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Актуальність теми дисертації, її зв'язок з державними науковими 

програмами. 

Поліпшення експлуатаційних характеристик напівпровідникових 

перетворювачів є головним напрямком розвитку перетворювальної техніки. 

Розвиток силової елементної бази та поява нових матеріалів, зокрема 

високочастотних магнітних матеріалів, в значній мірі впливає на подальше 

поліпшення експлуатаційних характеристик напівпровідникових перетворювачів. 

Створення аморфних магнітних сплавів (у тому числі нанокристалічних), а також 

кручених тороїдальних осердь на їх основі, що відрізняються високою 

прямокутністю граничної петлі гістерезису, низькою коерцитивною силою, високим  

питомим електричним опором, малими втратами від гістерезису і вихрових струмів, 

змусило заново розглянути область доцільного застосування саме високочастотних 

магнітних підсилювачів. Відомо, що при заданій максимальній вихідній потужності 

маса високочастотних магнітних підсилювачів в першому наближенні обернено 

пропорційна частоті джерела живлення. Наприклад, при переході від 50 Гц до 10 

кГц при відносно малих втратах в осердях маса високочастотних магнітних 

підсилювачів зменшується приблизно в 200 разів. Наразі створені магнітні 

підсилювачі, що працюють на частотах до 50 кГц. Керування високочастотних 

магнітних підсилювачів, здійснюване постійним струмом, як правило, набагато 

простіше, ніж керування транзисторним або тиристорним підсилювачем потужності. 

Перевагою регуляторів з магнітними ключами у складі високочастотних магнітних 

підсилювачів є те, що на них в увімкненому стані формується низька напруга, яка 
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визначається лише активним опором обмотки магнітних ключів. Падіння напруги на 

магнітних ключах при повному навантаженні зазвичай на кілька порядків нижче, 

ніж  на напівпровідникових ключах. Нарешті, високочастотні магнітні підсилювачі 

простіші, мають більш високу надійність і більший термін експлуатації ніж 

напівпровідникові підсилювачі. Переваги високочастотних магнітних підсилювачів 

привели до їх застосування, зокрема, у багатоканальних стабілізованих джерелах 

електроживлення електронних пристроїв авіаційного та космічного призначення.  

Таким чином, вдосконалення методів та засобів перетворення параметрів 

електроенергії  в напівпровідникових перетворювачах на основі високочастотних 

магнітних підсилювачів є актуальною науково-прикладною проблемою, яка 

визначила напрям досліджень дисертаційної роботи. Зазначена проблема вимагає 

створення загальної концепції побудови високоефективних компактних 

напівпровідникових джерел електроживлення для широкого діапазону вихідних 

потужностей (десятки Вт – одиниці кВт) з жорстким забезпеченням заданих 

функціональних параметрів і експлуатаційних характеристик з урахуванням 

реальних особливостей високочастотних магнітних підсилювачів.  

Актуальність дисертаційної роботи підтверджується також тим, що 

дослідження за темою роботи виконувались в рамках виконання науково-дослідних 

робіт в яких здобувач був науковим керівником: «Розробка систем вторинного 

електроживлення космічної апаратури з високочастотними магнітними ключами»,  

ДР № 0194U021535; «Розробка принципів побудови та дослідження 

багатоканальних імпульсних джерел живлення з магнітними ключами на основі 

високочастотних аморфних сплавів з прямокутною петлею гістерезису», 

ДР № 0194U030622; «Розробка методів та засобів високоякісного енергетичного 

забезпечення потреб високих та критичних технологій на основі використання 

нових матеріалів і сучасних інформаційних технологій», 0196U012980; «Розробка 

багатоканальних імпульсних джерел живлення з покращеними експлуатаційними 

характеристиками», ДР № 0104U006572; «Розробка високоефективних 

напівпровідникових перетворювачів електроенергії для потреб сучасних 
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інформаційно-комп’ютерних технологій», ДР № 0106U000127; «Розробка та 

дослідження високоефективних напівпровідникових перетворювачів електроенергії 

для потреб високих та критичних технологій», ДР № 0106U007803; «Високонадійні 

імпульсні перетворювачі електроенергії для безпеки інформаційних технологій. 

CLG 982639», ДР № 0108U005582; «Створення уніфікованого ряду 

напівпровідникових перетворювачів електроенергії в широкому діапазоні вихідних 

потужностей», ДР № 0109U2005183; «Високоефективні джерела живлення з 

коректором коефіцієнта потужності», ДР № 0111U5286; «Методи та математичні 

моделі високоякісного енергетичного забезпечення захищених комп’ютерних 

систем», ДР № 0112U002204; «Високоефективні джерела живлення з коректором 

коефіцієнта потужності», ДР № 0112U005146; – «Модульні перетворювачі 

електроенергії на основі високочастотних магнітних підсилювачів», 

ДР № 0112U005146; «Модульні перетворювачі електроенергії на основі 

високочастотних магнітних підсилювачів», ДР №  0118U004723, виконання гранту 

спільно з лабораторією силової електроніки Каліфорнійського університету в 

рамках програми “Nato Programme Security Through Science”. 

Зміст роботи. Дисертація складається із змісту, вступу, 6 розділів, висновків, 

списку використаних джерел та 5 додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи 

становить 340 сторінок, з них: 125 рисунків, 11 таблиць, списку використаних 

джерел із 201 найменування. 

Обсяг і структура дисертації відповідає вимогам, які висуваються до 

докторських дисертацій. 

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність роботи, сформульовано 

мету і задачі дослідження, викладено наукову новизну і практичне значення роботи, 

об’єкт, предмет та методи дослідження, показано особистий внесок здобувача в 

друкованих працях, наведено дані про апробацію результатів роботи і публікації.   

У першому розділі запропоновано підхід до  реалізації напівпровідникових 

перетворювачів електроенергії з використанням високочастотних  магнітних 

підсилювачів. Наведено принцип роботи високочастотних  магнітних підсилювачів. 
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Проведено порівняльний аналіз високочастотних  магнітних підсилювачів з 

силовими ключами на основі напівпровідникових елементів та аналіз 

електромагнітних процесів в імпульсному стабілізаторі на високочастотних  

магнітних підсилювачах. Розглянуто режими намагнічення магнітного осердя з 

прямокутною петлею гістерезису. Наведено характеристики високочастотних  

магнітних сплавів з прямокутною петлею гістерезису для високочастотних  

магнітних підсилювачів. Виявлено потребу у вдосконаленні методів та засобів 

перетворення параметрів електроенергії  в напівпровідникових перетворювачах на 

основі високочастотних магнітних підсилювачів. 

У другому розділі запропоновано експериментальний підхід до аналізу масо-

габаритних характеристик високочастотних  магнітних підсилювачів, як 

функціональної одиниці імпульсних стабілізаторів постійної напруги. Створено 

інтервальну макромодель енергетичної характеристики високочастотних  магнітних 

підсилювачів у вигляді функції від вихідних параметрів перетворювачів 

електроенергії, що дозволило отримати чисельну шкалу вихідної потужності 

високочастотних магнітних підсилювачів для заданих проектних параметрів 

номінальної вихідної напруги та максимального струму  навантаження імпульсних 

стабілізаторів постійної напруги. Побудовано алгоритм оптимізації масо-габаритних 

характеристик осердь високочастотних  магнітних підсилювачів на основі отриманої 

їхньої інтервальної макромоделі енергетичної характеристики.  

У третьому розділі запропоновано метод побудови імпульсних стабілізаторів 

постійної напруги на високочастотних магнітних підсилювачах з синхронним 

випрямленням, в якому керування польовими транзисторами випрямляча 

здійснюється безпосередньо у функції напруг високочастотного силового 

трансформатора інвертора що забезпечує надійність та унеможливлює протікання 

наскрізних струмів у випрямлячі. Також запропоновано метод побудови 

високодинамічних керованих перетворювачів на основі високочастотних  магнітних 

підсилювачів з виходом на змінному струмі де для формування як додатної, так і 

від’ємної півхвиль вихідної змінної напруги  в кожному плечі випрямляча 
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використовується спільне осердя високочастотних  магнітних підсилювачів та 

забезпечується високий рівень динамічних характеристик та електромагнітної 

сумісності. 

У четвертому розділі розглянуто вдосконалені здобувачем методи  організації 

паралельної роботи таких інверторів та керування силовими ключами за рахунок 

організації режимів роботи в колах керування з меншими втратами.  

У п’ятому розділі приведено результати експериментальних досліджень 

електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів електроенергії на 

високочастотних  магнітних підсилювачах. Проаналізовано основні міжнародні 

стандарти, що регламентують рівні електромагнітних завад. Приведено результати 

досліджень напівпровідникових перетворювачів електроенергії на високочастотних  

магнітних підсилювачах без та з коректором коефіцієнта потужності. Зроблено 

порівняльний аналіз топологій перетворювачів з врахуванням їх електромагнітної 

сумісності. 

У шостому розділі проведено експериментальне дослідження динамічних 

характеристик напівпровідникових перетворювачів електроенергії на 

високочастотних магнітних підсилювачах, експериментальне дослідження 

напівпровідникових перетворювачів електроенергії на високочастотних  магнітних 

підсилювачах з синхронним випрямленням при розірваному зворотному зв’язку за 

вихідною напругою, експериментальне дослідження стабілізованого 

напівпровідникових перетворювачів електроенергії на високочастотних  магнітних 

підсилювачах з синхронним випрямленням. Наведені приклади практичної 

реалізації перетворювачів за даними замовників. 

У шостому розділі наведено структурні, функціональні та принципові схеми, 

фотографії, а також результати експериментальне дослідження, технічні параметри 

та характеристики розроблених напівпровідникових перетворювачів електроенергії 

на високочастотних магнітних підсилювачах. Наведено приклади практичної 

реалізації перетворювачів за даними замовників. 
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У загальних висновках сформульовані основні результати дослідження, які 

дозволили оцінити вклад автора дисертаційної роботи у вдосконалення методів та 

засобів перетворення параметрів електроенергії в напівпровідникових 

перетворювачах на основі високочастотних магнітних підсилювачів. 

Наукова новизна отриманих  результатів полягає у вдосконаленні та 

розробці методів побудови напівпровідникових перетворювачів на основі 

високочастотних магнітних підсилювачів. 

До основних наукових результатів можна віднести: 

- метод оптимізації масо-габаритних характеристик  осердь високочастотних  

магнітних підсилювачів на основі отриманої інтервальної макромоделі енергетичної 

характеристики високочастотних  магнітних підсилювачів у вигляді функції від 

вихідних параметрів перетворювачів електроенергії; 

- метод організації паралельної роботи імпульсних стабілізаторів постійної 

напруги на високочастотних магнітних підсилювачах. 

Цінність для науки і практики результатів роботи полягає в тому, що на 

основі запропонованих методів розроблено і впроваджено ряд високоефективних 

промислових зразків напівпровідникових перетворювачів електроенергії на 

високочастотних магнітних підсилювачах, які знайшли застосування і впровадження 

на підприємствах  ДНТП «ТЕХАС-К», ТОВ НВФ «Інтеграл», ТОВ ТКБР «Стріла» 

(м. Тернопіль). Матеріали дисертації впроваджені в навчальний процес в ТНТУ ім. 

І.Пулюя та використані при виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт 

ТНТУ ім. І. Пулюя. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій 

підтверджується коректністю постановки мети і задач дисертаційного дослідження, 

використанням як загально признаних фундаментальних методів: методів 

інтервального аналізу, теорії кіл та сигналів, теорії автоматичного керування, 

методів математичного моделювання. 

Нові наукові результати, що отримані в дисертаційній роботі, обґрунтовані 

чіткими математичними викладками і підтверджені співставленням результатів 



7 

 

чисельних розрахунків з результатами експериментів та імітаційного моделювання, 

які підтверджують достовірність теоретичних висновків. Зроблені дисертантом 

припущення дозволяють досягти достатню для інженерних розрахунків точність 

результатів. 

Сформульовані в роботі висновки і рекомендації, виходять з критичного 

аналізу отриманих результатів, їх співставленні з відомими та отриманими раніше 

даними, є достатньо аргументовані. 

Достовірність результатів досліджень підтверджується високою точністю 

збігу теоретичних напрацювань з результатами моделювання та 

експериментальними даними, а також апробацією результатів на міжнародних 

конференціях, впровадженням ряду високоефективних промислових зразків 

напівпровідникових перетворювачів електроенергії на високочастотних  магнітних 

підсилювачах на підприємствах  ДНТП «ТЕХАС-К», ТОВ НВФ «Інтеграл», ТОВ 

ТКБР «Стріла» (м. Тернопіль). 

Повнота викладення основних положень дисертації в наукових працях. За 

темою дисертації опубліковано 39 наукових праць: 15 статей у наукових фахових 

виданнях України, з яких 5 статей, що включені до міжнародної наукометричної 

бази SCOPUS та Web of Science, 11 тез доповідей у збірниках матеріалів 

конференцій, що включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS, 8 патентів 

на винаходи. 

Опубліковані роботи у повній мірі висвітлюють основний зміст, результати, 

висновки і рекомендації дисертації. 

Результати роботи доповідались і обговорювались на 40 міжнародних, 18 

національних конференціях та семінарах, а саме на: «Наукоємнi технологiї 

подвiйного призначення» (м. Київ, 1994); Міжнародній НТК, присвяченій 150-рiччю 

вiд дня народження видатного українського фiзика i електротехнiка Iвана Пулюя 

(м. Тернопiль, 1995); 2-й (5-ій) «Автоматика» (м. Львів, 1995; м. Київ, 1998); the 

Fourth Ukraine-Russia-China Symposium on Space Science and Technology (Kyiv, 

1996); «Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машино- і 

приладобудуванні» (м. Тернопіль, 1998, 2000); the Fifth Sino-Russian-Ukrainian 
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Symposium on Space Science and Technology held jointly with the First International 

Forum on Astronautics and Aeronautics (Harbin, China, 2000); International Conference 

on Modern Problems of Telecommunications, Computer Science and Engineers Training 

(TCSET’2000, TCSET’2002, TCSET’2004) (Lviv-Slavsko, 2000, 2002; Lviv, 2004); 

«Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» 

(м. Хмельницький, 2000, 2001);  the International Workshop on Intelligent Data 

Asquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (Foros, 

2001); Первой (Второй) украинской конференции по перспективным космическим 

исследованиям (м. Kиїв, 2001; Kацивелі, 2002); 2001 CIE International Conference on 

Radar (Beijing, China, 2001); 5-ій (6-ій, 8-ій, 10-ій) науковій конференції 

Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя 

(м. Тернопіль, 2001, 2002, 2004, 2006); International Conference CADSM 2001 

(CADSM 2003, CADSM 2005, CADSM 2013) “The Experience of Designing and 

Application of CAD Systems in Microelectronics” (Lviv, 2001, 2003, 2005, 2013); the 

35
th
 Annual IEEE Power Electronic Specialists Conference (PESC’04) (Aachen, Germany, 

2004); 26-th International Telecommunication Energy Conference (INTELEC), (Chicago, 

USA, 2004); «Розвиток ІКТ та інформаційного суспільства: Україна і світовий 

досвід» (CeBIT-2005, Ганновер, Німеччина); III International Conference on 

Optoelectronic Information Technologies “PHOTONICS-ODS 2005” (м. Вінниця,  

2005); 2-ій (ІІІ, V, VI) «Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й 

перспективи» (м. Тернопіль, 2005, 2008, 2015, 2018); 2-й «Прикладная 

радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития»  (м. Харків, 2006);  “Силова 

електроніка та енергоефективність” (СЭЭ’2006, СЭЭ’2008, СЭЭ’2013) (м. Алушта, 

2006, 2008, 2013); the VII International Workshop of Electrical Engineering. Lviv 

Politechnical National University (Lviv, 2006); 5
th
 International Conference-Workshop 

“Compatibility in Power Electronics” – CPE2007 (Gdansk, Poland, 2007); the V (IX, 

13th) “Computational problems of electrical engineering” (Odessa, 2006; Аlushta, 2008; 

Grybow, Poland, 2012); «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних 

технологій», присвяченій 50-річчю заснування ТНТУ та 165-річчю з дня 

народження Івана Пулюя (Тернопіль, 2010); «Теоретичні та прикладні аспекти 
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радіотехніки і приладобудування» (Тернопіль, 2011); «Наука і бізнес - основи 

розвитку економіки» (Дніпропетровськ, 2012); «Теоретичні та прикладні аспекти 

радіотехніки і приладобудування» (Тернопіль, 2013, 2015, 2017); Конференції з 

питань науково-промислового співробітництва (м. Одеса, 2013); 10
th
 International 

Conference ELEKTRO 2014 (Rajecke Teplice, Slovak Republic, 2014); «Наука: безпека 

країни та розвиток військово-промислового комплексу» (м. Київ, 2016); “Advanced 

Computer Information Technologies” (ACIT 2018, ACIT 2019) (Ceske Budejovice, 

Czech Republic, 2018, 2019); Конференції, присвяченій 100-річчю Національної 

академії наук України «Проблеми сучасної електротехніки-2018» (м. Київ, 2018); 

«Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в 

Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки» (м. Київ, 2018); 

«Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних 

технологій» (Тернопіль, 2019); 4th IEEE International Conference on Intelligent Energy 

and Power Systems (IEPS-2020) (Istanbul, Turkey, 2020). 

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

Положення, винесені в автореферат дисертації, ідентичні основним положенням 

дисертаційної роботи. За своєю структурою та змістом автореферат відповідає 

вимогам, що ставляться МОН України до авторефератів дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора наук. 

Зв’язок докторської дисертації з кандидатською. Наукові положення, 

результати і висновки, що виносились на захист кандидатської дисертації, яка була 

присвячена побудові багатоканальних джерел живлення високого рівня струму 

навантаження з високочастотними магнітними ключами, не виносяться на захист 

докторської дисертації. 

Зміст дисертації відповідає спеціальності 05.09.12 – «Напівпровідникові 

перетворювачі електроенергії».  

Зауваження по дисертаційній роботі: 

1. Всі пункти наукової новизни заявлені як методи, але більшість з них 

(пункти 3-6) орієнтовані на досягнення певних характеристик за рахунок 

схемотехнічних рішень і, на жаль, не супроводжуються достатнім математичним 
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обґрунтуванням, що дозволило би ці методи розглянути і розповсюдити їх на клас 

задач. 

2. У дисертаційному дослідженні автором не враховані власні параметри 

робочих обмоток високочастотних магнітних підсилювачів: індуктивність 

розсіювання, міжвиткові і міжобмоткові ємності та їх вплив на електромагнітні 

процеси. 

3. Різне трактування результатів роботи. Є невідповідності, наприклад, в 

висновках за розділом 2 «Узагальнений метод оптимізації масо-габаритних 

характеристик високочастотних  магнітних підсилювачів ….» визначається лише як  

«узагальнений алгоритм оптимізації масо-габаритних характеристик осердь 

високочастотних  магнітних підсилювачів. В загальних висновках цей метод також 

як і алгоритм взагалі не згадується. 

4. У розділі 4 наведено рішення для синхронізації незалежних нерегульованих 

транзисторних інверторів, спроєктованих спеціально для можливості синхронізації 

за допомогою дроселя насичення з багатьма обмотками. Але такі інвертори в цьому 

випадку можливо назвати незалежними лише умовно. 

 5. В р.3.2.3 заявлено, що буде мати місце «підвищення якості вихідної 

напруги за рахунок роботи силового ключа (високочастотного  магнітного 

підсилювача) на єдиному куті керування для всіх імпульсних стабілізаторів 

постійної напруги». Але при такому рішенні пульсації вихідної напруги будуть 

вище, ніж при використанні багатофазних імпульсних перетворювачів, наприклад. 

Тобто одночасна комутація силових ключів всіх паралельно працюючих 

перетворювачів в порівнянні з комутацією ключів де є зсуви фаз, має гірші 

показники якості вихідної напруги. 

6. Пропозиції автора роботи, що пропоновані методи забезпечують 

рівномірний розподіл струму між окремими стабілізаторами в усьому діапазоні його 

зміни, базуються на припущенні, що основні параметри перетворювачів будуть 

ідентичними, що в більшості випадків важко, або неможливо досягти.  

7. Доцільно було б порівняти можливості пропонованої автором схеми 

синхронного випрямляча з керуванням від додаткових обмоток силового 
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трансформатора з відомими рішеннями, наприклад «Current fed push-pull topology 

with self driven synchronous rectification applied to low voltage», November 2004, 

DOI:10.1109/CIEP.2004.1437547. 

8. Використання в схемі послідовно включених повністю керованих силових 

елементів (магнітний підсилювач і польовий транзистор) недоцільно, оскільки 

функції регулювання і випрямлення може виконати один елемент - польовий 

транзистор. 

9. При використанні некерованого інвертора можливі проблеми з рівнем 

напруги на обмотках керування при змінах вхідної напруги інвертора - напруга 

може бути недостатньою для повного відкриття (підвищений нагрів транзисторів) 

або занадто велике (можливість пробою по колу затвор-виток). 

10. Є зауваження щодо оформлення дисертаційної роботи. 

Відзначені зауваження і недоліки не позначаються на загальній високій оцінці 

дисертаційної роботи. Досконале знання специфіки проблеми – одна з основних 

особливостей дисертаційної роботи, що представляється до захисту. В.І. Яськів 

відомий широкому колу фахівців своїми публікаціями по проблематиці 

дисертаційної роботи.  

Висновок. Дисертаційна робота Яськіва Володимира Івановича 

«Високоефективні напівпровідникові перетворювачі електроенергії на основі 

високочастотних магнітних підсилювачів» представляє собою самостійно 

підготовлену завершену науково-дослідну працю, в якій розв’язано важливу 

науково-прикладну проблему, що полягає у вдосконаленні методів та засобів 

перетворення параметрів електроенергії  в напівпровідникових перетворювачах на 

основі високочастотних магнітних підсилювачів. Актуальність обраної теми 

дисертації, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

новизна та повнота викладу в опублікованих працях повністю відповідають вимогам 

до докторських дисертацій. Дисертаційна робота за своїм змістом та напрямом 

досліджень відповідає паспорту спеціальності 05.09.12 – «Напівпровідникові 

перетворювачі електроенергії». 

http://dx.doi.org/10.1109/CIEP.2004.1437547
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