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Однією з найбільш ефективних енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій, що визнано світовою 

практикою, є впровадження в усі галузі промисловості систем регульованого електроприводу, які характеризу-
ються застосуванням напівпровідникових перетворювачів енергії. У загальному випадку робота напівпровідни-
кових ключів супроводжується статичними та динамічними втратами, величина яких суттєво залежить від схе-
мно-технічного рішення та конструктивного виконання перетворювача. Надано експериментальні дослідження 
роботи IGBT як ключового елемента силового напівпровідникового перетворювача енергії. Проведені дослі-
дження щодо впливу додаткових схемних рішень регулювання швидкості перемикання силового ключа на 
втрати енергії при роботі на активне та активно-індуктивне навантаження дозволили виявити, що застосування 
додаткових кіл формування робочої точки IGBT забезпечує роздільне регулювання швидкостей увімкнення та 
вимкнення транзисторних ключів. Однак дані процеси супроводжуються значним збільшенням втрат енергії. У 
роботі також надано експериментальні дослідження впливу захисних кіл IGBT від перенапруги на їх комута-
ційні характеристики та на втрати енергії в напівпровідникових перетворювачах при роботі на активне та акти-
вно-індуктивне навантаження. Застосування додаткових схем захисту транзисторів у деякій мірі дозволяє вирі-
шити завдання зменшення величини перенапруги на ключі, однак спостерігається суттєве погіршення таких 
комутаційних параметрів IGBT, як час увімкнення та вимкнення, що призводить до збільшення втрат енергії в 
процесі перемикання транзистора. Оцінка втрат енергії дозволяє визначити тепловий стан ключів на базі IGBT, 
що на етапі проектування напівпровідникових перетворювачів енергії разом із ретельною конструктивною про-
робкою, компактним розміщенням силових елементів та мінімізацією електричних зв’язків між ними дозволяє 
зменшити ймовірність попадання транзисторного ключа в один із режимів пробою.  
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Одной из наиболее эффективных энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, признанных ми-

ровой практикой, является внедрение во все отрасли промышленности систем регулируемого электропривода, 
которые характеризируются применением полупроводниковых преобразователей энергии. В общем случае ра-
бота полупроводниковых ключей сопровождается статическими и динамическими потерями, величина которых 
существенно зависит от схемно-технического решения и конструктивного исполнения преобразователя. В ра-
боте представлены экспериментальные исследования работы IGBT в качестве ключевого элемента силового 
полупроводникового преобразователя энергии. Проведенные исследования по влиянию дополнительных схем-
ных решений регулирования скорости переключения силового ключа на потери энергии при работе на актив-
ную и активно-индуктивную нагрузку позволили выявить, что использование дополнительных цепей формиро-
вания рабочей точки IGBT обеспечивает раздельную регулировку скорости включения и выключения транзи-
сторных ключей. Однако данные процессы сопровождаются значительным увеличением потерь энергии. В ра-
боте также представлены экспериментальные исследования влияния защитных цепей IGBT от перенапряжения 
на их коммутационные характеристики и на потери энергии в полупроводниковых преобразователях при рабо-
те на активную и активно-индуктивную нагрузку. Применение дополнительных схем защиты транзисторов в 
некоторой степени позволяет решить задачу уменьшения величины перенапряжения на ключе, однако наблю-
дается существенное ухудшение таких коммутационных параметров IGBT, как время включения и выключе-
ния, что приводит к увеличению потерь энергии в процессе переключения транзистора. Оценка потерь энергии 
позволяет определить тепловое состояние ключей на базе IGBT, что на этапе проектирования полупроводнико-
вых преобразователей энергии вместе с тщательной конструктивной проработкой, компактным размещением 
силовых элементов и минимизацией электрических связей между ними позволяет уменьшить вероятность по-
падания транзисторного ключа в один из режимов пробоя. 

Ключевые слова: полупроводниковый ключ, динамические потери, скорость переключения, защитные цепи. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Розвиток сучасної 
напівпровідникової техніки характеризується засто-
суванням силових ключів із високими швидкостями 
перемикання, до яких належать МДП-транзистори й 

IGBT. У зазначених силових ключах перехід із відк-
ритого стану в закритий і навпаки відбувається за 
короткий проміжок часу й, як правило, неспіврозмі-
рний із часом їх сталого режиму роботи. Миттєві 

* стаття підготовлена під керівництвом к.т.н., доц. Калінова А.П. 
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значення струму й напруги транзисторів визначають 
положення робочої точки на площині вольт-
амперних характеристик. Послідовний перехід у 
часі від однієї робочої точки до іншої оцінюється 
траєкторією робочої точки. Траєкторія робочої точ-
ки залежить від параметрів електричної схеми та від 
параметрів сигналів керування [1]. 

При використанні IGBT як ключового елемента 
перетворювача необхідно забезпечити знаходження 
його робочої точки в середині області безпечної ро-
боти (ОБР) без виходу за її межі, оскільки навіть 
короткочасний вихід робочої точки за межі відпові-
дної ОБР призводить до виходу транзистора в об-
ласть пробою [2]. З метою захисту IGBT від можли-
вого пробою зазвичай формують траєкторію його 
перемикання. Для цього до транзистора підключа-
ють додаткові захисні кола [3].  

Застосування додаткових кіл формування траєк-
торії зміни робочої точки транзистора в процесах 
перемикання дозволяє знизити втрати, а також ви-
ключити паразитні сплески струму та напруги [1, 4]. 

На сьогодні для керування ІGBT широко засто-
совуються драйвери силових транзисторів [5, 6]. 
Підключення драйверів до вхідних кіл транзисторів 
зводиться до вирішення питань конструктивного 
характеру для мінімізації паразитних індуктивнос-
тей монтажу, а також використання додаткових 
схемних рішень для регулювання швидкості пере-
микання силового ключа й виключення впливу ефе-
ктів зворотного зв'язку між вхідними та вихідними 
колами транзистора [7].  

Регулювання швидкості перемикання транзисто-
рів здійснюють за рахунок резистора, включеного 
послідовно між вихідним вузлом драйверу й вхід-
ним колом ключа. Для ключів із високою швидкістю 
перемикання застосування обмежуючих резисторів 
при великих амплітудах струму навантаження є не-
обхідною умовою безпечної роботи [1, 2], але обме-
ження швидкості перемикання призводить до збі-
льшення динамічної потужності втрат. 

У загальному випадку робота напівпровіднико-
вих ключів характеризується наявністю втрат, що 
поділяються на втрати в перехідних процесах при 
ввімкненні та вимкненні, в увімкненому чи вимк-
неному стані, у вхідному колі керування [8]. Про-
цеси перемикання суттєво впливають на загальні 
втрати енергії, а також на надійність роботи клю-
чових елементів. У перехідному процесі транзис-
тор знаходиться певний час у стані з високою на-
пругою й значним прямим струмом, що призводить 
до значних втрат енергії. Якщо час перемикання 
ключового елемента нелімітований, то частина 
втрат при перемиканні в загальних втратах енергії 
може стати значною. 

Основна мета роботи направлена на вдоскона-
лення навчального процесу шляхом розробки підхо-
дів до експериментального дослідження студентами 
режимів роботи силових IGBT ключів у складі напі-
впровідникових перетворювачів напруги. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
аналізу втрат енергії при роботі силового транзисто-
ра використовується імпульс прямого струму через 

ключ (рис. 1), згідно з яким струмові навантаження 
характеризуються такими часовими параметрами: 

23 tttP   – тривалість прямого струму;  

12 tttR   – час наростання прямого струму; 

34 tttF   – час спаду прямого струму. 
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Рисунок 1 – Форма імпульсу прямого 

струму через транзистор 
 

Енергія втрат при ввімкненні ( ONE ) та вимкнен-
ні ( OFFE ) можуть бути розраховані за виразами 
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де )(),( tuti  – миттєві значення струму та напруги. 
Надані вирази характерні для визначення енергії 

втрат за одного перемикання транзисторного ключа, 
для розрахунку середньої потужність втрат у струк-
турі ключа за годину можна скористатися виразом: 
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де f  – частота перемикання транзисторного  
ключа, Гц.  

Застосування обмежуючих резисторів при підк-
люченні вихідного кола драйверу до вхідного кола 
IGBT є простим та ефективним рішенням. Однак 
для обмеження кидків струму та напруги при кому-
тації активно-індуктивного навантаження обмежу-
ють швидкість увімкнення та вимкнення транзисто-
ра. У цьому випадку використовують або односпря-
мовані додаткові кола [9] (рис. 2), або драйвери з 
роздільними каналами керуючих сигналів увімкнен-
ня та вимкнення [10]. 

 

  
а) б) 

 
в) 

Рисунок 2 – Обмеження швидкості перемикання 
транзисторів: при увімкненні (а), при вимкненні (б), 
при розділенні процесів увімкнення й вимкнення (в) 
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Експериментальні дослідження впливу додатко-
вих кіл формування траєкторії перемикання ключа 
проводилися для схем із різними параметрами та 
при роботі транзисторного ключа на активне та ак-
тивно-індуктивне навантаження. Оскільки основна 
мета досліджень направлена на вдосконалення на-
вчального процесу, то в експериментальному обла-
днанні для забезпечення безпечної роботи викорис-
товуються низькі рівні напруги живлення. Так, на 
рис. 3 наведено сигнали струму, напруги та потуж-
ності втрат при увімкненні та вимкненні транзисто-
рного ключа (схема підключення відповідає схемі, 
зображеній на рис. 2,в) при опорах, рівних 24 Ом 
(рис. 3,а) та 400 Ом (рис. 3,б). 
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Рисунок 3 – Сигнали струму, напруги та потужності 
втрат при увімкненні та вимкненні транзисторного 
ключа при опорах, рівних 24 Ом (а) та 400 Ом (б) 

 
Залежності динамічних втрат енергії для різних 

варіантів побудови додаткових кіл при роботі IGBT 
на активне навантаження зображено на рис. 4, при 
роботі на активно-індуктивне навантаження –  
на рис. 5. 

 
годВтEon /,
годВтEoff /,

)400( OмREon 

)24( OмREon 

)24( OмREoff 

)400( OмREoff 

 
Рисунок 4 – Вплив додаткових кіл формування  
робочої точки IGBT на динамічні втрати енергії  

при роботі на активне навантаження 
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Рисунок 5 – Вплив додаткових кіл формування  
робочої точки IGBT на динамічні втрати енергії  
при роботі на активно-індуктивне навантаження 

 
Силові напівпровідникові ключі схильні до по-

тенційного пробою, а їх робочі характеристики ви-
значаються граничними експлуатаційним парамет-
рами. Всі параметри граничних режимів роботи тра-
нзисторів обумовлені розвитком одного з видів про-
бою: електричного – внаслідок високої напруги або 
теплового – через перегрів струмом.  

Для зменшення ймовірності попадання транзис-
торного ключа в один із режимів пробою, при про-
ектуванні напівпровідникових перетворювачів ене-
ргії необхідними є умови ретельної конструктивної 
проробки, компактного розміщення силових еле-
ментів та мінімізації електричних зв'язків між ними 
[10, 11]. Зазначені умови можна охарактеризувати 
наступним чином: якщо в схемі імпульсного перет-
ворювача (рис. 6) вхідний конденсатор inC  підк-
лючено до іншої частини схеми довгими провода-
ми, дане з’єднання можна надати паразитною інду-
ктивністю. При проходженні струму VDi  в індукти-
вності буде накопичуватись енергія. У момент за-
криття транзистора VT  струм колектору перерива-
ється, але енергія, накопичена в паразитній індук-
тивності, прагне його підтримати, тому виникає 
викид напруги між колектором та емітером, утво-
рюючи деяку «добавку» до напруги живлення. Че-
рез діод VD  починає текти струм, емітер транзис-
тора підключається до загального провідника схе-
ми, тому «добавка» додається до вхідної напруги, 
причому чим вища швидкість спаду струму колек-
тора, тим більшу величину «добавки» напруги мо-
жна отримати й тим небезпечніше стає режим ро-
боти ключового транзистора. 

 

 
Рисунок 6 – Імпульсний перетворювач  

із паразитною індуктивністю 
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Таким чином, якщо вхідну напругу, що подаєть-
ся на ключ, можна легко врахувати, то вплив пере-
напруги прогнозувати набагато складніше. З огляду 
на дане положення, для підвищення надійності пе-
ретворювача в силову схему вводяться захисні еле-
менти. На сьогодні окрім класичних методів захисту 
від перенапруг, таких як снаберні RC  та RCD  кола, 
широкого застосування набули варистори та супре-
сори [5, 12]. Застосування додаткових захисних еле-
ментів дозволяє виключити паразитні сплески стру-
му та напруги, але вони вносять суттєвий вплив на 
динамічні втрати енергії. 

Експериментальні дослідження ефективності за-
стосування схем захисту IGBT від перенапруг були 
проведені для випадку роботи імпульсного перетво-
рювача енергії на активне та активно-індуктивне 
навантаження. Як схеми захисту були розглянуті 
RC  та RCD  снаберні кола, варистори та супресори. 
Оцінка ефективності проводилася на основі таких 
критеріїв (рис. 7): відносне значення перенапруги 
при увімкненні та вимкненні IGBT ( onu , offu ), 

час увімкнення та вимкнення ( ont , offt ), час виходу 
в сталий режим роботи при увімкненні та вимкненні 
( onst _ , offst _ ), динамічні втрати енергії за годину 

роботи перетворювача ( onE , offE ). 
 

t

u
offu

onu

offt offst _ ont onst _

 
Рисунок 7 – Критерії оцінки роботи IGBT 

 
У монтажних провідниках наданого імпульсного 

перетворювача енергії (рис. 6) можливо декілька 
варіантів утворення паразитних індуктивностей. З 
огляду на це, експериментальні дослідження прово-
дилися для наступних режимів роботи: паразитна 
індуктивність відсутня (режим № 1), паразитна ін-
дуктивність розташована перед колектором транзис-
тора (режим № 2), паразитна індуктивність розта-
шована після емітера транзистора до зворотного 
діода (режим № 3), паразитні індуктивності розта-
шовуються перед колектором та після емітера тран-
зистора (режим № 4).  

На рис. 8 наведено сигнали струму, напруги та 
потужності втрат при увімкненні та вимкненні тран-
зисторного ключа за наявності паразитної індуктив-
ності перед колектором транзистора (рис. 8,а) та при 
підключенні захисного RCD  кола (рис. 8,б). Експе-
риментальні сигнали надано для випадку роботи 
імпульсного перетворювача енергії на активно-
індуктивне навантаження. 

BU ,
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U

I
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а) 
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Рисунок 8 – Сигнали струму, напруги та потужності 
втрат транзисторного ключа за наявності паразитної 

індуктивності на колекторі ключа (а)  
та при підключенні захисного RCD  кола (б) 

 

Перенапруги при увімкненні та вимкненні IGBT 
у зазначених режимах роботи без застосування схем 
захисту зображено на рис. 9. 

 

onu

%,u

offu

 
а) 

 

%,u
offu

onu

 
б) 

   Рисунок 9 – Перенапруги при перемиканні IGBT при роботі 
на активне (а) та активно-індуктивне навантаження (б) 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2 
193 

Характеристики ефективності застосування захи-
сних кіл IGBT при роботі перетворювача енергії на 
активне навантаження зображено на рис. 10–13. Слід 
зазначити, що значення перенапруги при увімкненні 
IGBT не залежить від схеми захисту, а визначається 
лише місцем розташування паразитної індуктивності. 
Для всіх наведених характеристик прийнято наступні 
позначення: режим № 1 – , режим № 2 – , 
режим № 3 – , режим № 4 – . 
 

%,offu

 
Рисунок 10 – Гасіння перенапруги при вимкненні 

IGBT 
 

нсton ,

 
а) 

нсtoff ,

 
б) 

Рисунок 11 – Час увімкнення (а) та вимкнення (б) 
IGBT 
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Рисунок 12 – Час виходу в сталий режим роботи  
при увімкненні (а) та вимкненні (б) IGBT 
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Рисунок 13 – Втрати енергії при увімкненні (а)  
та при вимкненні (б) IGBT 

 

Характеристики ефективності застосування за-
хисних кіл IGBT при роботі перетворювача енергії 
на активно-індуктивне навантаження зображені на 
рис. 14–17. У даному випадку, як і при роботі перет-
ворювача на активне навантаження, значення пере-
напруги при увімкненні IGBT не залежить від схеми 
захисту, а визначається лише місцем розташування 
паразитної індуктивності. 

 

%,offu

 
 

Рисунок 14 – Гасіння перенапруги при вимкненні 
IGBT 
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Рисунок 15 – Час увімкнення (а) та вимкнення (б) 
IGBT 
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Рисунок 16 – Час виходу в сталий режим роботи  
при увімкненні (а) та вимкненні (б) IGBT 
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Рисунок 17 – Втрати енергії при увімкненні (а)  
та при вимкненні (б) IGBT 

 
Таким чином, застосування додаткових схем за-

хисту транзисторів у деякій мірі дозволяє вирішити 
завдання зменшення величини перенапруги на клю-
чі, однак при невірно обраних параметрах захисних 
кіл спостерігається суттєве погіршення режимів ро-
боти перетворювача. Так, при невірно обраних па-
раметрах захисного варистора транзистор повністю 
не зачиняється, перехідні процеси супроводжуються 
коливаннями напруги й протіканням струму через 
ключ (рис. 18). У такому режимі роботи значно збі-
льшуються втрати енергії, а отже спостерігається 
більш інтенсивний нагрів ключа, що, як наслідок, 
призводить до швидкого виходу з ладу IGBT. 

i
u,

t
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Рисунок 18 – Напруга та струм IGBT при невірно 

обраних параметрах захисного варистора 
 
ВИСНОВКИ. Застосування додаткових кіл фор-

мування робочої точки IGBT дозволяє проводити 
роздільне регулювання швидкостей увімкнення та 
вимкнення силових ключів, однак призводить до 
збільшення втрат енергії в процесах перемикання, 
причому динамічні втрати енергії в перетворювачах 
значною мірою залежать від параметрів елементів 
додаткових кіл. У свою чергу, застосування захис-
них кіл від перенапруг призводять до суттєвого по-
гіршення таких комутаційних параметрів IGBT, як 
час увімкнення та вимкнення, внаслідок чого відбу-
вається збільшення втрат енергії в процесі переми-
кання транзистора. Оцінка втрат енергії дозволяє 
визначити тепловий стан ключів на базі IGBT для 
задач проектування силових напівпровідникових 
перетворювачів. 

Результати проведених експериментальних дослі-
джень підтвердили можливість їх використання в 
навчальному процесі для задач досліджень динаміч-
них режимів роботи силових IGBT у складі напівп-
ровідникових перетворювачів енергії. 
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THE EVALUATION OF DYNAMIC OPERATIONAL MODES OF POWER IGBT IN STRUCTURE  
OF SEMICONDUCTOR ENERGY CONVERTER 

V. Melnykov 
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: scenter@kdu.edu.ua  
One of the most effective energy and resource saving technologies, which is acknowledged by world practice, is im-

plementation of controlled electric drive systems in all branches of industry which are characterized by usage of semi-
conductors. In general, the work of semiconductor keys is accompanied by static and dynamic losses, which are signifi-
cantly depended on schematic and embodiment of converter. In this paper an experimental investigation of IGBT opera-
tion as a key element of power semiconductor energy converter is presented. The investigations of the additional sche-
matics of power key switch time influence on energy losses while work with active and active-reactive load leads to 
conclusion that usage of additional circuits of IGBT working point formation provides separate control of transistor 
keys switch-on and switch-off time. However, these processes are accompanied by significant increasing of energy 
losses. In this paper experimental investigations of IGBT overvoltage safety circuits influence on theirs commutation 
parameters and energy losses in semiconductors while work with active and active-reactive load also presented. Usage 
of additional transistor-based safety circuits in some case allows solving the task of decreasing overvoltage value on 
keys, however it leads to significant deterioration of such IGBT commutation parameters as switching-on and switch-
ing-off time, which leads to increasing energy losses while switching transistor. Evaluation of energy losses allows us 
determine IGBT heating, which, on designing stage, along with careful design study, compact placement of power ele-
ments and minimization of electrical connections between them, allows decrease probability of appearance of the tran-
sistor key breakdown mode.  

Key words: semiconductor key, dynamic losses, switching rate, safety circuits. 
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