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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 
постійні та пульсаційні складові процесів в однотактних і двотактних 
перетворювачах та тривалості виникаючих інтервалів комутації.

На підставі результатів моделювання, аналізу та експерименталь
них досліджень багатоінтервальних електромагнітних процесів у напів
провідникових перетворювачах джерел живлення електровакуумного 
обладнання, які використовують у своїй структурі високопотенціальні 
трансформаторні вузли, розроблено рекомендації щодо визначення 
оптимальних структур таких перетворювачів та їх технічних харак
теристик.

Результати рекомендуються для використання при розробці та 
модернізації перетворювачів, в електричних колах яких виникають 
багатоінтервальні електромагнітні процеси, в тому числі в джерелах 
живлення електровакуумного обладнання.
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