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«Системи теплового захисту напівпровідникових перетворювачів
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представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
за спеціальністю 05.09.12 - "напівпровідникові перетворювачі електроенергії"
Актуальність теми дисертаційної роботи.
Тепловий вплив на параметри роботи напівпровідникових пристроїв є одним з важливих чинників при проектуванні силових перетворювачів електроенергії. Проблема перегріву напівпровідникових перетворювальних пристроїв є
доволі актуальною. Особливо важливою ця проблема є для перетворювальних
пристроїв, які працюють у ключовому режимі з нестаціонарними робочим інтервалом та паузою. Тривалість робочого інтервалу та паузи у цьому випадку залежать лише від дій користувача. Робота таких пристроїв відбувається в постійних пускових перехідних електромагнітних режимах. Характер перехідних процесів та нагрів елементів перетворювачів у такому випадку залежать не лише
від поточного навантаження, а і від попередніх режимів роботи.
Для розрахунку даних пристроїв необхідно аналізувати як перехідні та сталі електромагнітні процеси, так і перехідні теплові процеси. Одним з напрямків
розрахунку таких силових пристроїв є об’єднаний розрахунок електромагнітних
та теплових процесів, оскільки при перехідних процесах нагрівання та зміна параметрів компонентів є суттєвими. Зміна параметрів пасивних компонентів перед початком та протягом перехідного процесу може призвести до зміни характеру перехідного процесу та переходу до аварійних пускових режимів роботи.
Задачею теплового захисту є запобігання виникненню теплових аварійних
режимів роботи пристрою та перевищення максимально допустимих електромагнітних та теплових значень параметрів компонентів.
У зв'язку з цим дисертаційна робота Р.А. Баранюка, яка присвячена розробці засобів теплового захисту ключових напівпровідникових перетворювачів
електроенергії, є актуальною і своєчасною.
Дисертаційні дослідження виконано як складова частина науководослідної роботи за науковим напрямком кафедри «Промислової електроніки»
НТУУ «КПІ» та держбюджетної теми «Підвищення показників енергоефективності та ресурсозбереження засобами силової електроніки для технології отримання високонадійних зварюваних з’єднань різнорідних матеріалів» (№ ДР
0116U006924), відповідно до пріоритетного тематичного напрямку наукових
досліджень і науково-технічних розробок України 3. Енергетика та енергоефективність.
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Наукова новизна отриманих результатів та висновків дисертації.
Під час виконання дисертаційної роботи було отримано такі наукові результати:
1. На основі диференційних рівнянь стану побудовано математичну модель понижуючого широтно-імпульсного перетворювача з урахуванням температурних залежностей зміни параметрів компонентів напівпровідникових перетворювачів, що дало можливість проводити об’єднаний розрахунок електромагнітних та теплових процесів.
2. На базі сформованої математичної моделі запропоновано розділення
компонентних матриць, що дозволяє розраховувати електромагнітні процеси
при базовій температурі 25°С, відокремивши складову перехідного процесу, залежну від температури, та оцінити її вплив на режими роботи.
3. Вперше на основі аналізу впливу температурної змінної на структуру і
характер коренів характеристичного рівняння системи визначено шляхи нормалізації електромагнітних процесів до зміни температури, що дало можливість
запропонувати два типи засобів теплового захисту: зі зміною сталої часу пристрою плавного пуску у залежності від температури та з адаптацією параметрів
пасивних компонентів.
Практична цінність отриманих результатів.
Практична цінність і ефективність дисертаційної роботи для розвитку електричних систем полягає у створенні теоретичної бази для розробки систем теплового захисту напівпровідникових перетворювачів електроенергії, розробці
технічних і програмних засобів для їх дослідження і практичної реалізації та підтверджується актами впровадження її результатів у промисловість:
1. Запропонована методика об’єднаного розрахунку електромагнітних та
теплових процесів у ключових напівпровідникових перетворювачах електроенергії дозволяє визначати граничні режими експлуатації та проводити вибір
компонентів з врахуванням температурної залежності їх параметрів, що зменшує можливість виникнення аварійних режимів роботи.
2. Проведене моделювання електромагнітних та теплових процесів у понижуючому широтно-імпульсному перетворювачі (ШІП) підтвердило необхідність використання засобів теплового захисту перетворювачів, що дає можливість нормалізувати теплові удари по кристалах напівпровідникових приладів.
3. Проведене моделювання суміщених електромагнітних та теплових процесів у понижуючому ШІП із запропонованою системою повторного плавного
пуску з врахуванням температурного режиму роботи показало можливість зменшення теплового удару по кристалу транзистора від 180°C до 80°C.
4. Моделювання суміщених електромагнітних та теплових процесів у понижуючому ШІП із системою теплового захисту, що базується на нормалізації
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параметрів пасивних компонентів при зміні температури показало можливість
зменшення теплового удару по кристалу транзистора від 210°C до 85°C.
5. Результати моделювання суміщених електромагнітних та теплових процесів у понижуючому ШІП підтвердили доцільність використання запропонованих систем теплового захисту, які суттєво зменшують теплові удари по кристалах транзистора в пускових та повторно-короткочасних режимах роботи.
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій
дисертації, їх достовірність. Основні наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи підтверджуються коректністю поставлених задач з
вдалим застосуванням теорії електричних кіл та методу різницевих рівнянь, результатами математичного моделювання, лабораторно-стендових випробувань, збігом теоретичних показників синтезованих систем з даними експериментальних випробувань, достатнім обсягом публікацій і апробацією матеріалів
дисертації.
Повнота викладу результатів досліджень в опублікованих працях. Результати досліджень за темою дисертації викладено в 8 публікаціях в журналах
і збірниках наукових праць та в матеріалах науково-технічних конференцій. У
тому числі 5 статей у фахових наукових виданнях України (з них одна – у виданні, яке включено до міжнародної наукометричної бази SCOPUS). Наведений перелік публікацій, їх зміст та обсяг відповідають темі дисертації, у повному обсязі
відображають отримані положення, наукові результати та висновки, свідчать
про їх новизну.
Оцінка змісту дисертації, її завершеності. Дисертаційна робота є завершеною працею і складається із вступу, чотирьох розділів, загальних висновків,
списку літератури з 95 найменувань на 9 сторінках, 2 додатків обсягом 5 сторінок. Загальний обсяг дисертації становить 140 сторінок, у тому числі 121 сторінка основного тексту, 58 рисунків та 8 таблиць.
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і задачі досліджень, викладено наукову новизну і практичну цінність одержаних результатів, наведено дані про публікації та апробацію матеріалів дисертації, наведено
дані про впровадження та про кількість публікацій за темою роботи та особистий внесок автора.
У першому розділі виконано аналітичний огляд науково-технічної літератури з предмета дослідження, розглянуто методику розрахунку електромагнітних та теплових режимів роботи, моделі ключових та пасивних компонентів перетворювачів, аварійно-небезпечні режими роботи напівпровідникових перетворювачів електроенергії. Проведено аналіз існуючих засобів теплового захисту
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перетворювачів. Виявлено недоліки існуючих рішень та обґрунтовано задачі
досліджень.
Другий розділ присвячено питанню формування моделей реактивних
компонентів, залежних від температури. На основі рівнянь стану системи побудована суміщена математична модель електромагнітних та теплових процесів.
Проведено дослідження стійкості розрахункового процесу.
Визначено, що для розрахунку суміщених електротеплових процесів необхідно узгоджувати вибір моделей компонентів, крок інтегрування та швидкість перебігу процесів. В роботі використано суміщену модель з різною швидкістю перебігу
процесів.
Використання методу діакоптики дозволило розділити вихідну жорстку
об’єднану систему на нежорсткі електричну та теплову і провести об’єднаний розрахунок для процесів з суттєво різною швидкістю перебігу.
У третьому розділі на основі методики розрахунку суміщених електротеплових процесів проведено моделювання понижуючого ШІП.
Розраховано електромагнітні режими роботи перетворювача без врахування нагріву, та окремо проаналізовано тепловий вплив на його роботу.
Проведений суміщений аналіз електромагнітних та теплових процесів у
понижуючому ШІП показав можливість виникнення стрибків струму та теплових
ударів по кристалах напівпровідникових приладів в пускових і повторно короткочасних режимах роботи та підтвердив необхідність аналізу теплового руху
коренів характеристичного рівняння.
Визначено, що в ключових перетворювачах, в яких застосовуються пасивні
реактивні компоненти, необхідно застосовувати засоби теплового захисту, дія
яких основана на адаптації сталої часу системи плавного пуску до температури
та на нормалізації параметрів пасивних компонентів при зміні температури.
Четвертий розділ присвячено дослідженню електротеплових режимів
роботи електрокоагулятора серійного виробництва та розгляду систем теплового захисту напівпровідникових перетворювачів.
Проведено дослідження електротеплових режимів роботи електрокоагулятора ЕК300М. Досліджено екстремальні режими роботи напівпровідникових
елементів. Визначено параметри компонентів LC-фільтру та запропоновано типи магнітного матеріалу дроселя та ємності, які забезпечують допустимі стрибки струму транзисторів. Рекомендовано до використання систему плавного пуску з адаптивною сталою часу, яка обмежує стрибки струму транзисторів перетворювача напруги електрокоагулятора.
Для вирішення проблеми теплових ударів по кристалах напівпровідникових приладів під час короткого замикання та накиду струму запропоновано систему перезапуску плавного пуску після короткого замикання з корекцією сталої
часу, залежною від температури компонентів.
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Загальні висновки по дисертаційній роботі повною мірою відображають
отримані наукові результати. Висновки та рекомендації обґрунтовані, достовірні. Результати досліджень відображено в опублікованих наукових працях.
Текст дисертації викладено грамотною технічною мовою, достатньо логічно і послідовно. Стиль викладання доказовий.
В цілому дисертація є закінченою науковою роботою, що відповідає паспорту спеціальності 05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії.
Зміст автореферату відповідає змісту дисертації.

Недоліки та зауваження до роботи.
1. Перші два пункти наукової новизни дещо невдало сформульовано,
оскільки не конкретизовано, чи автор отримав ці результати вперше.
2. В третьому пункті новизни, а також у третьому розділі та висновках
вжито невірне формулювання "вплив температури на корені характеристичного
рівняння", оскільки фізичні вимірювані величини не можуть впливати на математичні функції.
3. Загальний обсяг розділу 1, який присвячено аналізу літературних джерел, варто було зменшити для більш розгорнутого викладу отриманих результатів.
4. Підрозділ 2.4 дисертаційної роботи, в якому описується рішення диференційних рівнянь стану системи за допомогою явного і неявного методів
Ейлера, не містить новизни і його можна було б розташувати у додатках.
5. Підрозділ 3.3 дисертаційної роботи називається "Моделювання повторно-короткочасних режимів роботи перетворювачів в середовищах
MATLAB/Simulink/Plecs", але в самому тексті наводяться тільки моделі, а результатів моделювання не представлено.
6. Автор дослідив запропоновану систему теплового захисту тільки на
одному типі перетворювачів, а саме на понижуючому ШІП. Було б доцільно дослідити запропоновані підходи на напівпровідникових перетворювачах електроенергії з більшою кількістю ключових елементів.
7. Результати представленої дисертаційної роботи, як засвідчено в додатку А, використовуються іншими організаціями, однак кількісні показники економічної ефективності відсутні.
8. Зауваження до оформлення дисертаційної роботи:
а) на стор. 87, 88 одне й те ж рівняння для струму дроселя повторюється три рази;
б) на рис. 3.10 показано сім діодів, а у підписі під рисунком зазначено,
що це теплова модель одного діода.

