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Показано, що при використанні синусоїдальної форми струму індуктора індукційної установки регулюваль-

ні можливості процесу нагріву обмежені й реалізуються завдяки зміні вихідної напруги перетворювача частоти. 

Застосування несинусоїдальної форми струму дозволяє здійснювати регулювання потужності установки унас-

лідок  зміни спектрального складу струму індуктора, а також інтенсивності його окремих гармонік. Виконано 

аналіз електромагнітних процесів в одноключовому послідовному резонансному інверторі, які супроводжують 

процес регулювання потужності нагріву із застосуванням несинусоїдального струму індуктора. Наведено аналі-

тичні залежності для визначення відносних значень струмів окремих гармонік, потужності нагріву, її окремих 

гармонічних складових. Визначено залежність вхідного опору інвертора постійному струму від опорів індукто-

ра на частотах діючих гармонік. Запропоновано спосіб керування процесом нагріву, що передбачає одночасну 

зміну спектрального складу струму індуктора, інтенсивності дії його окремих гармонік. Використання способу 

розширює можливості формування заданої температурної картини поля на поверхні деталі. 

Ключові слова: несинусоїдальний струм, потужність нагріву, гармонічні складові струму, індуктор. 
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НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА ИНДУКТОРА 

Н. С. Дрешпак, С. И. Выпанасенко, Л. И. Мещеряков 

Государственное высшее учебное заведение «Национальный горный университет» 

просп. Дмитрия Яворницкого, 19, г. Днепр, 49005, Украина. E-mail: vypanasenkos@ukr.net 

Показано, что при использовании синусоидальной формы тока индуктора индукционной установки регули-

рующие возможности процесса нагрева ограничены и реализуются путем изменения выходного напряжения 

преобразователя частоты. Использование несинусоидальной формы тока позволяет осуществлять регулирова-

ние мощности установки как изменением спектрального состава тока индуктора, так и интенсивности его от-

дельных гармоник. Выполнен анализ электромагнитных процессов в одноключевом последовательном резо-

нансном инверторе, которые сопровождают процесс регулирования мощности нагрева с применением несину-

соидального тока индуктора. Приведены аналитические зависимости для определения относительных значений 

токов отдельных гармоник, мощности нагрева, ее отдельных гармонических составляющих. Определена зави-

симость входного сопротивления инвертора постоянному току от сопротивлений индуктора на частотах дей-

ствующих гармоник. Предложен способ управления процессом нагрева, который предполагает одновременное 

изменение спектрального состава тока индуктора, интенсивности действия его отдельных гармоник. Использо-

вание способа расширяет возможности формирования заданной температурной картины поля на поверхности 

детали. 

Ключевые слова: несинусоидальный ток, мощность нагрева, гармонические составляющие тока, индуктор. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Електротехнологічні 

процеси індукційного нагріву матеріалів широко 

використовують у машинобудуванні та металургій-

ній промисловості. Відомі технології наскрізного та 

поверхневого нагріву матеріалів застосовують для 

реалізації процесів штамповки, ковки, прокатки, 

закалювання, відпуску деталей, цементації, азоту-

вання металевих поверхонь, інших операцій терміч-

ної обробки. У практиці індукційного нагріву здебі-

льшого використовують синусоїдальну форму стру-

му індуктора електротермічної установки. Це 

пов’язано з тим, що синусоїдальна форма напруги 

живлення установок є найбільш поширеною в про-

мисловості. Підходи до розрахунку параметрів та-

ких пристроїв добре відомі й забезпечують необхід-

ний для проектування рівень достовірності та точ-

ності результатів [1–4]. Характерна особливість 

протікання процесів індукційного нагріву матеріалів 

полягає в тому, що в більшості випадків їхні пара-

метри не залишаються незмінними, а змінюються 

залежно від досягнутого рівня температури нагріву 

[5, 6]. Часто виникає необхідність регулювання по-

тужності нагріву [7]. Перш за все це пов’язано з не-

обхідністю забезпечення потрібних для реалізації 

технології температурних режимів. Регулювання 

потужності в перехідному режимі нагріву деталей 

дозволяє формувати прийнятну температурну кар-

тину поля її локальної області, що підлягає нагріву. 

У разі використання синусоїдального струму індук-

тора можливості формування заданої картини поля 

обмежені. Це зумовлено тим, що регулювання по-

тужності може здійснюватися виключно зміною 

інтенсивності (потужності) нагріву і, як правило, не 

передбачає зміни інших параметрів (наприклад, час-

тоти струму). Зміна частоти струму в широких ме-

жах практично неможлива, оскільки навантаженням 

індукційної установки є резонансний коливальний 

контур. 

Індукційний нагрів синусоїдальним струмом ча-

сто здійснюють у діапазоні підвищених частот  
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(0,5–10 кГц). Як джерела живлення індукційних 

установок застосовують напівпровідникові перетво-

рювачі частоти, що складаються з випрямляча 1 та 

автономного інвертора 2 (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Установка індукційного нагріву  

матеріалів 

 

Регулювання потужності нагріву деталі, розта-

шованої в індукторі 3, здійснюють зміною діючих 

значень вихідної напруги 
нU  і струму нI  перетво-

рювача частоти. Для такого регулювання можуть 

бути задіяні електричні ланцюги випрямляча 1 або 

інвертора 2. Регулювання в ланці постійного струму 

(випрямлячі) передбачає зміну вихідної напруги dU  

і струму dI  завдяки керуванню напівпровідникови-

ми вентилями (тиристорами, транзисторами). Нега-

тивними наслідками такого регулювання є те, що 

енергетичні показники випрямляча (коефіцієнти 

потужності, зсуву, викривлення) погіршуються  

[8, 9]. Особливо невдалі експлуатаційні режими 

пов’язані з глибоким регулюванням напруги dU , 

коли  її  значення суттєво відрізняється від максима-

льного рівня 0dU  [10]. Регулювання вихідної напру-

ги нU  у ланцюзі змінного струму (інверторі) здійс-

нюють унаслідок зміни кута навантаження 
н . Ві-

дома залежність, що зв’язує відношення напруг 

нU / dU  з кутом 
н : 

н i

d н

U

U K cos





,           (1) 

де К = нI / dI , i  – коефіцієнт корисної дії інверто-

ра. 

Недоліком такого регулювання є те, що нижня 

межа зміни нU  ( нcos =1) не дорівнює нулю, тобто 

діапазон регулювання нU  є обмеженим і залежить 

від значення коефіцієнта К , який залежить від за-

стосованого схемного рішення автономного інвер-

тора. Інший недолік регулювання полягає в тому, 

що збільшення рівня напруги нU  супроводжується 

збільшенням реактивної потужності навантаження. 

Це призводить до збільшення струмів напівпровід-

никових вентилів інвертора, що потребує збільшен-

ня їх потужності, зумовлює підвищення втрат  

енергії. 

Викладене вище дозволяє зробити висновок про 

те, що індукційні установки із синусоїдальною вихі-

дною напругою, які використовують як джерела 

живлення регульовані напівпровідникові перетво-

рювачі частоти, за необхідності регулювання вихід-

ної напруги в широких межах не забезпечують ви-

соких енергетичних показників. Можливості керу-

вання процесом нагріву обмежені зміною тільки 

одного параметра – вихідної напруги перетворюва-

ча. Вихідна частота перетворювача практично за-

лишається незмінною. 

Обмеженість регулювальних можливостей про-

цесу нагріву із застосуванням синусоїдального 

струму індуктора зумовила пошук нових способів 

регулювання потужності. У [10] запропоновано ви-

користовувати в системах індукційного нагріву не-

синусоїдальну форму струму індуктора. Це дозволяє 

здійснювати регулювання потужності як зміною 

спектрального складу струму індуктора, так і інтен-

сивності його окремих гармонік. Розроблено загаль-

ні теоретичні засади розрахунку активної потужнос-

ті та її гармонічних складових [10]. 

Застосування цих підходів для аналізу електро-

магнітних процесів у конкретних схемних рішеннях 

автономних інверторів з визначеними параметрами 

контуру навантаження дозволяє отримати розшире-

ну інформацію стосовно режиму нагріву, вибору 

способу регулювання активної потужності та її гар-

монічних складових. 

Метою роботи є аналіз електромагнітних проце-

сів в одноключовому послідовному резонансному 

інверторі індукційної установки, де розкрито пере-

ваги використання несинусоїдальної форми струму 

індуктора. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У 

практиці індукційного нагріву широко використо-

вують резонансні автономні інвертори [1]. У таких 

схемних рішеннях струм напівпровідникових венти-

лів на окремих ділянках його протікання змінюється 

за синусоїдальним (або близьким до синусоїдально-

го) законом, що зумовлено наявністю в схемі інвер-

тора коливального LC -контуру. Різноманіття схем-

них рішень резонансних інверторів дозволяє форму-

вати різні форми струму навантаження, але характе-

рною особливістю є те, що всі струми на виходах 

інверторів є несинусоїдальними, тобто крім основ-

ної гармонічної складової наявні вищі гармоніки. 

Якщо вихідний струм інвертора одночасно є стру-

мом індуктора, то всі гармоніки діють в індукторі і, 

відповідно, визначають активну потужність елект-

ротермічної установки. 

Розглянемо один з варіантів реалізації резонанс-

ного інвертора, де струм індуктора має виражену 

несинусоїдальну форму. На рис. 2 наведено схему 

одноключового послідовного резонансного інверто-

ра, де індуктор установки є елементом коливального 

LC -контуру. 
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Рисунок 2 – Перетворювач частоти з одноключовим 

резонансним інвертором 

 

Наявність одного ключового елемента (тиристо-

ра) спрощує реалізацію як силової частини перетво-

рювача частоти, так і системи керування. Будемо 

вважати, що у квазіусталеному режимі роботи пере-

творювача вихідний струм випрямляча dI  є повніс-

тю згладженим. Це досягається включенням у схему 

значної індуктивності dL . У цьому режимі роботи 

струм тиристора V  на інтервалі його провідності 

змінюється за законом, близьким до синусоїдально-

го. Після вимкнення тиристора формується пауза 

його струму i , тривалість якої визначається момен-

том наступного увімкнення. Рис. 3 ілюструє зміну 

миттєвих значень струму тиристора V ( i ), а також 

струму індуктора ( i – dI ). 

 

 
 

Рисунок 3 – Струми тиристора та індуктора  

установки 

 

Наведені на рис. 3 струми відрізняються тим, що 

струм індуктора не містить постійної складової, 

значення якої дорівнює вихідному струму випрям-

ляча dI . Оскільки інших відмінностей у формах 

наведених струмів немає, то струми мають однако-

вий гармонічний склад. Це дозволяє аналізувати 

частотний спектр струму індуктора завдяки визна-

ченню складових ряду Фур’є струму тиристора V . 

Уведемо припущення, за яким будемо вважати, 

що через тиристор V  протікає імпульсний струм, 

форма якого на інтервалі провідності вентиля є си-

нусоїдальною. В аналізі використаємо відносне зна-

чення струму тиристора i = i / dI , а також змінну 

 = t , де   – кутова частота слідування імпульсів 

струму, t  – тривалість процесу. Тоді 

         э эi п sinn    ,   якщо 0 ≤   < э/ п ; 

               i =0,                якщо э/ п  ≤   ≤ 2 . 
(2) 

Відповідна форма струму тиристора наведена на 

рис. 4. 

 

 

Рисунок 4 – Відносне значення струму 

тиристора V  

 

Шляхом визначення середнього значення струму 

i  за період слідування імпульсів можна показати, 

що кут провідності тиристора  = э/ п . Параметр 

эп  визначають з рівняння 

2
1

1
2

э k
k

п n
Q

 
  

 
,  (3) 

де 0 1kn / / LC   ; 0kQ L / r  ; 0  – куто-

ва резонансна частота LC -контуру навантаження; 

kQ  – добротність послідовного контуру наванта-

ження; r  – активний опір індуктора на резонансній 

частоті коливального LC -контура; L  – індуктив-

ність індуктора. 

Видно, що залежність (3) ураховує зміну резона-

нсної частоти послідовного LC -контура під час 

варіації активного опору r , що може спостерігатися 

у процесі нагріву. Вдалим рішенням є заміна миттє-

вого значення струму i  відносним значенням i . Це 

дозволяє співставляти амплітудні значення струму i  

із струмом випрямляча dI  і значно спростити зале-

жності для розрахунку гармонік струму, їх активних 

потужностей. Уведення в аналіз кута   дозволяє 

розглядати електромагнітні процеси в інверторі з 

єдиних позицій для різних значень кутової частоти 

слідування імпульсів струму  , що є важливою пе-

ревагою прийнятого підходу до їх моделювання. 

Визначимо гармонічний склад кривої струму i  

відповідно до залежностей (2). Відносні значення 

( na  = na / dI ; nb  = nb / dI ) коефіцієнтів розкладання 

кривої у ряд Фур’є  
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де n  – номер гармонічної складової струму. 

Відносне ( п n dI I / I  ) діюче значення n -ої га-

рмоніки струму 

2 2

2

п n
п

а b
I  



 .  (5) 

Залежності (4), (5) дозволяють визначати рівні 

гармонічних складових струму пI  , що діють в ін-

дукторі, залежно від значення параметра эп . Ре-

зультати розрахунку значень пI   наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Гармонічні складові струму індуктора 

Значення пI   

N/n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,1 8,065 0,174 0,2 0,063 0,054 0,037 0,019 0,025 0 0,017 

1,2 4,47 0,399 0,19 0,121 0,022 0,059 0,011 0,028 0,018 0,01 

1,3 3,238 0,687 0,151 0,166 0,025 0,057 0,042 0 0,03 0,011 

1,4 2,601 1,063 0,087 0,192 0,075 0,035 0,059 0,02 0,022 0,028 

1,5 2,204 1,576 0 0,2 0,121 0 0,059 0,045 0 0,028 

 

Із табл. 1 видно, що зміна параметра эп  навіть у 

порівняно незначних межах приводить до суттєвої 

зміни рівнів гармонічних складових струму індук-

тора. Так, у разі эп =1,1 (кутова резонансна частота 

коливального LC -контура інвертора 0  дещо ви-

ща за кутову частоту слідування імпульсів струму 

 ) струм інвертора має виражену першу гармоніку 

і порівняно низький рівень другої гармоніки. Роз-

рахунки цих складових струму у разі збільшення 

значення эп  свідчить про те, що рівень першої га-

рмоніки зменшується, а рівень другої – збільшу-

ється. Відповідно збільшується і дія  другої гармо-

ніки струму на процес індукційного нагріву деталі. 

Виникає питання практичної реалізації зміни пара-

метра эп  у діючій електротермічній установці. 

Простий спосіб забезпечення такої зміни полягає в 

регулюванні кутової частоти слідування імпульсів 

 , що реалізується зміною частоти слідування 

2
f





 імпульсів керування тиристором V . У 

цьому разі змінюється період слідування імпульсів 

1
T

f
 , а також частоти гармонічних складових 

струму індуктора. Тобто таке регулювання супро-

воджується як зміною спектрального складу стру-

му, так і рівня його окремих гармонічних складо-

вих. У режимах роботи установки, що відповіда-

ють значенням гармонік струму пI  , наведеним у 

табл. 1, рівні вищих гармонік ( n =3…10) порівняно 

низькі й їх урахування під час нагріву залежить 

виключно від заданої точності розрахунку теплово-

го процесу. 

Розглянемо активну потужність нагріву Р  з 

урахуванням гармонічного складу струму індуктора. 

Виходячи із балансу потужностей, отримаємо: 

2 2 2
1 1 2 2i b n n k kP P I r I r ..... I r ..... I r        ,      (6) 

де bP  – активна потужність на виході випрямляча 

( bP = dU dI ); 1I , 2I … пI … kI  – діючі значення 1-ої, 

2-ої, n -ої, k -ої гармонік струму індуктора,  

k  – загальна кількість урахованих гармонік;  

1r , 2r … nr … kr  – активні опори індуктора на часто-

тах 1-ої, 2-ої, n -ої, k -ої гармонік струму. 

З урахуванням відносних значень гармонічних 

складових струму отримаємо: 

2 2 2

1 2
1 22

2 2

1

i n
n

i d d dd

k
k n

k n
nd d

r II IP
r r ... r ..

I I II

I I
r r ,

I I

     
          
      

   
    
   



(7) 

де ir  – вхідний опір інвертора постійному струму. 

Залежність (7) дозволяє здійснювати розрахунки 

відносного значення потужності нагріву ( Р / 2
dI ) з 

урахуванням залежностей (4), (5), що визначають 

відносні значення гармонічних складових струму 

індуктора. Значення i

i

r


 можна отримати як суму 

приведених до ланцюга постійного струму (входу 

інвертора) опорів індуктора nr , що відповідають 

кожній n -ій гармоніці. Коефіцієнтами приведення є 

значення 2
пI  , що також можуть бути визначені із 

залежностей (4), (5). Для розрахунку відносної по-

тужності нагріву Р / 2
dI  і її окремих гармонічних 

складових nР / 2
dI =  

2

п d nI / I r  необхідно визначити 

зв’язок, що існує між активними опорами індуктора 

на різних частотах, що відповідають діючим в інду-

кторі гармонікам струму. Можна показати, що у разі 

вираженого поверхневого ефекту 

n
э

n
r r

п
 .   (8) 

Тоді залежність (7) має вигляд: 

2

2
1

k
n

n э dd

IP n
r

n II 

 
  

 
 .   (9) 

Значення r  може бути визначеним для конкрет-

них конструктивних параметрів індуктора, а також з 

урахуванням резонансної частоти коливального 

LC -контуру інвертора. Слід звернути увагу на те, 

що відношення окремих гармонічних складових 

потужності не залежить від значення r . Так, напри-

клад, 
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Рис. 5 ілюструє характер зміни відношення по-

тужностей 1Р / 2Р  у варіації эп  = 1,1…1,5, що від-

повідає значенням, наведеним у табл. 1. 
 

 
Рисунок 5 – Залежність 1Р / 2Р  ( эп ) 

 

Видно, що зменшення частоти слідування імпуль-

сів керування тиристором V  супроводжується зрос-

танням впливу другої гармоніки струму індуктора на 

процес нагріву. Відомо, що  глибина проникнення Δ 

струму в матеріал під час його індукційного нагріван-

ня зворотно пропорційна частоті струму [11]. Очевид-

но, що у разі використання несинусоїдального струму 

його складові будуть мати різні глибини проникнення 

Δ  в матеріал. Можна показати, що 

1
n

n


  ,              (11) 

де 1 , п  – глибини проникнення першої та п -ої 

гармонік струму. 

У розглянутому варіанті нагріву, де в індукторі 

діють переважно  перша та друга  гармоніки струму, 

відношення глибин проникнення 2 / 1 =0,71. 

Рис. 6 ілюструє картину проникнення двох гармонік 

струму в матеріал, що підлягає нагріву. 

 

 

Рисунок 6 – Глибини проникнення гармонічних 

складових струму в матеріал 

 

Визначення різних глибин проникнення гармонік 

та їх інтенсивностей дозволяє враховувати особливо-

сті дії несинусоїдального струму на поверхні матері-

алу. Стає зрозумілим характер розміщення джерел 

теплової енергії на поверхні деталі, й завдяки цьому 

існує можливість підвищення точності розрахунку 

теплового процесу. Особливе значення це має під час 

поверхневого нагріву деталі у випадку, коли є необ-

хідність формування заданої температурної картини 

поля, наприклад, у задачі, розглянутій у [12]. Регулю-

вання гармонічного складу струму індуктора інтен-

сивності окремих гармонік розширює можливості 

керування таким процесом шляхом концентрації 

джерел тепла в необхідних зонах нагріву та їх пере-

міщенням (у разі необхідності) у процесі нагріву. 

ВИСНОВКИ. Виконано аналіз електромагнітних 

процесів в одноключовому послідовному резонанс-

ному інверторі з уведеним у коливальний контур 

індуктором електротермічної установки. Квазіуста-

лений процес характеризується протіканням в інду-

кторі несинусоїдального струму, що створює мож-

ливості для керування нагрівом як зміною спектра-

льного складу струму, так і інтенсивності дії окре-

мих гармонік. 

Отримано аналітичні залежності для визначення  

гармонічних складових струму індуктора, потужно-

сті нагріву з урахуванням залежності активного 

опору індуктора  від частоти. Визначено режими 

роботи інвертора із суттєвими відмінностями в рів-

нях діючих гармонік. Запропоновано спосіб регулю-

вання гармонічних складових потужності нагріву, 

що характеризується зміною частоти слідування 

імпульсів керування тиристором інвертора. 

Керування рівнями окремих гармонічних скла-

дових потужності нагріву з відповідною глибиною 

проникнення струму в матеріал дозволяє змінювати 

розташування джерел тепла в зоні нагріву і, як на-

слідок, формувати наперед задану картину темпера-

турного поля. 
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REGULATION OF INDUCTION HEATING PROCESS USING NON-SINUSOIDAL CURRENT 

N. Dreshpak, S. Vypanasenko, L. Mesherykov 

State Higher Education Institution “National Mining University” 

prosp. DmytraYavornytskoho, 19, Dnipro, 49005, Ukraine. Email: vypanasenkos@ukr.net 

Purpose. The purpose of the paper is to investigate electromagnetic processes that occur in an induction installation 

when operate under non-sinusoidal current, describe advantages of using such a current when heating machine parts. 

Methodology. We have decomposed the periodic non-sinusoidal current into its Fourier components, considering how 

each harmonic influence on the heating process. The dependence between inductor resistance and harmonic frequency 

is meanwhile taken into account. The problem is solved for an electrothermal installation with a single-ended resonant 

inverter. Results. We have obtained analytical dependences for calculating heating power and its harmonic components. 

We have defined inverter modes that show significant differences in operating levels of the harmonics. A method for 

regulating harmonic components of the heating power, based on changing the repetition rate of supplying gat-

ing pulses to thyristor, is proposed. Originality of the solution is affected by controlling the levels of individual har-

monic components with an appropriate depth that eddy currents penetrate into a material, which makes it possible to 

change a heating zone which localize heating sources. Practical value of the research is that controlling the heating 

process by changing spectral composition and individual harmonics of the current expands the possibilities for forming 

pre-determined temperature picture, and it is important for technologies of surface heating of machine parts. 

Key words: non-sinusoidal current, heating power, spectral composition of current, inductor. 
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