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У монографії на основі використання теорем Лагранжа розроб
лено новий метод аналізу багатоінтервальних процесів у напівпровід
никових перетворювачах шляхом усереднення їх змінних станів та по
хідних на всіх інтервалах комутації. Новий метод дозволяє визначати
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На підставі результатів моделювання, аналізу та експерименталь
них досліджень багатоінтервальних електромагнітних процесів у напів
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