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Дисертація  присвячена  розробці  математичних  моделей  імпульсних

перетворювачів.  На  основі  результатів  моделі  було  побудовано  систему

цифрового керування потужністю нагрівача у вакуумі, що може утримувати

заданий профіль потужності, струму, напруги. 

У  роботі  виконано  огляд  та  аналіз  існуючих  моделей  імпульсних

перетворювачів,  розглянуто  методи  керування  потужністю  термічного

випаровувача у вакуумі. Для керування потужністю термічного випаровувача

використовують  трансформаторні,  тиристорні  та  інверторні  регулятори.

Проте всі вони розраховані на нагрівачі, що мають значну товщину > 3 мм і

значу теплову інерцію. Також при використанні малого нагрівача із тонкого

металу від 10 до 50 мкм фактори, що впливають на опір нагрівача стають

більш критичними. До цих факторів належить: зміна опору від окислення,

зміна  опору  внаслідок  джоулевого  тепла,  зміна  фазового  стану  нагрівача,

хімічна взаємодія з металом, що випаровується, фазовий перехід та подальше

випаровування металу, що знаходитися на самому випаровувачі

У  роботі  вперше  запропоновано  для  керування  потужністю  малим

нагрівачем використовувати перетворювач топології  Buck.  Також у роботі

доведено необхідність врахування нелінійних ефектів що дозволяє коректно

описувати динаміку перетворювача при роботі на навантаження з низьким та

нестабільним опором, яким є термічний випаровувач.
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Отримала  подальший  розвиток  математична  модель  перетворювача

топології  Buck,  яка  на  відміну  від  тих,  що  існують,  враховує  більше

нелінійних  ефектів,  що  дозволяє  коректно  описувати  динаміку

перетворювача  при  роботі  на  навантаження  з  низьким  та  нестабільним

опором.

Уперше запропоновано та обґрунтовано поступове спрощення моделі

перетворювача  топології  Buck,  що  дозволяє  значно  зменшувати  об'єм

обчислювальних ресурсів при моделюванні, та визначити умови, за якими це

спрощення допустимо.

Удосконалено  метод  управління  нагрівачем  при  термічному

випаровуванні  у  вакуумі  на  підставі  розробленої  моделі  перетворювача

топології Buck, який дозволяє задавати заданий профіль напруги, струму та

потужності  (а  непрямо  і  температури)  за  умов  низької  теплової  інерції,

малого ту суттєво нестаціонарного опору нагрівача.

Уперше  розроблено  метод  адаптації  параметрів  системи  управління

нагрівачем при термічному випаровуванні у вакуумі, який дозволяє значно

знизити  похибку  регулювання  при  різких  змінах  параметрів  завдання  та

системи у цілому.

Дістав подальший розвиток чисельний метод визначення фрактальної

розмірності  зображень  поверхонь  з  мікроскопу,  який  дозволяє  уникнути

похибок, пов'язаних з нерівномірністю освітлення робочого полю, а також

автоматично визначати рівень бінарізації.

Уперше встановлено  залежність  між тиском при нанесені  металевих

покриттів  до  коефіцієнту  тертя  цих  поверхонь,  а  також  залежність

фрактальної розмірності від коефіцієнту тертя, що дозволяє, з одного боку,

задавати  параметри  покриття  при  його  створенні,  з  іншого  —  оцінювати

деякі механічні властивості покриттів по їх мікрозображенням.

У  ході  роботи  було:  побудовано  пристосування  для  термічного

випаровування  в  вакуумі,  для  вакуумного  поста  ВУП  –  4;  керований

імпульсний регулятор, топології Buck, для керування потужністю термічного
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випаровувача в вакуумі, а також розраховані усі його компоненти; створено

апаратно – програмну систему,  яка  відповідає  за  збір  даних з  вакуумного

поста та  вимірюючий  комплекс  на  основі  INA226;  на  основі  методів

керування,  що  запропоновані  в  дисертаційній  роботі  була  розроблена

система  керування,  яка  включає  в  себе  керований  імпульсний  регулятор,

топології buck вимірюючий комплекс на основі INA226, та керуючу плату на

основі  STM32F407WBT.  Розроблена   система  управління  дозволяє

підтримувати  не  тільки  стабільну  потужність,  а  й  вихідний  струм  або

напругу.

Результати  роботи,  а  саме  математичні  моделі,  методи,  програмне

забезпечення  були впроваджені: в ТОВ «АНДЕЛ» (акт впровадження від 10

липня 2019 року); в ТОВ «EKOPLAST STANCL» (акт впровадження від 22

липня 2019 року) та в ТОВ «EKOPLAST Engineering» (акт впровадження від

24 червня 2019 року). 

На програмне забезпечення, для знаходження фрактальної розмірності

структур тонкоплівкових покриттів «Imghead», отримано свідоцтво №79845

від 20.06.2018. 

Ключові  слова:  математичні  моделі  імпульсних  перетворювачів,

топологія  Buck,  термічне  напилення  у  вакуумі,  тонкоплівкові  покриття,

цифрове управління, фрактал. 

ABSTRACT

Zymoglyad A.Yu. Mathematical modeling of a pulse converter for control of

a non-stationary load thermal evaporator. - Qualifying scientific work on the rights

of the manuscript.

Thesis  for  a  Candidate  Degree  in  Engineering  (Doctor  of  Philosophy),

specialty  01.05.02.  -  "Mathematical  modeling  and  computational  methods".  -

National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro 2020.
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The dissertation is devoted to the development of mathematical models of

impulse converters. Based on the results of the model, a system of digital control

of the power of the heater in vacuum was built, which can hold the set profile of

power, current, voltage.

The  work  reviews  and  analyzes  existing  models  of  impulse  converters,

discusses methods of controlling the power of a thermal evaporator in vacuum.

Transformer, thyristor and inverter controllers are used to control the power of the

thermal evaporator. However, they are all designed for heaters with a significant

thickness> 3 mm and significant thermal inertia. Also, when using a small thin

metal heater from 10 to 50 microns, the factors that influence the heater resistance

become  more  critical.  These  factors  include:  change  in  oxidation  resistance,

change  in  Joule  heat  resistance,  change  in  phase  state  of  the  heater,  chemical

interaction  with  the  evaporating  metal,  phase  transition,  and  subsequent

evaporation of the metal present on the evaporator

It was first proposed to use a Buck topology converter to control the power

of a small heater. Also, the necessity of taking into account nonlinear effects is

proved  in  the  work,  which  allows  to  correctly  describe  the  dynamics  of  the

converter when working on loads with low and unstable  resistance,  which is a

thermal evaporator.

The mathematical model of the Buck topology converter, which, in contrast

to the existing ones, takes into account more nonlinear effects, which allows to

correctly describe the dynamics of the converter when operating at loads with low

and unstable resistance, was further developed.

For the first time, a gradual simplification of the Buck topology converter

model  has  been  proposed  and  substantiated,  which  significantly  reduces  the

amount of computational resources in the simulation and determines the conditions

under which this simplification is acceptable.

Improved method of control of the heater for thermal evaporation in vacuum

on the basis of the developed model of the Buck topology converter, which allows

to  set  a  given  profile  of  voltage,  current  and  power  (and  indirectly  and
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temperature)  under  conditions  of  low  thermal  inertia,  small  and  substantially

unsteady resistance.

The method of adaptation of the parameters of the control  system of the

heater for thermal evaporation in vacuum was developed for the first time, which

allows  to  reduce  considerably  the  error  of  regulation  at  sharp  changes  of  the

parameters of the task and the system as a whole.

A numerical  method for  determining  the  fractal  dimension  of  images  of

surfaces from a microscope was further developed, which avoids the errors related

to the uneven illumination of the working field and also automatically determines

the level of binarization.

For the first time, the dependence between the pressure at metal coatings to

the  coefficient  of  friction  of  these  surfaces  was  established,  as  well  as  the

dependence of the fractal dimension on the coefficient of friction, which allows, on

the one hand, to set the parameters of the coating when creating it, and on the other

- to evaluate some mechanical properties of the coatings by their micrographs.

In the course of work it was: the device for thermal evaporation in vacuum

was constructed, for vacuum post GDP - 4; a controlled pulse controller, Buck

topologies, to control the power of a thermal evaporator in a vacuum, as well as all

its components; created a hardware and software system responsible for collecting

data from the vacuum post and measuring complex based on INA226; based on the

control methods proposed in the dissertation, a control system was developed that

includes a controlled pulse controller, a buck topology measuring complex based

on INA226, and a control board based on the STM32F407WBT. The developed

control system allows to maintain not only stable power, but also output current or

voltage.

The results of the work, namely mathematical models,  methods,  software

were implemented: in LLC "ANDEL" (implementation act of July 10, 2019); in

EKOPLAST  STANCL  LLC  (implementation  act  of  July  22,  2019)  and  in

EKOPLAST Engineering LLC (implementation act of June 24, 2019).
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Certificate No. 79845 dated 6/20/2018 was obtained for the software to find

the fractal dimension of the structures of Imghead thin-film coatings.

Keywords:  mathematical  models  of  impulse  converters,  Buck  topology,

vacuum thermal deposition, thin film coatings, digital control, fractal.
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ВСТУП

Актуальність роботи. Сучасна промисловість використовує широкий

спектр складних фізико-хімічних процесів, серед яких чільне місце займають

процеси  нанесення  плівок  в  вакуумі.  До  числа  цих  процесів  відносяться:

термічне,  електронно-променеве  напилення,  магнетронне  розпилення,

вакуумно-дугове  випаровування  і  т.д.  Серед  них  найбільш  поширеним  в

даний  час  є  процес  нанесення  плівок  і  покриттів  методом  термічного

випаровування у вакуумі. 

Вагомий внесок в розвиток створення функціональних тонкоплівкових

покриттів за допомогою термічного випаровування в вакуумі зробили відомі

вчені:  Mattox  M.,  Carroll F.  ,  Joseph  H.,  Oxley J.,  Blocher  M.,  Heavens  O.,

Руденко В.С., Чиженко И.М., Розанов Ю.К. та інші. 

Термічним випаровуванням металу у вакуумі створюють: діелектричні

покриття та покриття що проводять струм в мікроелектроніці, просвітлюючі і

дзеркальні   покриття  в  оптиці,  прозорі  покриття,  що  проводять  струм  в

сенсорних екранах, функціональні покриття та інші. Термічне випаровування

також  використовують  для  металізація  пластикових  плівок  та  тонування

скла.

Термічне випаровування в вакуумі засноване на властивості металів і

деяких  інших  матеріалів  в  умовах  високого  вакууму  переміщатися

прямолінійно  і  осідати  на  поверхні, розташованої  на  шляху  їх  руху.

Випаровуємий  матеріал  нагрівається  до  тих  пір,  поки  тиск  його  парів  не

перевищить тиск залишкових газів. При цьому відбувається випаровування

матеріалу і конденсація його на поверхні підкладки з утворенням плівки.

Для  термічного  випаровування  в  вакуумі  використовують нагрівач  з

тугоплавкого  металу  (Ti,  W,  Mo,  Ta),  який  може  передавати  тепло

безпосередньо у формі стрічки, дроту, човника або через стінку тигля. При

цьому  за  рахунок  малого  опору  нагрівача  < 0.2 Ома,  для  керування

потужністю  потрібні  керовані  джерела  значного  струму  > 100 А.  Слід

12



сказати, що поведінка електричного опору нагрівача в край не лінійна,  що

визвано одразу багатьма факторами. До цих факторів належить: зміна опору

від окислення, зміна опору внаслідок джоулевого тепла, зміна фазового стану

нагрівача, хімічна взаємодія з металом, що випаровується, фазовий перехід та

подальше випаровування металу, що знаходитися на самому випаровувачі. 

Вищезазначені  фактори  зміни  опору  можуть  стати  ще  більшою

проблемою при використанні  нагрівачів з  тонкого металу 10 – 50 мкм, за

рахунок малого характерного часу встановлення потужності. При цьому при

швидкій  зміні  опору  внаслідок  зміни  фазового  стану  металу,  що

випаровується може перегоріти нагрівач. 

Методи керування потужністю, що використовуються у виробництві на

сьогоднішній  час,  а  саме  трансформаторні  регулятори,  тиристорні

регулятори,  регулятори  на  топологіях  Half-bridge  та   Full-bridge  більше

підходять до нагрівачів з товстого металу > 3мм, завдяки високій інертності

нагрівача.  Для швидкого  керування малими нагрівачами з  тонкого металу

вони практично не підходять. Зважаючи на це в роботі показана можливість

використання  в  якості  регулятора  потужності  імпульсного  перетворювача

топології Buck. Моделюванням DC/DC перетворювачів займались такі вчені,

як  Steve  Roberts,  Marian  K.  Kazimierczuk,  Robert  W.  Erickson,  проте

моделювання  роботи  перетворювача  на  низьке  навантаження  < 0.2 Ома  з

високим вихідним струмом > 100 А, що характерне для живлення термічного

випаровувача ними не проводилося. Математичні моделі перетворювачів, в

тому числі і buck перетворювачів зазвичай створюються для навантаження

характерний час, яких значно більше ніж, для нагрівача. Також слід додати,

що  напруга  на  виході  перетворювача  при  низькому  опорі,  може  бути

близькою до падіння на нижньому діоді Шотткі.

Наведені  аргументи  вказують  на  актуальність  задачі  керування

термічним  випаровувачем  у  вакуумі  та  розроблення  математичної  моделі

Buck  перетворювача  з  урахуванням  особливостей  навантаження,  а  також

методи цифрового керування потужністю на основі цієї моделі.   
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Зв'язок  роботи  з  науковими  програмами  планами  темами.

Дисертаційна  робота  виконувалась  у  відповідності  з  планом  науково-

дослідних  робіт  Національної  металургійної  академії  України  у  межах

наступних договорів на замовлення Міністерства освіти і науки України:

1)  «Математичне  забезпечення  діагностики  розладнань  складних

систем», номер державної  реєстрації 0116U008354; 

2)  «Методи моделювання, ідентифікації та адаптації систем складної

та хаотичної динаміки», номер державної  реєстрації 0116U008350;

Мета  та  завдання  дослідження. Метою  дослідження  є  створення

математичної  моделі  імпульсного  перетворювача  для  підвищення  якості

керування потужністю термічного випаровувача в вакуумі.  Для досягнення

мети поставленої в роботі необхідно розв’язати такі основні задачі: 

1) Провести аналіз існуючих математичних моделей перетворювачів, та

створених на їх основі методів керування потужністю нагрівача в вакуумі,

для термічного випаровувача;

2)  Побудувати  нову  математичну  модель  Buck  перетворювача,  з

урахуванням особливостей навантаження у вигляді термічного випаровувача;

3)  Розробити  на  основі  результатів  моделі  систему  керування

потужністю нагрівача в вакуумі;

4) Експериментально дослідити та проаналізувати розроблену модель

на практиці;

5) Розробити  на  основі  результатів  моделі  систему  керування

потужністю нагрівача в вакуумі;

6) Дослідити та проаналізувати на практиці методи керування, що були

використані в розробленій системі керування;

7)  Впровадити  результати  дослідження  в  практику,  в  створення

програмно  апаратного  комплексу  управління  термічним  випаровувачем  в

вакуумі.

Об’єкт  дослідження –  імпульсні  перетворювачі  для  керування

потужністю термічним випаровувачем в вакуумі. 
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Предмет  дослідження –  математичні  моделі  імпульсних

перетворювачів  для керування термічним випаровувачем з нестаціонарним

навантаженням. 

Методи  дослідження –  у  роботі  використано  математичне

моделювання  та  імітаційне,  чисельні  методи  розв’язку  нелінійних

диференційних рівнянь, математичне моделювання схемотехнічних рішень,

математичний аналіз та обробка експериментальних даних, а також методи

вимірювання.  

Наукова новизна отриманих результатів: 

Вперше:

-  запропоновано  та  обґрунтовано  поступове  спрощення  моделі

перетворювача  топології  Buck,  що  дозволяє  значно  зменшувати  об'єм

обчислювальних ресурсів при моделюванні, та визначити умови, за якими це

спрощення допустимо;

-   розроблено  метод  адаптації  параметрів  системи  управління

нагрівачем при термічному випаровуванні у вакуумі, який дозволяє значно

знизити  похибку  регулювання  при  різких  змінах  параметрів  завдання  та

системи у цілому;

- встановлено залежність між тиском при нанесені металевих покриттів

до  коефіцієнту  тертя  цих  поверхонь,  а  також  залежність  фрактальної

розмірності  від  коефіцієнту  тертя,  що  дозволяє,  з  одного  боку,  задавати

параметри  покриття  при  його  створенні,  з  іншого  —  оцінювати  деякі

механічні властивості покриттів по їх мікрозображенням.

Отримало подальший розвиток:

- математична модель перетворювача топології Buck, яка на відміну від

тих, що існують, враховує більше нелінійних ефектів, що дозволяє коректно

описувати динаміку перетворювача при роботі на навантаження з низьким та

нестабільним опором;

- метод управління нагрівачем при термічному випаровуванні у вакуумі

на підставі розробленої моделі перетворювача топології Buck, який дозволяє
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задавати  заданий  профіль  напруги,  струму  та  потужності  (а  непрямо  і

температури)  за  умов  низької  теплової  інерції,  малого  ту  суттєво

нестаціонарного опору нагрівача;

 -  чисельний  метод  визначення  фрактальної  розмірності  зображень

поверхонь  з  мікроскопу,  який  дозволяє  уникнути  похибок,  пов'язаних  з

нерівномірністю освітлення робочого полю, а також автоматично визначати

рівень бінарізації.

Практична  цінність. На  основі  розробленої  в  дисертаційній  роботі

математичної  моделі  імпульсного  перетворювача  та  методів  цифрового

керування термічним випаровувачем в вакуумі, було отримано такі практичні

результати:

- побудовано пристосування для термічного випаровування в вакуумі,

для вакуумного поста ВУП – 4;

-  побудовано  керований  імпульсний  регулятор,  топології  Buck,  для

керування  потужністю  термічного  випаровувача  в  вакуумі,  а  також

розраховані усі його компоненти;

- створено апаратно – програмну систему, яка відповідає за збір даних з

вакуумного поста та вимірюючий комплекс на основі INA226;

- на основі методів керування, що запропоновані в дисертаційній роботі

була  розроблена  система  керування,  яка  включає  в  себе  керований

імпульсний  регулятор,  топології  buck вимірюючий  комплекс  на  основі

INA226, та керуючу плату на основі STM32F407WBT.  Розроблена  система

управління  дозволяє  підтримувати  не  тільки  стабільну  потужність,  а  й

вихідний струм або напругу.

Результати  роботи  були  впроваджені:  в  ТОВ  «АНДЕЛ»  (акт

впровадження від 10 липня 2019 року); в ТОВ «EKOPLAST STANCL» (акт

впровадження від 22 липня 2019 року) та в ТОВ «EKOPLAST Engineering»

(акт впровадження від 24 червня 2019 року). 

Особистий внесок здобувача. Всі  результати  дисертаційної  роботи,

які  виносяться  на  захист  отримані  особисто  автором.  У  працях,  які
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опубліковані  в  співавторстві,  здобувачем  належать  наступні  результати.  В

[11]  проаналізовано  проблему  керування  потужністю  нагрівача,  а  також

надано описання запропонованої математичної моделі. В [10] представлений

розрахунок  імпульсного  регулятора  топології  buck,  та  описані  його

особливості.  В  [12]  Представлено  результати  практичного  експерименту

керування потужністю нагрівача, та описання системи керування. В працях

[5], [6], [7] приводяться результати дослідів, щодо залежності між тиском при

нанесені металевих покриттів до коефіцієнту тертя цих поверхонь, а також

залежність фрактальної розмірності до коефіцієнту тертя. В [8] приводяться

результати дослідів про вплив швидкості нанесення на структуру плівки.

Апробація матеріалів дисертації. Включені в дисертацію результати

дослідження доповідались і обговорювалися на: конференції «Автоматизація

та комп’ютерні інтегровані технології  у виробництві та світі» (м. Черкаси,

2016);  XVIIІ  Міжнародна  конференція  з  математичного  моделювання

МКММ-2017 (м. Херсон, 2017);  міжнародна науково-технічна конференція

«Інформаційні технології  в  металургії  та  машинобудуванні» ІТММ – 2017

(м.  Дніпро,  2017);  XVIIІ  Міжнародна  конференція  з  математичного

моделювання МКММ-2018 (м. Херсон, 2018); міжнародна науково-технічна

конференція  «Інформаційні  технології  в  металургії  та  машинобудуванні»

ІТММ – 2019  (м. Дніпро, 2019). 

Публікації. Основні  результати дисертаційної  роботи опубліковані  в

18 наукових працях, серед яких 12 статей у наукових фахових виданнях з

технічних наук, які рекомендовано Міністерством освіти і науки України, 5 в

збірниках  тез  доповідей  наукових  конференцій,  1  теза  в  іншомовних

збірниках  тез  доповідей.  Отримано  авторське  свідоцтво  на   комп’ютерну

програму «Imghead»(свідоцтво  №79845 від 20.06.2018).
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РОЗДІЛ I

АНАЛІЗ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ ТОНКОПЛІВКОВИХ

МЕТАЛЕВИХ ПОКРИТТІВ В ВАКУУМІ ПОСТАНОВКА

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Вакуумне напилення тонкоплівкових металевих покриттів 

Перші тонкоплівкові металеві покриття були отримані Фарадеєм в 1857

році  при  проведенні  експериментів  з  пропускання  великих  електричних

струмів  через  металевий  дріт  [6].  Пізніше,  в  1887  році  Нарвольд  вперше

використав вакуум як середовище. До 50-х років вакуумна металізація мала

вельми  обмежене  застосування  і  використовувалася,  переважно,  для

декоративної обробки, у виготовленні дзеркал, фільтрів, елементів наукових

приладів.  Швидкий  розвиток  ця  технологія  отримала  в  зв'язку  з  її

ефективним  застосуванням  при  вирішенні  проблем  в  мікроелектроніці  та

оптиці. Одночасно почали розвиватись технологічні методи і обладнання для

нанесення  тонких  металевих  покриттів  у  вакуумі  на  машинобудівні

матеріали з  метою підвищення їх  експлуатаційних властивостей.  Металеві

плівки мають дуже різноманітні функціональні властивості в залежності від

того за яких умов і з яких матеріалів вони були створені [1]. 

Вакуумне  напилення  в  порівнянні  з  іншими  методами  нанесення

функціональних  покриттів,  таких  як:  гальванічні,  хімічні,  газотермічні,

характеризується наступними перевагами: 

1.  Висока  продуктивність  процесу  нанесення  покриття.  Розроблено

установки,  в  яких  осадження  покриття  здійснюється  зі  швидкістю  до

20 кг / хв. Швидкість переміщення стрічки в зоні металізації може досягати

більше 10 м /с. Є камери безперервної дії, які дозволяють наносити  покриття

на листи товщиною більше двох метрів, що переміщаються зі швидкістю до

18



10 м / с. Це стало можливим в ряді випадків, завдяки автоматизації процесу і

використання комп'ютеризованих систем управління.

2.  Можливість  отримання  покриттів  в  чистих  умовах  і,  як  наслідок

цього, досягнення їх високої якості. Покриття наносяться у вакуумі при тиску

0,01 Па і нижче, що дозволяє практично повністю виключити забруднення

матеріалу покриття. Проведення попередньої обробки поверхні, наприклад,

іонним  очищенням,  забезпечує  видалення  з  поверхні  адсорбованих  шарів

технологічних газів.

3. Можливість отримання покриттів практично з будь-яких матеріалів,

зокрема і зі сплавів, хімічних сполук. Найчастіше застосовуються реактивні

методи  отримання  покриттів  складного  складу,  які  полягають  в

випаровуванні  вихідного  металу  в  середовищі  реакційно-здатного  газу  і

створення  умов,  за  яких  на  поверхні  протікають  хімічні  реакції,  що

призводять  до  утворення  хімічних  сполук.  Продукти  цих  реакцій  і

утворюють покриття, так як процес хімічної взаємодії протікає, як правило,

на поверхні [4].  

Реактивними методами отримують покриття,  наприклад,  SiO2,  Al2O3,

TiN, TiC та інші.

4.  Можливість  нанесення багатошарових і  комбінованих покриттів  в

єдиному  технологічному  циклі.  Наприклад,  з  метою  підвищення

зносостійкості  на  робочі  поверхні  різального  інструменту  за  один  цикл

відкачування повітря у вакуумній камері наносять багатошарове покриття на

основі Ti, TiN, TiCN, TiC.

5. Висока відтворюваність структури і властивостей формованих шарів.

Повне  виключення  водневої  крихкості,  яка  характерна,  наприклад,  для

гальванічних покриттів.

6. Вакуумні технології нанесення покриттів є екологічно чистими. За їх

реалізації,  як  правило,  не  використовуються  хімічно  активні  речовини,

шкідливий  екологічний  вплив  на  навколишнє  середовище  практично

відсутній. 
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7.  У  ряді  випадків  напилення  у  вакуумі  є  єдиними  ефективним

технологічним  прийомом  підвищення  довговічності  і  зносостійкості

машинобудівних виробів.

Наразі  усі  сучасні   установки  з   напилювання   тонкоплівкових

покриттів працюють замкнутим циклом, що включає в себе:

1.  Завантаження у  вакуумну камеру підставки  з  ретельно очищеною

основою, на яку буде наноситися покриття;

2.  Відкачування  повітря  в  робочій  камері  до  потрібного  тиску,  як

правило, <1 Па;

3.  Нагрівання  основи,  наприклад,  іонним  бомбардуванням  (при

позитивному зсуві на матеріалі);

4.  Очищення основи іонним травленням (газо -  іонним або метало -

іонним) з висмоктуванням забруднень насосом;  

5. Нанесення шару металу, кераміки або нанокомпозиту на мішень, так

само  можливе  отримання  карбідів,  нітридів  та  інших  з'єднань  при  подачі

потрібного газу при нанесенні;

6. Охолодження камери та основи з нанесеним покриттям в середовищі

інертного газу;  

7. Вивантаження основи з напиленням матеріалом після вирівнювання

тиску.

Усі  відомі  методи  нанесення  покриттів  відрізняються  способами

генерації  газової  фази,  режимами  і  умовами  масопереносу  та

плівкоутворення. Але для всіх них необхідною умовою отримання якісних

покриттів є створення в робочій камері високого вакууму. Це пов'язано з тим,

що  залишкові  гази,  які   знаходяться  в  робочій  камері  багато  в  чому

визначають  чистоту  покриття,  що  наноситься  і  відповідно  фізичні

властивості тонких плівок. При осадженні матеріалу мішені на основу, також

відбувається  осадження  всіх  речовин,  що  знаходяться  в  залишкової

атмосфері робочої камери, що призводить до появи домішок атомів інших
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речовин і «бруду», порушення нормальної роботи і навіть структурній зміні

тонкоплівкового покриття  [20,21,22]. 

Отримання  в  камері  високого  вакууму  дозволяє  виключити  процес

окислення  при  нагріванні  металу  до  високих  температур,  а  так  само

виключити хімічну взаємодію атомів парової фази з молекулами залишкових

газів. Це реалізується за умови:

d , (1.1)

де  λ  -  довжина  вільного  пробігу;  d  -  характерний  розмір  вакуумної

камери. Довжина вільного пробігу розраховується за формулою:

n
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 , (1.2)

де  λ  -  довжина вільного  пробігу;  σ  -  площа перетину взаємодії;  n  -

концентрація атомів в газовій фазі.  Тиск парів у вакуумній камері -  p і  їх

концентрація пов'язані співвідношенням p = nkT. Тоді отримаємо такий вираз

для довжини вільного пробігу:

p

Tk
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 . (1.3)

Оцінки  показують,  що  при  тиску  в  камері  p ~  0,01  Па,  довжина

вільного пробігу λ = 0,5 м, що відповідає характерному розміру вакуумної

камери. 

Низький  вакуум  відповідає  Kn  <<  1.  При  цьому  обмін  енергією

відбувається  виключно  між  найближчими  молекулами.  Такі  умови

проявляються  у  вигляді  в'язкості  газу,  а  відповідні  процеси  називаються

в’язкими.  При  напиленні  в  низькому  вакуумі  зіткнення  молекул  газу  з

молекулами  розпорошеного  речовини  не  дають  можливості  отримати  на

стінках камери зображення екрану,  поставленого на шляху молекулярного

пучка. З умови зміни режиму течії газу приймають Kn <0,005.

Область  тисків,  коли  середня  довжина  вільного  пробігу  молекул

збігається  з  характерним  розміром  вакуумного  обсягу,  отримала  назву

середнього вакууму. У цьому діапазоні тисків зіткнення молекул зі стінками і

один з одним рівно вірогідні. Середній вакуум відповідає Kn ~ 1.
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В області високого та надвисокого вакууму середня довжина вільного

шляху  молекул  багато  більше  розмірів  вакуумного  обсягу,  і  молекули

переважно  стикаються  зі  стінками  посудини.  У  цьому  випадку  кожна

молекула  виступає  індивідуально,  а  процеси  в  газах  називаються

молекулярними.

У  високому  вакуумі  Kn  >>  1.  У  цьому  випадку  при  напиленні

зображення екрану на  шляху молекулярного пучка виходить виразним.  За

умови зміни режиму течії  газу  приймають Kn> 1,5.  Тоді  умову існування

середнього вакууму можна записати у вигляді 0,005 <Kn <1,5.

Області  надвисокого  вакууму відрізняються  тим,  що за  характерний

час робочого процесу не відбувається помітної зміни властивостей поверхні,

пов'язаної з адсорбцією залишкових газів.

Завдяки вакууму усувається теплообмін за  рахунок теплопровідності

газів  і  конвекції,  саме  завдяки  цьому  працюють  вакуумні  манометри

термопарного типу.

Використання вакууму дозволяє виробляти високоефективне очищення

поверхні,  видаляти  адсорбовані  газові  шари.  Основні  методи  очищення

поверхні  полягають  у  її  нагріванні  до  необхідної  температури,  за  якої

відбувається видалення адсорбованих молекул води, органічних забруднень

тощо, найчастіше використовують  іонну обробку поверхні.  

Залежно  від  природи  енергетичного  впливу  на  речовину,  що

випаровується  розрізняють:

1) Термічне випаровування - у цьому випадку перехід в газову фазу

відбувається під дією тепла, що виділяється при проходженні електричного

струму через резистивний елемент або речовину, що випаровується; 

2)  Електронно-променеве  випаровування  -  при  ньому  нагрівання  і

випаровування речовини здійснюються при дії на нього потоку електронів;

3)  Лазерне  випаровування  -  тут  джерелом  енергії  зазвичай  є

монохроматичний електромагнітний лазер;   
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4)  Електродугове випаровування - генерація газової фази відбувається

в результаті горіння електричної дуги і виділеної  при цьому теплоти; 

5)  Індукційне  випаровування  -  утворення  пари  здійснюється  в

результаті  нагрівання  струмами  Фуко,  що  створюються  зовнішнім

високочастотним магнітним полем.  

Усі методи нанесення покриттів, що реалізують генерацію газової фази

за механізмом розпилення, поділяють  на дві великі групи: іонно-променеві

та іонно-плазмові. У першому випадку вибивання атомів мішені відбувається

під  дією  бомбардування  її  поверхні  іонними  пучками  певної  енергії.

Характерною особливістю даних методів є відсутність необхідності подачі на

розпилювальну   мішень  електричного  потенціалу.  За  іонно-плазмового

розпилення мішень знаходиться у сильно іонізованої плазми під негативним

потенціалом  щодо  плазми.  Під  дією  електричного  поля  позитивні  іони

витягуються з плазми і бомбардують мішень, викликаючи її випаровування

[4].

Залежно  від  способу  створення  плазми,  розрізняють  такі  різновиди

іонно-плазмового  розпилення:  магнетронне,  катодне,  а  так  само

високочастотне розпилення в несамостійному газовому розряді [3].

Основним  рівнянням,  що  описує  випаровування  атомів  металу,  є

рівняння Герца – Кнудсена (1.4):

)(*)2( *2

1

pPmRTS
dt

dN


 
 , (1.4)

де  N -  число  атомів,  S -  площа;  m -  маса  цих атомів;  R -  постійна

Больцмана; P* - термодинамічний рівноважний тиск; p- гідростатичний тиск

випаровування речовин в газовій фазі. 

Аналіз рівняння Герца - Кнудсена показує, що випаровування має місце

практично за будь-якої температури. Навіть за кімнатної температури завжди

утворюються пари речовини, тиск яких може бути дуже малим. В технології

вакуумних покриттів за температуру випаровування вважається температура

речовини,  за  якої  утворюються атомарні  потоки з  тиском ~ 1 Па (10-2 мм
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рт.ст.), що забезпечують нанесення покриттів зі швидкістю v > 0,1 нм/c. Для

великого числа металів цій умові відповідає температура випаровування від

1000 до 2000 ° С.  У загальному випадку, перехід атомів металу в газову фазу

може протікати за механізмами: тверде тіло - пар (сублімація) або рідина -

пар.

1.2 Методи нанесення тонкоплівкових металевих покриттів

Нанесення тонких металевих плівок на поверхню може здійснюватися

різними  методами.  З  найбільш  використовуваних  виділяються  наступні

методи [5,8]:

1) Хімічне осадження з парової фази (CVD);

2) Фізичне осадження з парової фази (PVD);

3) Посилене плазмою хімічне осадження з парової фази;

4) Термічне випаровування;

5) Магнетронне розпилення; 

6) Іонно-променеве осадження;

7) Електронно-променеве осадження;

8) Вакуумно-дугове нанесення.

Кожен з  цих методів  має  свої  плюси і  мінуси та  застосовується  під

конкретну  задачу.  Наприклад,  для  створення  захисних  покриттів  на

металевих  інструментах  часто  застосовують  PVD  і  CVD  методи,  а  для

створення мікроелектроніки часто використовують магнетронне або лазерне

напилення [5,7,9]. 

Для нанесення покриттів на поверхню в переважній більшості випадків

застосовується  випаровування  електронним  пучком  або  випаровування

електричною  дугою,  так  само  не  рідко  використовують  магнетронне

випаровування. Як правило, процеси протікають у середовищі інертного газу

(у  більшості  випадків  аргону),  для  поліпшення  перенесення  частинок  у

камері підтримується знижений тиск <1 Па [5,2].
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1.2.1 Термічне випаровування 

Термічне випаровування у вакуумі засноване на властивості металів і

деяких  інших  матеріалів  в  умовах  високого  вакууму  переміщатися

прямолінійно  та  осідати  на  поверхні, розташованій  на  шляху  їх  руху.

Матеріал,  що випаровувається,  нагрівається доти,  доки тиск його парів не

перевищить тиск залишкових газів. При цьому відбувається випаровування

матеріалу і конденсація його на поверхні підкладки з утворенням плівки. На

якість  плівок  сильно  впливає  величина  залишкового  тиску  в  робочому

просторі,  яка  характеризується  середньою  довжиною  вільного  пробігу

залишкових газів. Термічне випаровування у вакуумі засноване на тому, що

всі речовини  при  температурі  вище  абсолютного  нуля   здатні

випаровуватися.

Отримання якісних тонкоплівкових шарів напівпровідників, металів і

діелектриків  є  необхідною  умовою  для  створення  напівпровідникових

приладів  будь-якого  рівня  складності  методами  сучасної  планарної

технології.

Властивості  тонкої  плівки  можуть  істотно  відрізнятися  від

властивостей масивного матеріалу, особливо при товщині плівки в декілька

нанометрів. Такі «аномальні» властивості пов'язані зі специфікою структури

тонкої  плівки,  зумовлено  процесами,  що  відбуваються  під  час  утворення

плівки.  При  вакуумному  напилені  плівок  найбільш  зрозумілий  механізм

утворення плівки при конденсації з парової фази матеріалу, що осаджується.

Конденсація  означає  перехід  з  газоподібного  стану  в  рідке  або  тверде.  З

точки зору термодинаміки,  для того щоб відбулася конденсація  необхідно

тільки, щоб парціальний тиск матеріалу плівки в газовій фазі був рівним або

більшим за  рівноважний тиску парів цього матеріалу над сконденсованою

фазою за даною температурою. Однак це справедливо лише, за умов коли

вже має місце конденсація на вже сконденсований матеріал плівки або на
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підкладку з того ж матеріалу. Найчастіше плівка матеріалу відрізняється від

підкладки, наприклад, матеріали плівки і підкладки мають різні кристалічні

решітки. У цьому випадку необхідно розглядати ще одну фазу, адсорбовану,

в якій атоми пара вже адсорбовані на підкладку, але не пов'язані між собою.

Адсорбція - це тяжіння підкладкою атомів матеріалу, зумовлено наявністю

енергії зв'язку між атомом і кристалічної решітки підкладки. Атоми речовини

або молекули пара речовини, долітаючи до підкладки, можуть адсорбуватися

і  міцно  закріпитися  на  поверхні  підкладки,  миттєво  відбитися  або

випаруватись  за  деякий  час.  Зазвичай  атоми  потрапляють  на  підкладку  з

високими енергіями, багато більше kT [18].

Завдяки  цьому,  атоми  володіють  великою  поверхневою  рухливістю,

інтенсивно мігрують підкладкою, при цьому втрачаючи енергію. Конденсація

починається  із  поєднання  декількох  адсорбованих  атомів  у  невеликі

скупчення, які називаються зародковими центрами, або зародками, а процес

їх утворення - зародкоутворення. Для цього як мінімум потрібно, щоб потік

загрожених  атомів  перевершував  потік  ревипаровувальних  атомів  з

підкладки.  Оскільки маленькі  частинки завжди мають більш високий тиск

парів, ніж масивний матеріал за тих же умов, що характеризується рівнянням

Гіббса-Томсона.  Для  того  щоб  відбулося  утворення  зародка  необхідно

ступінь  пересичення  більше  одиниці.  Коли  зародок  досягає  критичного

розміру,  процес  зростання  зародка  стає  незворотнім.  Процес  збільшення

зародкового стану центру і освіту, зрештою, однорідної плівки називається

зростанням  плівки.  Часто  утворення  зародків  і  зростання  відбуваються

одночасно  в  процесі  утворення  плівки.  Механізм  зростання  визначається

балансом  енергії  поверхні  підкладки,  що  осідає  на  матеріалі,  енергією

кордону матеріал-підкладки та  енергією пружних напружень в  зростаючій

плівці [18,19].

З  теорії  зародкоутворення,  що  підтверджена  експериментальними

результатами, наступна послідовність етапів створення зародків і зростання

плівки аж до утворення суцільної плівки така:
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1. Створення адсорбованих атомів;

2. Створення субкритичних зародків різного розміру;

3. Створення зародків критичного розміру (етап зародкоутворення);

4. Зростання цих зародків до надкритичних розмірів з результуючим

збіднінням  зон  захоплення  навколо  зародків  (такий  процес  називається

коалесценція);

5. Конкуруючим процесом на етапі 4 є утворення критичних зародків

на площах, які не об’єднані   адатомами (адсорбованими атомами);

6.  Зародки  стикаються  один  з  одним,  з  тим,  щоб  утворити  новий

острівець,  що  займає  площу  менше,  ніж  сума  площ  двох  початкових

зародків; це призводить до збільшення вільної поверхні підкладки.

7. Поєднання острівців у ціле тонко плівкове покриття. 

Можна  відзначити,  що  процес  коалесценції  характерний  для

епітаксійного росту плівок, коли на поверхні кристалічного матеріалу зростає

інший  кристалічний  матеріал.  Для  такого  процесу  зростання  характерні

високі  температури  підкладки,  повільна  швидкість  осадження,  глибший

вакуум  при  осадженні  матеріалу.  У  разі  відсутності  процесу  коалесценції

зародки зростаються в острівки, що мають кристалічне огранювання.  Далі

острівці,  що   поєднались,  утворюють  містки  через  канали,  поверхня

підкладки починає заповнюватися,  але в ній присутні дірки, які поступово

заростають. Таким чином формується полікристалічна плівка.

Між  зернами  кристалами  плівки  присутні  і  інші  фази,  аморфний

матеріал,  дефекти.  Якщо  розмір  острівців,  з  яких  складається  плівка,

становить від одного до декількох десятків  нанометрів,  то  подібну плівку

можна називати нанокристалічною [18].

Для  деяких  тугоплавких  матеріалів  (V,  W,  Mo,  Ta)  скупчення  двох

адатомів  вже вважається зародком.  (За наявності  10-100 адатомів починає

формуватися  кристалічна  решітка  матеріалу).  При  осадженні  таких

матеріалів виникає велике число зародків і дрібнозерниста плівка.
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У більш легкоплавких матеріалів  (Mg,  Zn)  стійкі  зародки з  великим

розміром,  в  результаті  утворюється  більш   грубозерниста  плівка.

Формування  полікристалічних  плівок  характерне  для  процесів

магнетронного  напилення.  Нагрівання  підкладки  повинно  призводити  до

укрупнення кристалів плівки.

Термічне  випаровування  (рис. 1.1)  один  із  найперших  видів

випаровування  металу,  який  був  відкритий  Фарадеєм  ще  в  1857  р,  при

проведенні дослідів з випаровування металевих дротів в інертному газі  при

пропущенні  через  них  електричного  струму  [6].  Цей  тип  випаровування

відбувається  при  тиску  210 –  310  Па  в  камері  [2].  Випаровування

відбувається за рахунок резистивного нагрівача. Резистивний нагрівач може

бути  у  вигляді:  тигеля,  пружини,  «човника»,  всередину  яких  поміщається

необхідна речовина. Даний нагрівач, як правило, роблять з дроту вольфраму

товщиною  1-3мм,  головне  -  переріз  повинен  бути  рівномірним,  інакше

можливий  локальний  нагрів  і  руйнування  резистивного  нагрівача.

Основними видами покриттів для такого методу є металеві покриття (Al, Ag,

Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Co). 

Термічним  випаровуванням  у  вакуумі  отримують  найбільш  чисті

плівки. Перевагами цього способу є простота напилення, висока швидкість

осадження  плівок  і  можливість  напилення  різних  металів,  можливість

отримання товстих покриттів, високий ККД. Така технологія реалізується за

рахунок простих пристроїв, що теж є перевагою. 

Недоліком даного  методу  є  недостатньо  щільна  структура  покриття,

невисокі механічні властивості, внаслідок низької іонізації атомів в потоці, а

також  висока  інертність  процесу  випаровування.  Плівки  з  матеріалів

складного  складу,  які  мають  різні  швидкості  випаровування  окремих

компонентів, отримати цим способом складно.
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Рисунок 1.1 – Схема термічного випаровування: 1 – ковпак; 2 – нагрівач

основи; 3 –  тримач основи; 4 – основа для нанесення; 5 – заслонка; 6 – тигель

випаровувач; 7 –  ущільнювач; 8 – опорна плита установки 

1.2.2 Електронно-променеве осадження

При  електронно-променевому  нанесенні  вакуумних  покриттів

нагрівання і випаровування речовини здійснюються в результаті теплової дії

електронів, які бомбардують мішень.

 Даним  методом  отримують  покриття  із  сплавів  металів,

напівпровідників  і  навіть  діелектриків.  Електронно-променеве  осадження

(рис. 1.2)  відбувається при тиску  310 –  410  Па в камері [2].  При даному

виді осадження можна створювати керамічні покриття, такі як (TiN, ZrN, TiC,

ZrC, TiCN, ZrO2, Al2O3, TiO2, SiO2).

Перевагами даного методу є висока швидкість осадження, можливість

отримання товстих покриттів (до 200 мкм). Випаровування відбувається на

поверхні.  Це  дуже  важлива  особливість  процесу.  При  резистивном

випаровуванні  більш  висока  температура  досягається  в  зоні  контакту

розплавленого металу з поверхнею випаровувача.  При цьому утворюються

пари,  які  проходять  через  розплав  металу,  що викликає  появу  в  газовому

потоці  крапельної  фази.  При  електронно-променевому  випаровуванні

крапельна фаза практично відсутня. 
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Рисунок 1.2 – Принципова схема процесу нанесення покриттів прямим

електронно-променевим нагріванням за допомогою двох гармат: 1 –

охолоджувані тиглі; 2 – оброблювані вироби; 3 – пристосування для

кріплення виробів; 4 – електронно-променеві гармати; 5 – резистивний

нагрівач

Недоліком  є  складність  забезпечення  рівномірності   товщини  і

стехіометрії  на  виробах  зі  складною  конфігурацією,  низький  ступінь

завантаження обсягу робочої камери, а також необхідність в більш високому

вакуумі, ніж наприклад, при термічному напилені.

1.2.3 Лазерне випаровування

Лазерне  випаровування  (рис. 1.3)  або,  як  її  ще  називають  абляція,

відбувається при тиску  310 – 510  Па в камері. Випаровування відбувається

за  рахунок  лазера  з  фіксованою  тривалістю  імпульсу.  Даним  методом

створюються  покриття  в  мікроелектроніці  (Sb2S3,  As2S3,  SrTiO3,  GaAs),  а

також  DLC покриття з високими характеристиками [4,9].

Переваги  цього  методу  полягають  в  тому,  що  можна  отримувати

покриття складних поєднань високої  чистоти,  високу стабільність  процесу
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випаровування,  так  як  відсутні  жорсткі  вимоги  до  ступеня  вакууму  при

роботі лазерних випарних систем. Висока продуктивність і технологічність,

реалізуються досить чисті умови нанесення покриттів, оскільки здійснюється

нагрів лише мішені.

Недоліком є складність технічної реалізації, а так само ціна. Наразі, це

найдорожчий метод.

Рисунок 1.3 – Принципова схема процесу нанесення покриттів лазерним

випаровуванням: 1 – дзеркало, що відображає; 2 – мішень; 3 –  пристосування

для кріплення основи; 4 – прозоре для випромінювання лазера вікно

Для випаровування матеріалів використовують зазвичай СО2-лазери з

довжиною хвилі випромінювання λ = 10,6 мкм, а  також рубінові  лазери з

λ = 0,6943  мкм  і  неодимові  лазери  з  λ  =  1,06  мкм.  З  метою  підвищення

ефективності  випаровування  і  управління  лазерним  випромінюванням

використовують імпульсні лазерні системи [9]. Для випаровування металів і

сплавів використовуються імпульсні  лазерні  системи з  частотою імпульсів

f =50 Гц і тривалістю імпульсу 10 нс. Потужність випромінювання становить

810*5 2/ ñìÂò . Для випаровування напівпровідників використовують лазерні

системи з частотою f = 10 кГц, тривалість імпульсу ~ 200 нс і потужність в

імпульсі 710 2/ ñìÂò .

1.2.4 Магнетронне випаровування   

У  1898  році  британський  дослідник  Філліпс  описав  появу

кільцеподібного  електричного  розряду,  що  виникає  навколо  зазору  між
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стрижневими  електродами  в  скляній  колбі  при  зниженому  тиску  з

включенням  осьового  магнітного  поля.  У  1913  році  проф.  Струтт

інтерпретував  філліпсовскій  розряд  як  електричний  розряд  в  схрещених

полях  -  аксиальному  магнітному  полі  і  радіальному  електричному.  Він

припустив, що радіальне електричне поле створюється позитивним зарядом,

накопиченим за час попереднього розряду на стінці колби на проти зазору

між електродами, а іонізація газу викликана негативними частками за час їх

подовженого пробігу поперек магнітного поля від осі до стінки колби. Струтт

встановив кільцевий анод навколо торців стрижневих електродів і отримав

стійкий  кільцевий  розряд.  Найбільший  внесок  у  вивчення  магнетронного

розряду  був  внесений  голландським  фізиком  Ф.  М.  Пеннінга.  Поряд  з

іншими застосуваннями магнетронного розряду (як іонного джерела, датчика

вимірювання вакууму, іонного насоса) ним було запропоновано застосування

магнетронного розряду для розпилення і нанесення покриттів [7].

Магнетронне розпилення  (рис. 1.4) – одне з найбільш контрольованих

видів  осадження  матеріалу  на  поверхню  [3,7].  Відбувається  в  середовищі

чистих   газів,  найчастіше  в  Ar,  N2,  O2,  CH4  при  тисках  0,005  -  1  Па  і

температурах  300 -  1000 Кельвінах  за  рахунок іонного розпилення  атомів

металу в магнетронному розряді. Так само можливо осадження покриттів з

різним ступенем іонного впливу.  Даним методом можна наносити повний

спектр металевих покриттів (Al, Ag, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Co і ін.), Більшість

керамічних покриттів (TiN, ZrN, TiC, ZrC, TiCN, ZrO2, Al2O3, TiO2, SiO2 і ін.),

нанокомпозити (TiN / NbN, TiN / CrN, TiN / CN і ін.) а так же DLC покриття з

високими характеристиками.

Перевагами даного методу є щільна мікро (нано) кристалічна структура

металевих і керамічних покриттів при повній відсутності крапельної фази і

можливість  нанесення  покриття  на  термочутливі  матеріали  при  низьких

температурах,  найбільший  список  покриттів  різного  призначення,  висока

швидкість осадження, високі якості металевих і керамічних покриттів [7 ].
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Недоліки  полягають  в  складності  технічної  реалізації  методу  при

отриманні керамічних покриттів, висока вартість обладнання.

Рисунок 1.4 – Схема магнетронної системи розпилення: 1 – мішень; 2 –

магнітна система; 3 – зона розпилення; 4 – магнітні силові лінії; 5 – потік

речовини, що розпилюється; 6  –  основа; 7 – подложкодержач 

1.3 Випарник для термічного випаровування в вакуумі  

Для створення  тонкоплівкових функціональних металевих покриттів,

як  метод  було  використано  термічне  випаровування.  При  цьому  методі

нагрівання речовини, що розпилюється  здійснюється за рахунок джоулевого

тепла.  Передача  теплоти  від  резистора  до  речовини,  що  розпилюється

відбувається або через стінку тигля або безпосередньо.  

Рисунок 1.5 – Резистивні випарники, для термічного випаровування в

вакуумі: 1 – дротовий; 2 – стрічковий; 3 – у формі «човника»; 4 – тигельний 
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При  термічному  випаровуванні  речовини  у  вакуумі  використовують

спеціальний пристрій -  випарник.  При цьому матеріал випарника повинен

відповідати таким основним вимогам [21]: 

1)  Тиск  пару  матеріалу  випарника  при  температурі  випаровування

повинен  бути  малим.  За  невиконанні  цієї  умови  неможливо  отримання

хімічно  чистих  покриттів.  Крім  того,  в  процесі  експлуатації  випарника

відбуватиметься його руйнування; 

2)  Поверхня  випарника  повинна  добре  змочуватися  розплавом

речовини,  що  випаровувається  і  при  цьому  між  ними  забезпечується

достатній тепловий контакт;

3)  Речовина,  що  випаровується,   не  повинна  утворювати  хімічні

сполуки з матеріалом випарника. Це припустимо лише в тому випадку, якщо

утворюються  хімічні  сполуки,  які  мають  високу  термостійкість  і

відповідають наведеним вище вимогам;

4)  Матеріал  випарника  повинен  бути  досить  пластичним  для

можливості отримання з нього виробів складної форми.

Зазвичай,  як  матеріал  для  випаровувача  використовують  вольфрам,

тантал, титан. 

За конструктивними  ознаками резистивні випарники розділяються на:

дротові, стрічкові, тигельні та у формі «човника» (рис. 1.5). 

Метод термічного випаровування у вакуумі наразі є найпоширенішим у

зарубіжній техніці. Хевенс [28] пояснює широке застосування цього методу

швидким розвитком вакуумної техніки, але при цьому зазначає, що метод не

завжди забезпечує відтворювані результати через неможливість достатнього

керування процесу випаровування, а  як наслідок  і конденсації матеріалу на

основу.  

Основні  складності  керування  викликані   нелінійною  поведінкою

випарника, зміною його опору під час випаровування, а також зміною його

фізичних  властивостей  після  декількох  застосувань.  Матеріал,  що
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випаровувається нагрівається за рахунок значних струмів зазвичай  20 – 100

Ампер,  котрі  складно  стабільно  підтримувати,  за  швидкої  зміни

навантаження. 

1.4 Схемні рішення керування потужністю нагрівача

Для  керування  значними  струмами  при  керуванні  термічним

випаровувачем  використовують  різні  схемні  рішення.  Звичайно  їх  дуже

багато і всі їх описати неможливо. Проте можна виділити 3 основних типи:

1) Трансформаторне керування потужністю;

2) Керування потужністю за допомогою тиристорів;

3) Інверторні системи керування потужністю. 

1.4.1 Трансформаторне керування потужністю 

При  трансформаторному  керуванні  потужністю  нагрівача

використовують  лабораторний  автотрансформатор,  який  поєднують  з

понижуючим трансформатором (рис. 1.6).  

Рисунок 1.6 – Схема керування потужністю нагрівача за допомогою ЛАТРу
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Проте такий метод керування  має багато недоліків, а саме: чутливість

до вхідної напруги живлення, сильний нагрів вихідної обмотки при струмах

більше 50 А, ціна трансформатора на великий струм, а також неможливість

плавного регулювання потужності нагрівача.

Цей метод керування можна використовувати лише в тому випадку,

якщо  використовуються  нагрівачі  з  доволі  товстого  металу  1 мм  –  3 мм,

завдяки  цьому  при  керуванні  характерний  час  встановлення  потужності

довший. Проте це викликає складності в живленні такого нагрівача,  оскільки

для нього потрібні струми 100 – 400 А.

1.4.2 Керування потужністю за допомогою тиристорів 

Більш керованою, проте теж з великою кількістю недоліків, є схема на

тиристорах  (рис. 1.7).  Тиристорні  схеми  найчастіше  можна  зустріти  на

виробництві, ніж трансформаторні.   

На відміну від симісторів, тиристори (створені для інверторів) можуть

ефективно працювати до частот 30 кГц зі струмами кілька кА і  напругою

кілька кВ. Щоб отримувати двохнапівперіодне регулювання з тиристорами,

як  у  випадку  з  симістором,  зазвичай  застосовувалася  пара  тиристорів,

включених зустрічно-паралельно або зустрічно-послідовно. Це цілком може

виконати завдання, але вимоги ізоляції і фазування двох керуючих електродів

призводять  до  ускладнення  схеми  в  тих  випадках,  коли  реалізується

регулювання або стабілізація. 

До  плюсів  тиристорного  керування  потужністю  нагрівача  можна

віднести  той  факт,  що  тиристори  є  ефективними  і  надійними

напівпровідниковими  пристроями,  котрі  можуть  переносити  великі

навантаження.  А  також  те,  що  наразі  є  багато  моделей  керування  за

допомогою фазово  - імпульсного керування.
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Рисунок 1.7 – Схема керування потужністю на тиристорах 

1.4.3 Інверторні системи керування потужністю 

Найкращим  рішенням  на  сьогодні   є  інверторні  системи  керування

потужністю. До їх плюсів належить високий ККД більше 80%, проти якого

тиристорні і трансформаторні схеми з їхніми 50 %– 60 % програють, більша

керованість, нечутливість до коливань вхідної напруги.   

Тут  треба  зазначити,  що  компанія  Motorola випустила  мікросхему

MOC3031, на основі якої працюють джерела пакетної модуляції. Вони теж

працюють на тиристорах, проте через цей тип керування теж не чутливі до

коливання вхідної напруги.

До недоліків можна віднести складність  як розрахунку таких систем

керування, так і ціну. 

Основними топологіями, для побудови інверторних систем керування

потужністю є напів мостова та мостова. 

Напів  мостова  топологія,  включає  в  себе  2  MOSFET або  IGBT

транзистора  з  2  конденсаторами,  що  поєднуються  з  середньою  точкою

37



(рис. 1.8).  Ця  схема  має  дуже  велике  коло  використання  від  імпульсних

блоків живлення до зварювальних пристроїв.

Напруга,  що   прикладається  до  первинної  обмотки,   становить

половину  вхідної,  що  спрощує  намотування  трансформатору,  але  піковий

струм  через  трансформатор  приблизно  вдвічі  вище,  ніж  у  повного  моста.

Струм первинної обмотки тече тільки через один ключ. 

Цю схему використовують до потужностей в 2 кВатт. У поєднанні цієї

схеми і понижуючого трансформатора можливо зробити систему керування з

ККД 80%.  

Рисунок 1.8 – Схема керування потужністю на напів мостовій топології 

Найбільший ККД  90% – 95% має мостовий перетворювач (рис. 1.9).

Застосовується  для  великих  потужностей  (>  2  кВт).  До  переваг  можна

віднести  те,  що   напруга  на  транзисторах  ніколи  не  перевищує  вхідну,

мінімальний  піковий  струм  через  ключі,  оптимальне  використання

сердечника  трансформатора.  Недоліки  –  оптимальне  використання

сердечника  трансформатора  є  наслідком  того,  що  до  трансформатора

прикладається  повна  вхідна  напруга,  яка  вимагає  більшого  числа  витків
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первинної обмотки, звідси  і більша індуктивність, яка, в свою чергу, знижує

піковий  струм  через  ключі.  Але  оскільки  середній  струм  залишається

незмінним,  то  це  призводить  до  зростання  опору  первинної  обмотки  і

зростання  втрат  на  ній.  Що  за  інших  рівних,  природно.  Ще  один  рідко

згадуваний мінус – струм первинної обмотки трансформатора тече через два

транзистора.

Рисунок 1.9 – Схема керування потужністю на мостовій топології 

Окрім  мостової  та  напів  мостової  топології  є  ще  топологія  Flyback,

Push – Pull, Two switch forward, LLC.  Проте ці топології з різних причин не

підходять для керування потужності нагрівача в вакуумі. 

1.5 Керування потужністю за допомогою buck перетворювача

Однак всі вище наведені схемні рішення не підходять для невеликих

потужностей < 500 Ватт. Звичайно,  можна розробити систему керування і на
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інверторній  топології,  але  нею набагато  важче  керувати,  вона  має  більшу

ціну, також для утворення постійної напруги після трансформатору потрібно

використовувати випрямляючий діодний міст, що на струми в 100 і більше

Ампер  займає  багато  місця  і  значно  зменшує  ККД.  Постійний  струм  на

виході  перетворювача  дуже  важливий,  тому  що  для  системи  керування

вимірювати високочастотній струм і напругу набагато важче.

Одним з  варіантів  виконання  цього  завдання  може бути імпульсний

понижуючий перетворювач топології buck (рис. 1.10). Як відомо, даний тип

перетворювачів  став  невід'ємною  частиною  сучасної  електроніки.

Понижуючі перетворювачі даної топології використовуються для живлення

процесора  комп'ютера.  Вимоги  зі  струму  і  напруги  живлення  процесора

схожі з необхідними для термічного випаровування [29]. Також, що важливо

на виході цього понижуючого перетворювача постійна напруга.

Рисунок 1.10 – Схема buck перетворювача

Моделювання  імпульсного  перетворювача  дозволяє  скоротити  час  і

знизити  витрати  на  розробку  кінцевого  пристрою.  Наразі  багато  ведучих

виробників  ШІМ-контролерів  пропонують  безкоштовне  програмне

забезпечення  (ПО),  яке  дозволяє  провести  максимально  точний  аналіз

реакцій  електричної  схеми  під  управлінням  їх  продукції.  Головним
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недоліком запропонованого ПО є обмежені можливості аналізу імпульсного

перетворення, як нелінійного динамічного об'єкта [30].

Математичне  моделювання  дозволяє  описати  імпульсний

перетворювач  за  допомогою  диференціальних  рівнянь.  В  наслідок

періодичної  комутації  силових  ключів  (транзисторів,  діодів)  імпульсні

перетворювачі є схемами зі змінним станом. Стан змінюється при комутації

будь-якого силового ключа, тому математичний аналіз таких схем зводиться

до вирішення систем диференціальних рівнянь на різних інтервалах часу і

«зшивання»  згідно  із  законами  комутації  отриманих  рішень  на  кордонах

інтервалів. Розрахунок  спрощується  при  переході  від  послідовного

вирішення систем рівнянь до усередненої системі диференціальних рівнянь.

Імпульсний перетворювач складається з нелінійних динамічних об'єктів, що

володіють в залежності від їх структури і виду зворотних зв'язків складною

поведінкою, що включає в себе нестійкість, біфуркації, хаос тощо. 

Моделювання  DC/DC перетворювачів розглядали такі вчені,  як  Steve

Roberts,  Marian K.  Kazimierczuk,  Robert W.  Erickson [29,  30,  31].  Проте

моделювання  роботи  перетворювача  на  низьке  навантаження  <0.5  Ома  з

високим  вихідним  струмом > 50 Ампер,  що  характерне  для  живлення

термічного  випаровувача  ними  не  проводилося.  Математичні  моделі

перетворювачів, в тому числі і  buck перетворювачів зазвичай створюються

для навантаження характерний час, яких значно більше ніж, для нагрівача.

Також слід додати, що напруга на виході перетворювача при низькому опорі,

може бути близькою до падіння на нижньому діоді Шотткі.

1.6 Функціональні покриття 

Сучасний рівень розвитку технологій характеризується використанням

функціональних  покриттів,  що  володіють  заданими  поверхневими

властивостями  [13,  14].  Важливою  властивістю,  що  визначає  безліч
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параметрів покриття, є структура поверхні. При цьому фрактальні структури

дозволяють  досягати  значень  параметрів,  неможливих  для  структур  з

регулярним  рельєфом.  На  сьогодні   фрактальні  структури  широко

застосовуються в електроніці, оптиці, медицині.

Для  створення  фрактальних  структур  на  поверхні  твердого  тіла,

застосовуються  різні  способи  [7,  9],  наприклад,  поверхнева  модифікація

матеріалів  потужнострумовими  електронними  та  іонними  пучками,

охолодження  підкладки  при  нанесенні,  спеціально  сконструйовані

магнетронні системи і т.п.  

У  даній  роботі  досліджується  два  нових   способи   формування

неоднорідних  структур,  що  володіють  фрактальними  властивостями  на

поверхні  твердого  тіла,  а  також  наводяться  результати  дослідження

залежності фрактальної розмірності структури від тиску залишкових газів в

камері та фрактальної розмірності від  швидкості нанесення. 

1.7 Фрактальна розмірність 

Фрактал  як  термін  з'явився  в  кінці  70-х  років  після  виходу  роботи

Б. Мандельброта  «Фрактальна  геометрія  природи».  Згідно  з  його  власним

визначенням, фрактал - це структура, що складається з частин, які в якомусь

сенсі  подібні  цілому.  Тобто  фрактал  є  структурою,  що  має  властивість

самоподібності.  Самоподібність  як  основна  характеристика  фрактала

означає, що він більш-менш одноманітно влаштований в широкому діапазоні

масштабів. Іншими словами, виключивши невелику частину зі структури, що

має  властивості  фрактальності,  ми  можемо  розглянути  її  в  деякому

збільшенні  і  виявити,  що  вона  подібна  до  всієї  структури  в  цілому.

Вирізаючи ще більш дрібну частину з уже вирізаної частини і збільшивши її,

виявимо,  що  і  вона  подібна  до  первинної  структури.  Якщо  розглядати

ідеальну  фрактальну  структуру,  таку  операцію  можна  робити  до
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нескінченності. При цьому навіть самі мікроскопічні частинки будуть подібні

за структурою з цілим [15, 16].

Багато  об'єктів  в  природі  мають  властивості  фракталів,  наприклад:

кристали,  блискавки,  берегові  лінії,  узбережжя,  гори,  хмари,  крони дерев,

сніжинки,  кровоносна  і  нервова  система  людини і  тварин і  тощо.  Можна

сказати, що фрактали є скрізь, де закінчуються форми правильної евклідовой

геометрії.  На відміну від ідеальних фрактальних структур, природні мають

чітко обмежений інтервал масштабів.

Застосування фракталів можна простежити в ряді природничих наук. У

фізиці  фрактали  виникли  при  моделюванні  нелінійних  процесів,  таких  як

газові  розряди,  турбулентний  плин  рідини,  складні  процеси  дифузії  -

адсорбції,  полум'я,  хмари  тощо.  Фрактали  використовуються  при

моделюванні  пористих  матеріалів,  наприклад,  в  нафтохімії.  У  біології,

анатомії вони застосовуються для моделювання популяцій і для опису систем

внутрішніх органів  система кровоносних,  нервових систем.  У радіотехніці

використання  фрактальної  геометрії  привело  до  створення  фрактальних

антен. Вперше фрактальная антена була створена в Бостоні Натаном Коеном,

дана антена була створена в формі кривої Коха, з тих пір теорія фрактальних

антен  продовжує  розвиватися.  В  обробці  зображень  існують  алгоритми

стиснень  зображень.  У  комп'ютерній  графіці  фрактали  незамінні  при

генерації кущів, гірських ландшафтів, поверхонь морів і тощо. Існує безліч

програм генеруючих фрактальні зображення, близькі до природних.

Фрактальна розмірність - це один із способів визначення розмірності

безлічі в метричному просторі. А також це якісна характеристика, яка описує

фрактал. Існує багато специфічних визначень фрактальної розмірності, однак

у різних джерелах під цим терміном розуміють різні величини: розмірність

Мінковського,  розмірність  Хаусдорфа-Безиковича,  розмірність

самоподібності. Ці величини відрізняються алгоритмом обчислення, але для

математичних фракталів є еквівалентними.
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Евклідова або вкладена розмірність De (embedding dimension) – об'єкти

це  набори  крапок,  поміщені  в  простір.  Іншими  словами  De –  розмірність

простору, що включає об'єкт.

Топологічна  розмірність  Dt –  це  ціла  величина,  що  характеризує

топологічний об'єкт: для лінії Dt  – 1 для площини – 2, для поверхні – 3. Dt

володіє гомеоморфізмом, тобто є інваріантом відносно лінійних перетворень.

Розмірність Хаусдорфа-Безиковича Dh – це міра розбивки об'єкта Е на

частини  розміром  r  з  наступним  підрахунком  числа  N(r)  частин,  що

покривають досліджуваний об'єкт.

Розмірність  Dh інваріантна  щодо  лінійних  перетворень  і  для  її

кількісної  оцінки  використовується  величина,  яка  називається  метричним

порядком (1.5):

)ln(

)(ln
lim)(

r

rN
Ek  . (1.5)

k(E) пов’язана з розмірністю Хаусдорфа-Безиковича співвідношенням

(1.6):

)(EkDH  . (1.6)

Розмірність  самоподібності  Ds –  характеризує  регулярні  фрактали

(крива Кох, трикутник Серпинского й т.д.) і є для них оцінкою розмірності

Хаусдорфа-Безиковича.  Значення  Ds обчислюється  точно,  тому що можна

чітко  виділити  компоненти  подібності  й  визначити  їх  масштабний

коефіцієнт. Для обчислення Ds використовується співвідношення (1.7):
DsrN  . (1.7)

У  цьому  співвідношенні  N  -  кількість  компонентів  подібності,  а

r - масштабний  коефіцієнт.  З  огляду  на  це,  коефіцієнт  самоподібності

характеризується наступною формулою (1.8): 

)ln(

)(ln
lim

r

rN
Ds  . (1.8)

Якщо досліджуваний об'єкт має фрактальну природу, його розмірність

самоподібності буде дорівнювати розмірності Хаусдорфа-Безиковича, але не

співпаде з розмірністю Лебега (топологічною розмірністю) (рис. 1.11). 
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Рисунок 1.11 –  Розмірність самоподібності: а - трикутник Серпінського; б -

крива Коха 

1.8 Постановка задачі дослідження

Сучасна  промисловість  використовує  широкий  спектр  складних

фізико-хімічних  процесів,  серед  яких  чільне  місце  займають  процеси

нанесення плівок у вакуумі. Серед них найбільш поширеним наразі  є процес

нанесення плівок і покриттів методом термічного випаровування у вакуумі.

Термічним  випаровуванням  металу  у  вакуумі  створюють:  діелектричні

покриття та покриття, що проводять струм в мікроелектроніці, просвітлюючі

і  дзеркальні   покриття  в  оптиці,  прозорі  покриття,  що проводять  струм в

сенсорних екранах, функціональні покриття та інші. 

Найбільшу  складність  в  керуванні  потужністю  термічним

випаровувачем  вносить  в  край  нелінійна  поведінка  електричного  опору

нагрівача.  Це  зумовлено  одразу  багатьма  факторами:  зміна  опору  від

окислення,  зміна опору внаслідок джоулевого тепла,  зміна фазового стану

нагрівача, хімічна взаємодія з металом, що випаровується, фазовий перехід та

подальше випаровування металу, що знаходитися на самому випаровувачі. 

В  дослідницький  та  лабораторній  практиці  буває  необхідно

випаровувати малі об’єми речовини, що потребує малих нагрівачів з тонкого

металу. При цьому до усіх вище перерахованих факторів додається малий
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характерний  час  реакції  нагрівача  на  подану  потужність  в  наслідок  малої

теплової  інертності.  Що  в  свою  чергу  ускладнює  створення  однорідного

потоку  випарування  речовини,  а  також може призвести  до  виходу  з  ладу

нагрівача.

Методи керування потужністю, що використовуються у виробництві, а

саме:  трансформаторні  регулятори,  тиристорні  регулятори,  регулятори  на

топологіях Half-bridge та  Full-bridge розраховані на великий об’єм речовини,

що випаровується та  нагрівачі з високою тепловою інертністю. 

Для  керування  малими  нагрівачами  вони  не  розраховані,  тому

зважаючи  на  це  в  роботі  показана  можливість  використання  в  якості

регулятора потужності, імпульсного перетворювача топології Buck. 

Математичним моделюванням DC/DC перетворювачів приділяли увагу

такі вчені, як: S. Roberts,  M.  Kazimierczuk, W. R. Erickson, M.B. Ferrera, E.

Duran, S. Perez, J.M. Andujar.  Проте моделювання роботи перетворювача на

нелінійне навантаження малого опору з високим вихідним струмом > 100 А,

що характерне для живлення термічного випаровувача ними не проводилося.

Таким  чином  аналіз  стану  питання   вказує,  що   розроблення

математичної  моделі  Buck  перетворювача  з  урахуванням  особливостей

навантаження, а також методів цифрового керування потужністю на основі

цієї моделі для малих нагрівачів є актуальною задачею.  

Також  слід  додати,  що  у  більшості  робот  присвячених  термічному

випаровуванню у вакуумі [2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28],  розглядаються

технічні  аспекти,  що  використовуються  на  виробництві  без  урахування

поведінки  електричного  опору  нагрівача,  а  також  не  має  відомостей  про

схемні рішення, що дозволяють на їх базі створювати системи керування. 

Тому метою дослідження є обґрунтування математичної моделі  Buck

перетворювача, за допомогою якого керують нагрівачем, та розроблення на її

основі  системи  керування  потужності  нагрівача,  для  термічного

випаровування  у  вакуумі.  Для  досягнення  мети  поставленої  в  роботі

необхідно розв’язати такі основні задачі: 
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1) Провести аналіз існуючих математичних моделей перетворювачів та

створених на їх основі методів керування потужністю нагрівача у вакуумі

для термічного випаровувача. 

2) Побудувати нову математичну модель Buck перетворювача.

3)  Розробити  на  основі  результатів  моделі  систему  керування

потужністю нагрівача у вакуумі.

4) Експериментально дослідити та проаналізувати розроблену модель

на практиці 

5) Розробити  на  основі  результатів  моделі  систему  керування

потужністю нагрівача у вакуумі.

6) Дослідити та проаналізувати на практиці методи керування, що були

використані в розробленій системі управління нагрівачем у вакуумі.  

7)  Впровадити  результати  дослідження  в  практику,  в  створення

програмно апаратного  комплексу управління  термічним випаровуванням в

вакуумі.

Матеріали розділу 1 опубліковані в роботах [74, 76, 78, 81].
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РОЗДІЛ II

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЕРЕТВОРЮВАЧА

ТОПОЛОГІЇ BUCK 

2.1 Модель перетворювача топології Buck

Перетворювач топології  Buck  (або «step-down»)  є  одним з  найбільш

придатних для використання  в задачах отримання контрольованого джерела

живлення з меншою напругою та більшим струмом, ніж джерело живлення. 

Сучасні  компоненти  дозволяють  досягти  значного  коефіцієнта

перетворення енергії, мінімальної маси та розміру у порівнянні з класичним

підходом  на  основі  низькочастотного  трансформатора.  Однак,  цей

перетворювач  має  менш  очевидні  характеристики,  особливо  в  ситуаціях,

коли  необхідний  великий  діапазон  вихідної  напруги,  точність  вихідної

напруги  або  швидка  реакція  на  вихідне  навантаження.  Деякі  з  цих  вимог

можуть бути виконані за допомогою правильно сконструйованого зворотного

зв'язку, але, в свою чергу, ця конструкція вимагає адекватної моделі самого

конвертера.  

Одна з можливих спрощених схемних реалізацій наведена на (рис. 2.1),

де  ccV  –   вхідна  напруга  живлення,  2V  –  вихідна  напруга,  hR  –  опір

навантаження на виході перетворювача, L  – котушка індуктивності, яка грає

ключову  роль  у  перетворювачі,  2C  –  вихідна  фільтруюча  ємність.

Конденсатор  1C  часто не є відокремленим елементом схеми. Він може бути

представлений внутрішньою ємністю діода та  /  або  в  складі  демпферного

ланцюга снаббера. Без нього адекватне моделювання практично неможливе,

так якщо обидва перемикача напівмосту закриті, то неможливо визначити 1V  

– напругу на лівому виводі індуктивності.
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Рисунок 2.1 – Перетворювач топології Buck з діодом Шотткі у нижній

частині напівмосту

Потрібні  два  «перемикача»,  які  проводять  перемикання  струму  для

індуктивного елемента L.  Верхня частина може бути представлена MOSFET

(як показано на рисунку), транзисторами BJT або IGBT. Ця частина керується

джерелом сигналу ШІМ. Нижня частина може бути представлена, як іншим

транзистором, з власним керуючим сигналом, так і за допомогою пасивного

перемикаючого  елемента,  як  діод  Шоткі.  Схеми  з  двома  транзисторами

можуть дати більш високий коефіцієнт перетворення, але вимагають більш

складного управління, особливо якщо необхідний широкий діапазон виходу.

Велике падіння напруги на діоді Шотткі призводить до меншого коефіцієнту

перетворення  енергії,  але  не  вимагає  додаткового  контролю,  в  схемах  з

діодом перетворювач може працювати в різних режимах.  

Частота ШІМ pwmf  визначає повний період контролю 0T , тоді як час 1T ,

коли верхній перемикач відкритий, визначає робочий цикл   (2.1):

1
0

pwm 0

1
, , [0,1).

T
T

f T
    (2.1) 

При створенні  моделі для першого наближення ми припускаємо, що

більша частина елементів є ідеальною, тобто, constccV  , constL  , MOSFET в

закритому стані характеризується нескінченним опором, у відкритому стані

еквівалентний  невеликому  звичайному  резистору,  а  перемикання
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відбувається миттєво.  У таких припущеннях динаміка моделі визначається

наступною системою рівнянь (2.2):

1
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2 1
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 (2.2) 

де   pwm( )t  –   ШІМ сигнал  (0  або  1),  chR  –   опір  каналу  MOSFET

транзистора   у  відкритому стані,  1( )dI V  –   струм через  діод  Шотткі,  hR  –

навантаження (нагрівач  для випаровування металу в  вакуумі)  без  рахунку

опору дротів,  sI , dN , tV  –  параметри діода Шотткі.  Інші значення позначені

на (рис. 2.2).

Незважаючи на  простоту,  чисельні  рішення цієї  системи в  реальних

умовах  мають  певні  труднощі.  По  перше,  в  цьому  контексті  існує  дуже

різний  часовий  масштаб.  Типове  значення   hR  –  являє  собою  10мОм,

10 8
1 10 F 10 FC    .  Отже,  необхідний  часовий  крок  у  числовому  розрахунку

може бути меншим, ніж  1210 s .  З іншого боку, значення  2C  часто набагато

більше, і необхідний повний час моделювання може досягти  2 210 10 s  .  Це

призводить до дійсно величезної кількості кроків моделювання, а також до

великої кількості виділеної пам'яті, якщо нам потрібна повна історія процесу.

Проте для визначення можливих методів зменшення кількості  розрахунків

проведено ряд чисельних моделювань деяких типових випадків. 

Значення  компонентів  схеми вибирали по  відношенню до  реального

обладнання,  що  використовувалося  в  процесі  вакуумного  термічного

випаровування. Тому  12VccV  , pwm 100kHzf  , 1 10 FC n , 2 6600 FC  , 1 5HL e  ,

52.42 10 AsI
  , 1.78dN  , [0.02;0.7]  , [0.1;10]hR   .
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Використовуючи  ці  параметри,  можна  скласти  пачку  безрозмірних

значень. Найбільш цінні з них базуються на співвідношенні часових виразів з

періодом ШІМ. Отже, ми визначаємо:

1 21 2
1 2 1 2

0 0 0 0 0

, , , , .ch h
LRh C Rch C Rh C L C L

h

C L C LC R C RL

R T T T T T
         (2.3)

Значення  LRh  характеризує  співвідношення  накопленої  енергії  в

котушці  індуктивності  до  споживання  навантаження  нагрівача  за  час  0T .

RchC1  описує характерний час  RC ланцюга,  що складається  з  опору сток

витік  польового  транзистора  та  ємності  утвореною  снаббером  та  власної

ємності діода Шотки. RchC2  теж описує характерний час RC ланцюга, проте

вихідної ємності Buck перетворювача до опору навантаження. LC1  та LC2

це  безрозмірні  значення,  що  характеризують  коливальні  процеси  з  обох

сторін  котушки  індуктивності,  а  саме  з  ємністю утвореною снаббером  та

власної ємності діода Шотки та вихідною ємністю Buck перетворювача. 

В зазначених вище умовах ми отримуємо:
5 3 2

1 2 1 2[0.1 10], 10 , [66 6.6 10 ], 3.16 10 . ,  26LRh C Rch C Rh C L C L             

Надзвичайно низьке значення  1C Rch  підкреслює той факт, що процеси

зарядки і  розрядки  1C  можуть бути знехтувані  при моделюванні.  У цьому

випадку необхідно надати правильне визначення 1( )V t . Значення 1C L , 2C L , не

мають  видимого  представлення  в  цій  схемі,  оскільки  коливання  не  є

передбачуваним режимом роботи.

Використовуючи даний діапазон hR , ми отримуємо значення LRh і  2C Rh

і більше, і менше 1. Це означає, що ми маємо різні режими роботи. Дійсно,

належне  значення  hR ,  яке  може  дати  нам  розумну  потужність,  набагато

суворіше: [0.1;0.5]hR   . Отже, у випадку 0.5hR    ми отримуємо 2LRh   (це

означає, що індуктивний процес на гілці L - hR  має один і той же порядок з 0T ,

але все ж трохи повільніше). І 
2

23.3 10 .
hC R   , що ми дійсно можемо ігнорувати

зміни 2 ( )V t протягом одного циклу ШІМ.  
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На (рис. 2.2) представлені результати моделювання з заданим набором

параметрів 0.1  , 0.5hR   , 2 20(0) 0 VV V  , 0(0) 0L LI I  .

Рисунок 2.2 – Результат моделювання системи (2) при: 0.1  , 0.5hR   ,

20 0VV  , 0(0) 0L LI I   у середовищі qontrol

Щоб  отримати  цей  результат,  потрібно  було  5000000  кроків

моделювання,  111 10 s  ( )  кожен. Якщо крок часу був збільшений до 1010 s ,

процес  моделювання  став  нестійким,  і  виявлено  нескінченний  результат.

Проте результати сюжету прості,  без  складної поведінки.  Єдине значення,

яке  показує  швидкі  зміни,  1( )V t  -  гострий квадратичний графік  з'являється

добре відомою кривою зарядки тільки на часовій шкалі, близькій до  910 s .

Стан  ( )LI t  далекий  від  стабільного  стану,  оскільки  збільшується  після

кожного періоду ШІМ. Значення  2V  також збільшується,  але через  велику

величину  2 hC R  ця зміна можна схибити протягом одного періоду ШІМ ( 0T ).

Отже, в цьому стані кожен період ШІМ можна розділити на дві частини. На

кожній частині обидва ( )LI t  і 2 ( )V t  залежності близькі до лінійних. Залежність

1( )V t  у  видимій  шкалі  часу  має  2  значення:  поблизу  ccV ,  якщо  pwm( ) 1t   і

0.48VdnV    (напруга відкривання діода Шотткі) в іншому випадку. Ці факти
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можуть суттєво зменшити складність моделі, а, отже, і кількість необхідних

обчислювальних ресурсів.

На  (рис. 2.3)   представлені  результати  моделювання  з  подібним

набором  параметрів  0.1  , 0.5hR   , 20 0.79VV  , 0 1.07LI A .  Основною

відмінністю від попередньої цифри є те, що початкова умова була обрана для

забезпечення  квазістаціонарної  поведінки.  Але  головний  результат  такий

самий: кожен період ШІМ можна розділити на дві прості частини.

Рисунок 2.3 – Результат моделювання системи (2) при: 0.1  , 0.5hR   ,

20 0.79VV  , 0 1.07ALI   

На (рис. 2.4) можна побачити  інший результат. Вибір початкових умов

був близьким до стаціонарних ( 0.1  ,  5hR   ,  2 20( ) 1.32VV t V  ),  але модель

демонструє більш складну поведінку. Перш за все,  принаймні 3 частини в

кожному  періоді  ШІМ.  Перший  і  другий  показують  подібну  поведінку  з

попередніми  випадками,  але  магнітний  потік  в  індукторі  недостатньо

потужний  для  підтримки  безперервного  струму.  Цей  режим  відомий  як

"переривчастий режим провідності" (DCM). Крім того, у цій частині періоду

ми можемо спостерігати  1( )V t  і   ( )LI t  коливання, але в реальних схемах їх

можна придушити снаббером  та іншими схемо технічними засобами.
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Рисунок 2.4 – Результат моделювання системи (2) при: 0.1  , 5hR   ,

20 1.32VV 

Цей  поділ  на  3  частини  не  спостерігається,  якщо  в  нижній  частині

напівмосту  використовується  активний  елемент.  Але  в  такому  разі  ми

можемо отримати двонаправлений струм в індукторі, який не є бажаним для

більшості цілей.

2.2 Спрощена модель перетворювача топології Buck

Як  уже  згадувалося  раніше,  якщо  11 RchC ,  а  інші  безрозмірні

значення ні, то рівняння може бути спрощено. У цьому випадку необхідно

дати  1( )V t .  Щоб  визначити  ці  значення,  можна  скористатися  тим,  що  у

використаних умовах існує 3 характеристичних значення: поблизу ccV , якщо

pwm( ) 0t  ,  dnV  або  нуля  в  іншому випадку.  Таким чином,  система рівнянь

стає:
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(2.4) 

Для цієї моделі необхідні додаткові схематичні обмеження: ( ) 0LI t  .

Результати  моделювання  в  умовах,  що  дорівнюють  першому

моделюванню (рис. 2.2), показані на (рис. 2.5, 2.6). 

Рисунок 2.5– Результати моделювання спрощеної моделі (4) при: 0.1  ,

0.5hR   , 20 0VV  , 0(0) 0L LI I 

Результати моделювання досить близькі,  а  інші симуляції  показують

подібні результати. Найважливішою відмінністю є значення  : перша модель

вимагає  мінімальних  значень  приблизно  1110 ,  тоді  як  спрощена  модель

вимагає 710 , тому обчислення в 1000 разів швидше і вимагає менше пам'яті

для зберігання результатів.
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Рисунок 2.6– Buck перетворювач спрощена модель (4) квазістаціонарний

стан 

Використовуючи цю модель, отримали залежності  2 ( , )hV R   у випадку

фіксованого цього та інших подібних значень.

На  (рис. 2.7)   підсумкові  результати  моделювання  представлені  як

2 ( )hV R  залежність для фіксованих  .

Рисунок 2.7 – 2 ( )hV R залежність для 0.4 
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Ділянка  занурюється  в  3  частини:  центральна  частина  відповідає

безперервному  режиму,  де  вихідна  напруга  практично  не  залежить  від

навантаження,  ліва  частина  демонструє  падіння  напруги  при  високому

навантаженні, а права частина відповідає переривчастому режиму.

На  (рис. 2.8)  результати  моделювання  представлені  як  залежність

2 ( , )hV R  .

Рисунок 2.8 – Залежність 2 ( , )hV R 

Результати показують, що для досягнення близьких до лінійних  2 ( )V 

залежностей  необхідно  використовувати  безперервний  режим.  Якщо

діапазон  hR  не більший, ніж у близьких до стійких умовах, це може бути

виконано  шляхом  правильного  вирівнювання  значень  L ,  pwmf .

Переривчастого  не  можна уникнути,  якщо    швидко змінюється,  але  цей

стан є перехідним.

У безперервному режимі подається ефективний вихідний опір s chR R  ,

так що при низькій    джерело живлення може управляти навантаженням з

низьким опором без істотного падіння напруги.
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2.3 Квазістаціонарний стан

Попередні моделювання показують, що в типових умовах існує 3 різні

часові шкали для процесів у перетворювачі заряду. Перший – зарядка  1C   і

розрядка,  що  характеризується  часовими  шкалами  11 910 10 s  .  Наступний

масштаб  6 410 10 s  ,  який  відповідає  pwmf  і  швидким  змінам  струму  в

індукторі. Третя шкала 3 210 10 s   відповідає процесам зарядки та розрядки 2C

.  У  такому  масштабі  зміни  зумовлені  змінами  опору  навантаження,

параметрами ШІМ або початковими умовами. Якщо ці значення фіксуються

на  постійному  рівні,  ми  припускаємо,  що  перетворювач  знаходиться  в

квазістаціонарному стані, оскільки зміни відбуваються в першому і другому

масштабах  часу.  Для  простоти  будемо  позначати  цю  ситуацію  як

«стаціонарний стан», вважаючи за обмеження.

У цьому стаціонарному режимі:
.

2 00, ( ) ( ).L LV I t I t n T    (2.5) 

Припустимо,  що  || dncc VV  ,  0.48VdnV   .  Стосовно  нульового

наближення, ми припускаємо, що ccchL VRI  .

Схематичні  зображення  для  одного  циклу  ШІМ  представлені  на

(рис. 2.9), безперервний (а) і переривчастий (d) режим відповідно.

Рисунок 2.9 – Спрощені залежності ( )LI t  для безперервних (а) і розривних (б)

режимів 

У безперервному режимі 0 1 2T T T  , 0 0I  .

58



1 2
max 0 2 0 2( ) ( ).cc dn

T T
I I V V I V V

L L
       (2.6)

1 1
2

0 0

1 (1 ).cc dn cc dn

T T
V V V V V

T T
 

 
      

 
 (2.7) 

Рівняння часто  спрощується  до  2 ,ccV V   але  для  низьких значень  це

призведе до істотних помилок. З іншого боку, рівняння  дає неправильні ( 0 )

результати  при  низьких  значень   ,  шина  в  цьому  випадку  стан  CCM  не

виконується. 

Як  ми  можемо  бачити,  значення  0I ,  hR  в  цьому  розрахунку  не

з'являються,  тому  точка  балансу  в  даному  випадку  не  залежить  від

навантаження.  Але  існують  обмеження:  0 0I  .  Тому  можна  визначити  0I ,

використовуючи залишковий баланс:
2
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(2.10)

З вищезазначеного  умовою безперервного режиму стає:
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     (2.11)

У розривному режимі умова  0(0) ( ) 0L LI I T   виконується автоматично,

тому неможливо визначити 2V  з цього рівняння.
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Розв’язавши одночасно:
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отримаємо:
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Ці  розрахунки  добре  узгоджуються  з  результатами,  наведеними  в

попередньому  розділі,  тому  можуть  бути  використані  у  випадках,  коли

швидка динаміка hR  і   не спостерігається.

Але  при  малих  значеннях   ,  ця  модель  може  вносити  похибку.  Ця

похибка виникає в наслідок того, що при малих значеннях  значення у точці

2V  вираховуються без урахування зміни опору каналу польового транзистора

та падінні на діоді Шотткі.

Тому для правильного вирахування 2V  беремо за умову:
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І отримуємо систему рівнянь:

















h

ccdn

dncc

R

VT

L

VVT

L

VVT

VVTVVT

202
2

12
2

2

2221

2

)(

2

)(

)()(

. (2.22)

Рішення цієї системи рівнянь та вибір правильного кореня дає нам ці

залежності для 2V  та 2T :
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З визначенням:

)2)(

4))(2()(()2)(

4)8124()2((

2

222422

22222422

LRhdnccdn

LRhdnLRhdnccdnccccdnLRhdnccdn

LRhdnLRhccdnccdnccdnccdnx

VVV

VVVVVVVVVV

VVVVVVVVVV













,

(2.25)

ми отримаємо:
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Значення xV  завжди ціле та зі знаком плюс, якщо  , hR , ccV  та dnV  в

адекватних діапазонах. 

Очевидно,  що якщо  021 TTT   розрахунок  безперервного  режиму не

може бути  застосовано,   потрібно  використовувати  рівняння  (2.4) і  деяку

ітерацію для визначення IRVV chccp   та dnV  більш точно.

2.4 Порівняння моделі  з реальним розробленим перетворювачем

Для  перевірки  результатів  моделювання  проведено  серію

експериментів з  реальним обладнанням.  Досліджено реальний конвертер з

тонкої  металевої  плівки  у  вакуумному  пристрої.  На  деяких  фіксованих

величинах    були  придбані  залежності  2 ( )hV R .  Потім  використовувався

квазістаціонарний  підхід  з  урахуванням  додаткового  падіння  напруги.

Результати показані на (рис. 2.10).
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Рисунок 2.10 – Реальні та модельні залежності 2 ( , )hV R 

На  (рис.  2.10)  крапками  позначенні  точки  отримані  під  час

експерименту,  прямими  лініями  рівняння   2 ,ccV V   до  якого  зазвичай

спрощують,  а  лініями  з  нахилом  результати  моделі.  Нахил  утворюється

внаслідок  урахування  опору  переходу  транзистора  і  напруги  падіння  на

ньому. 

Різницею між реальним експериментом і квазістаціонарною моделлю

можна  знехтувати  у  більшості  діапазонів,  крім  надзвичайно  великого

навантаження.  Однак,  це  джерело  живлення  дає  нам  практично  кращі

результати, ніж теорія.

2.5 Висновок про розроблену модель 

Зважаючи  на  всі  перераховані  розрахунки,  моделювання  та

вимірювання, можна зробити наступні висновки:

Рівняння  (2.2)  може  описувати  багато  особливостей  поведінки

перетворювача  топології  buck,  але  чисельне моделювання вимагає  великої

кількості обчислювальних ресурсів у цьому випадку. 
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У  багатьох  практичних  випадках  можна  використовувати  систему

рівнянь  (2.4),  яка  вимагає  в  410  разів  менше  ресурсів,  але  все  ж  дає  нам

адекватні результати.

  Квазістаціонарний  підхід дає нам правильні аналітичні результати,

які можуть бути використані в симуляції, де hR  і   змінюються повільно. Для

безперервного  режиму  можна  скористатися  рівнянням  (2.28),  а  для

переривчастого режиму рівнянням (2.29).
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Зіставлення  з  даними,  отриманими  в  реальному  експерименті,

підтверджує правильність запропонованих моделей і методів.

Проте при використанні нагрівачів з опором більше ніж 0.3 Ома, можна

побачити,  що  точка  перетину  2  частин  графіку  залежності  має  суттєву

різницю (рис. 2.11,2.12.)

Рисунок 2.11 – Залежність вихідної напруги від коефіцієнту заповнення при

опорі  нагрівача 0.5 Ом.
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Рисунок 2.12 – Залежність вихідної напруги від коефіцієнту заповнення при

опорі  нагрівача 5 Ом.

Це явище було помічено при дослідженні системи керування  на основі

розробленої  моделі.  А  потім і  отримані  точки за  допомогою мультиметру

UT-61e.

Рисунок 2.13 – Точка перетину лінійної та нелінійної області при опорі 2 Ома 
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Рисунок 2.14 – Точка перетину лінійної та нелінійної області при опорі 5 Ома

 

Рисунок 2.15 – Точка перетину лінійної та нелінійної області при різної

товщини нагрівача з Ti

Хоча для  належної роботи вакуумного випаровувача значення hR , яке

може дати нам розумну потужність, має бути  [0.1;0.5]hR   .  При збільшені
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опору  точка  перетину  лінійної  на  нелінійної  області  віддаляється,  що

накладає на систему керування необхідність у знаходженні цієї точки та/або

методів обходу цієї складної ділянки керування навантаженням. 

2.6 Висновки

У ході дослідження математична модель перетворювача топології Buck

отримала  подальший  розвиток.  Отримана  модель  на  відміну  від  тих,  що

існують,  враховує  більше  нелінійних  ефектів,  що  дозволяє  коректно

описувати динаміку перетворювача при роботі на навантаження з низьким та

нестабільним опором.

Уперше  було  запропоновано  та  обґрунтовано  поступове  спрощення

моделі перетворювача топології Buck, що дозволяє значно зменшувати об'єм

обчислювальних ресурсів при моделюванні, та визначити умови, за якими це

спрощення допустимо.

Оскільки  для  керування  перетворювачем  використовується

мікроконтролер  спрощення  особливо  важливо,  в  умовах  малих

обчислювальних можливостей та керування у системі  реального часу. 

Матеріали розділу 2 опубліковані в роботах [80, 81, 82].
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РОЗДІЛ III

ПРОГРАМНО АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ

КЕРУВАННЯ ПОТУЖНІСТЮ ВИПАРОВУВАЧА НА ОСНОВІ

РОЗРОБЛЕНОЇ МОДЕЛІ. ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ

ТЕРМІЧНОГО ВИПАРОВУВАННЯ У ВАКУУМІ  

3.1 Пристосування для термічного випаровування в вакуумі 

Термічне  випаровування  у  вакуумі  широко  використовується  для

виготовлення  плівкових  мікроелементів  і  схем.  Отримання  необхідного

малюнка  того  чи  іншого  шару  плівкової  мікросхеми  здійснюється

напиленням  речовини,  що  випаровувається  через  трафарет,  щільно

притиснутий до підкладки. 

Для контролю за товщиною тонкоплівкового покриття, що створюється

під  час  термічного  випаровування  у  вакуумі,  використовують  датчики  на

основі кварцової  пластини (зміна частоти),  на основі світла (  пропускання

світла, якщо підкладка прозора) та на основі питомого опору [18, 19].

Тонко плівкове покриття,  що створюється за  допомогою вакуумного

термічного  випаровування,  проходить  у  2  етапи,  що  легко  побачити

провівши експеримент.  Для знаходження залежності часу напилення металу

від товщини отриманої плівки, було виготовлено датчик, який являв собою

прямокутний  відрізок  текстоліту,  на  якому  було  2  мідних  полігону  на

відстані 10 мм, сам відрізок був довжиною 20 мм. Даний датчик кріпився

поруч зі скляною підкладкою, конденсація металу на ньому відбувалась так

само, як і на склі (рис. 3.1). Вимірювання проводилися з мультиметром Ut61,

у режимі вимірювання опору. Сам же мультиметр через оптичну розв'язку

підключався  до  ноутбука.  На  ноутбуці  за  допомогою написаної  програми

проводилася прив'язка опору до часу.
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Рисунок 3.1 – Датчик для вимірювання товщини плівки по питомому опору 

За отриманими значеннями були побудовані графіки (рис. 3.2, 3.3):

Рисунок 3.2 – Залежність опору плівки від часу нанесення

Рисунок 3.3 – Залежність опору плівки від часу нанесення при збільшеному

масштабі
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За  отриманими  опорам  плівок,  було  вирахувано  їх  товщину  в

мікрометрах  за допомогою формули питомого опору металу (3.1), а так само

побудований графік залежності товщини плівки цинку в мікрометрах до часу

нанесення в секундах (рис. 3.4).

S

lP
r


  (3.1)

Рисунок 3.4 – Залежність товщини металевої плівки від часу нанесення

Сходинки на графіку викликані дискретністю мультиметра, однак, не

зважаючи на ці сходинки, явно виділяється 2 області. Одна область лінійна,

друга  нелінійна.  У  нелінійної  області  до  того  ж  був  більший  опір  при

вимірюванні, що вказує, швидше за все, на область формування початкових

точок  конденсації,  щодо  яких  потім  формується  плівка.  У  цей  час  атоми

цинку мігрують поверхнею підкладки і при зіткненні утворюють скупчення,

які по Фольмера і Веберу називають зародками (рис. 3.5). 

У  цих  зародках  між  атомами  діють  сили  зв'язку,  які  визначаються

енергією  конденсації  (центри  конденсації),  в  результаті  відбувається

утворення і зростання зародків. Чим більше швидкість випаровування, тим

вище ймовірність утворення центрів конденсації, зумовлених або міграцією

атомів поверхнею, або зіткненням з раніше осадженими атомами. У лінійної

ж області графіка відбувається нарощуванням товщини плівки. 

69



Рисунок 3.5 – Процес формування плівки по теорії Фольмера і Вебера з

початкових точок конденсації

Термічне  випаровування  у   вакуумі,  яке  є  найбільш  поширеним

способом  отримання  тонких  плівок.  Термічне  випаровування  у  вакуумі

дозволяє  отримувати  найбільш  чисті  плівки.  Ступінь  їх  забруднення

контролюється  тиском  у  камері  залишкових  газів.

Термічне  випаровування  засноване  на  нагріванні  вихідного  матеріалу  або

композиції  матеріалів  у  вакуумі  до  температури, при  якій  зростає  з

нагріванням кінетична енергія атомів і  молекул речовини стає достатньою

для  їх  відриву  від  поверхні  і  поширення  в  навколишньому  просторі.  Це

відбувається при температурі, коли тиск власних парів речовини перевищує

на  кілька  порядків  тиск  залишкових  газів.  При  цьому  атомарний  потік

поширюється  прямолінійно,  і  при  зіткненні  з  поверхнею  підкладки

випаровуванні  атоми  і  молекули  конденсуються  на  ній,  термічне

випаровування є  результатом  розриву  зв'язків  між  поверхневими  атомами

матеріалу  речовини,  яка випаровується [4,5].  

Метод термічного випаровування має різновиди, які розрізняються за

способом  нагріву  матеріалу,  який  випаровується.  Найбільш  простим  є

випаровування  з  резистивного  випарника,  який  нагріває  матеріал,  що
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випаровується  за  рахунок  джоулева  тепла.  Метод  застосовується  для

випаровування матеріалів з температурою випаровування до 2000 - 2200 С. 

Саме  цей  метод  використовувався  у  дослідах,  тому  для  нього  було

розроблено та створено пристосування (рис. 3.6). 

Рисунок 3.6 – Пристосування для термічного випаровування

На  (рис. 3.6)  можна  побачити  пристосування  для  термічного

випаровування, котре встановлено у вакуумний універсальний пост ВУП – 4.

Пристосування містить: нагрівач з тиглем, струмопровідні шини, заслонку,

нагрівач  основи,  газохід  з  високовольтними  контактами  для  іонного

очищення, а також двоє захисних екранів.  

Використання заслонки дозволило керувати часом нанесення матеріалу

на основу.  
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У  ході  проведення  дослідів  використовувались  нагрівачі  2  типів,

тигельний та у формі човника (рис. 3.7, 3.8). 

Рисунок 3.7 – Нагрівач тигельного типу

Рисунок 3.8 – Нагрівач у формі човника
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3.2 Іонне травлення та очищення поверхні 

Для дослідів  із  створення  функціональних тонкоплівкових  покриттів

було необхідне пристосування для іонного травлення /  очищення [73,  74].

Іонне травлення застосовують для видалення речовини з поверхні твердого

тіла під дією іонного бомбардування. Процес іонного травлення залежить від

інтенсивності пучка, виду, енергії і кута падіння іонів, а також від матеріалу і

стану мішені (рис. 3.9). 

Рисунок 3.9 – Іонне травлення мідної плівки у вакуумнім пості

При  іонно-плазмовому  травленні  видалення  поверхневих  шарів

матеріалів здійснюється за  рахунок фізичного розпилення іонами інертних

газів (Ar,  Ne,  Xe) або інших іонів, що хімічно не реагують з оброблюваним

матеріалом.  При  цьому  він  знаходиться  в  контакті  із  зоною  плазми,  а

необхідна  енергія  іонів  забезпечується  подачею  на  матеріал  негативного
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зсуву.  Іонне  очищення  поверхні  матеріалів  відрізняється  від  іонного

травлення. При очищенні енергія становить від 20 до 100 еВ, а для іонного

травлення  видалення  шарів  основного  матеріалу  від  100  до  1000  еВ.  У

першому  діапазоні  розпорошення  здійснюється  в  режимі  первинного

прямого вибивання, а в другому, як у режимі первинного вибивання, так і в

режимі лінійних каскадів. 

За способом збудження і підтримки електричного розряду системи ІТ

(Іонного  Травлення)  підрозділяються  на  системи  з  розрядами  постійного

струму,  системи  з  самостійними  ВЧ  розрядами,  а  також  системи  на

постійному струмі  і  високій  частоті  з  штучним підтриманням розряду,  де

розряд підтримується за допомогою допоміжних засобів: термоелектронної

емісії, ВЧ і магнітних полів. Системи ІТ можна класифікувати за кількістю

електродів на двохелектродні, трьохелектродні і багатоелектродні. Крім того,

за  формою  і  розташуванням  електродів  системи  ІТ  можуть  бути

горизонтальними з плоскими електродами і вертикальними з електродами у

вигляді циліндрів і багатогранних призм [4, 5, 7].

Як зазначалося вище, при іонному травленні / очищенні відбувається

видалення  речовини з  поверхні  твердого  тіла  під  впливом бомбардування

іонів інертного газу.  Це очищення впливає на якість отриманого покриття

після  напилення,  в  цілому  завдяки  підвищенню  адгезії  поверхні.  Окрім

підвищення адгезії поверхні перед напиленням, іонне очищування підогріває

область на якій будуть створюватись точки кристалізації металевої плівки,

що  призводить  до  однорідності  створеного  покриття.  Ну  й  відповідно  до

назви  іонне  очищення  видаляє  зайві  часточки  з  поверхні,  а  також  деяку

кількість  абсорбованих  газів.  У  проведених  дослідах  інертним  газом  був

обраний  Ar2.  Витрата  інертного  газу  контролювалася  системою  напуску,

напруга між анодом катодом підтримувалася від 500 – 2000 В, струм 50 мА,

час травлення складав 3 хвилини. 
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Джерелом високої  напруги,  для  створення  умов іонного  травлення  /

очищення  була  обрана  надійна  і  добре  зарекомендована  схема

автогенератора на польових MOSFET транзисторах (рис. 3.10). 

Рисунок 3.10 – Схема високовольтного блоку живлення, що застосовується

для іонного очищення / травлення 

Змінюючи  вхідну  напругу  живлення,  в  даному  генераторі  можна

змінювати і вихідну напругу. Таким чином, можна отримати регульований у

певних межах (1 – 20 кВ) високовольтний блок живлення для експериментів.

Запас  з  вихідної  напруги  необхідний  для  іонного  травлення.  Для

іонного травлення характерні напруги 5 – 15 кВ і струм в 10 – 20 мА. За

допомогою  іонного  травлення  проводилися  досліди  з  виявлення  дефектів

металів після прокатки. 

3.3 Апаратна реалізація регулятора потужності нагрівача

На  початкових  стадіях  проведення  дослідів  для  керування  теплової

потужності  нагрівача  використовувався  вбудований  у  вакуумний
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універсальний  пост  лабораторний  автотрансформатор  з  низьковольтною

вихідною обмоткою 0 – 11 Вольт  та досить великою  потужністю 360 Ватт. 

Проте в нього було досить багато недоліків,  таких як:  чутливість до

вхідної  напруги  живлення,  сильний  нагрів  вихідної  обмотки  при  струмах

більше  50  А,  а  також  неможливість  плавного  регулювання  потужності

нагрівача. Також на виході вбудованого регулятора потужності, був змінний

струм, що дуже ускладнювало вимірювання току та напруги на його виході.

Всі зазначенні недоліки призвели до розробки, а пізніше  і створення

системи керування нагрівачем [80]. 

Для дослідів був потрібен блок живлення, який міг би віддати 25 – 50 А

без нагріву  при низькій напрузі   1 – 5 В. Одним із варіантів розв’язання

цього завдання може бути імпульсний понижуючий перетворювач топології

buck.  Як  відомо  даний  тип  перетворювачів  став  невід'ємною  частиною

сучасної  електроніки.  Понижуючі  перетворювачі  даної  топології

використовуються для живлення процесора комп'ютера. Вимоги зі струму та

напруги  живлення  процесора  схожі  з  необхідними  для  термічного

випаровування [29].

Топологія buck перетворювача містить у собі «перемикач» у вигляді

польового транзистора, діод Шотткі, накопичувальний дросель, а також пару

конденсаторів  (рис. 3.11).  У  разі  синхронного  buck  перетворювача  діод

замінюється  ще  одним  транзистором,  що  кардинально  збільшує  ККД,

оскільки  падіння на переході транзистора значно менше ніж на діоді Шотткі.
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Рисунок 3.11 – Схема  buck перетворювача

Незважаючи на більш низький ККД асинхронного перетворювача, він

має плюси,  у  вигляді  простоти  і  нижчого  шуму на  виході.  У синхронних

перетворювачах  шум  на  виході  викликаний  двонаправленим  протіканням

струму.  Для  дослідницьких завдань  низький шум на виході  грає  ключову

роль [30, 31].

Найкритичнішим елементом даної схеми є силовий дросель. Від його

правильного розрахунку залежить ККД, можливість віддачі великих струмів,

пульсації  напруги  на  виході.  У  нашому  випадку  частота  перетворювача

фіксована і  дорівнює 100 кГц, управління буде проводиться за допомогою

ШІМ,  дросель  буде  знаходиться  в  режимі  безперервного  струму  (PHT).

Даний  режим  характеризується  тим,  що  в  той  момент,  коли  польовий

транзистор закритий дросель розряджається в навантаження  не в  повному

обсязі.  Наведене нижче рівняння справедливе для ідеального транзистора і

діода,  до  уваги  береться  опір  переходу,  а  також  швидкість  перемикання

транзистора (3.2):
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де  f  –  частота  комутації  транзистора.  Коефіцієнт  0,3  відповідає  за

співвідношення ККД і реакцію на навантаження, що змінюється. При вхідній

напрузі 12 Вольт, максимальному вихідному 5 Вольт і номінальному струмі

50 А отримаємо індуктивність  ~ 10 мкГн.  Для  визначення  максимального

струму  насичення,  що  відповідає  за  габарити  дроселя,  скористаємося

формулами нижче (3.3, 3.4):
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Для отриманого раніше дроселя струм насичення буде близько ~ 51,5

Ампер, беремо запас на 25%, від розрахункового номіналу.
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За зменшення високочастотних пульсацій,  викликаних перемиканням

польового  транзистора,  поведінкою  навантаження,  паразитними

коливаннями тощо відповідає вихідний конденсатор перетворювача (C_out).

Для  визначення  мінімальної  необхідної  вихідної  ємності  скористаємося

рівнянням (3.5):
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Прийнявши значення максимуму перерегулювання  напруги в 100 мВ,

вхідній максимальній  напрузі  в 13 Вольт і максимального струму на виході

в  50  Ампер,  отримаємо  розрахункову  ємність  ~  6300  мкФ,  найближчий

стандартний номінал 6800 мкФ.  

Для розрахунку пульсацій на  виході  при цій  ємності,  скористаємося

формулою (3.6):
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При частоті перетворювача в 100 кГц і ємності вихідного конденсатора

6800 мкФ з ESR = 0,24 Ома, одержимо пульсації > 20 мВ.

Однак, на практиці, незважаючи на правильний розрахунок дроселя і

вихідного  конденсатора,  виникають  високочастотні  коливання,  які  можна

побачити  осцилографом.  Дані  коливання  -  досить  шкідливе  явище,  воно

викликає перенапруження, яке може привести до відкриття нижнього ключа

(в разі синхронного buck перетворювача), може призвести до пошкодження

компонентів  навантаження.  Високочастотні  коливання  можуть  вносити

похибку в роботу зворотнього зв’язку ,  а  також заважати точному виміру

вихідного струму і напруги buck перетворювача (рис. 3.12).
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Рисунок 3.12 – Високочастотні пульсації на виході buck перетворювача

Рисунок 3.13 – Високочастотні пульсації на виході buck перетворювача при

збільшеному масштабі

Величина  паразитної  індуктивності  вкрай  мала,  але  при  швидко

змінюваному  і  великому  струмі  вона  створює  великі  амплітудні  викиди.

Паразитна ємність –  це ємність між анодом і катодом діода Шотткі, ємність

між стоком і істоком польового транзистора, ємність монтажу. Через те, що

величини цих паразитних елементів малі,  частоти стають надто великими,

наприклад 18 МГц (рис. 3.13).   

Величина  паразитного  індуктивності  може  бути  знайдена

розрахунковим  шляхом.  Для  цього  вимірюємо  частоту  за  допомогою

осцилографа.  У  нашому  випадку  вона  склала  приблизно  18  МГц.

Скориставшись  формулою  Томсона  (3.7),  знаходимо  паразитну

індуктивність (3.8).
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З огляду на технічну документацію, паразитна ємність склала ~ 200 пФ,

що при  3 МГц  нам дасть паразитну індуктивність ~ 7 мкГн. 

Маючи значення паразитної ємності і індуктивності можна розрахувати

ланцюг снаббера. Найпростіший снаббер це ланцюг з послідовно з’єднаного

резистора  і  конденсатора.  Номінал  резистора  снаббера  розраховується

виходячи  з  того,  що  оптимальний  опір  резистора  має  дорівнювати

характеристическому імпедансу коливального контуру (3.9).

CLR / (3.9)

Підставивши  в  це  рівняння  отриману  паразитну  ємність  і

індуктивність,  отримаємо  опір  ~  187  Ом,  найближчий  опір  з  ряду  Е24  -

180Ом.

Величина ємності снаббера вибирається з урахуванням ККД. Оскільки

кожен цикл  ємність  перезаряджається  і  розсіює  теплову  потужність  через

резистор.  Правильно  розрахований  снаббер  повинен  зменшувати  ККД  не

більше  1  -  2%.  На  практиці  величину  снаббера  визначають  з  умови,  що

постійна  часу  снаббера  повинна  бути  в  3  і  більше  разів  більше  періоду

паразитних коливань (3.10):
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де T і f період і частота паразитних коливань. Зважаючи на це, ємність

снаббера, можна знайти за формулою (3.11):
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Підставивши  значення  вже  знайденого  опору  снаббера  в  180  Ом,

знайдемо ємність. Вона складе ~ 5 нФ.

Знаючи  ємність  і  опір  снаббера,  напруга,  яка  подається  на  вхід

перетворювача,  а  також  частоту  комутації  польового  транзистора,  можна
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знайти  теплову  потужність,  яка  розсіюється  на  снаббері  при  гасінні

паразитних коливань.  Для цього скористаємося формулою (3.12).

sfUCP  2

2

1
, (3.12)

де U напруга, що подається на вхід перетворювача, f частота роботи

перетворювача.  При частоті  перетворювача  в  100  кГц,  вхідній  напрузі  12

Вольт  і  ємності  конденсатора  5  нФ  в  тепло  розсіється  ~  1  Ватт.Після

застосування снабберного ланцюга в схемі, пульсації знизилися кардинально,

шуми під навантаженням в 10 Ампер все ще є, але ними можна нехтувати.  За

амплітудою  вони   всього  70  -  100  мВ  із  значно  меншою  частотою  в

порівнянні з тим, що було без снаббера (рис. 3.14). 

Оскільки перетворювач живиться від зовнішнього джерела живлення

на 360 Ватт  та  12 вольт,  доцільно захистити і  його зворотній  зв'язок  від

шуму,  нехай  і  не  великого.  Для  цього  в  розрив  плюсової  шини

перетворювача  встановлюється  дросель,  рівний  за  номіналом  1/3

індуктивності  робочого  дроселя.  У  нашому  випадку  найближчий  за

номіналом 3,3 мкГн.

Рисунок 3.14 – Вихідні пульсації під навантаженням 10 А, після

використання снабберного ланцюга
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Всі електролітичні конденсатори на платі перетворювача шпунтуються

2 керамічними конденсаторами на 10 нФ і 100 нФ. Дані заходи дозволяють

ще більше знизити шум, аж до 50 мВ.

Етапи  розвитку  енергетичної  (силової)  електроніки  визначаються

досягненнями  в  технологіях  силових  ключів  і  їх  схем  управління.

Домінуючим  напрямом  в  енергетичній  електроніці  є  підвищення  робочих

частот  конверторів,  що  входять  до  складу  імпульсних  джерел  живлення.

Перетворення електроенергії на більш високих частотах дозволяє поліпшити

питомі  масогабаритні  характеристики  імпульсних  трансформаторів,

конденсаторів і дроселів фільтрів. Динамічні і  статичні параметри силових

приладів постійно поліпшуються, але потужними ключами необхідно ще й

ефективно управляти. Для збалансованого взаємодії між керуючою схемою і

вихідними  каскадами  і  призначені  потужні  високошвидкісні  драйвери

MOSFET і IGBT транзисторів. Драйвери мають високі вихідні струми  (до

10 А),  малі тривалості фронту, спаду (менше 100 нс).

Велике значення на ККД перетворювача впливає те, як управляється

польовий  транзистор.  Польовий  транзистор  відкривається  не  відразу,

спочатку ємність затвора заряджається до порогової напруги зазначеного в

документації  на  транзистор,  а  потім включається  в  роботу  ефект  Міллера

який і  сприяє  відкриттю ключа.  У першій стадії  діє  закон заряду  ємності

через опір, у другій же ПЗЗ через ємність Міллера.  

На практиці розрахувати струм необхідний для управління польовим

транзистором можна за формулою нижче (3.13).

open

gateopen
sw t

CU
I


 (3.13)

Для  транзистора  IRF3205,  що  використаний  у  схемі,  максимальний

струм драйвера  виявився  ~  0,87 А.  З  огляду  на  струм,  збираємо драйвер,

здатний видати такий струм на частоті 100 кГц, з запасом на 20% (рис. 3.15).
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Рисунок 3.15 – Схема розробленого драйверу для управлінням польовим

транзистором у схемі buck перетворювача

За вихідний струм відповідає емітерний повторювач з комплементарної

пари  біполярних  транзисторів  (VT3,  VT4),  за  прискорення  відкриття

транзистора відповідає npn транзистор і діод Шотткі (VT2, VD2), за інверсію

сигналу з оптопари відповідає польовий транзистор з резистором (VT1, R4).

Оптопара  не  тільки  розв'язує  сигнал,  але  і  вирівнює  фронти  керуючого

сигналу  за  рахунок  вбудованого  тригера  Шмідта.  Конденсатори  на  платі

стоять  як  фільтри  живлення.  Варто  згадати,  що  живлення  драйвера  не

прив'язане  до  живлення  силової  частини,  через  особливості  управління

транзистора у верхньому плечі. 

Прискорення  відкриття  польового  транзистора  необхідно  на  увазі

зменшення тривалості фронту, чим менше час перемикання транзистора, тим

менше  виділяється  на  ньому  тепла.  Через  занадто  завалений  фронт

транзистор може згоріти. На осцилограмі  (рис. 3.16) знятий сигнал із затвора

працюючого транзистора при навантаженні в 20 Ампер, через навантаження

проявляється дзвін, фронт спад ~ 110 нс.
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Рисунок 3.16 – Осцилограма на затворі керуючого транзистора

Застосовуючи  всі  вище  згадані  розрахунки,  підсумкова  схема  буде

виглядати так (рис. 3.17):

Рисунок 3.17 – Схема перетворювача  для керування потужності нагрівача

Отримана  у  ході  розробки  схема  дозволила  повільно  регулювати

потужність  нагрівача  (за  допомогою  ШІМ),  тим  самим  змінюючи  його

температуру.  Завдяки  використанню  імпульсної  топології  buck

перетворювача  вдалося  отримати  значний  ККД   ~  70%,  через  що  цей

перетворювач не нагрівається  при струмах до 50А.  Правильно розрахований
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снаббер,   а  також  вжиті  заходи  дозволили  мінімізувати  шуми  на  виході

перетворювача,  що  дозволяє  більш  точно  проводити  виміри  струму  та

напруги на його виході.

Рисунок 3.18 – Розроблений регулятор потужності нагрівача  

Розроблений регулятор потужності (рис. 3.18) навантажувався на опір

від 0.05 Ома до 1 Ома.  І  при цьому активному навантажені він віддавав

струм від 2 А до 57 А (рис. 3.19).

 

Рисунок 3.19 – Нагрівач із титану опором  0.2 Ома, струм  40А 
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3.4 Система керування нагрівачем в вакуумі

При проведені  досліджень  зі  створення  функціональних покриттів  у

вакуумі для керування швидкістю випаровування, а також  відтворюваності

експериментів  була  необхідна  можливість  керувати  потужністю

випаровувача.

Слід  сказати,  що  поведінка  електричного  опору  нагрівача  в  край

нелінійна,   що  визвано  одразу  багатьма  факторами.  До  цих  факторів

належить:  зміна  опору  від  окислення,  зміна  опору  внаслідок  джоулевого

тепла,  зміна  фазового  стану  нагрівача,  хімічна  взаємодія  з  металом,  що

випаровується,  фазовий  перехід  та  подальше  випаровування  металу,  що

знаходитися на самому випаровувачі (рис. 3.20).

Рисунок 3.20 – Зміна опору нагрівача під час випаровування Sn

На  виробництві  використовують  нагрівачі  з  доволі  товстого  металу

1 мм –  3 мм.  Завдяки  цьому при  керуванні  характерний час  встановлення

потужності довший. Проте це викликає більші складності в живленні такого

нагрівача,   оскільки для нього потрібні токи 100 – 400 А. В лабораторних

умовах для дослідів використовується нагрівачі з  Ti,  Wo,  Ta товщиною не
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більше  0.1  мм.  Через  їх  меншу  теплову  інертність  характерний  час

встановлення менший, що викликає більші складності в системі керування

потужністю. 

Для  керування  потужністю  нагрівача  у  вакуумі  була  розроблена

система керування, яка включає в себе силову топології  buck, вимірюючий

комплекс на основі INA226 та керуючу плату на основі STM32F407VBT.  

Розроблена система управління включає в себе перетворювач топології

buck, вимірювальний комплекс на основі INA226 та керуючу плату на базі

STM32F407VBT. Спеціалізована мікросхема INA226 дозволяє вимірювати як

струм  за  допомогою  зовнішнього  шунта,  та  і  напругу.  Перетворення

здійснюється  вбудованим  16-бітним  АЦП  і  результат  передається  у

контролер  за  протоколом  I2C. Результати  експериментальних  досліджень

показали, що використання вбудованого у мікроконтролер АЦП (з зовнішнім

підсилювачем та  фільтром),  не зважаючи на можливість значно зменшити

час перетворення, дає незадовільні результати завдяки високому рівню шумів

вимірювання,  особливо  при  отриманні  сигналу  з  шунта.  Кращі,  але

недостатньо  адекватні  результати,  були  отримані  при  використанні

зовнішнього АЦП ADS1115.

ШИМ сигнал  було синтезовано контролером за допомогою advanced-

control  таймеру  TIM1.  Відносно  велика  вхідна  частота  таймеру  дозволила

отримати управління величиною   без практично помітної дискретизації.

Час циклу вимірювання, обробки значень, управління та виводу даних

в UART складав 10 ms.  Цей час  виявився достатнім як для безпосередньо

цілей управління, так і для отримання часових характеристик нагрівача.

Розроблена   система  управління  дозволяє  підтримувати  не  лише

стабільну потужність,  а  й вихідний струм або напругу.  При цьому задане

значення задається кусково-лінійною функцією. На графіку можна побачити,

як сходиться задана та отримана потужність на нагрівачі  (рис. 3.21).
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Рисунок 3.21 – Задана ( )gW t  та отримана ( )rW t   потужність на нагрівачі

На  наступному  графіку  (рис. 3.22)  можна  побачити  різницю  між

заданою та  отриманою потужністю на  нагрівачі. Максимальне  відхилення

було  отримано  у  той  час,  коли  матеріал,  що  було  призначено  для

випаровування, перейшов до рідкої фази. Опір нагрівача суттєво змінився за

час,  значно  менший  за  час  циклу  вимірювання  та  управління.  Але  це

відхилення було скомпенсоване вже на наступному кроці, а теплова інерція

системи дозволяє не помічати такі короткочасні та невеликі відхилення.

Рисунок 3.22– Різниця між заданою та отриманою потужністю на нагрівачі
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Для перевірки роботи  розробленої  системи керування  та  класичного

регулювання  за  допомогою  ШІМ  проводився  дослід,  у  якому  потужність

одного й того ж  нагрівача  регулювалася за  допомогою ШІМ, а потім за

допомогою системи  керування.  Для вирахування потрібних значень ШІМ

використовувались  попередні  результати  моделі  Buck перетворювача

(рис. 3.23).

Рисунок 3.23 – Порівняння отриманої потужності при керуванні за

допомогою ШІМ або розробленій  системи керування 

Рисунок 3.24 – Порівняння похибок при керуванні за допомогою ШІМ або

розробленій  системи керування  
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На  графіку  (рис. 3.24)  можна  побачити  різницю  між  заданою  та

отриманою потужністю на нагрівачі,  вона вкладається в +/– 0.5 Ватта для

розробленої системи керування та +/– 15 Ватт для ШІМ. Також проводився

дослід на реакцію функцією одиничного стрибка (рис. 3.25). 

Рисунок 3.25 – Порівняння реакції функцією одиничного стрибка при

встановлені потужності за допомогою ШІМ або розробленій системі

керування 

Система  керування  перед  початком  стабілізації  напруги,  струму або

потужності  проводить  калібрування.   Якщо  фізичні  та  геометричні

властивості  нагрівача  не відрізняються,  можна використовувати попереднє

калібрування. Під час калібрування система видає ШІМ з шагом в 5% між

min та  max заданим значенням та прив’язує  до отриманих точок напругу,

струм, потужність, а також опір нагрівача.  

Завдяки масиву отриманих значень, під час калібрування знаходиться

нелінійна  та  лінійна  область  залежності  напруги  від  ШІМ.  Для  цього

виконується розроблений алгоритм. Суть якого полягає в наступному: для
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кожної точки занесеної в масив при калібруванні вираховується локальний та

глобальний коефіцієнт. 

Спочатку  знаходитися  локальна  та  глобальна   різниця  ШІМ.  Для

локальної вираховується різниця між теперішнім значенням та попереднім

значенням  (3.14).  Для  глобальної  знаходиться  різниця  між  max заданим

значенням  ШІМ  (при  калібруванні)  та  попереднім  до  теперішнього

значенням (3.15).

]1[][  ipwmipwmpwml ; (3.14)

]1[[max]  ipwmpwmpwmg . (3.15)

Потім  знаходитися  локальна  та  глобальна   різниця  напруги.  Для

локальної вираховується різниця між теперішнім значенням та попереднім

значенням  напруги  (3.16).  Для  глобальної  знаходиться  різниця  між

максимальною  напругою  на  виході  перетворювача  та  значенням  у

попередній точці до теперішньої (3.17).

]1[][  iUiUU l ; (3.16)

]1[max  iUUU g . (3.17)

Отримавши локальні та глобальні різниці для ШІМ і вихідної напруги,

можна отримати коефіцієнти  локальні (3.18) та глобальні (3.19).

l

l
l pwm

U
k




 ; (3.18)

g

g
g pwm

U
k




 . (3.19)

Маючи одночасно  ці  2  коефіцієнти можливо  знайти  точку  перетину

нелінійної області в лінійну. Для цього потрібно  вирахувати різницю між

глобальним та локальним коефіцієнтами, а потім отриману різницю поділити

на глобальний коефіцієнт (3.20):

g

lg

k

kk
a


 . (3.20)

Отримане під час розрахунку число – а, відображає в собі 2 залежності,

що є у графіку залежності U(pwm), а саме параболічну залежність та лінійну.
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На основі  проведених  дослідів  та  розрахунків,  якщо число  а  < 0.03

починається параболічна залежність, якщо а >= 0.03 то лінійна. 

Після знаходження числа  a,  можна знайти число  b,  що характеризує

початок відкриття діода Шотткі. У нашому випадку він буде відкриватися від

негативної напруги (особливості схеми  Buck топології) (3.21). 

 maxmax pwmkUb g  (3.21)

Для знаходження числа b необхідно вирахувати різницю максимальної

вихідної  напруги при калібруванні  та добуток глобального коефіцієнту на

максимальне значення ШІМ при калібруванні. 

Маючи  число  b,  можна  отримати  значення  ШІМ,  нижче  якого

знаходиться нелінійна залежність. Для цього потрібно число  b  поділити на

глобальний  коефіцієнт,  саме  ж  число  b потребує  зміни  знаку  при  цьому

(3.22).

gkbx /0  (3.22)

Рисунок 3.26 – Схема розробленої системи керування 

92



За  повільної  зміни  заданого  значення  потужності  може

використовуватися  лише  інтегратор,  проте,  коли  зміна  різка,  швидкості

виходу  на  потрібне  значення  інтегратора  може  не  вистачити.  Тому

використовується функція «передбачення»,  яка виставляє значення ШІМ у

потрібну точку, а потім інтегратор доводе значення повільно (рис. 3.26).

Програмно  функція  «передбачення»  отримує  необхідну  вихідну

напругу,  потім  перевіряє  її  з  мінімальною  напругою,  яка  знаходиться  на

лінійній області, на яку вказує попередньо розраховане число  b.  І в разі,

якщо необхідна вихідна напруга більше ніж мінімальна напруга в лінійній

області  проводить  лінійну  апроксимацію,  в  іншому  випадку  квадратичну

апроксимацію.  Після  виконання  апроксимації   повертає  значення  ШІМ  у

відсотках.

У програмі значення від функції «передбачення» додається до значення

інтегратора і для установки бажаного значення вихідної напруги  виглядає

так (3.23):

dtKUUtPWM preact

t

ts

pr   )()(
0_

 . (3.23)

Для установки бажаного значення вихідного струму (3.24):

dtKRIItPWM lastpreact

t

ts

pr   )()(
0_

 . (3.24)

Установки бажаного значення вихідної потужності (3.25):

dtK
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  2.0

)(
)(

min0_

  . (3.25)

3.5 Адаптивне управління нагрівачем у вакуумі

Описана вище система керування може утримувати задану потужність,

або струм, або  напругу з великою точністю, проте для цього їй потрібно

калібрування при кожному запуску з новим нагрівачем. Звісно, якщо фізичні

(метал з якого зроблено випаровувач) та геометричні властивості нагрівача
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не  відрізняються,  можна  використовувати  попереднє  калібрування.  На

практиці  2  однакових  випаровувача  зробити  важко.  При  закріпленні  в

устаткування для термічного випаровування контакт буде різним. Метал, що

кладеться на випаровувач, по різному впливає на загальний опір і т.п. Також

якщо  термічне  випаровування  використовується  для  дослідів,  наявність

можливості  використовувати  різні  нагрівачі  при  цьому і  з  різного  металу

(Wo, Ta, Ti, Mo) є обов’язковою (рис. 3.27).

Рисунок 3.27– Зміна опору нагрівача з Mo під час роботи  

Якщо при використанні описаної вище системи управління випадково

буде змінено матеріал випаровувача (наприклад, з  Ti на Mo) при тих самих

геометричних властивостях буде систематична помилка (рис 3.28, 3.29).

Рисунок 3.28– Задана та отримана потужність на нагрівачі з Mo
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Рисунок 3.29– Різниця між заданою потужністю та отриманою на нагрівачі з

Mo 

Через  вище  згадані  причини  розглядалося  можливість  адаптивного

управління нагрівачем, при якій коефіцієнти моделі  уточнювались би  під

час управління нагрівачем.

При  адаптивному  управлінні  використовується  таж  модель,  проте

коефіцієнти беруться  не  за  калібрування,  а  з  результатів  лінійної  регресії.

Для  цього  утримуються  точки  цифровим  фільтром,  відомим  як  фільтр  з

безкінцевою  імпульсною  характеристикою.  Завдяки  цьому  фільтру  не

враховуються  точки,  що  мають  значення  на  порядок  більше  /  менше  від

інших.

lastnew   )1(  (3.26)

lastnew UUU  )1(   (3.27)

Функція залежності U(pwm) розбивається на рівні відрізки по 2%, після

проходу фільтра в кожному відрізку отримуються свої значення напруги і

ШІМ. По 3 чи більше точкам, отриманим після фільтру, виконується лінійна

регресія, знаходяться значення коефіцієнтів моделі. 
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Рисунок 3.30– Потужність на нагрівачі з Mo задана та отримана при

адаптивному управлінні 

Рисунок 3.31– Різниця між заданою потужністю та отриманою на нагрівачі з

Mo при використанні адаптивного управління 

Як наслідок завдяки адаптивному управлінню можна використовувати

нагрівачі  з  різного  металу,  різних  геометричних  розмірів  та  не  боятися

похибок встановлення потужності.  На  (рис. 3.31) можна побачити, що при

роботі без калібрування, похибки тільки в початку керування, доти доки не

набереться достатньо точок для регресії. 
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Таблиця 1

RMS all max|| all RMS t>50s max|| t>50s 
adaptive 0.147 4.33 0.098 1.097
no adaptive 0.48 14.24 0.53 10.24

В  таблиці  1  представлено  середньоквадратичне  відхилення

встановленої  потужності  на  нагрівачі   при  використанні  адаптивного

управління і без нього, а також є порівняння відхилення за перші 50 секунд

роботи і загалом.   

Також за допомогою зібраних даних було побудовано графіки похибок

в утриманні потужності на нагрівачі (рис. 3.32, 3.33, 3.34).

Рисунок 3.32– Похибка у встановленні потужності без інтегратора

Завдяки  цьому було  удосконалено  метод  управління  нагрівачем  при

термічному  випаровуванні  у  вакуумі  на  підставі  розробленої  моделі

перетворювача  топології  Buck,  який  дозволяє  задавати  заданий  профіль

напруги,  струму та потужності  (а непрямо і  температури) за  умов низької

теплової інерції, малого ту суттєво нестаціонарного опору нагрівача; уперше 
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Рисунок 3.33– Похибка у встановленні потужності з інтегратором к=0.1, на

попередніх даних калібрування

Рисунок 3.33– Похибка у встановленні потужності з інтегратором к=0.7, з

автоматичним калібруванням  

розроблено метод адаптації параметрів системи управління  нагрівачем при

термічному випаровуванні у вакуумі, який дозволяє значно знизити похибку

98



регулювання  при  різких  змінах  параметрів  завдання  та  системи;  в  ході

досліду  було  доказано  можливість  використання  системи  управління  на

основі  топології Buck, для живлення термічного випаровувача у вакуумі, а

також побудовано устаткування для проведення дослідів. 

3.6 Висновки

Удосконалено  метод  управління  нагрівачем  при  термічному

випаровуванні  у  вакуумі  на  підставі  розробленої  моделі  перетворювача

топології Buck, який дозволяє задавати заданий профіль напруги, струму та

потужності  (а  непрямо  і  температури)  за  умов  низької  теплової  інерції,

малого ту суттєво нестаціонарного опору нагрівача.

Уперше  розроблено  метод  адаптації  параметрів  системи  управління

нагрівачем при термічному випаровуванні у вакуумі, який дозволяє значно

знизити  похибку  регулювання  при  різких  змінах  параметрів  завдання  та

системи 

У  ході  досліду  було  доказано  можливість  використання  системи

управління на основі топології Buck, для живлення термічного випаровувача

у вакуумі, а також побудовано устаткування для проведення дослідів. 

Розроблено  пристосування  для  термічного  напилення  у  вакуумі,  а

також для іонного травлення.  

Матеріали розділу 3 опубліковані в роботах [71, 73, 76, 77, 79,  80 – 82].
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РОЗДІЛ IV

ДОСЛІДЖЕННЯ СТВОРЕННИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ

ПОКРИТТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕРМІЧНОГО

ВИПАРОВУВАННЯ У ВАКУУМІ НА ФРАКТАЛЬНУ

РОЗМІРНІСТЬ

4.1 Фрактальний аналіз 

Теорія  фракталів,  а  також  інформаційні  властивості  фрактальних

моделей показали високу ефективність використання в різних галузях науки і

техніки. В кінці XX століття в багатьох областях науки за абсолютно різним,

об'єктам дослідження,  за  структурою обробки,  типам даних накопичилися

великі  відомості  про  широке  поширення  в  природі  фрактальних

закономірностей.  Також стало  відомо,  що більшість  природних матеріалів

мають складну фрактальну структуру. У зв'язку з чим методи фрактального

аналізу  стають  більш  актуальними,  а  також  знаходять  практичне

застосування у сучасному матеріалознавстві. Метою фрактального аналізу в

матеріалознавстві є розробка нових методів вивчення структур матеріалів, на

основі побудові математичних моделей, які описують процеси в металах і їх

сплавах.  Все  це  вплинуло  на  розвиток  такого  напрямку  в  науці,  як

фрактальне матеріалознавство [13, 45, 46, 47, 48]. 

За  допомогою  фрактального  аналізу  в  сучасному  матеріалознавстві

створюються  методи  якісного  опису  складних  структур  матеріалів.  За

допомогою,  яких  описують  структури  поверхонь  руйнування,  меж  зерен,

скупчення  дислокацій,  знаходження  розташування  неметалевих  вкраплень

тощо.

Закономірність геометричних властивостей фізичного світу, полягає в

самоподібності  його  будови.  Дану  закономірність  відкрив  французький  і

американський математик Бенуа Мандельброт. За дану закономірність його
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ще називають батьком фрактальної геометрії. Його закономірність знайшла

дуже  широке  застосування  в  різних  областях  науки,  зокрема  в

матеріалознавстві, відкрило нові можливості для опису раніше не вивчених

мікроструктур. Пізніше зв'язок матеріалознавства з природними і штучними

матеріалами, а також фрактальної розмірності привели до такого поняття, як

фрактальні матеріали [14]. 

До матеріалів котрі виявляють фрактальні властивості можна віднести

різні  композитні  структури  сталі,  неметалеві  вкраплення  в  сталі,

тонкоплівкові  покриття отримані  напиленням у  вакуумі,  структури в  яких

проявляється  перколяції  тощо.  У  зв'язку  з  чим  ці  матеріали  доцільно

досліджувати фрактальними методами аналізу.

4.2 Box counting 

Для  дослідження  фрактальної  розмірності  мікрофотографій

тонкоплівкових структур використовувався метод Box counting, оскільки він

може бути використаний для зображень будь – якої структури, та дозволяє

визначити фрактальну розмірність не лише само подібних об’єктів. 

В  Box counting  методі  для  оцінки  розмірності  евклідів  простір,  що

містить зображення об’єктів,  розділяють сіткою з кліткою розміром –  r та

підраховують  не  пусті,  зайняті  об’єктом  квадрати  –  N(r).   Далі  робиться

декілька ітерацій при яких розмір клітки – r зменшують і знов підраховують

зайняті об’єктом квадрати – N(r).  Потім будується графік у  логарифмічному

масштабі   N(r) від  r (рис. 4.1). Нахил на цьому графіку відповідає величині

фрактальної розмірності – D (4.1):

)/1ln(

)(ln
lim

0 r

rN
D

r
 . (4.1)
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Рисунок 4.1 – Графік залежності  N(r) від r в логарифмічному масштабі  

4.3  Залежність  тиску  при  термічному  напилені  на  фрактальну

розмірність структури плівки металу

Одним  з  найважливіших  параметрів  при  нанесенні  тонкоплівкових

покриттів є вакуум. Якість виготовлених тонкоплівкових покриттів багато в

чому  визначається  граничним  вакуумом  в  робочій  камері  або  граничним

розрядженням. У вакуумній техніці вакуумом називають стан газу, коли його

тиск  нижче  атмосферного.  Граничний  вакуум,  створюваний  у  вакуумній

системі  перед  розпиленням  мішені,  є  одним  з  основних  параметрів,  що

характеризує чистоту установки з вакуумного напилення. Це пов'язано з тим,

що  залишкові  гази,  які  знаходяться  в  робочій  камері  багато  в  чому

визначають  чистоту  матеріалу,  що  напилюється  і  відповідно,  фізичні

властивості  тонких  плівок,  що  виготовляються.  При  осадженні  матеріалу

мішені  на  підкладку,  також  відбувається  осадження  всіх  речовин,  що

знаходяться в залишковій атмосфері робочої камери, що призводить до появи
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домішок атомів інших речовин і «бруду», порушення нормальної роботи і

навіть структурній зміні плівки, що напилюється [20,21,22].

Для  отримання  функціональних  покриттів,  застосовують  досить

великий діапазон методів,  як  хімічних,  так і  фізичних.  За  допомогою цих

методів  досягаються  певні  властивості  покриттів.  Прикладом  можуть

служити покриття, що відображають і покриття, що просвітлюють в оптиці,

покриття,  які  проводять  струм  і  діелектричні  покриття  в  електроніці,

жаростійкі  покриття  в  машинобудуванні.  Даний  список  досить  великий,  і

можна  знайти  застосування  функціональних  тонкоплівкових  покриттів

майже всюди від медицини до космічних апаратів.

Методом отримання функціонального покриття, було обрано термічне

напилення  металу  у  вакуумі.  Даний  метод  характеризується  високою

швидкістю осадження металу,  простотою,  а  також можливістю отримання

товстих покриттів. До речі, це один з перших методів отримання металевих

покриттів.  Даний  метод  відкрив  Фарадей  у  1887  році  при  проведенні

експерименту  з  пропускання  великих  струмів  через  дріт  в  атмосфері

інертного газу.

Напилення металу виконувалося у вакуумній камері ВУП - 4, металом

був  обраний  цинк,   за  рахунок  його  фізико  -  хімічних  властивостей.

Конденсація парів металу виконувалася на скляну підкладку, яка попередньо

проходила  хімічну  очистку,  з  подальшим  іонним  очищенням.  Усі  скляні

підкладки  розташовувалися  на  одній  відстані  від  тигеля  випарника,

витримувався однаковий час випаровування металу, змінювався  тільки тиск

при нанесенні.

Після  виконання  серії  напилення  металу  на  скляні  підкладки,  було

виявлено відмінність у структурі  плівок.  Відмінність виявлялася в кольорі

поверхні плівки, який змінювався від матового до дзеркального (рис. 4.2). З

огляду на літературу [3, 4, 5] з напилювання металів у вакуумі, якщо зробити

процес напилення при недостатньому вакуумі, отримане металеве покриття

буде,  як  правило,  неоднорідним,  пористим,  можливо,   за  рахунок  газових
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включень. Колір покриття буде відрізнятися від чистого металу, і поверхня

буде матовою, незалежно від якості поверхні підкладки. Так само можливе

утворення оксидів, нітридів і гідроксидів [75, 76, 77]. 

Рисунок 4.2– Фотографія тонкоплівкових покриттів Zn, які були створенні

термічним напиленням у вакуумі при різному тиску 

Як  згадувалося  вище,  недостатній  вакуум  впливає  на  структуру

отриманої  плівки,  що і  було,  зазначено  у ході  дослідження.  Для розгляду

структури  плівки  більш  детально,  був  застосований  металографічний

імерсійний  мікроскоп  МІМ -  8  М з  бічним  підсвічуванням.  При  бічному

підсвічуванні краще видна структура металевої плівки (рис. 4.3).

Рисунок 4.3– Структура поверхні плівок зліва направо при: 0,8 Па, 1,3 Па, 2,1

Па

Проводячи візуальний аналіз поверхні за допомогою мікроскопа, була

помічена різниця. Зазначено, що чим вище тиск при нанесенні, тим структура

складніше. І навпаки, чим нижче тиск при нанесенні, тим структура простіше

і однорідніше.
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Для  зв'язку  структури  плівок  з  фізичними  властивостями  було

прийнято рішення зробити вимір на коефіцієнт тертя плівок. Кожну плівку

піддавали виміру на тертя 5 разів, а потім брали середнє арифметичне. Потім

за  отриманим  зв'язком  тиску  і  коефіцієнта  тертя  був  побудований  графік

(рис. 4.4). 

Рисунок 4.4– Залежність коефіцієнта тертя металевих плівок Zn  від тиску

при нанесені

Оскільки при різній структурі плівок, був різний коефіцієнт тертя, було

прийнято  рішення дослідити структуру цих плівок,  за  допомогою методів

обробки зображень.

Одним з методів обробки зображень, є метод знаходження фрактальної

розмірності.  Даний  метод,  знайшов  своє  застосування  в  матеріалознавстві

[12, 13, 14], при дослідженні металів. Тому його застосування в дослідженні

цинку, досить виправдано.
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Для визначення фрактальної розмірності застосовувався алгоритм Box

counting. Фрактальний аналіз проводився в 2 середовищах в AnalysisFS і в

розробленому під час дослідів Imghead (рис. 4.5, 4.6). 

Рисунок 4.5 – Визначення фрактальної розмірності в середовищі AnalysisFS

Рисунок 4.6 – Визначення фрактальної розмірності в розробленому

середовищі Imghead
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За  отриманими  фрактальними  розмірностями  кожної  плівки  був

побудований графік. У цьому графіку була показана залежність коефіцієнта

тертя до фрактальної розмірності (рис. 4.7).

Рисунок 4.7  – Залежність фрактальної розмірності до коефіцієнта тертя

Під час досліду було встановлено зв'язок між фрактальною розмірністю

і коефіцієнтом тертя отриманих плівок. Також було зазначено, що тиск при

нанесенні  металевих  плівок  може  впливати  на  функціональні  властивості

плівки, такі як коефіцієнт тертя. Отже, можна створити покриття із заданим

коефіцієнтом тертя, шляхом контролю тиску при нанесенні. 

4.4 Залежність швидкості нанесення при термічному напилені на

фрактальну розмірність структури плівки металу

Для оцінки впливу параметрів нанесення на властивості поверхні був

поставлений  фізичний  експеримент.  У  ході  експерименту  на  скляну

підкладку наносився тонкий шар заліза.  Способом нанесення  було обрано
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термічне  нанесення  у  вакуумі.  Нанесення  проводилося  у  вакуумному

універсальному пості (ВУП – 4) з використанням створеного пристосування

для термічного напилення у вакуумі [78].

Метою проведення експерименту було дослідження впливу швидкості

нанесення матеріалу на властивості одержуваної структури на підкладці. Для

регулювання  швидкості  випаровування  металу  у  вакуумі  здійснювалося

керування  струмом  через  нагрівач,  що  дозволяло  плавно  регулювати

температуру.  Швидкість  випаровування  металу  можна  оцінити,

використовуючи формулу Герца - Кнудсена (4.2):

P
T

M
=Vevap  2

. 1084.5 . (4.2)

Випаровування  заліза  проводилося  при  максимально  можливому

вакуумі  для  даної  установки  –   0.0133  Па.  Скориставшись  формулою

середньої  довжини  вільного  пробігу  молекул  (4.3),  оцінимо  умови  при

нанесенні покриття.

pdπ
=λ




22

Tk

. (4.3)

Забезпечувалися умови, за яких довжина вільного пробігу склала 80 см,

а відстань від тигля до підкладки - 7 см. Підставивши ці значення в рівняння

Кнудсена  (4.4),  отримаємо  число  більше  1,  отже,  можна  не  враховувати

зіткнення атомів між собою, а лише зіткнення атомів металів об поверхню

стінок сосуду [5, 23].

a

λ
=Kn

. (4.4)

У ході експерименту струм через нагрівач опором 0.12 Ома змінювався

від 8 до 20 А. Процес нанесення для кожного зразка займав однаковий час -

10  хвилин.  Було  досліджено  5  зразків.  Швидкість  випаровування  заліза  з

тигля змінювалася від 
61098.2   до

51098.4  scmg 2 / . Було виявлено, що при

мінімальній  швидкості  випаровування  заліза,  з  подальшим  нанесенням  на

скляну підкладку, проявляється матова, неоднорідна структура (рис. 4.8).
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Рисунок 4.8 – Плівка заліза, нанесена на скляну підкладку при мінімальній

швидкості випаровування

При  більшому  ж  нагріванні  тигля,  а  отже,  і  більшої  швидкості

випаровування,  залізо  наносилось  більш однорідне,  в  результаті  поверхня

виходило  дзеркальною.  При  розгляді  плівки,  отриманої  при  мінімальній

швидкості випаровування в металографічному імерсійному мікроскопі МІМ-

8М, була отримана структура плівки (рис. 4.9). 

Рисунок 4.9 – Структура плівки в одній точці, з різним збільшенням зліва на

право (5040 Pix / mm; 5690 Pix / mm; 9500 Pix / mm; 12860 Pix / mm)

Для кожної фотографії, з використанням різних масштабів проводилось

вимірювання фрактальної розмірності (рис. 4.10). 
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Рисунок 4.10 – Вимірювання фрактальної розмірності зображення в програмі

Imghead

В  результаті  обробки  зображень  були  отримані  наступні  величини

фрактальної розмірності: 1.86 при 5040 Pix / mm; 1.8659 при 5690 Pix / mm;

1.89886 при 9500 Pix / mm і 1.92682 при 12860 Pix / mm. Отримані значення

розмірностей  дуже  близькі,  і  лише  при  максимальному  збільшенні

спостерігається  істотне  відхилення.  Скоріш за  все,  це  викликано  меншою

глибиною  різкості  при  застосуванні  об'єктива  мікроскопа  з  великим

збільшенням.

Оскільки  структура  поверхні  плівки  складалася  переважно  з

трикутників, природно, виникло питання про розподіл значень їх кутів. Кути

трикутних  елементів  на  отриманих  структурах  були  виміряні,  і  за

виміряними значеннями була побудована гістограма (рис. 4.11).
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Рисунок 4.11 – Гістограма розподілу значень кутів

Аналіз даної гістограми дозволяє зробити висновок, що, незважаючи на

обмеженість кількості вихідних даних, існують значення кутів, які найбільш

часто представлені в даній структурі, а саме 36, 45, 50, 55, 72, 90, 108. Слід

зазначити, що значення, рівні 36, 72, 108 градусів, мають особливе значення,

так  як  ці  кути  є  золотими,  що  характеризують  золотий  перетин  (мозаїка

Пенроуза).

У  ході  експерименту,  було  виявлено,  що  за  низької  швидкості

випаровування заліза в вакуумі, можливо отримання неоднорідної поверхні,

яка  проявляє  фрактальні  властивості.  Були  наведені  мікрофотографії

структур, а також само виміряні їх фрактальні розмірності. 

Зважаючи на  це,  для отримання функціональних покриттів,  в  основі

яких  лежать  фрактальні  структури,  має  доцільність  застосування  даного

метода отримання цих структур. Управління швидкістю нанесення можливо

як  шляхом  регулювання  температури,  так  і  завданням  геометричних

параметрів  установки  для  нанесення.  При  цьому  зменшення  швидкості

випаровування  призводить  до  утворення  функціональних  фрактальних

покриттів.

112



4.5 Програма Imghead

Комп'ютерна  програма  «Imghead»  дозволяє  знайти   фрактальну

розмірність    зображення,  за допомогою алгоритму  «Box Counting».

Комп'ютерна  програма  «Imghead»  призначена  для  використання  під

операційною  системою  Linux   та  потребує  наявності  клавіатури  та

маніпулятору  миша.  Для  завантаження  комп’ютерної  програми  «Imghead»

необхідно  запустити,  файл,  що  виконується  Imghead.  Загальний  вигляд

програмного продукту «Imghead» зображений на (рис. 4.12) : 

Рисунок 4.12 – Загальний вигляд програмного продукту «Imghead»
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На панелі інструментів знаходяться наступні елементи управління File,

Image, View, Help.

Вкладка  File складається з випадного меню, яке має такі пункти:

Open– відкрити зображення;

Save – зберегти зображення;

Exit – вихід з програми.

Після  завантаження   файл  відкриється  у  головному  вікні,  що

представлено на (рис. 4.13) .

Рисунок 4.13 – Файл   після завантаження у програму 

Вкладка Image  складається з випадного меню, яке має такі пункти:

Image info;

Make B/ W;

Boxcount 0;

Analyze.
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Після  натискання   Image  info  випадає  вікно  з  інформацією  про

зображення, яке представлено на (рис. 4.14) .

Рисунок 4.14 – Випадаюче меню  Image info

Вкладка View складається з випадного меню, яке має такі пункти:

Zoom in

Zoom out

Selection

Fit

Source

Result

Після натискання Analyze, випадає вікно, з вирахованою фрактальною

розмірністю, що  представлено на (рис. 4.15).
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Рисунок 4.15 – Випадаюче вікно  Analyze

Вкладка  Make B/ W, дозволяє задати потрібний рівень бінарізації. 

Бінаризація  –  це  операція  граничного  поділу,  результатом  якої  є

бінарне зображення. Під час бінаризації початкове зображення зазвичай вже

наведене до відтінків сірого та перетворюється  у чорно – біле зображення,

пікселі якого мають 2 значення: «0» та «1» [41,44].

При  операції  бінаризації  повинно  бути  визначено,  спостереження

корисного  сигналу  в  пікселі  або  шуму  /  фону.  Для  цього  «яскравість»

кожного пікселя порівнюють з деяким заданим значенням порогу бінаризації.

У  результаті  порогової  бінаризації  зображення  розбивається  на  2  області,

одна з яких містить всі пікселі вище деякого порогу, а інші нижче. На основі

цього порівняння одні пікселі отримають значення «1», а інші «0». 
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Рисунок 4.16 – Мікрофотографія структури Ti до та після бінорізації

В  обробці  зображення  в  тому  рахунку  і  за  допомогою  фрактальної

розмірності  поріг  бінаризації  грає  велике  значення.  Як  правило  для

знаходження  порогу  використовують   аналіз  гістограми  інтенсивності

відтінку сірого в зображенні.  Зазвичай гістограми бімодальні [40,41].

Рисунок 4.17 – Бімодальна гістограма мікрофотографії Fe

Декілька  послідовних  значень  яскравості  пікселів  на  гістограмі

групуються  в  одну  область.  Значення  кожної  області  кількість  пікселів

початкового  зображення  відповідної  до  яскравості.  При  бімодальній

гістограмі за поріг бінаризації можна взяти будь яке значення проміжку між

2 областями світлих і темних пікселів [41, 61, 62]. 
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Оскільки поріг  бінаризації  сильно впливає  на  подальші  дослідження

зображень  було  створено  багато  різних  методів  бінаризації.  Проте  всі  ці

методи можна поділити на 2 групи локальну і глобальну бінаризацію. При

глобальній  бінаризації  порогова  поверхня  є  площиною  з  постійним

значенням  порогової  яскравості.  При  локальній  бінаризації  значення

порогової  яскравості  змінюється  від  точки  до  точки  зображення,  і

розраховується на основі деяких локальних ознак в околиці пікселя [61, 62].

Бінаризація  з  нижнім  порогом  одна  з  перших і  найпростіша,  в  якій

використовується одне значення порогу. Всі пікселі значення яскравості яких

менше ніж поріг приймають значення «1», більше приймають значення «0».

Бінаризація  з  верхнім  порогом  –  це  інверсія  бінаризації  з  нижнім

порогом,  при  ній  всі  пікселі  значення  яскравості  яких  менше  ніж  поріг

приймають значення «0», більше приймають значення «1».

Бінаризація  з  подвійним обмеженням використовується для областей

зображення де значення яскравості пікселів міняється у відомому діапазоні.

На цьому типу бінаризації створюють середньо смугові фільтри при певних

варіаціях з порогами, де пропускається лише частина корисних даних. 

Неповна обробка використовується для позбавлення фону зображення,

при цьому усі деталі зображення зберігаються.

Бінаризація  за  методом  Янні  полягає  в  знаходженні  максимального

значення  яскравості  відтінку  сірого  і  мінімального,  потім  вираховується

середня кількість, яка потрапила в діапазон від мінімального до середнього.

Отриманий таким чином поріг має назву – поріг Янні.

Для  побудови  гістограми  програма  Imghead проходить  усі  пікселі  в

картинці,  та  приводить  їх  до  формату  Grayscale  8  (  8  біт  на  колір,  256

відтінків  сірого).  Потім  вираховується  кількість  пікселів  з  повторюваним

відтінком  сірого  і  зберігається  в  масив.  На  основі  даних  з  цього  масиву

вираховується відношення пікселів певного відтінку сірого до усієї кількості

пікселів в картинці, свого роду інтенсивність. За цим відношенням будується
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гістограма.  Вираховується  інтегральна  площа   гістограми  і  на  ній

знаходяться області з площею 5%, 50%, 95% (рис. 4.18). 

Рисунок 4.18 – Гістограма зображення. Точками відмічені області з площею

5%, 50%, 95%

Знаходяться точки на осі ординат, які відповідають за відсотки площі.

Потім  відповідно  до  цих  точок  виконується  розроблений  алгоритм,  який

полягає  в  наступному.  Вираховується  різниця  між точкою 95% і  50% ,  а

також між точкою 50% і 5%  та порівнюється з числом 5. Якщо різниця однієї

чи  2  пар  точок   більше  5,  то  знаходиться  медіана  на  гістограмі.  Точка

перетину медіани та осі ординат буде точкою бінаризації. Сама ж гістограма

при  цьому  близька  до  симетричної.  Якщо  різниця  однієї  чи  2  пар  точок

менше  5,  то  гістограма  асиметрична,  проводиться  додаткова  перевірка,

більше 4 чи ні різниця точок 95% і 5%. І якщо більше, то береться середньо

арифметичне між точками 95% і 5 %, це середньо арифметичне і буде точкою

бінаризації (рис. 4.19, 4.20, 4.21).

119



Рисунок 4.19 – Мікрофотографія структури плівки Fe після бінаризації

розробленим алгоритмом

Рисунок 4.20 – Мікрофотографія структури плівки Zn після бінаризації

розробленим алгоритмом

Рисунок 4.21 – Гістограми різних зображень, що виводить програма 
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Рисунок 4.22 – Порівняння монохромного зображення плівки Zn утвореного

після бінаризації запропонованим алгоритмом з ліва, та алгоритмом adaptive

threshold з права 

Рисунок 4.23 – Порівняння монохромного зображення плівки Fe утвореного

після бінаризації запропонованим алгоритмом з ліва, та алгоритмом adaptive

threshold з права

У попередньому  розділі  ми  використовували  глобальне  значення  як

порогове  значення.  Це  може  бути  непогано  окрім  тих  випадків  коли

зображення має різні умови освітлення в різних областях, що часто можна

зустріти при мікрофотографіях з мікроскопу. У такому разі ми переходимо

до  адаптивного  порогу.  Для  програмної  реалізації  адаптивного  порогу

використовувалась  бібліотека  adaptive threshold,  яку  було  інтегровано  в

розроблений  пакет  Imghead.  При  цьому  алгоритм  обчислює  поріг  для

невеликих областей зображення. Таким чином, ми отримуємо різні пороги

для різних областей одного зображення, і що дає нам кращі результати для

зображень з різною освітленістю. 
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Порівняння  результату  глобальної  бінаризації  та  локальної  можна

побачити на (рис. 4.22) та (рис. 4.23).

4.6 Висновки

У  ході  дослідження  були  розглянуті  нові  методи  отримання

функціональних покриттів за допомогою керування тиску залишкових газів в

камері та швидкості нанесення. 

Було  встановлено  залежність  між  тиском  при  нанесені  металевих

покриттів  до  коефіцієнту  тертя  цих  поверхонь,  а  також  залежність

фрактальної розмірності від коефіцієнту тертя, що дозволяє, з одного боку,

задавати  параметри  покриття  при  його  створенні,  з  іншого  —  оцінювати

деякі механічні властивості покриттів за їх мікрозображенням.

Під  час  дослідів  було  розроблено  програмний  пакет  Imghead,  що

дозволяє  проводити  фрактальний  аналіз  зображення  мікрофотографії

поверхні  тонкоплівкових  металевих  покриттів.  Розроблений  пакет

використовує  алгоритм  Box Counting,  у  якому  дістав  подальший розвиток

чисельний метод визначення фрактальної розмірності зображень поверхонь з

мікроскопу, який дозволяє уникнути похибок, пов'язаних з нерівномірністю

освітлення робочого полю, а також автоматично визначати рівень бінарізації.

В  пакеті  реалізовано  попередню  обробку  зображення,  пов’язану  з

особливостями мікроскопу МІМ – 8М, а також 2 режиму бінаризації. Перший

режим  глобальної  бінаризації,  розроблений  під  час  дослідної  роботи,  і

локальний адаптивний за допомогою алгоритму adaptive threshold.

Матеріали розділу 4 опубліковані в роботах [72, 75 – 78].
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ВИСНОВКИ

Термічним  випаровуванням  у  вакуумі  створюють:  проміжні  шари  у

багатошарових  покриттях,  покриття,  що  проводять  струм  та  діелектричні

покриття,  тоновані  стекла,  металізацію  пластикових  плівок,  прозорі

покриття,  що  проводять  електричний  струм  в  сенсорних  екранах,

просвітлюючи та  дзеркальні  покриття  в  оптиці,  функціональні  покриття  і

тощо.

Для керування потужністю термічного випаровувача використовують

трансформаторні,  тиристорні  та  інверторні  регулятори.  Проте  всі  вони

розраховані на нагрівачі, що мають значну товщину > 3 мм і значу теплову

інерцію. Також при використанні малого нагрівача із тонкого металу від 10

до  50  мкм  фактори,  що  впливають  на  опір  нагрівача  стають  більш

критичними.  До цих факторів належить:  зміна опору від окислення,  зміна

опору внаслідок джоулевого тепла, зміна фазового стану нагрівача, хімічна

взаємодія  з  металом,  що  випаровується,  фазовий  перехід  та  подальше

випаровування металу, що знаходитися на самому випаровувачі

У  роботі  вперше  запропоновано  для  керування  потужністю  малим

нагрівачем використовувати перетворювач топології  Buck.  Також у роботі

доведено необхідність врахування нелінійних ефектів що дозволяє коректно

описувати динаміку перетворювача при роботі на навантаження з низьким та

нестабільним опором, яким є термічний випаровувач.

Створена  система  управління,  що  включає  в  себе  перетворювач

топології Buck, вимірювальний комплекс на основі INA226 та керуючу плату

на  базі  STM32F407VBT.  Розроблена   система  управління  дозволяє

підтримувати  не  тільки  стабільну  потужність,  а  й  вихідний  струм  або

напругу. При цьому задане значення задається кусково-лінійною функцією.

Для  створеної  системи  керування  було  розроблено  і  перевірено  на

практиці  адаптивне  управління  нагрівачем,  при  якому  коефіцієнти  моделі

уточнювались би  під час управління нагрівачем. На практиці 2 однакових
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випаровувача зробити важко, при закріплені в устаткування для термічного

випаровування контакт буде різним, метал що кладеться на випаровувач по

різному  впливає  на  загальний  опір  і  тощо.  Також  якщо  термічне

випаровування  використовується  для  дослідів,  наявність  можливості

використовувати різні нагрівачі при цьому і з різного металу (Wo, Ta, Ti, Mo)

є обов’язковою, що стало можливо завдяки адаптивному правлінню. 

В роботі доведено, що використовуючи методи теорії фракталів можна

отримати  кількісні  характеристики  структури  і  встановити  залежність

фрактальної  розмірності  та  фрактальних  сигнатур  покриття  з  його  фізико

технологічними  властивостями  на  прикладі  покриттів  Zn нанесеному  при

різному тиску. 

Створена  програма  для  дослідження  зображень   на  фрактальну

розмірність має в своєму пакеті  попередню обробку зображення, пов’язану з

особливостями мікроскопу МІМ – 8М, а також 2 режими бінаризації. Перший

режим  глобальної  бінаризації,  розроблений  під  час  дослідної  роботи,  і

локальний адаптивний за допомогою алгоритму adaptive threshold. Алгоритм

adaptive threshold, вперше було застосовано для локальної бінаризації. 

Основні результати дисертаційної роботи полягають у наступному:

1. Отримала подальший розвиток математична модель перетворювача

топології  Buck,  яка  на  відміну  від  тих,  що  існують,  враховує  більше

нелінійних  ефектів,  що  дозволяє  коректно  описувати  динаміку

перетворювача  при  роботі  на  навантаження  з  низьким  та  нестабільним

опором.

2.  Уперше  запропоновано  та  обґрунтовано  поступове  спрощення

моделі перетворювача топології Buck, що дозволяє значно зменшувати об'єм

обчислювальних ресурсів при моделюванні, та визначити умови, за якими це

спрощення допустиме.

3.  Удосконалено  метод  управління  нагрівачем  при  термічному

випаровуванні  у  вакуумі  на  підставі  розробленої  моделі  перетворювача

топології Buck, який дозволяє задавати заданий профіль напруги, струму та
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потужності  (а  непрямо  і  температури)  за  умов  низької  теплової  інерції,

малого ту суттєво нестаціонарного опору нагрівача.

4. Уперше розроблено метод адаптації параметрів системи управління

нагрівачем при термічному випаровуванні у вакуумі, який дозволяє значно

знизити  похибку  регулювання  при  різких  змінах  параметрів  завдання  та

системи у цілому.

5.  Дістав  подальший  розвиток  чисельний  метод  визначення

фрактальної розмірності  зображень поверхонь з мікроскопу, який дозволяє

уникнути похибок, пов'язаних з нерівномірністю освітлення робочого полю,

а також автоматично визначати рівень бінарізації.

6. Уперше встановлено залежність між тиском при нанесені металевих

покриттів  до  коефіцієнту  тертя  цих  поверхонь,  а  також  залежність

фрактальної розмірності від коефіцієнту тертя, що дозволяє, з одного боку,

задавати  параметри  покриття  при  його  створенні,  з  іншого  —  оцінювати

деякі механічні властивості покриттів по їх мікрозображенням.

7.  У  ході  роботи  було:  побудовано  пристосування  для  термічного

випаровування  в  вакуумі,  для  вакуумного  поста  ВУП  –  4;  керований

імпульсний регулятор, топології Buck, для керування потужністю термічного

випаровувача в вакуумі, а також розраховані усі його компоненти; створено

апаратно – програмну систему,  яка  відповідає  за  збір  даних з  вакуумного

поста та  вимірюючий  комплекс  на  основі  INA226;  на  основі  методів

керування,  що  запропоновані  в  дисертаційній  роботі  була  розроблена

система  керування,  яка  включає  в  себе  керований  імпульсний  регулятор,

топології buck вимірюючий комплекс на основі INA226, та керуючу плату на

основі  STM32F407WBT.  Розроблена   система  управління  дозволяє

підтримувати  не  тільки  стабільну  потужність,  а  й  вихідний  струм  або

напругу.

8. Впроваджено результати роботи, а саме математичні моделі, методи,

програмне забезпечення  в ТОВ «АНДЕЛ» (акт впровадження від 10 липня

2019 року); в ТОВ «EKOPLAST STANCL» (акт впровадження від 22 липня
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2019 року)  та  в  ТОВ «EKOPLAST Engineering» (акт  впровадження від  24

червня 2019 року). 
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Додаток A. Лістинг коду програми дослідження мікрофотографій на

фрактальну розмірність «Imghead»

#include <math.h>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <algorithm>
#include <QtGui>

#include <QApplication>
#include <QImage>
#include <QLabel>
#include <QSplitter>
#include <QScrollArea>
#include <QVBoxLayout>
#include <QTextStream>
#include <QCloseEvent>
#include <QFileDialog>
#include <QGraphicsView>
#include <QGraphicsPixmapItem>
#include <QMenu>
#include <QStatusBar>
#include <QToolBar>
#include <QMenuBar>
#include <QMessageBox>
#include <QInputDialog>
#include <QTableWidgetItem>
#include <QtCharts>

#include <gsl/gsl_statistics.h>
#include <gsl/gsl_fit.h>

#include "imghand.h"

using namespace std;
using namespace QtCharts;

// number of '1' bits in byte
static const int bit_tab[256] = {
  0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4,
  1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5,
  1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5,
  2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
  1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5,
  2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
  2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
  3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7,
  1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5,
  2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
  2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
  3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7,
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  2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
  3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7,
  3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7,
  4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8
};

ImgHand::ImgHand()
  :img( new QImage ),
  imgx( new QImage ),
  scene( new QGraphicsScene( this ) ),
  view( new QGraphicsView( scene ) ),
  histo_0( 256, 0 ), histo_r( 256, 0.0 ), histo_c( 256, 1.0 )
{
  histo_0[0] = 1; histo_r[0] = 1.0; // fake save values
  v_lnr.reserve( 32 ); v_lnN.reserve( 32 );

  scene->setSceneRect( 0, 0, 800, 800 ); // safe values
  view->setDragMode( QGraphicsView::RubberBandDrag );

  pi1 = pi2 = nullptr;  // without pixmap items at start

  setCentralWidget( view );

  createActions();
  createMenus();
  createToolBars();
  createStatusBar();

  // readSettings();

  setCurrentFile( "" );
}

// void ImgHand::closeEvent(QCloseEvent *event)
// {
//   event->accept();
//   loaded = calibrated = analyzed = 0;
// }

void ImgHand::contextMenuEvent(QContextMenuEvent *event)
{
  QMenu menu( this );
  menu.addAction( viewZoomInAct    );
  menu.addAction( viewZoomOutAct   );
  menu.addAction( viewZoomResetAct );
  menu.addAction( viewZoomFitAct   );
  menu.addAction( viewZoomSelAct   );
  menu.addSeparator();
  menu.addAction( viewSourceAct    );
  menu.addAction( viewResultAct    );
  menu.addSeparator();
  menu.addAction( analyzeAct       );
  menu.addAction( showInfoAct      );

  menu.exec( event->globalPos() );
}

137



void ImgHand::open()
{
  QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName( this, "Image file", QString(), "Images (*.png *.tif 
*.jpg)" );

  if( !fileName.isEmpty() ) {
    loadFile( fileName );
  }
}

void ImgHand::loadFile( const QString &fileName )
{
  {
    QImage img0;
    if ( ! img0.load( fileName ) ) {
      QMessageBox::warning(this, tr("ImgHand"),  tr("Cannot read file %1:").arg(fileName) );
      return;
    }

    QApplication::setOverrideCursor( Qt::WaitCursor );

    *img  = img0.convertToFormat( QImage::Format_Grayscale8, Qt::ThresholdDither );
  }

  if( pi1 ) {
    scene->removeItem( pi1 );
    delete pi1; pi1 = nullptr;
  }
  pi1 = scene->addPixmap( QPixmap::fromImage( *img ) );

  calcHisto();
  makeBW( histo_auto ); // pi2 added here

  setCurrentFile( fileName );

  loaded = true;
  stat_lbl->setText( "loaded" );
  scene->setSceneRect( 0, 0, img->width(), img->height() );
  viewZoomFit();
  viewSource();

  QApplication::restoreOverrideCursor();
  statusBar()->showMessage( tr("File loaded"), 2000 );
}

void ImgHand::calcHisto()
{
  n_pix = img->width() * img->height(); // Format_Grayscale8 = 1 byte / pixel
  uchar *d = img->bits();
  histo_0.assign( 256, 0 );
  for( int i=0; i<n_pix; ++i, ++d ) {
    ++histo_0[*d];
  }
  double c = 0;
  histo_05p = histo_50p = histo_95p = -1; // flag: not set
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  histo_max = 0;
  double v_max = -1;
  for( int i=0; i<256; ++i ) {
    double v   = (double)histo_0[i] / n_pix;
    histo_r[i] = v;
    c += v;
    histo_c[i] = c;
    if( histo_05p < 0 && c >= 0.05 ) {
      histo_05p = i;
    }
    if( histo_50p < 0 && c >= 0.5  ) {
      histo_50p = i;
    }
    if( histo_95p < 0 && c >= 0.95  ) {
      histo_95p = i;
    }
    if( v > v_max ) {
      v_max = v; histo_max = i;
    }
  }
  histo_auto = histo_50p;
  if( ( histo_95p - histo_50p ) < 5 || ( histo_50p - histo_05p ) < 5 ) {
    if( ( histo_95p - histo_05p ) > 4 ) {
      histo_auto = ( histo_95p + histo_05p ) / 2;
    } else {
      histo_auto = 127;
    }
  }
}

void ImgHand::makeBW( int level )
{
  QImage i0 = img->copy();
  uchar lev = abs( level );
  bool invers = level < 0;
  uchar black_lev = 0, white_lev = 255;
  if( invers ) {
    black_lev = 255; white_lev = 0;
  }

  uchar *d = i0.bits();
  for( int i=0; i<n_pix; ++i, ++d ) {
    *d = ( *d > lev ) ? white_lev : black_lev;
  }
  *imgx = i0.convertToFormat( QImage::Format_Mono,       Qt::ThresholdDither );
  if( pi2 ) {
    scene->removeItem( pi2 );
    delete pi2; pi2 = nullptr;
  }
  pi2 = scene->addPixmap( QPixmap::fromImage( *imgx ) );
  stat_lbl->setText( "B/W reaclculated" );
}

void ImgHand::makeBwSlot()
{
  if( !loaded ) {
    return;
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  }
  QString lbl = " p05: "
        % QString::number( histo_05p ) + ";  p50: "
        % QString::number( histo_50p ) + ";  p95: "
        % QString::number( histo_95p ) + ";  p_max: "
        % QString::number( histo_max ) ;
  bool ok;
  int level = QInputDialog::getInt( this, "Input white level", lbl, histo_auto, -255, 255, 1, &ok );
  if( ok ) {
    makeBW( level );
    viewResult();
  }
}

void ImgHand::saveAs()
{
  QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName( this );

  if( !fileName.isEmpty() ) {
    imgx->save( fileName );
  }
}

void ImgHand::analyze()
{
  if( !loaded  ) {
    return;
  }

  QApplication::restoreOverrideCursor();

  // analyzed = true;
}

void ImgHand::showInfo()
{
  if( !loaded || !img ) {
    return;
  }
  QString s;
  s = curFile + "\n "
        + QString::number( img->width() ) + " x "
        + QString::number( img->height() ) + ";  bpp: "
        + QString::number( img->depth() )+ ";  bpl: "
        + QString::number( img->bytesPerLine() ) + ";  n_pix: "
        + QString::number( n_pix ) + ";  \n p05: "
        + QString::number( histo_05p ) + ";  p50: "
        + QString::number( histo_50p ) + ";  p95: "
        + QString::number( histo_95p ) + ";  p_max: "
        + QString::number( histo_max ) + ";";

  QDialog *dia = new QDialog( this );
  QVBoxLayout *lay = new QVBoxLayout;

  QLineSeries *ser0 = new QLineSeries;
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  for( int i=0; i< 256; ++i ) {
    ser0->append( i, histo_r[i] );
  }
  QAreaSeries *series = new QAreaSeries( ser0 );
  series->setColor( Qt::black );

  QScatterSeries *points = new QScatterSeries();
  points->setMarkerShape( QScatterSeries::MarkerShapeCircle );
  points->setMarkerSize( 5.0 );
  points->setColor( Qt::red );
  points->append( histo_05p, 0 );
  points->append( histo_50p, 0 );
  points->append( histo_95p, 0 );
  points->append( histo_max, 0 );

  QChart *chart = new QChart;
  chart->addSeries( series );
  chart->addSeries( points );
  // chart->setTitle( "Histogram" );
  chart->createDefaultAxes();
  auto ax_x = chart->axisX();
  ax_x->setRange( 0, 256 );
  ax_x->setLinePenColor( Qt::black );
  chart->axisY()->setLabelsVisible( false );
  chart->legend()->setVisible( false );
  QChartView *chartView = new QChartView( chart );
  chartView->setRenderHint( QPainter::Antialiasing );
  lay->addWidget( chartView );

  QLabel *l1 = new QLabel( s, dia );
  lay->addWidget( l1 );

  QPushButton *done = new QPushButton( "Done", dia );
  done->setDefault( true );
  lay->addWidget( done );
  connect( done, SIGNAL(clicked()), dia, SLOT(accept()));

  dia->setLayout( lay );
  dia->resize( 560, 500 );

  dia->exec();
  delete dia;
}

void ImgHand::boxCount0Slot()
{
  if( !loaded ) {
    return;
  }

  uint64_t cnbp;
  unsigned box_sz = 1, box_scale = 1;

  double lnr, lnN;
  v_lnr.clear(); v_lnN.clear();

  QImage xi = imgx->copy();
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  unsigned pic_w = xi.width(), pic_h = xi.height();

  cout << endl;
  while( pic_w >= 32 ) {
    pic_w = xi.width(); pic_h = xi.height();

    QString cfn = QString("tmp_%1.png").arg( pic_w, 6, 10, QChar('0') );
    xi.save( cfn, "PNG" );

    cnbp = count_bits( xi, true );
    double b_r = (double)cnbp / ( (double) pic_w * pic_h ) ;

    lnr = log2( (double)(box_sz) );
    lnN = (cnbp>0) ? log2( (double)(cnbp) ) : 0;
    v_lnr.push_back( lnr ); v_lnN.push_back( lnN );
    cout << lnr << ' ' << lnN << ' ' << pic_w << ' ' << pic_h << ' ' << cnbp << ' ' << box_scale << ' ' << b_r 
<< endl;
    // cout << "size: " << pic_w << " x " << pic_h << " black: " << cnbp << " BpL: " << xi.bytesPerLine()
    //      << " box_scale: " << box_scale << " TB: " << (cnbp*box_scale)
    //      << " ln_r: " << lnr << " lnN: " << lnN << " b_r:" << b_r << endl;

    QImage zi;
    halfImageBW( xi, zi );
    box_sz <<= 1 ; box_scale <<= 2;

    xi = zi.copy();
  }

  double corr = gsl_stats_correlation( v_lnr.data(), 1, v_lnN.data(), 1, v_lnr.size() );
  double c0, c1, cov00, cov01, cov11, sumq;
  gsl_fit_linear(  v_lnr.data(), 1, v_lnN.data(), 1, v_lnr.size(),
                   &c0, &c1, &cov00, &cov01, &cov11, &sumq );

  cout << "Corr: " << corr << " c0: " << c0 << " c1: " << c1
       << " cov00: " << cov00 << " cov01: " << cov01 << " cov11: " << cov11
       << " sumq: " << sumq << endl;
  QString s = QString( "C1: %1, \nCorr: %2" ).arg( -c1 ).arg( corr );

  QDialog *dia = new QDialog( this );
  QVBoxLayout *lay = new QVBoxLayout;

  QLineSeries *ser0 = new QLineSeries;
  QLineSeries *ser1 = new QLineSeries;
  for( unsigned i=0; i<v_lnr.size() ; ++i ) {
    double x = v_lnr[i];
    ser0->append( x, v_lnN[i] );
    ser1->append( x, c0 + c1 * x );
  }
  ser0->setPen( QColor( Qt::black ) );
  ser0->setPointsVisible( true );

  QChart *chart = new QChart;
  chart->addSeries( ser0 );
  chart->addSeries( ser1 );
  chart->createDefaultAxes();
  auto ax_x = chart->axisX();
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  // ax_x->setRange( 0, 256 );
  ax_x->setLinePenColor( Qt::black );
  chart->legend()->setVisible( false );
  QChartView *chartView = new QChartView( chart );
  chartView->setRenderHint( QPainter::Antialiasing );
  lay->addWidget( chartView );

  QLabel *l1 = new QLabel( s, dia );
  lay->addWidget( l1 );

  QPushButton *done = new QPushButton( "Done", dia );
  done->setDefault( true );
  lay->addWidget( done );
  connect( done, SIGNAL(clicked()), dia, SLOT(accept()));

  dia->setLayout( lay );
  dia->resize( 560, 500 );

  dia->exec();
  delete dia;

  stat_lbl->setText( QString::number( -c1 ) );
}

bool halfImageBW( const QImage &s, QImage &d )
{
  if( s.format() != QImage::Format_Mono ) {
    return false;
  }
  unsigned w = s.width(), h = s.height();
  unsigned w1 = ( w >> 1 ) & ~0x07,   h1 = h >> 1;
  QImage z( w1, h1, QImage::Format_Mono );
  bool invers = qRed( s.color( 0 )) != 0; // 0 may be white!

  for( unsigned dline=0; dline<h1; ++dline ) {
    uchar *d0 = z.scanLine( dline );
    unsigned sline0 = dline  * 2;
    unsigned sline1 = sline0 + 1;
    const uchar *s0 = s.scanLine( sline0 );
    const uchar *s1 = s.scanLine( sline1 );
    for( unsigned dcol = 0; dcol < w1/8; ++dcol ) {
      unsigned char c = 0x00;
      unsigned char c0 = *s0++, c1 = *s1++;
      if( invers ) {
        c0 = ~c0; c1 = ~c1;
      }
      unsigned char cx = ~(c0 & c1);

      if( cx & 0xC0 )
        c |= 0x80;
      if( cx & 0x30 )
        c |= 0x40;
      if( cx & 0x0C )
        c |= 0x20;
      if( cx & 0x03 )
        c |= 0x10;
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      c0 = *s0++; c1 = *s1++;
      if( invers ) {
        c0 = ~c0; c1 = ~c1;
      }
      cx = ~(c0 & c1);

      if( cx & 0xC0 )
        c |= 0x08;
      if( cx & 0x30 )
        c |= 0x04;
      if( cx & 0x0C )
        c |= 0x02;
      if( cx & 0x03 )
        c |= 0x01;

      c = ~c;
      *d0++ = c;
    }
  }
  d = z;
  return true;
}

void ImgHand::showData()
{
  return;
  // if( vdp.empty() ) {
  //   QMessageBox::warning(this, tr("Missed data"),
  //      tr("There is no data to show. "
  //         "Use 'Analyze Dir' to acquire data." ));
  //   return;
  // }
  // QDialog *ddi = new QDialog(this);
  //   ddi->setObjectName(QString::fromUtf8("Data"));
  // ddi->resize(560, 320);
  // QVBoxLayout  *verticalLayout = new QVBoxLayout(ddi);
  //
  // QTableWidget *tableWidget = new QTableWidget(ddi);
  // tableWidget->setColumnCount(opt.objects*2+1);
  // tableWidget->setRowCount(vdp.size());
  //
  // verticalLayout->addWidget(tableWidget);
  //
  // QDialogButtonBox *buttonBox = new QDialogButtonBox(ddi);
  // buttonBox->setOrientation(Qt::Horizontal);
  // buttonBox->setStandardButtons(QDialogButtonBox::Cancel|QDialogButtonBox::Ok);
  //
  // verticalLayout->addWidget(buttonBox);
  //
  // // retranslateUi(ddi);
  // QObject::connect(buttonBox, SIGNAL(accepted()), ddi, SLOT(accept()));
  // QObject::connect(buttonBox, SIGNAL(rejected()), ddi, SLOT(reject()));
  //
  // for( unsigned i=0; i<vdp.size(); ++i ) {
  //   QTableWidgetItem *it = new QTableWidgetItem( QString(vnm[i].c_str() ) );
  //   tableWidget->setItem(i, 0, it);
  //   dpoints cps = vdp[i];
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  //   for( int j=0; j<cps.getN(); ++j ) {
  //     dpoint cp = cps[j];
  //     QTableWidgetItem *x = new QTableWidgetItem( QString::number( cp.x ) );
  //     QTableWidgetItem *y = new QTableWidgetItem( QString::number( cp.y ) );
  //     tableWidget->setItem( i, 1+2*j, x );
  //     tableWidget->setItem( i, 2+2*j, y );
  //   }
  // }
  //
  // ddi->exec();
}

void ImgHand::viewZoomIn()
{
  view->scale( 1.2, 1.2 );
}

void ImgHand::viewZoomOut()
{
  view->scale( 1/1.2, 1/1.2 );
}

void ImgHand::viewZoomReset()
{
  view->resetTransform();
}

void ImgHand::viewZoomFit()
{
  view->fitInView( 0, 0, img->width(), img->height(), Qt::KeepAspectRatio );
}

void ImgHand::viewZoomSel()
{
  // QRectF s = scene->selRect();
  // view->fitInView( s, Qt::KeepAspectRatio );
}

void ImgHand::viewSource()
{
  if( pi1 != 0 ) {
    pi1->setZValue( 2 );
  }
  if( pi2 != 0 ) {
    pi2->setZValue( 1 );
  }
}

void ImgHand::viewResult()
{
  if( pi1 != 0 ) {
    pi1->setZValue( 1 );
  }
  if( pi2 != 0 ) {
    pi2->setZValue( 2 );
  }
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}

void ImgHand::about()
{
  QMessageBox::about(this, tr("About ImgHand"),
      tr("The <b>ImgHand</b> is a a test "
         "application to maje something with images " ));
}

void ImgHand::createActions()
{

  //  -------------------------- File ------------------------------------
  openAct = new QAction( QIcon(":/icons/fileopen.png"), tr("&Open..."), this );
  openAct->setShortcut( tr("Ctrl+O") );
  openAct->setStatusTip( tr("Open an existing image file") );
  connect( openAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(open()) );

  saveAsAct = new QAction(QIcon(":/icons/filesaveas.png"), tr("&Save result"), this);
  saveAsAct->setShortcut( tr("Ctrl+S") );
  saveAsAct->setStatusTip( tr("Save result image") );
  connect( saveAsAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(saveAs()) );

  exitAct = new QAction(QIcon(":/icons/exit.png"),tr("E&xit"), this);
  exitAct->setShortcut(tr("Ctrl+Q"));
  exitAct->setStatusTip(tr("Exit the application"));
  connect( exitAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(close()) );

  // ------------------------------ Image --------------------------------------

  showInfoAct = new QAction( QIcon(":/icons/info.png"), tr("&Image info"), this );
  showInfoAct->setShortcut( tr("Ctrl+I") );
  showInfoAct->setStatusTip( tr("Image info") );
  connect( showInfoAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(showInfo()) );

  makeBwAct = new QAction( QIcon(":/icons/makebw.png"), tr("make &B/W"), this );
  makeBwAct->setStatusTip( tr("Make black/white image with level") );
  connect( makeBwAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(makeBwSlot()) );

  boxCount0Act = new QAction( QIcon(":/icons/boxcount0.png"), tr("Box&Count 0"), this );
  showInfoAct->setShortcut( tr("F9") );
  boxCount0Act->setStatusTip( tr("Make boxcount analisys type 0") );
  connect( boxCount0Act, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(boxCount0Slot()) );

  analyzeAct = new QAction( QIcon(":/icons/launch.png"), tr("&Analyze"), this );
  analyzeAct->setStatusTip( tr("Analyze image") );
  connect( analyzeAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(analyze()) );

  aboutAct = new QAction(tr("&About"), this );
  aboutAct->setStatusTip(tr("Show the application's About box") );
  connect( aboutAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(about()) );

  aboutQtAct = new QAction( tr("About &Qt"), this );
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  aboutQtAct->setStatusTip( tr("Show the Qt library's About box") );
  connect( aboutQtAct, SIGNAL(triggered()), qApp, SLOT(aboutQt()) );

  // TODO: tips, shortcuts, icons
  // ---------------------------- View ---------------------
  viewZoomInAct = new QAction(QIcon(":/icons/view_zoomin.png"), tr("Zoom &In"), this );
  connect( viewZoomInAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(viewZoomIn()) );
  viewZoomInAct->setShortcut( QKeySequence::ZoomIn );
  viewZoomInAct->setStatusTip( tr("Zoom In image") );

  viewZoomOutAct = new QAction( QIcon(":/icons/view_zoomout.png"), tr("Zoom &Out"), this );
  connect( viewZoomOutAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(viewZoomOut()) );
  viewZoomOutAct->setShortcut( QKeySequence::ZoomOut );
  viewZoomOutAct->setStatusTip( tr("Zoom Out image") );

  viewZoomResetAct = new QAction( QIcon(":/icons/view_zoomreset.png"), tr("&1:1"), this );
  connect( viewZoomResetAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(viewZoomReset()) );
  viewZoomResetAct->setShortcut( tr("Ctrl+1") );
  viewZoomResetAct->setStatusTip( tr("Set zoom to 1:1") );

  viewZoomFitAct = new QAction( QIcon(":/icons/view_zoomfit.png"), tr("&Fit"), this );
  connect (viewZoomFitAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(viewZoomFit()) );
  viewZoomFitAct->setShortcut( tr("Ctrl+0") );
  viewZoomFitAct->setStatusTip( tr("Fit image to window") );

  viewZoomSelAct = new QAction( QIcon(":/icons/view_zoomsel.png"),tr("&Selection"), this );
  connect( viewZoomSelAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(viewZoomSel()) );
  viewZoomSelAct->setShortcut( tr("Ctrl+5") );
  viewZoomSelAct->setStatusTip( tr("Scale to selection" ));

  viewSourceAct = new QAction( QIcon(":/icons/view_source.png"),tr("So&urce"), this );
  connect( viewSourceAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(viewSource()) );
  viewSourceAct->setShortcut( tr("Ctrl+2") );
  viewSourceAct->setStatusTip( tr("View source image") );

  viewResultAct = new QAction(QIcon(":/icons/view_result.png"),tr("&Result"), this );
  connect(viewResultAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(viewResult()));
  viewResultAct->setShortcut( tr("Ctrl+3") );
  viewResultAct->setStatusTip( tr("View Result Image") );

}

void ImgHand::createMenus()
{
  fileMenu = menuBar()->addMenu(tr("&File"));
  fileMenu->addAction( openAct );
  fileMenu->addSeparator();
  fileMenu->addAction( saveAsAct );
  fileMenu->addSeparator();
  fileMenu->addAction( exitAct );

  imageMenu = menuBar()->addMenu(tr("&Image"));
  imageMenu->addAction( showInfoAct );
  imageMenu->addAction( makeBwAct );
  imageMenu->addAction( boxCount0Act );
  imageMenu->addSeparator();
  imageMenu->addAction( analyzeAct );
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  viewMenu = menuBar()->addMenu(tr("&View"));
  viewMenu->addAction( viewZoomInAct );
  viewMenu->addAction( viewZoomOutAct );
  viewMenu->addAction( viewZoomResetAct );
  viewMenu->addAction( viewZoomFitAct );
  viewMenu->addAction( viewZoomSelAct );
  viewMenu->addSeparator();
  viewMenu->addAction( viewSourceAct );
  viewMenu->addAction( viewResultAct );

  menuBar()->addSeparator();

  helpMenu = menuBar()->addMenu(tr("&Help"));
  helpMenu->addAction( aboutAct );
  helpMenu->addAction( aboutQtAct );
}

void ImgHand::createToolBars()
{
  fileToolBar = addToolBar(tr("Main"));
  fileToolBar->addAction(openAct);
  fileToolBar->addSeparator();

  fileToolBar->addAction(saveAsAct);
  fileToolBar->addSeparator();

  fileToolBar->addAction(viewZoomInAct);
  fileToolBar->addAction(viewZoomOutAct);
  fileToolBar->addAction(viewZoomResetAct);
  fileToolBar->addAction(viewZoomFitAct);
  fileToolBar->addAction(viewZoomSelAct);
  fileToolBar->addSeparator();

  fileToolBar->addAction(viewSourceAct);
  fileToolBar->addAction(viewResultAct);
  fileToolBar->addSeparator();

  fileToolBar->addAction(showInfoAct);
  fileToolBar->addAction(makeBwAct);
  fileToolBar->addAction(boxCount0Act);
  fileToolBar->addAction(analyzeAct);
  fileToolBar->addSeparator();

  fileToolBar->addAction(exitAct);
}

void ImgHand::createStatusBar()
{
  statBar = statusBar();
  statBar->addWidget( (stat_lbl =  new QLabel("x")) );
  // statBar->addWidget( (labelSizeU =  new QLabel("(0x0).(0x0)")) );
  // statBar->showMessage(tr("Ready"));
  //statusBar()->
}

// void ImgHand::readSettings()
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// {
//   QSettings settings("Trolltech", "ImgHand");
//   QPoint pos = settings.value("pos", QPoint(100, 100)).toPoint();
//   QSize size = settings.value("size", QSize(800, 600)).toSize();
//   resize(size);
//   move(pos);
// }

// void ImgHand::writeSettings()
// {
//   QSettings settings("Trolltech", "ImgHand");
//   settings.setValue("pos", pos());
//   settings.setValue("size", size());
// }

void ImgHand::setCurrentFile(const QString &fileName)
{
  curFile = fileName;
  setWindowModified(false);

  QString shownName;

  if (curFile.isEmpty()) {
    shownName = "empty";
  }  else {
    shownName = strippedName( curFile );
  }

  setWindowTitle( tr("%1[*] - %2").arg(shownName).arg(tr("ImgHand")) );
}

QString ImgHand::strippedName( const QString &fullFileName )
{
  return QFileInfo(fullFileName).fileName();
}

ImgHand::~ImgHand()
{
  delete img;  img  = nullptr;
  delete imgx; imgx = nullptr;

}

// --------------------- bits calculation functions

// works only if width is a multiple of 8
uint64_t count_bits( const QImage &img, bool count0 )
{
  if( img.format() != QImage::Format_Mono ) {
    return 0;
  }
  unsigned w = img.width(), h = img.height();
  unsigned wb = w / 8; // in bytes
  uint64_t nbits = 0, totalbits = (uint64_t) wb * 8 * h;
  for( unsigned row = 0; row < h; ++row ) {
    const unsigned char *s = img.scanLine( row );

149



    for( unsigned i=0; i<wb; ++i ) {
      nbits += bit_tab[s[i]];
    }
  }
QRgb co0 = img.color( 0 ); // 0 may be white!
  if( qRed(co0) != 0 ) {
    count0 = !count0;}
if( count0 ) {
    nbits = totalbits - nbits;
  }
  return nbits;
}
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Додаток Б. Лістинг коду програми, для контролеру STM32F407VBT

системи управління нагрівачем в вакуумі. 

#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <iterator>

#include <oxc_auto.h>
#include <oxc_debug1.h>
#include <oxc_floatfun.h>

#include <../examples/common/inc/pwm2_ctl.h>

using namespace std;

#define debug (UVAR('d'))

PWMInfo::PWMInfo( float a_R0, float a_V_00, float a_k_gv1 )
  : R_0( a_R0 ), V_00( a_V_00 ), k_gv1( a_k_gv1 )
{
  fixCoeffs();
  // fillFakeCalibration( 10 );
}

void PWMInfo::fixCoeffs()
{
  k_gv2 = -k_gv1 * k_gv1 / ( 4 * V_00 );
  x_0  =  - V_00 / k_gv1;
}

float PWMInfo::hint_for_V( float V ) const
{
  return ( V > -V_00 )
    ? ( ( V - V_00 ) / k_gv1 )
    : sqrtf( V / k_gv2 );
};

float PWMInfo::pwm2V( float pwm ) const
{
  return ( pwm > 2 * x_0 )
    ? ( pwm * k_gv1 + V_00 )
    : ( pwm * pwm * k_gv2 );
}

void PWMInfo::clearCalibrationArr()
{
  n_cal = 0;
  was_calibr = false; // as fake;
  for( unsigned i=0; i<max_cal_steps; ++i ) {
    d_pwm[i] = 0;
    d_v[i]   = 0;
    d_wei[i] = 0;
  }
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  need_regre = true;
}

void PWMInfo::fillFakeCalibration( unsigned nc )
{
  if( nc > max_cal_steps ) {
    nc = max_cal_steps;
  }
  for( unsigned i=0; i<nc; ++i ) {
    float pwm = cal_min + cal_step * i;
    d_pwm[i] = pwm;
    d_wei[i] = min_cal_req;
    d_v[i]   = pwm2V( pwm );
  }
  n_cal = nc;
  was_calibr = false; // as fake;
  need_regre = true;
}

void PWMInfo::addCalibrationStep( float pwm, float v, float /* I */ )
{
  if( n_cal >= max_cal_steps ) {
    return;
  }
  d_pwm[n_cal] = pwm;
  d_wei[n_cal] = min_cal_req;
  d_v[n_cal]   = v;
  ++n_cal;
}

bool  PWMInfo::calcCalibration( float &err_max, float R_0_c,  bool fake )
{
  std_out << "# -- calibration calculation ----- " ;
  if( fake ) {
    std_out << " === FAKE ===";
  }
  std_out << NL;

  if( n_cal < 3 ) {
    std_out << "# Error: too few points: " << n_cal << NL;
    return false;
  }

  if( R_0_c > R_max  ||  R_0_c < 1e-3f ) {
    std_out << "# Error: calibrated R_0 is bad: " << R_0_c << NL;
    return false;
  }

  // find initial mode change
  unsigned i_lim = n_cal;
  float k_g = 0.12f;
  for( unsigned i=n_cal-1; i>0; --i ) {
    float diff_pwm_l =  d_pwm[i]       - d_pwm[i-1];
    float diff_pwm_g =  d_pwm[n_cal-1] - d_pwm[i-1];
    std_out << "# " << i << ' ';
    if( fabsf( diff_pwm_l ) < 0.1f || fabsf( diff_pwm_g ) < 0.1f ) {
      continue;
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    }
    float k_l1 = ( d_v[i]       - d_v[i-1] ) / diff_pwm_l;
    float k_g1 = ( d_v[n_cal-1] - d_v[i-1] ) / diff_pwm_g;
    if( fabsf( ( k_g1 - k_l1 ) / k_g1 ) < 0.03f ) {
      i_lim = i; k_g = k_g1;
    }
    std_out << ' ' << i << ' ' << k_l1 << ' ' << k_g1 << NL;
  }

  float b = d_v[n_cal-1] - k_g * d_pwm[n_cal-1];
  float t_x_0 = - b / k_g;

  float a_regr = 0, b_regr = 0, r_regr;
  bool ok_regr = regreCalibration( t_x_0, a_regr, b_regr, r_regr );
  std_out << "# regre: a= " << a_regr << " b= " << b_regr << " r= " << r_regr << " ok= " << ok_regr << 
NL;
  if( ! ok_regr ) {
    return false;
  }
  b = b_regr; k_g = a_regr;
  t_x_0 = - b / k_g;
  float k_2 = - k_g * k_g / ( 4 * b );

  std_out << "# --- calibration check:" << NL;

  err_max = 0;
  for( unsigned i=0; i<n_cal; ++i ) {
    float pwm = d_pwm[i];
    float v = ( pwm > 2 * t_x_0 ) ? ( k_g * pwm + b ) : (  pwm * pwm * k_2 );
    float err = fabsf( v - d_v[i] );
    if( err > err_max ) {
      err_max = err;
    }
    std_out << "# " << i << ' ' << pwm << ' ' << v << err << NL;
  }

  std_out << "# err_max= " << err_max << NL;
  std_out << "# R_0= " << R_0_c << " i_lim= " << i_lim << " k_gv1= " << k_g
          << " V_00= " << b << " x_0= " << t_x_0 << " k_gv2= " << k_2 << NL;

  if( err_max > 0.3f ) {
    std_out << "# Error: large approximation error!!! " << NL;
    return false;
  }

  R_0   = R_0_c;
  V_00  = b;
  k_gv1 = k_g;
  k_gv2 = k_2;
  x_0   = t_x_0;

  if( !fake ) {
    was_calibr = true;
  }
  return true;
}
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bool PWMInfo::regreCalibration( float t_x0, float &a, float &b, float &r )
{
  need_regre = true;
  unsigned n = 0;
  float sx = 0, sy = 0, sx2 = 0, sy2 = 0, sxy = 0;

  for( unsigned i=0; i<max_cal_steps; ++i ) {
    // if( d_pwm[i] <= 0 ) { // next check is more strict
    //   continue;
    // }
    bool good_point = d_pwm[i] > 2 * t_x0;
    float x = d_pwm[i], y = d_v[i], w = d_wei[i];
    if( debug > 1 && x > 0 ) {
      std_out << "#*# " << i << ' ' << x << ' ' << y << ' ' << w << ' ' << good_point <<  NL;
    }
    if( !good_point ) {
      continue;
    }
    if( w < min_cal_req ) {
      continue;
    }
    sx  += x;
    sx2 += x * x;
    sy  += y;
    sy2 += y * y;
    sxy += x * y;
    ++n;
  }

  if( n < 3 ) {
    std_out << "# warning: regre: n= " << n << NL;
    return false;
  }

  float dd = n * sx2 - sx * sx;

  if( debug > 1 ) {
    std_out << "# # regre: n= " << n << NL;
    std_out << "# # sx = " << sx << " sx2= " << sx2 << " sy= " << sy << " sy2= " << sy2 << " sxy= " << 
sxy << " dd= " << dd << NL;
  }

  if( fabsf( dd ) < 1e-6f ) {
    std_out << "# Error: regre: dd= " << dd << NL;
    return false;
  }
  const float t1 = n * sxy - sx * sy;
  a = t1 / dd;
  b = ( sy * sx2 - sx * sxy ) / dd;

  const float dz = ( n * sx2 - sx * sx ) * ( n * sy2 - sy * sy );
  if( dz < 1e-6f ) {
    std_out << "# Error: regre: dz= " << dz << NL;
    return false;
  }
  r = t1 / sqrtf( dz );
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  if( debug > 0 ) {
    std_out << "# # a = " << a << " b= " << b << " r= " << r << NL;
  }

  if( r < 0.7f ) {
    std_out << "# Warning: regre: r= " << r << NL;
    return false;
  }

  need_regre = false;
  return true;
}

bool PWMInfo::doRegre()
{
  if( ! need_regre ) {
    return true;
  }
  float a, b, r;
  bool ok = regreCalibration( x_0, a, b, r );
  if( debug > 0 ) {
    std_out << "# doRegre1: a= " << a << " b= " << b << " r= " << r << " x_0= " << x_0 << " ok= " << ok 
<< NL;
  }
  if( ok ) {
    k_gv1 = a; V_00 = b;
    fixCoeffs();
    if( debug > 0 ) {
      std_out << "# doRegre2: a= " << a << " b= " << b << " r= " << r << " x_0= " << x_0 << " ok= " << 
ok << NL;
    }
  }
  return ok;
}

bool PWMInfo::addSample( float pwm, float v )
{
  auto i = (unsigned) ( ( pwm - cal_min ) / cal_step );
  if( i >= max_cal_steps ) {
    return false;
  }
  if( d_pwm[i] <= 0 ) {
    d_pwm[i] = pwm;
    d_v[i]   = v;
    d_wei[i] = 1;
  } else {
    d_pwm[i] = k_move * pwm + ( 1.0f - k_move ) * d_pwm[i];
    d_v[i]   = k_move * v   + ( 1.0f - k_move ) *   d_v[i];
    ++d_wei[i];
  }
  need_regre = true;
  return true;
}

// ------------------------ PWMData -------------------------------------
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void PWMData::reset_steps()
{
  for( auto &s : steps ) {
    s.vb = s.ve = pwm_def; s.t = 30000; s.tp = pwm_type::pwm;
  }
  n_steps = 0;
}

int PWMData::add_step( float b, float e, int ms, pwm_type tp )
{
  if( n_steps >= size(steps) ) {
    return 0;
  }

  steps[n_steps].vb = b;
  steps[n_steps].ve = e;
  steps[n_steps].t  = ms;
  steps[n_steps].tp = tp;

  ++n_steps;
  return n_steps;
}

void PWMData::mk_rect( float vmin, float vmax, int t, pwm_type tp )
{
  reset_steps();
  add_step( vmin, vmin, 10000, tp );
  add_step( vmax, vmax,     t, tp );
  add_step( vmin, vmin, 30000, tp );
}

void PWMData::mk_ladder( float v0, float dv, int t, unsigned n_up, pwm_type tp )
{
  reset_steps();
  unsigned n_up_max = max_pwm_steps / 2 - 2;
  n_up = clamp( n_up, 1u, n_up_max );

  add_step( v0, v0, 10000, tp );
  unsigned i = 1;
  float cv = v0;
  for( /* NOP */; i <= n_up; ++i ) {
    cv += dv;
    add_step( cv, cv, t, tp );
  }
  for( /* NOP */; i < n_up*2; ++i ) {
    cv -= dv;
    add_step( cv, cv, t, tp );
  }
  add_step( v0, v0, 60000, tp );
}

void PWMData::mk_ramp( float vmin, float vmax, int t1, int t2, int t3, pwm_type tp )
{
  reset_steps();
  add_step( vmin, vmin, 10000, tp );
  add_step( vmin, vmax,    t1, tp );
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  add_step( vmax, vmax,    t2, tp );
  add_step( vmax, vmin,    t3, tp );
  add_step( vmin, vmin, 30000, tp );
}

void PWMData::show_steps() const
{
  std_out << "# pwm_min= " << pwm_min << "  pwm_def= " << pwm_def << "  pwm_max= " << 
pwm_max << " n_steps= " << n_steps << NL;
  int tc = 0;
  for( unsigned i=0; i<n_steps; ++i ) {
    std_out << "# [" << i << "] " << tc << ' ' << steps[i].t << ' '
       << steps[i].vb << ' ' << steps[i].ve << ' ' << (int)steps[i].tp << NL;
    tc += steps[i].t;
  }
  std_out << "# Total: " << tc << " ms" NL;
}

bool PWMData::edit_step( unsigned ns, float vb, float ve, int t, pwm_type tp )
{
  if( ns >= max_pwm_steps ) {
    return false;
  }
  steps[ns].vb = vb; steps[ns].ve = ve; steps[ns].t = t;
  if( tp >= pwm_type::n ) {
    tp = pwm_type::pwm;
  }
  steps[ns].tp = static_cast<pwm_type>(tp);
  if( ns >= n_steps ) {
    n_steps = ns+1;
  }
  return true;
}

void PWMData::set_pwm()
{
  pwm_r = clamp( pwm_val, pwm_min, pwm_tmax );
  if( set_pwm_real ) {
    set_pwm_real( pwm_r );
  }
}

void PWMData::prep( int a_t_step, bool fake )
{
  reason  = 0;
  pwm_tmax = pwm_max;
  t_step = a_t_step; fake_run = fake;
  t = 0; t_mul = 1;  c_step = 0; hand = 0; last_R = pwminfo.R_0;
  calcNextStep();
  if( ! fake_run ) {
    pwm_r = val;
  }
}

bool PWMData::tick( const float *d )
{
  t += t_step * t_mul;
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  last_R = d[didx_r];
  auto pwm_val_old = pwm_val;

  if( fake_run ) {
    return true;
  }

  auto rc = check_lim( d );

  if( rc == check_result::hard ) {
    reason = 1;
    return false;
  }

  if( t >= step_t ) { // next step
    t = 0;
    ++c_step;
    if( c_step >= n_steps ) {
      reason = 0; // end
      return false;
    }
    calcNextStep();
  } else {

    val_1 = val_0 + ks * t;
    val = val_1 + hand;
    float err;
    switch( steps[c_step].tp ) {
      case pwm_type::pwm:   pwm_val = val; break;
      case pwm_type::volt:  err = d[didx_v] - val;
                            pwm_val -= pwminfo.ki_v * t_step * err;
                            break;
      case pwm_type::curr:  err = d[didx_i] - val;
                            pwm_val -= pwminfo.ki_v * last_R * t_step * err;
                            break;
      case pwm_type::pwr:   err = d[didx_w] - val;
                            {
                              auto i_eff = max( d[didx_i], 0.1f );
                              pwm_val -= pwminfo.ki_v * t_step * err / i_eff;
                            }
                            break;
      default:              pwm_val = pwm_min; break; // fail-safe
    };
  }
  if( rc != check_result::ok && pwm_val > pwm_val_old ) {
    pwm_val = pwm_val_old;
  }

  pwm_val = clamp( pwm_val, pwm_min, pwm_tmax ); // to no-overintegrate
  set_pwm();

  pwminfo.addSample( pwm_val_old, d[didx_v] );

  return true;
}

void PWMData::calcNextStep()
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{
  float old_val = val;
  val = val_0  = steps[c_step].vb;
  step_t = steps[c_step].t;
  ks = ( steps[c_step].ve - val_0 ) / step_t;
  bool rehint = ( c_step == 0  )
    || ( fabsf( val_0 - old_val ) > pwminfo.rehint_lim )
    || ( steps[c_step].tp != steps[c_step-1].tp );

  if( rehint && pwminfo.regre_lev > 0 ) {
    pwminfo.doRegre();
  }

  switch( steps[c_step].tp ) {
    case pwm_type::pwm:   pwm_val = val; break;
    case pwm_type::volt:  if( rehint ) {
                            pwm_val = pwminfo.hint_for_V( val );
                          }
                          break;
    case pwm_type::curr:  if( rehint ) {
                            pwm_val = pwminfo.hint_for_V( val * last_R );
                          }
                          break;
    case pwm_type::pwr:  if( rehint ) {
                            pwm_val = pwminfo.hint_for_V( sqrtf( val * last_R  ) );
                          }
                          break;
    default:              pwm_val = pwm_min; break; // fail-safe
  };
  std_out
     << "# @@@ " << t << ' ' << c_step << ' ' << old_val << ' ' << val
     << ' ' << pwm_val << ' ' << last_R << ' ' << rehint << ' '
     << pwminfo.k_gv1 << ' ' << pwminfo.V_00 << NL;
}

void PWMData::end_run()
{
  if( ! fake_run ) {
    pwm_val = pwm_min; hand = 0; t = 0; c_step = 0;
    set_pwm();
  }
  pwm_tmax = pwm_max;
}

PWMData::check_result PWMData::check_lim( const float *d )
{
  if( d[didx_r] > pwminfo.R_max  ||  d[didx_r] < 0.001f ) {
    std_out << "# @#@ Error: limit hard R: " << d[didx_r] << NL;
    leds.set( BIT0 );
    return check_result::hard;
  }

  if( d[didx_v] > pwminfo.V_max ) {
    pwm_val *= 0.95f * pwminfo.V_max / d[didx_v];
    pwm_tmax = 0.99f * pwm_val;
    leds.set( BIT1 );
    std_out << "# @#@ limit V: " << d[didx_v] << " pwm_tmax=" << pwm_tmax << NL;
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    return check_result::soft;
  }
  if( d[didx_i] > pwminfo.I_max ) {
    pwm_val *= 0.95f * pwminfo.I_max / d[didx_i];
    pwm_tmax = 0.99f * pwm_val;
    std_out << "# @#@ limit I: " << d[didx_i] << " pwm_tmax=" << pwm_tmax << NL;
    leds.set( BIT1 );
    return check_result::soft;
  }
  if( d[didx_w] > pwminfo.W_max ) {
    pwm_val *= 0.95f * pwminfo.W_max / d[didx_w];
    pwm_tmax = 0.99f * pwm_val;
    std_out << "# @#@ limit W: " << d[didx_w] << " pwm_tmax=" << pwm_tmax << NL;
    leds.set( BIT1 );
    return check_result::soft;
  }

  return check_result::ok;
}

void PWMData::set_pwm_manual( float v )
{
  pwm_val = v; hand = 0;
  set_pwm();
}

// --------------------------- Commands -------------------------------------

int cmd_show_steps( int /*argc*/, const char * const * /*argv*/ )
{
  pwmdat.show_steps();
  return 0;
}

int cmd_mk_rect( int argc, const char * const * argv )
{
  float vmin  = arg2float_d( 1, argc, argv,     5, 0.1f,       98 );
  float vmax  = arg2float_d( 2, argc, argv,    35, 0.2f,       98 );
  int   t     = arg2long_d(  3, argc, argv, 30000,    1, 10000000 );
  int   tp    = arg2long_d(  4, argc, argv,     0,    0, (int)(PWMData::pwm_type::n)-1 );
  std_out << "# rect: vmin= " << vmin << " vmax= " << vmax << " t= " << t << " tp= " << tp << NL;
  pwmdat.mk_rect( vmin, vmax, t, (PWMData::pwm_type)(tp) );
  pwmdat.show_steps();
  return 0;
}

int cmd_mk_ladder( int argc, const char * const * argv )
{
  float   v0   = arg2float_d( 1, argc, argv,     3, 0.1f,       90 );
  float   dv   = arg2float_d( 2, argc, argv,     5, 0.0f,       90 );
  unsigned t   = arg2long_d(  3, argc, argv, 30000,    1, 10000000 );
  unsigned n   = arg2long_d(  4, argc, argv,    10,    1, PWMData::max_pwm_steps/2-2 );
  int   tp     = arg2long_d(  5, argc, argv,     0,    0, (int)(PWMData::pwm_type::n)-1 );
  std_out << "# ladder: v0= " << v0 << " dv= " << dv << " t= " << t << " tp= " << tp << NL;
  pwmdat.mk_ladder( v0, dv, t, n, (PWMData::pwm_type)(tp) );
  pwmdat.show_steps();
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  return 0;
}

int cmd_mk_ramp( int argc, const char * const * argv )
{
  float vmin  = arg2float_d( 1, argc, argv,     5, 0.1f,       98 );
  float vmax  = arg2float_d( 2, argc, argv,    35, 0.2f,       98 );
  int   t1    = arg2long_d(  3, argc, argv, 30000,    1, 10000000 );
  int   t2    = arg2long_d(  4, argc, argv, 30000,    1, 10000000 );
  int   t3    = arg2long_d(  5, argc, argv, 30000,    1, 10000000 );
  int   tp    = arg2long_d(  6, argc, argv,     0,    0, (int)(PWMData::pwm_type::n)-1 );
  std_out << "# ramp: vmin= " << vmin << " vmax= " << vmax
          <<  " t1= " << t1 << " t2= " << t2 << " t3= " << t3  << " tp= " << tp << NL;
  pwmdat.mk_ramp( vmin, vmax, t1, t2, t3, (PWMData::pwm_type)(tp) );
  pwmdat.show_steps();
  return 0;
}

int cmd_edit_step( int argc, const char * const * argv )
{
  if( argc < 4 ) {
    return 1;
  }
  unsigned j = arg2long_d(  1, argc, argv,     0, 0, PWMData::max_pwm_steps-1 );
  float vb   = arg2float_d( 2, argc, argv,     1, 0, 10000 );
  float ve   = arg2float_d( 3, argc, argv,     3, 0, 10000 );
  int   t    = arg2long_d(  4, argc, argv, 30000, 1, 10000000 );
  int   tp   = arg2long_d(  5, argc, argv,     0, 0, (int)(PWMData::pwm_type::n)-1 );
  bool ok = pwmdat.edit_step( j, vb, ve, t, (PWMData::pwm_type)(tp) );
  pwmdat.show_steps();
  return ok ? 0 : 1;
}

CmdInfo CMDINFO_SHOW_STEPS { "show_steps", 'S', cmd_show_steps, " - show PWM steps"  };
CmdInfo CMDINFO_MK_RECT    { "mk_rect",      0, cmd_mk_rect,    " vmin vmax t tp - make 
rectangle steps"  };
CmdInfo CMDINFO_MK_LADDER  { "mk_ladder",    0, cmd_mk_ladder,  " vmin dv t n_up tp - make 
ladder steps"  };
CmdInfo CMDINFO_MK_RAMP    { "mk_ramp",      0, cmd_mk_ramp,    " vmin vmax t1  t2 t3  tp - 
make ramp steps"  };
CmdInfo CMDINFO_EDIT_STEP  { "edit_step",  'E', cmd_edit_step,  " vb ve t tp - edit given step"  };
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Додаток В. Акти впровадження дисертаційної роботи 
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