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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. 

Використання надпровідникових матеріалів і пристроїв на їх основі в таких 

секторах енергетики, як системи генерування, зберігання і передачі енергії, в 

гірничодобувній промисловості (магнітні сепаратори), у транспорті (поїзди на 

магнітній подушці), електроніці та обчислювальній техніці (надпровідникові 

елементи пам’яті), медицині (томографи), фізиці елементарних частинок 

(надпровідникові прискорювачі) дозволяє збільшувати енергоефективність і 

знижувати витрати електроенергії, тому розробка комп’ютерних систем для 

моделювання електромагнітних процесів в надпровідникових перетворювальних 

системах є досить важливим і актуальним завданням при вирішенні проблеми 

підвищення ККД даного класу електротехнічних систем енергозабезпечення 

надпровідникових магнітних комплексів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота магістра виконувалась у НТУУ "КПІ" у відповідності до 

плану наукових досліджень кафедри АПЕПС.  

Метою дисертаційної роботи є розробка комп’ютерної системи спрямованої 

на моделювання та дослідження електромагнітних процесів в надпровідникових 

перетворювальних системах. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання: 

 проаналізувати існуючі комп’ютерні системи для моделювання 

електромагнітних процесів в надпровідникових перетворювальних системах; 

 проаналізувати існуючі методи для вирішення задачі комп’ютерного 

моделювання електромагнітних процесів; 

 розробити основні методи реалізації комп’ютерної системи; 

 дослідити електромагнітні процеси в надпровідникових перетворювальних 

системах; 



 розробити комп'ютерну систему для моделювання та дослідження 

електромагнітних процесів в надпровідникових перетворювальних системах. 

Об’єкт дослідження – комп’ютерна система моделювання електромагнітних 

процесів. 

Предмет дослідження – комп’ютерна система моделювання 

електромагнітних процесів в надпровідникових перетворювальних системах. 

Методи дослідження. 

В ході досліджень було використано наступні методи: 

 метод порівняльного аналізу для вибору  оптимальної архітектури 

програмного комплексу; 

 метод модульного програмування для розробки багатошарової архітектури 

комп’ютерної системи. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Удосконалено математичну модель оцінки енергетичної ефективності 

надпровідникового перетворювача шляхом введення коефіцієнту перетворення 

енергії, що відображає енерговитрати на живлення навантаження перетворювача та 

функціонально залежить від струму навантаження. 

Отримано оригінальні функціональні залежності коефіцієнту перетворення 

енергії від коефіцієнту струму навантаження, а також коефіцієнтів лінійності від 

частоти для експериментальної моделі надпровідникового перетворювача. 

Практичне значення одержаних результатів  роботи полягає у тому, що 

набула подальшого розвитку редукція моделей електромагнітних процесів в 

надпрвідникових перетворювачах. Такі редуційовані моделі дозволяють 

автоматизувати процес побудови рівнянь редукції конкретних схем 

надпровідникових перетворювачів та створити банк стандартних редуційованих 

моделей. 
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Структура й обсяг дипломної роботи. 

Магістерська дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновку, 

переліку посилань з 25 найменувань, 3 додатків і містить 22 рисунки. Повний обсяг 

магістерської дисертації складає 87 сторінок, з яких перелік посилань займає 3 

сторінки, додатки – 12 сторінок. 

 


