальною техноло-

гією АБ визнається LiFePO4. Вочевидь, у складі ПП, окрім АБ, потрібна присутність 

узгоджуючого перетворювача (УП), який забезпечує узгодження рівнів напруг АБ та 

контактної мережі (КМ) та обмін енергією між АБ та КМ. У якості УП пропонується 

використання ПРК за схемою рис. 23 з параметрами, наведеними на стор. 23 та 19. 

Для СПК ланки ІС вибрані модулі FZ250R65KE3 – одні з найменш «струмових» 

приладів у класі 6,5 кВ; вибір величини струму КМ 200 А (запас 20%) обумовлює 

величину номінальної потужності ПРК – 660 кВт (відповідає бажаній величині вище 

0,5 МВт). Для СПК первинної (низьковольтової) ланки (ІН) вибрані стандартні ши-

роко розповсюджені ІGBT класу 1200 В; для рекомендованого подвійного запасу по 

напрузі маємо номінальну напругу АБ UАБ=Uin N =600 В. З урахуванням величини 

KT=6,67 і струму первинної обмотки 1300 А вибрано ІGBT ланки ІН –

FZ1800R12HE4_B9. 

Частота перетворення визначає масогабаритні характеристики УТ, з іншого бо-

ку – зумовлює величини комутаційних втрат у СНК. Для СНК ланки ІС «критична» 

частота має величину біля 600 Гц, тому варто встановити частоту на рівні вищої за 

«критичну» – наприклад, f=1000 Гц. При такій частоті для матеріалу осердя УТ мова 

може йти тільки про електротехнічні сталі (ЕТС) або аморфні матеріали. В роботі у 

якості матеріалу осердя УТ вибрана ЕТС товщиною 0,15 мм виробництва Arnold 

Magnetic Technologies (близькі характеристики має ЕТС 3423 (Э360)). 

Відомо, що для трансформаторів існує частота, перевищення якої не приводить 

до подальшого суттєвого зменшення їхнього об’єму (гранична частота fг). Виходячи 

з відомої формули для оцінки питомих втрат у ЕТС у функції частоти f:  
2

1 2у гс вхР Р Р к f к f      ,    (13) 

де Ргс – питомі втрати на гістерезис, Рвх – на вихрові струми, к1 та к2 - коефіціє-

нти, які не залежать від частоти, в роботі обґрунтовується простий вираз для оцінки 

величини fг: fг=к1/к2. При її досягненні і подальшому підвищенні частоти швидко 

 
Рисунок 26 – Результати вимірю-

вання ККД ПРК 
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скорочується ефект зменшення об’єму трансформатора при тих же умовах охоло-

дження, тому доцільність такого підвищення частоти є сумнівним. 

Дані питомих втрат обраного матеріалу: Ру(f1)=2,51 Вт/кг та Ру(f2)=6,6 Вт/кг для 

частот f1 и f2 (400 и 800 Гц) і амплітуди індукції Bm=0,5 Тл для синусоїдних напруг. 

Після  розв’язання системи із двох рівнянь (13) відносно к1 та к2, маємо оцінку для fг: 

fг=к1/к2=862 Гц. Враховуючи, що форма напруг УТ наближена до меандру, для оцін-

ки величини fг у цьому випадку слід скорегувати частоту, скориставшись, напри-

клад, методом еквівалентної синусоїди (ЕС). Їі частота: fЕС=f(кф/кфс)
2=812 Гц (кф та 

кфс –– коефіцієнти форми: меандру та синусоїди, 1 та 1,11) – практично співпадає з 

отриманою. На підставі виразів (8), для УТ П-подібної конструкції з відносними ро-

змірами для осердя b*=2, c*=1,6, h*=5, з урахуванням вхідних даних: Pу=22 

Вт/(кгТл2), =2,110-8 Омм (мідь), c=7600 кг/м2, =12 Вт/(См2) (природне охоло-

дження), п=60°С, в роботі отримані дані про базовий розмір стрижня: а=0,14 м. Інші 

параметри: маса осердя mс=711 кг, маса міді mк=543 кг (загальна маса трансформа-

тора mТ 1250 кг), втрати в осерді Pс= 554 Вт, втрати в котушці Pк=1670 Вт (сумарні 

в трансформаторі PТ 2220 Вт). Оцінки для маси дроселя дають величину біля 550 кг. 

Моделювання теплових процесів у УТ пакеті SolidWorks/Flow Simulation для приро-

дного охолодження показало хороше співпадіння з аналітичними розрахунками: для 

температури навколишнього середовища 20°С та перегріву, що задається п=60°С, 

температура наріжної частини стрижня майже співпала з заданою (81°С), внутріш-

ньої – не суттєво відхиляється (84°С).  

Оцінка необхідної ємності та маси АБ проводилося на підставі експеримента-

льних досліджень на Львівскій ділянці Укрзалізниці. На рис. 27 наведені осцилог-

рами струму та напруги КМ потяга протягом руху на ділянці протягом 190 хвилин. 

Припустимо, що на інтер-

валах, де напруга нижча за при-

пустиму (2900 В), у КМ буде 

протікати струм 200 А, на ін-

ших струм відсутній (рекупера-

ція відсутня). Необхідна ємність 

АБ може бути вирахувана чисе-

льним інтегруванням струму. 

Цей інтеграл, тобто заряд, який 

може бути переданий до КМ 

(QПП), склав величину 285 А∙г, 

що з урахуванням величини ко-

ефіцієнту трансформації УТ (КТ=6,67) дає величину ємності CАБ2000 А∙г та енергії 

WАБ=САБ·UАБ=2000·600=1,2 МВт·г. У реальних випадках інтервали заряду та розря-

ду АБ (рекуперації та кондиціювання) будуть чергуватися, тому ємність САБ може 

бути суттєво знижена. Її величина зумовлена часом ∆ максимальної тривалості про-

садки напруги (20 хв. згідно рис. 26). Тоді мінімальна ємність батареї складе 665 

А∙г, а енергія 400 КВт·г.  

Для АБ за LiFePO4 технологією питома енергія складає біля 140 Вт·г/кг, тоді 

маса АБ буде становити біля 8570 кг без врахування рекуперації, а з нею – 2860 кг.  
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Рисунок  27 –  Струм та напруга КМ на ділянці руху 
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Отримані дані є мінімально необхідними, оскільки не враховують обмеження 

щодо припустимої глибини розряду АБ, яка не повинна бути більшою за 40%. Тоді 

розрахункову масу АБ слід збільшити у 2,5 разів до (7,15 – 21,5 ) т, а з урахуванням 

маси УТ та дроселя масу ПП слід оцінити від 9 до 23 т. Така маса ПП дозволяє роз-

ташувати його на борту потяга (наприклад, у окремому причіпному вагоні), отрима-

вши такі переваги: 1) збільшується жорсткість напруги КМ, оскільки зменшується 

вплив падіння напруги на проводах від підстанції до локомотиву, 2) збільшується 

коефіцієнт використання обладнання BESS, оскільки у стаціонарному варіанті при 

відсутності потяга між підстанціями обладнання не працює, 3) вагон з BESS вклю-

чають до складу потяга тільки за необхідністю (для потягів великої маси, на ділян-

ках зі «слабкою» КМ, тощо), 4) для бортової BESS можливо та доцільно забезпечу-

вати примусове охолодження силових компонентів, у тому числі УТ та охолоджува-

чів СНП, зменшив відповідні маси. 

 

ВИСНОВКИ 

 

В роботі поставлено та вирішено актуальну науково-прикладну задачу розвитку 

концепції розділеної комутації стосовно нереверсивних оборотних дволанкових пе-

ретворювачів постійної напруги з проміжною ланкою підвищеної частоти для випа-

дків, коли величина вихідної напруги однієї або обох ланок не дозволяє використан-

ня у цих ланках керованих силових напівпровідникових приладів без ефекту хвоста 

струму (польових транзисторів). Сукупність отриманих результатів склала наукову 

основу для побудови дволанкових оборотних нереверсивних перетворювачів на базі 

неоднорідних ланок (одна з ланок має властивості інвертора напруги, інша – інвер-

тора струму, у тому числі при використанні 4-хквадрантних силових ключів), в яких 

для ключів обох ланок забезпечуються сприятливі умови комутації – природної та 

бездисипативної снаберної, що дозволяє суттєво підвищувати частоту перетворення 

за рахунок обмеження комутаційних втрат.  

В рамках даного напряму отримано наступні результати: 

1 Виконано аналіз принципів роботи та схемотехніки дволанкових перетворю-

вачів постійної напруги з м’якою комутацією та виявлено, що існуючі рішення не 

відповідають вимогам або оборотності, або не реверсивності, або мають обмежену 

ефективність в умовах, коли величина вихідної напруги однієї або обох ланок не до-

зволяє використання у цих ланках керованих силових напівпровідникових приладів 

без ефекту хвоста струму (польових транзисторів)  

2. Одержала подальший розвиток концепція розділеної комутації стосовно дво-

ланкових перетворювачів постійної напруги з проміжним узгоджуючим трансфор-

матором підвищеної частоти: введено поняття «критичної» частоти перетворення у 

ПРК з IGBT – частоти перетворення, вище якої сумарні статичні втрати та втрати 

вимикання  IGBT у ланці ІН будуть вищими за сумарні статичні втрати у IGBT та 

послідовному діоді ключа ланки ІС при тій ж величинах струму та напруги, що ко-

мутуються; показано, що при частоті, вищої за «граничну», використання у ПРК 

більш високовольтової ланки за топологією ІС дає переваги у ККД. Виконано оцін-

ки величин «критичних» частот для IGBT провідних виробників, згідно яких для 

класів напруг приладів вище 1700 - 2500 В, використання високовольтової ланки за 
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топологією ІС є привабливим; дано кількісне обґрунтування переваги використання 

у ланці з постійною напругою більшої величини топології ІС і ZCS вимикання СНК 

і топології ІН і ZVS вмикання СНК для іншої ланки, що дозволило надати практичні 

рекомендації щодо вибору частоти перетворення в залежності від величини напруги 

ланки ІС. 

3. Сформульовано теоретичні засади та запропоновано нові схемні рішення та 

алгоритми синхронного керування силовими ключами обох ланок, які, відрізняю-

чись малим числом допоміжних силових компонентів, забезпечують сприятливі 

умови комутації силових ключів, що дозволяє, у свою чергу, підвищувати частоту 

перетворення та наблизити показники комутаційних втрат у силових комутаторах 

таких перетворювачів до відповідних показників резонансних перетворювачів, але 

при відсутності спеціальних силових коливальних ланцюгів; дослідження на експе-

риментальних зразках перетворювачів та імітаційне моделювання підтвердило наяв-

ність сприятливих умов комутації СНК обох ланок. Для високовольтових застосу-

вань пропонується схема ПРК на базі послідовного з’єднання мостів у ланці ІС та 

секційованою обмоткою трансформатора; для такого ПРК має місце рівномірний 

розподіл напруги на вимкнених ключах ланки ІС на некомутаційних інтервалах ро-

боти, а на комутаційних не може бути вищими за ці напруги. Для низьковольтових 

застосувань пропонується схема ПРК за нульовою топологією ланки ІС, в тому чис-

лі з допоміжним ключем; подальше зменшення статичних втрат СНК ланки ІС з ви-

користанням MOSFET досягається заміною послідовного діода на MOSFET, при 

цьому ключі ланки ІС стають 4-хквадрантними і ПРК набуває властивість неревер-

сивності. 

4. Для ПРК з мостовою схемою у ланці ІС з 4-хквадрантними ключами на базі 

MOSFET, виявлено переваги та недоліки синхронного та незалежного керування 

MOSFET складеного ключа; розроблено відповідні АРК для обох напрямків переда-

чі енергії: синхронне керування потребує вдвічі меншої кількості драйверів і у зво-

ротних діодах MOSFET не накопичується надлишковий заряд, але потрібні датчики 

нуля струму ключа; при незалежному датчики стуму ключа не потрібні, але зростає 

кількість драйверів та у послідовному діоді може мати місце накопичення надлиш-

кового заряду у його структурі. 

5. Для ОТП з IGBT у ланці ІС проаналізовано використання, наряду з мостовою 

схемою з 4-хквадрантними ключами, ряду схем з 4-хквадрантними ключами, але з 

меншою кількістю IGBT; виявлено, що за критерієм величини сумарної напруги на 

ввімкнених ключах при протіканні струму навантаження ланки та показником вар-

тості, переваги має схема нереверсивного ПРК з послідовним до обмотки трансфор-

матора 4-квадрантним ключем та мостовою схемою на IGBT з зворотними діодами 

(6 IGBT замість 8). Запропоновано та досліджено схему ПРК з асиметричною топо-

логією ланки ІС (АТЛІС) з також 6 IGBT, в цьому ПРК на інтервалах передачі енер-

гії струм вторинної обмотки протікає не через 4, а через 3 ввімкнених СНК, що є пе-

ревагою. Виявлено та підтверджено експериментально та імітаційним моделюван-

ням, що для режиму прямої передачі енергії, при переході від інтервалу холостого 

ходу до інтервалу передачі енергії при примусовому вмиканні транзистора 4-

хквадрантного ключа, має місце новий вид комутації – примусове ввімкнення при 
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нульовій напрузі (FZVS), при якій, не зважаючи на примусовість її характеру та 

стрибкоподібне зростання струму при вмиканні, комутаційні втрати відсутні. 

6. Для ОТП з АРК доведено (експериментально та імітаційним моделюванням) 

наявність м’якої комутації СНК. Для ПРК за симетричною схемою ланки ІС для ре-

жиму передачі енергії від ланки ІН до ланки ІС (пряма передача) керування IGBT 

моста в ІС може бути відсутнім (БАРК); для режиму зворотної передачі енергії ви-

явлено наявність резонансного інтервалу перезаряду снаберних конденсаторів та 

знайдено вирази для параметрів цього інтервалу (тривалості, амплітуди струму об-

мотки тощо) в функції, зокрема, величини ІР та ємностей снаберних конденсаторів, 

для зменшення струмового навантаження ключів запропоновано здійснювати при-

мусове вимикання транзисторів ланки ІН в момент, коли струм обмотки у ланці ІС 

дорівнює струму вхідного дроселя. 

7. Проаналізовано роль величини ІР трансформатора, яка, обмежуючи швид-

кість зміни струму обмотки трансформатора в ланці ІС, сприяє усуненню втрат вми-

кання транзистора та зменшенню енергії зворотного відновлення діода, який вими-

кається, але збільшення величини ІР збільшує тривалість інтервалів, коли енергія на 

вихід ПРК не передається. Запропоновано обмежити відносну тривалість таких ін-

тервалів на періоді величиною біля 10%, що еквівалентно відносній величині напру-

ги короткого замикання трансформатора у межах 16%. Для трансформаторів ПРК 

стрижневої конструкції знайдено вираз, який пов’язує величину xs
* (і Ls) з геометри-

чними розмірами, параметрами магнітного матеріалу осердя (питомими втратами) 

для заданого перегріву n , частоти та потужності навантаження, і показує, як, для 

забезпечення потрібної величини ІР, треба змінювати ширину вікна осердя. Адеква-

тність виразу підтверджена моделюванням полів розсіяння у середовищі Ansys 

Maxwel. На базі власних експериментальних даних та даних літератури визначено 

величину питомої ємності снаберних конденсаторів КС (на 1 А струму IGBТ, що ко-

мутується) для забезпечення приблизно двократного зменшення енергії снаберного 

вимикання IGBT відносно безснаберної комутації: від 0,5 нФ/А до 3 нФ/А для при-

ладів різних класів та технологій. Ці результати можуть використовуватися для від-

повідних оцінок при проектуванні перетворювачів. 

8. У ОТП з ПРК як із симетричною, так і з асиметричною топологією ланки ІС, 

при прямій передачі енергії, для розширення струмового діапазону існування режи-

му ZVS у ланці ІН аж до холостого ходу, пропонується модернізація базового АРК 

(МАРК), яка полягає в створенні, при примусовому вимиканні СНК ланки ІН, шля-

хом додаткового вмикання СНК ланки ІС, контуру короткого замикання, у якому 

здійснюється резонансний перезаряд снаберних конденсаторів при будь-якому 

струмі навантаження, що дозволяє уникнути порушення умов м’якої комутації СНК 

ланки ІН при малих величинах струму навантаження. Здобуті аналітичні вирази для 

тривалостей та інших характеристик неактивних комутаційних інтервалів для БАРК 

та МАРК та граничний струм існування режиму ZVS для БАРК (перевірені іміта-

ційним моделюванням), які дозволяють вибрати, в залежності від величини струму 

навантаження, БАРК або МАРК (перший забезпечує меншу тривалість комутацій-

них інтервалів та струмове навантаження СНК, але має обмежений струмовий діапа-

зон). 
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9. Фізичне моделювання ПРК з асиметричною топологією ланки ІС та МАРК на 

експериментальному прототипі номінальною потужністю 500 Вт для фотовольтаїки 

(з використанням MOSFET, частота 50 кГц, напруга ланки ІН 480 В, ланки ІС 20-40 

В, незалежне керування, МАРК) показало високу ефективність: виміряний ККД 

склав 97% для вихідної напруги 40 В та потужності навантаження 500 Вт. Розгляну-

то доцільність використання запропонованих принципів побудови ПРК як складової 

частини BESS для ПП СТЕ залізниці постійного струму (напруга контактної мережі 

2 - 4 кВ). Для ланки ІС обрана симетрична топологія з 4-квадрантним ключем, номі-

нальний вихідний струм прийнятий 200 А, ключі ІС класу 6,5 кВ, напруга ланки ІН 

600 В, ключі ланки класу 1200 В, частота 1000 Гц, для ключів ланки ІН комутаційні 

втрати 7% від статичних. Оцінка маси УТ – біля 1,3 т, АБ – від 7,15 до 21,5 т - до-

зволяє розташувати його на борту потяга. 

10 Результати дисертаційної роботи використовуються при розробці перетво-

рювачів, зокрема, у фірмах Ubik Solutions OÜ та  Mikromasch Eesti OÜ, Естония, та в 

навчальному процесі кафедри промислової і біомедичної електроніки Національно-

го технічного університету “Харківський політехнічний інститут” – в курсах «Дже-

рела електроживлення», «Енергозбереження в системах електроживлення з напівп-

ровідниковими перетворювачами», «Силові напівпровідникові прилади» для студе-

нтів спеціалізації 171.01 – «Промислова електроніка»  
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Основні наукові положення і результати за темою дисертації опублікова-

но у таких працях: 

у виданнях, що індексуються SCOPUS: 

1. Ivakhno V. A novel high-voltage half-bridge converter with phase-shifted active 

rectifier / Blinov A., Ivakhno V., Zamaruev V., Vinnikov D., Husev O. // IEEE Interna-

tional Conference on Industrial Technology (ICIT’2012), Athens, Greece, 19-21 March 

2012. — Athens, 2012. — P. 967–970. DOI: 10.1109/icit.2012.6210062 

Здобувачем виконано опис процесів на відповідних інтервалах роботи ПРК 

протягом напівперіоду. 

2. Ivakhno V. Experimental verification of DC/DC converter with full-bridge active 

rectifier / Blinov A., Ivakhno V., Zamaruev V., Vinnikov D., Husev O. // 38th Annual 

Conference on IEEE Industrial Electronics Society (IECON 2012). — 2012. — P. 5179–

5184. DOI: 10.1109/iecon.2012.6389549 

Здобувачем виконано опис процесів на відповідних інтервалах роботи ПРК 

протягом напівперіоду з урахуванням тривалості комутаційних інтервалів. 

3. Ивахно В. В. О возможности снижения динамических потерь в двухзвенном 

преобразователе постоянного напряжения с разделенной коммутацией / Ивахно В. 

В., Замаруев В. В., Стысло Б. А. // Технічна електродинаміка. Темат. вип. : Силова 

електроніка та енергоефективність. — 2014. — № 4. — С. 84–86. 

Здобувачем для дволанкового перетворювача з АРК з IGBT запропоновано і об-

грунтовано, для високовольтової ланки, використання топології ІС з вимиканням 

ключів у нулях струму, а для низьковольтової - топології ІН з вмиканням ключів в 

нулях напруги. 
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4. Ivakhno V. Full soft-switching high step-up dc-dc converter for photovoltaic appli-

cations / Blinov A., Vinnikov D., Ivakhno V. // Proceedings of the 16th Conference on 

Power Electronics and Applications, EPE’14-ECCE Europe, 26-28.08.2014, Lappeenran-

ta, Finland. — Lappeenranta, 2014. — P. 1–7. 

Здобувачем для дволанкового перетворювача з РК з MOSFET для фотовольтаї- 

ки знайдено вирази для тривалостей комутаційних інтервалів та коефіцієнту під-

силення, запропоновано підвищити ефективність шляхом заміни діодів ланки ІС на 

MOSFET. 

5. Ivakhno V. Full soft-switching bidirectional current-fed DC-DC converter / Chub 

A., Kosenko R., Blinov A., Ivakhno V., Zamaruiev V., Styslo B. // 56th International Sci-

entific Conference. Power and Electrical Engineering of Riga Technical University 

(RTUCON), Riga, 14 Oct. 2015. — Riga, 2015. — P. 1–6. 

Здобувачем запропоновано стратегію керування оберненим ПРК із зустрічно-

послідовним з’єднанням MOSFET у ланці ІС. 

6. Ivakhno V. Bidirectional Isolated ZVS DC-DC Converter with Auxiliary Active 

Switch for High-Power Energy Storage Applications / Ivakhno V., Zamaruiev V., Styslo 

B., Kosenko A., Blinov A. // IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer 

Engineering (Ukrcon), 29 May-2 June 2017 Kiev, Ukraine. — Kiev, 2017. — P. 589–592. 

DOI: 10.1109/UKRCON.2017.8100315 

Здобувачем проведено детальний опис запропонованого алгоритму керування 

ПРК з діагональним чотирьохквадрантним ключем в ланці ІС для режиму прямої 

передачі енергії. 

7. Ivakhno V. Full soft switching dual DC/DC converter with four-quadrant switch 

for systems with battery energy storage system / Sokol Y., Ivakhno V., Zamaruiev V., 

Styslo B. // 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Sys-

tems (IEPS), 10-14 Sept. 2018 Kharkiv, Ukraine. — Kharkiv, 2018. — P. 155–160. DOI: 

10.1109/IEPS.2018.8559490 

Здобувачем проведено детальний опис запропонованого алгоритму керування 

ПРК з діагональним чотирьохквадрантним ключем в ланці ІС для режиму зворот-

ного напрямку передачі енергії; надано вирази для характеристик інтервалу резо-

нансного перезаряду снаберних конденсаторів. 

8. Ivakhno V. Improving the Quality of Electrical Energy in the Railway Power Sup-

ply System / Sokol Y., Ivakhno V., Zamaruiev V., Styslo B. // 2018 IEEE 38th Interna-

tional Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). – 2018. – P. 563–566. 

Здобувачем запропоновано для узгоджуючого перетворювача підсилюючого пу-

нкту батарейної системи накопичення енергії залізниці постійного струму викори-

стання ПРК з діагональним чотирьохквадрантним ключем в ланці ІС. 

9. Ivakhno V. Analysis of Fault-Tolerant Operation Capabilities of an Isolated Bidi-

rectional Current-Source DC–DC Converter [Electronic resource] / Blinov A., Kosenko 

R., Chub A., Ivakhno V. // Energies. Special Issue «Power Electronic Systems for Effi-

cient and Sustainable Energy Supply». — 2019. — Vol. 12(16). — P. 3203. — URL: 

https://www.mdpi.com/1996-1073/12/16/3203. DOI: 10.3390/en12163203 

Здобувачем здобуто вирази для коефіцієнту підсилення ПРК та здійснювався 

загальний нагляд за дослідженням.  

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Andrei%20Blinov.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Volodymyr%20Ivakhno.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Volodymyr%20Zamaruiev.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Bogdan%20Styslo.QT.&newsearch=true
https://www.mdpi.com/1996-1073/12/16/3203
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10. Ivakhno V. Experimental Verification of the Operation of a Two-Stage Bidirec-

tional DC/DC Converter with Separated Commutation and Asymmetrical Structure of 

Current-Fed Stage / Ivakhno V., Zamaruiev V., Styslo B., Blinov A. // 2019 IEEE 2nd 

Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, July 2-6, 2019, Lviv, 

Ukraine. — Lviv, 2019. — P. 369–374. 

Здобувачем для ПРК з асиметричною структурою комутатора ланки ІС в ре- 

жимі прямої передачі енергії виявлено інтервал з новим видом комутації - примусо-

ве ввімкнення в нулі напруги - та обґрунтовано відсутність комутаційних втрат, не 

зважаючи на стрибкоподібне зростання струму ключа при вмиканні. 

у фахових виданнях: 

11. Ивахно В. В. Характеристики однофазных трансформаторов при передаче 

напряжений и токов повышенной частоты квазипрямоугольной формы / Гончаров 

Ю. П., Ересько А. В., Замаруев В. В., Ивахно В. В., Чернетченко М. А. // Технічна 

електродинаміка. Темат. вип. : Силова електроніка та енергоефективність. — Київ, 

2010. — Ч. 1. — С. 81–84. 

Здобувачем знайдено залежності щодо впливу базових параметрів трансфор-

матора та величин електромагнітних навантажень на величину індуктивності ро-

зсіяння. 

12. Ivakhno V. Study of performance improvement methods for 6.5 KV IGBT based 

two-level half-bridge converters / Blinov A., Vinnikov D., Ivakhno V. // Технічна елект-

родинаміка. Темат. вип. : Силова електроніка та енергоефективність. — 2011. — Ч. 

1. — С. 56–62. 

Здобувачем запропоновано для вирішення задачі дослідження використання 

концепції розділеної комутації, показано суттєве зменшення комутаційних втрат. 

13. Ivakhno V. About possibility of improvement of energetic characteristics of two-

stage DC/DC converter with separated commutation / Ivakhno V. V., Zamaruev V. V., 

Lastovka A. P., Blinov A. B., Vinnikov D. V. // Технічна електродинаміка. Темат. вип. 

: Силова електроніка та енергоефективність. — 2011. — Ч. 2. — С. 88–92. 

Здобувачем представлено ідею алгоритму розділеної комутації для ПРК з регу-

льованим інтервалом холостого ходу при прямому напрямку передачі енергії. 

14. Ивахно В. В. Применение однофазного переменного тока повышенной час-

тоты в низковольтных распределительных сетях электроснабжения / Сокол Е. И., 

Гончаров Ю. П., Ивахно В. В., Замаруев В. В., Лобко А. В., Войтович Ю. С., Опана-

сенко Е. И. // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : 

зб. наук. пр. — Київ, 2013. — Спец. вип. — С. 128–135. 

Здобувачем виконанні розрахунки щодо величини граничної частоти стрічково-

го матеріалу силового трансформатора. 

15. Ивахно В. В. Однофазные резонансные преобразователи с фазовым 

управлением и мягкой коммутацией на повышенной основной частоте для 

электрических систем с накопителями энергии / Сокол Е. И., Гончаров Ю. П., Ива-

хно В. В., Замаруев В. В., Кривошеев С. Ю., Стысло Б. А., Лобко А. В., Бобров М. А. 

// Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит = Energy saving. Power engineering. 

Energy audit. Cпец. вып. : Силовая электроника и энергоэффективность. — 2014. — 

№ 9, т. 1. — С. 45–52. 
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Здобувачем запропоновано для вирішення задачі дослідження використання ре- 

жиму вимикання силових ключів, близького до режиму вимикання в нулях струму. 

16. Ивахно В. В. Трёхфазные резонансные преобразователи с фазовым управ-

лением и мягкой коммутацией на основной частоте 50 Гц для перспективных систем 

электроснабжения / Сокол Е. И., Гончаров Ю. П., Ивахно В. В., Ересько А. В., За-

маруев В. В., Кривошеев С. Ю., Лобко А. В., Стысло Б. А., Бобровский С. В. // Энер-

госбережение. Энергетика. Энергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy 

audit. Cпец. вып. : Силовая электроника и энергоэффективность. — 2014. — № 9, т. 

1. — С. 160–167.  

Здобувачем запропоновано використання регулятора вихідної напруги, який, 

для забезпечення комутації ключів перетворювача в нулях струму, повинен забезпе-

чувати різницю між амплітудою фазної напруги мережі живлення і на вході сило-

вого комутатора не більш (15-25)%, зроблено відповідні розрахунки. 

17. Ивахно В. В. Использование разделенной коммутации в двухзвенных прео-

бразователях постоянного напряжения для снижения динамических потерь силовых 

полупроводниковых ключей / Сокол Е. И., Гончаров Ю. П., Ивахно В. В., Замаруев 

В. В., Стысло Б. А., Межерицкий М. В., Блинов А., Винников Д. // Энергосбереже-

ние. Энергетика. Энергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. Спец. 

вып.: Силовая электроника и энергоэффективность. – 2014. — № 9, т. 2. — С. 55–69. 

Здобувачем зроблено узагальнення результатів попередніх дослідів, запропоно-

вано та обґрунтовано схемні реалізації ПРК – з послідовним з’єднанням мостів 

ланки ІС та за нульовою схемою з додатковим ключем ланки ІС. 

18. Ивахно В. В. Система преобразования энергии, генерируемой в полосе от-

чуждения железной дороги с помощью солнечных панелей / Гончаров Ю. П., Сокол 

Е. И., Замаруев В. В., Ивахно В. В., Кривошеев С. Ю., Ересько А. В., Маляренко Е. 

А., Стысло Б. А., Панасенко Н. В., Сыченко В. Г., Косарев Е. Н. // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. — Маріуполь, 2015. — № 30, т. 

2. — С. 98–108. 

Здобувачем обґрунтовано поняття та вирази для підрахунку величини гранич-

ної частоти для силового трансформатора перетворювача з напругою форми меа-

ндру з осердям із стрічкового матеріалу, вище якої внаслідок зростання втрат на 

вихрові струми зменшення розмірів трансформатора майже не відбувається. 

19. Ивахно В. В. Обратимый двухзвенный преобразователь постоянного напря-

жения с разделенной коммутацией и с неизменным знаком входного и выходного 

напряжений / Ивахно В. В., Замаруев В. В., Стысло Б. А., Винников Д. В., Чуб А. 

И., Косенко Р. А. // Вестник Национального технического университета «ХПИ» : сб. 

науч. тр. Темат. вып. : Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и 

практика. Силовая электроника и энергоэффективность. — Харьков, 2015. — Вып. 

12 (1121). — С. 402–408. 

Здобувачем представлено ідею ПРК з чотирьохквадрантними ключами у ланці 

ІС на базі зустрічно-послідовного з’єднання MOSFET та алгоритму, що забезпечує 

незмінність знаків напруг ланок при зміні напрямку передачі енергії. 

20. Івахно В. В. Дослідження режимів напруги в системі тягового електропо-

стачання постійного струму / Сиченко В. Г., Косарєв Є. М., Губський П. В., Замару-
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єв В. В., Івахно В. В., Стисло Б. О. // Електрифікація транспорту. — 2016. — № 11. 

— С. 61–69. 

Здобувачем обґрунтовано величину потужності батарейних накопичувачів 

енергії для компенсації втрат напруги у контактній мережі залізниці постійного 

струму. 

21. Ивахно В. В. О «критической» частоте преобразования двухзвенных преоб-

разователей постоянного напряжения со звеном на основе инвертора тока / Ивахно 

В. В., Замаруев В. В., Стысло Б. А., Ясько А. С. // Електротехніка і Електромеханіка 

= Electrical engineering & Electromechanics. Спец. вип. : до 22-ї Міжнар. наук.-тех. 

конф. «Силова електроніка та енергоефективність». – 2016. – № 4(1), т. 1. – С. 31–36.  

Здобувачем сформульовано поняття «критичної» частоти та представлено 

вирази для її обчислення, зроблене узагальнення результатів. 

22. Ивахно В. В. Применение цифровых систем управления полупроводни-

ковыми преобразователями электрической энергии / Замаруев В. В., Ивахно В. В., 

Ересько А. В., Чурсина Ю. В., Стысло Б. О. // Електротехніка і Електромеханіка = 

Electrical engineering & Electromechanics. Спец. вип. : до 22-ї Міжнар. наук.-техн. 

конф. «Силова електроніка та енергоефективність». — 2016. — № 4(1), т. 1. — С. 

78–83.  

Здобувачем запропоновано формувати часові інтервали затримки та перек-

риття імпульсів керування силовими ключами мікропроцесорної системи керування 

ПРК апаратно. 

23. Ивахно В. В. Сравнение показателей эффективности различных схем дву-

хзвенных обратимых преобразователей с разделенной коммутацией с четырехквад-

рантными ключами в силовом коммутаторе звена инвертора тока / Сокол Е. И., 

Ивахно В. В., Замаруев В. В., Стысло Б. А. // Вестник Национального технического 

университета «Харьковский политехнический институт» = Bulletin of National 

Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» : [cб. науч. тр.]. Темат. вып. : 

Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. Силовая элек-

троника и энергоэффективность = Problems of Automated Electrodrivs. Theory and 

Practice. Power Electronics and Energy Efficiency. — Харьков, 2017. — Вып. 27(1249). 

— С. 171–176.  

Здобувачем зроблено порівняльний аналіз показників ефективності для чоти-

рьох схем ПРК з чотирьохквадрантними ключами в ланці ІС. 

24. Ивахно В. В. Асимметричный согласующий DC/DC преобразователь для 

систем электроснабжения с накопителями электрической энергии / Ивахно В. В., 

Замаруев В. В., Стысло Б. А., Блинов А. Б. // Вісник Національного технічного 

університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях = Bul-

letin of the National Technical University «KhPI». Ser.: New solutions in modern technol-

ogy. — Харків, 2018. — № 26 (1302), т. 1. — С. 48–56. —. DOI: 10.20998/2413-

4295.2018.26.07 

Здобувачем запропоновано та проведено опис алгоритму роботи ПРК з аси-

метричною структурою комутатора ланки ІС в режимі прямої передачі енергії. 

25. Ивахно В. В. Оценка показателей бортовой аккумуляторной системы накоп-

ления энергии железной дороги на основе двухзвенного преобразователя постоянно-

го напряжения с разделенной коммутацией / В. В. Ивахно, В. В. Замаруев, Б. А. 
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Стысло, Л. В. Фетюхина, В. Ю. Тихомиров // Вісник Національного технічного 

університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Серія: Електричні машини та електромеханічне 

перетворення енергії = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser. : 

Electrical Machines and Electromechanical Energy Conversion. — Харків, 2019. — № 

20(1345). — С. 92–101. — DOI: 10.20998/2409-9295.2019.20.13 

Здобувачем для ПРК, як узгоджуючого перетворювача підсилюючого пункту 

батарейної системи накопичення енергії залізниці постійного струму, зроблені оці-

нки для основних параметрів силових компонентів та акумуляторної батареї. 

26. Івахно В. В. DC-DC перетворювач з широким діапазоном забезпечення ре-

жиму природної комутації в нулях напруги / А. Б. Блінов, Д. В. Вінніков, В. В. Івах-

но, В. В. Замаруєв, Б. О. Стисло // Вісник Національного технічного університету 

«ХПІ» : зб. наук. пр. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення 

енергії = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser. : Electrical Machines 

and Electromechanical Energy Conversion. — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — № 

20(1345). — С. 14–19. DOI: 10.20998/2409-9295.2019.20.02 

Здобувачем здобуто вирази для границь режиму природного вмикання ключів 

ІН ПРК з асиметричною топологією ланки ІС та для характеристик інтервалу ре-

зонансного перезаряду снаберних конденсаторів. 

у патентах України: 

27. Дволанковий напівпровідниковий перетворювач постійної напруги в пос-

тійну із розділеною комутацією : пат. на корисну модель 93763 Україна : МПК H02J 

7/35 (2006.01) / Сокол Є. І., Гончаров Ю. П., Івахно В. В., Замаруєв В. В., Стисло Б. 

О. — № u 2014 05491 ; заявл. 22.05.2014 ; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. — 7 с. : іл.  

Здобувачем запропоновано у дволанковому ПРК, у якості високовольтової лан-

ки використовувати ІС на IGBT, низьковольтової - ІН на MOSFET. 

28. Дволанковий напівпровідниковий перетворювач підвищеної вхідної постій-

ної напруги в постійну із розділеною комутацією : пат. на корисну модель 97330 

Україна : МПК Н02J7/35 / Сокол Є. І., Івахно В. В., Замаруєв В. В., Стисло Б. О. — 

№ 2014 10068 ; заявл. 15.09.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.  

Здобувачем запропоновано та обґрунтовано топологію ПРК з послідовним 

з’єднанням мостів ланки ІС і одним трансформатором, у якій забезпечується ефе-

ктивне рівномірне розподілення вхідної напруги між напругами мостів. 

29. Оборотний напівпровідниковий перетворювач постійної напруги в постійну 

із розділеною комутацією : пат. на корисну модель 109238 Україна : МПК H02J 7/35, 

H02M 3/00 / Сокол Є. І., Івахно В. В., Замаруєв В. В., Стисло Б. О. — № u 2015 

07298 ; заявл. 20.07.2015 ; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16. — 6 с. : іл. 

Здобувачем запропоновано та обґрунтовано доцільність в ПРК з MOSFET у 

ланці ІС заміна послідовних діодів на MOSFET. 

у додаткових працях: 

30. Ивахно В. Применение принципа разделенной коммутации в преобразова-

телях батарейных систем накопления энергии железной дороги постоянного тока / 

Сокол Е., Ивахно В., Замаруев В., Стысло Б. // Modern problems of power engineering 
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and ways of solving them. Series: Energy. — Tbilisi, Georgia : Georgian technical univer-

sity, 2019. — № 3(91). — Part 1. — P. 69–73. 

Здобувачем викладено узагальнюючі відомості щодо використання принципу 

розділеної комутації стосовно узгоджуючого перетворювача у складі батарейної 

системи електроживлення підсилюючого пункту електроживлення залізниці пос-

тійного струму. 

 

АНОТАЦІЇ 

Івахно В.В. Нереверсивні дволанкові перетворювачі постійної напруги з 

розділеною комутацією. На правах рукопису. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-прикладної задачі, яка 

полягає у розвитку методу та принципів побудови дволанкових обернених неревер-

сивних перетворювачів постійної напруги з трансформаторною гальванічною 

розв’язкою. В роботі здійснюється дослідження та розвиток концепції побудови та-

ких перетворювачів на базі відносно нової та мало дослідженої концепції – концеп-

ції розділеної комутації. Перетворювачі з розділеною комутацією (ПРК) будуються 

на базі неоднорідних інверторно-випрямних ланок: одна з ланок побудована на базі 

топології інвертора напруги (ІН), а інша – інвертора струму (ІС); ланки з’єднуються 

за допомогою узгоджуючого трансформатора. Спеціальний алгоритм синхронного 

керування ключами обох ланок – алгоритм розділеної комутації (АРК) – забезпечує 

сприятливі умови комутації ключів обох ланок: для ключів ланки ІН здійснюється 

природне (в нулях напруги, zero voltage switching, ZVS) вмикання та примусове сна-

берне ємнісне вимикання, для ключів ланки ІС – природне (в нулях струму, zero cur-

rent switching, ZCS) вимикання та примусове снаберне індуктивне вмикання. Нере-

версивність перетворювача з ланкою ІС при збереженні властивості оборотності за-

безпечується присутністю у комутаторі ланки ІС 4-квадрантного ключа (ключів).  

Надано обґрунтування переваги використання у ланці з більшою величиною 

постійної напруги ІС з ZCS вимиканням ключів і ІН з ZVS вмиканням ключів для 

іншої ланки; введено поняття «критичної» частоти перетворення у ПРК з IGBT – та-

кої частоти, вище якої сумарні статичні втрати та втрати вимикання IGBT у ланці ІН 

будуть вищими за сумарні статичні втрати у IGBT та послідовному діоді ключа ІС 

при тих самих величинах струму та напруги, що комутуються. При частоті, вищої за 

«критичну», використання у ПРК більш високовольтової ланки за топологією ІС дає 

переваги у ККД. Представлено дані для величин «критичних» частот для IGBT про-

відних виробників різних класів напруг та технологій, згідно яких для класів напруг 

приладів вище 1700 - 2500 В, використання високовольтової ланки за топологією ІС 

є привабливим. Представлено декілька модифікацій схем ПРК. 

Для ПРК з IGBT у ланці ІС проаналізовано використання, наряду з мостовою 

схемою з 4-хквадрантними ключами, ряду схем з 4-хквадрантними ключами, але з 

меншою кількістю IGBT; порівняльний аналіз за критеріями величини сумарної на-

пруги на ввімкнених ключах ланки та вартості показав перевагу схеми з послідов-

ним до обмотки трансформатора 4-квадрантним ключем та з комутатором на IGBT з 

зворотними діодами за мостовою схемою (6 IGBT замість 8). Для такого ПРК для 
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режиму зворотної передачі енергії (від ланки ІС до ІН) виявлена наявність резонан-

сного інтервалу перезаряду снаберних конденсаторів. Пропонується та досліджуєть-

ся ПРК з асиметричною топологією ланки ІС, в якому струм вторинної обмотки 

протікає не через 4, а через 3 ввімкнених ключа, що є перевагою. Для режиму пере-

дачі енергії від ланки ІН до ланки ІС виявлено новий вид комутації: при вмиканні 

транзистора 4-хквадрантного ключа, для нього має місце примусове ввімкнення при 

нульовій напрузі і, не зважаючи на примусовість ввімкнення та стрибкоподібне зро-

стання струму ключа, комутаційні втрати вмикання відсутні. 

Запропоновано обмеження величини індуктивності розсіяння як снабера вми-

кання на рівні, який забезпечує відносну сумарну тривалість комутаційних інтерва-

лів на періоді біля 10%. Для трансформаторів ПРК стрижневої конструкції знайдено 

та верифіковано вираз, який пов’язує величину xs
* з геометричними розмірами, пи-

томими втратами матеріалу стрижня, перегріву, потужності навантаження та часто-

ти, який дозволяє визначати необхідну величину ширину вікна стрижня. 

Визначено величину питомої ємності снаберних конденсаторів (на 1 А струму 

IGBТ, що комутується) для забезпечення приблизно двократного зменшення енергії 

снаберного вимикання IGBT відносно безснаберної комутації: від 0,5 нФ/А до 3 

нФ/А для приладів різних класів та технологій. 

Для розширення струмового діапазону існування режиму ZVS у ланці ІН аж до 

холостого ходу, пропонується модернізація АРК. Отримано вирази для параметрів 

резонансних та інших неактивних комутаційних інтервалів в функції параметрів 

ПРК. Фізичне моделювання ПРК з асиметричною топологією ланки ІС на експери-

ментальному прототипі номінальною потужністю 500 Вт для фотовольтаїки (з вико-

ристанням MOSFET, частота 50 кГц, напруга ланки ІН 480 В, ланки ІС 20-40 В, не-

залежне керування, показало високу ефективність: виміряний ККД склав 97% для 

вихідної напруги 40 В та потужності навантаження 500 Вт. 

Розглянуто доцільність використання ПРК як складової частини батарейних си-

стем накопичення енергії для підсилюючого пункту системи тягового електрожив-

лення залізниці постійного струму (напруга контактної мережі 2 - 4 кВ). Для ланки 

ІС з 4-квадрантним ключем симетричної топології, номінальний вихідний струм 

ПРК 200 А, ключі ІС класу 6,5 кВ, напруга ланки ІН 600 В, ключі цієї ланки класу 

1200 В, частота 1000 Гц, для ключів ланки ІН комутаційні втрати біля 7% від стати-

чних. Оцінка маси трансформатора – біля 1,3 т, акумуляторної батареї – від 7,5 до 

22,5 т, що дозволяє розташувати їх на борту потяга. 

Ключові слова: нереверсивні оборотні дволанкові перетворювачі постійної на-

пруги, інвертор напруги, інвертор струму, природна комутація, снабери, розділена 

комутація, чотирьохквадрантні ключі.   
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lem, which consists in the development of the theory and principles of construction of 

non-reversible bi-directional DC converters with transformer galvanic isolation, which are 

a type of two - stage DC/DC converters. In work carried out development and research   of 

the such converters based on a relatively new and little researched concept - the concept of 

separated commutation. Converters with separated commutation (CSC) are built on the ba-

sis of inhomogeneous inverter-rectifier units: the topology of the one stage is based on 

voltage-source-inverter (VSI, or voltage-fed, VF) topology, and the topology of the other 

stage is based on current-source-inverter (CSI, or current-fed, CF) topology; the stages are 

connected by a transformer. A special algorithm for synchronous control of the both stages 

switches - algorithm of separated commutation (ASC) - provides favorable conditions for 

switching: for the VF stage switches the turning-on is natural (zero voltage switching, 

ZVS)  and the turning-off is forced with the help of capacitive snubbers; for the switches 

of CF stage the turning-off is natural (zero current switching, ZCS) and the turning-on is 

forced with the help of inductive snubber  (its role can be played by the transformer's leak-

age inductance). Limiting switching losses allows to increase the conversion frequency. 

The non-reversibility of the converter with the CF stage while maintaining the property of 

bi-directionality is ensured by the presence in the CF stage the four-quadrant switch 

(switches). 

Is given the quantitative substantiation of the advantage of using in the stage with a 

larger value of the DC voltage the CF topology with the ZCS switching off mode, and the 

VF topology with the ZVS switching on mode for  another stage switches. the concept of 

"critical" conversion frequency in CSC with IGBT  was introduced.  It is  such a conver-

sion frequency above which the sum of  static and turn-off  IGBT's losses  in the VF stage 

will be higher than the sum of  static losses in IGBT and its serial diode switch diode in 

the CF stage at the same current and voltage values switching. At a frequency higher than 

the "critical", the use in a higher-voltage stage the CF topology gives advantages in the ef-

ficiency. Data are presented for the values of "critical" frequencies for IGBT of leading 

manufacturers of different voltage classes and technologies, according to which for volt-

age classes of devices above 1700 - 2500 V, the use the CF topology for high-voltage 

stageis attractive. Several modifications of CSC schemes are presented. 

For CSC with a bridge circuit with 4-quadrant switches based on MOSFET in the CF 

stage, the advantages and disadvantages of synchronous and independent control of the  

composite switches  are identified. For CSC with IGBTs in CF stage, the use of a number 

of schemes with 4-quadrant switches was analyzed, with along with the bridge scheme 

with 4-quadrant switches, A comparative analysis using the criterias of the sum the voltage 

on the turn-on switches and switches' cost showed the advantage of a circuit with a series-

connected to transform's winding 4-quadrant switch and  bridge circuit on IGBTs  with re-

verse diodes   (6 IGBT instead of 8). For such a CSC for the mode of reverse energy trans-

fer (from CF to VF) the presence of a resonant interval of recharging of snubber capacitors 

was discovered. To minimize the switches' current overloading advisable introduce to the 

transistors of emitter group  in  the CF stage the zero current sensors. 

A CSC with an asymmetric topology of the CF stage is proposed and investigated, in 

which the current of the secondary winding flows not through 4, but through 3 switches, 

which is an advantage. For the mode of direct energy transfer (from VF stage to CF stage), 

a new type of  commutation was detected. When the 4-quadrant switch is switched on, it is 
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forced switch on at zero voltage (FZVS), and despite the forced turning-on and abrupt in-

crease of the its current, the switching losses are absent. 

The role of the transformer leakage inductance (LІ) as turning-on snubber of CF 

switches are analyzed. It is proposed to limit its value to a level that provides the relative 

total duration of switching intervals for a period of about 10%, which is equivalent to the 

relative value of the short-circuit voltage xs
* of the transformer within 16%. For CSC 

transformers of rod design, a expression for xs
* was found. It expression connects this val-

ue with geometric dimensions, parameters of the core magnetic material (specific losses) 

for a given overheating, load power and frequency, which allows to determine the required 

the width of the core window. 

Based on experimental data and literature data, the value of the specific capacitance 

of snubber capacitors (per 1 A of IGBT switching current) was determined to provide ap-

proximately twofold reduction of the IGBT's turning-off energy with snubber relative to  

turning-off energy without snubber: from 0.5 nF/A to 3 nF/A for devices of different clas-

ses and technologies; the data can be used for appropriate estimates in the design of con-

verters. 

In the cases of CSCs with both symmetric and asymmetric topology of the CF stages, 

in order to expand the current's range of the ZVS mode in VF stage up to idling, the  mod-

ernization of ASC is proposed: when the transistors in VF stage are forcibly turned off, 

those transistors of the two-quadrant switches of the CF stage are switched on at the same 

time, for which at this moment the collector voltage is direct. In created short circuit con-

tour  the resonant recharging of snubber capacitors at any load current is carried out; at the 

end of recharging the transistors of the CF stage  turn off naturally, in ZCS mode. Expres-

sions for parameters of resonant and other inactive switching intervals as a function of 

CSC parameters are presented and confirmed by simulation modeling. hysical simulation 

of CSC with asymmetric topology of the CF stage on an experimental prototype with a 

nominal power of 500 W for photovoltaics (using MOSFET, frequency 50 kHz, voltage of 

VF stage 480 V and CF stage 20-40 V, independent control, showed high efficiency: 

measured efficiency was 97% for an output voltage of 40 V and a load power of 500 W. 

The expediency of using the proposed principles of construction of PRC as a compo-

nent of battery energy storage systems for the amplifying point of the traction power sup-

ply system of the DC railway (catenary voltage 2 - 4 kV) was considered. A symmetrical 

topology with a 4-quadrant key is selected for the CF stage, the nominal output current of 

the converter is 200 A, the CF switches have the  class of 6.5 kV, frequency is 1000 Hz, 

the voltage of the VF stage is 600 V, the switches of this stage have class 1200 V, the 

switching losses for the switches of this stage are about 7% of static. Estimation of the 

mass of the transformer - about 1.3 tons, the battery - from 7.15 to 21.5 tons, which allows 

you to place them on board the train. 

Keywords: non-reversible bi-directional two-stage DC/DC converters, voltage-

source-inverter, current-source-inverter, zero voltage switching, zero current switching, 

snubbers, separated commutation, IGBT, four-quadrant switches. 

 

 


