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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМПУЛЬСІВ В 

ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ 
 

Розроблене програмне забезпечення для дослідження імпульсів в електричному полі. Розглядаються основні 

результати дослідження позитивних та негативних стримерів, які використовуються в обох структурованих і 

неструктурованих мережах. Наводиться ефективність цієї програмного забезпечення, пов'язана зі значним 

поширенням досліджуваного явища і полягає в необхідності розробки рекомендацій щодо вдосконалення роботи в 

даній області. В результаті комп’ютерна програма видає результат, який дозволяє користувачеві отримати 

інформацію про поширення стримера в повітрі і надалі використовувати її для інтерпретації експериментальних 

даних та передбачення поведінки розряду у сильно неоднорідному електричному полі в зарядженому газі. 

Ключові слова: програмне забезпечення, поширення стримера, неоднорідне електричне поле. 

 

Постанова проблеми 

Використання інформаційних технологій в наш 

час є невід'ємною частиною майже усіх сфер діяль-

ності. Вони дуже швидко інтегруються в наукові та 

виробничі галузі, ініціюють розвиток багатьох нап-

рямків суспільного виробництва, інтелектуалізацію 

трудової діяльності. Фізичні експерименти з дос-

лідження імпульсів в електричному полі не є 

винятком і також потребують впровадження та 

застосування комп'ютерних технологій.  

Розроблене програмне забезпечення для реєст-

рації імпульсів в електричному полі є новою в сфе-

рі дослідження позитивних і негативних стримерів 

та буде використовуватися дослідниками для прис-

корення отримання даних та підвищення точності 

розрахунків, а, також, для зменшення похибок. На 

основі цих даних можна порівнювати стримерні 

розряди при підвищеному тиску в повітрі для 

експериментального дослідження спектрального 

складу випромінювання стримерного розряду. 

Оскільки в даний час не існує комп'ютерної 

програми, здатної до розрахунків єдиної замкнутої 

теорії зародження і поширення стримерів, тому для 

порівняння результатів експериментальних дослід-

жень, виконаних при різних умовах, необхідно ви-

робити критерії подібності розрядів. Пошук крите-

ріїв подібності є завданням комп'ютерної програми 

автора для визначення параметрів, які роблять 

основний вплив на динаміку розряду і поширення 

стримера. 

Ефективність цієї комп'ютерної програми 

пов'язана зі значним поширенням досліджуваного 

явища і полягає в необхідності розробки рекомен-

дацій щодо вдосконалення роботи в даній області. 

 

Мета статті 

Головною метою програми є полегшення отри-

мання інформації про поширення стримера в 

неоднорідному електричному полі в зарядженому 

газі, яка буде використовуватися для порівняння 

стримерів при підвищеному тиску в повітрі. 

Основні результати дослідження 

У статті[1] дослідження присвячені чисельному 

моделюванню позитивних (в основному катодних) 

та негативних стримерів в дифузійно-дрейфовому 

наближенні. Вони використовуються в обох струк-

турованих і неструктурованих мережах, щоб 

розв’язати рівняння неперервності та рівняння 

Пуасона. Стример - це нелінійна структура з гост-

рим кінцем. Отже для його коректного опису в чи-

сельному моделюванні були використані експонен-

ціальні уявлення для поточної густини в дифу-

зійно-дрейфовому наближенні - алгоритм 

Scharfetter – Gummel або коректовані потокові 

транспортні схеми. В [2] для різних значень 

прикладеної напруги, різних радіусів кривини 

голки та різних відстаней між електродами 

отримано, що швидкість стримера змінюється в 

діапазоні 107 ... 108 см / с, що добре узгоджувалося 

з експериментом. Проведено вивчення впливу 

радіуса голки на швидкість позитивного стримера. 

Комп'ютерне моделювання негативного (катод-

ного) стримера в азоті в однорідних (з площини на 

площину) і неоднорідних (з голки на площину)  

полях представлене залежностями швидкості 

стримера від часу і має чотири конкретних регіону: 

• Різке падіння на початку руху; 

• Поширення з константної швидкістю; 

• Область першого (повільного) прискорення 

при підході його голови до анода; 
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• Область другого (швидкого) прискорення 

при підході його голови до анода. 

Швидкість негативного стримера в неоднорід-

них полях завжди вища, ніж його швидкість в 

однорідних полях з однаковими різницями потен-

ціалів на електродах. Зі зменшенням радіусу голки 

швидкість стримера зростає і це зростання триває, 

поки радіус голки не досягне критичного розміру. 

Після цього стример практично зупиняється. 

Під результатами чисельного моделювання 

представлялася динаміка позитивного стримера в 

повітрі, використовуючи метод кінцевого елемента 

(SUPG, CWDPG).  Проведене комп'ютерня моде-

лювання для однорідного та неоднорідного елект-

ричних полів, показало, що динаміка поширення 

стримера в повітрі зберігає основні характерис-

тичні особливості негативного стримера в азоті. 

Динаміка стримера проходить через розрядний 

проміжок, який змінено, в порівнянні з однорідним 

полем. Ці зміни відбуваються внаслідок збільшено-

го вакуумного (рівняння Лапласа) електричного 

поля на голці і появи радіального електричного 

поля. Збільшене Лапласівське електричне поле на 

вершині - причина руху стримера, як мінімум на 

початковій стадії, у більш високих полях порівняно 

до геометрії двох паралельних площин, які в свою 

чергу призводять до збільшення його швидкості та 

зменшення часу формування стримера. Радіальне 

електричне поле збільшує поперечний розмір 

стримера в порівнянні з геометрією двох 

паралельних площин. Зважаючи на це комп'ютерна 

програма, що розробляється, повинна враховувати 

всі вищезгадані особливості фізичного процесу. 

Сама програма розроблена за допомогою мови 

програмування C# [3, 4], яка є передовою техноло-

гією розробки десктопних додатків та відповідає 

усім вимогам фахівців у сфері розробки програм-

ного забезпечення. Результати роботи програми 

наведені в двомірних графіках за допомогою 

спеціальної технології Microsoft Chart Controls [5]. 

Висновок 

Розроблене програмне забезпечення не вимагає 

якихось додаткових знань в області комп'ютерних 

технологій. Результат, який враховує усі 

особливості фізичних процесів, дозволяє 

користувачеві отримати інформацію про 

поширення стримера в повітрі у вигляді графіків і 

надалі використовувати її для інтерпретації 

експериментальних даних та передбачення 

поведінки розряду у сильно неоднорідному 

електричному полі в зарядженому газі.  
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Васильева Л.В., Клюев Е.И. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

Разработано программное обеспечение для исследования импульсов в электрическом поле. Рассматриваются 

основные результаты исследования позитивных и негативных стримеров, которые используются в обеих 

структурированных и неструктурированных сетях. Приводится эффективность данного программного 

обеспечения, связанная со значительным распространением исследуемого явления и заключающаяся в разработке 

рекомендаций по усовершенствованию робот в данной области. В результате компьютерная программа выдает 

результат, который может позволить пользователю получить информацию про распространение стримера в 

воздухе и в дальнейшем использовать ее для интерпретации экспериментальных данных и предвидения поведения 

разряда в резко неоднородном электрическом поле в заряженном газе. 

Ключевые слова: программное обеспечение, распространение стримера, неоднородное электрическое поле. 

 

Vasil’eva L.V., Klyuyev E.I. 

SOFTWARE OF RESEARCH OF PULSES IN ELECTRIC FIELD 

The software for studying pulses in an electric field has been developed. The main results of the study of positive and negative 

streamers, which are used in both structured and unstructured networks, are considered. The effectiveness of this software is 

associated with the significant spread of the phenomenon under investigation and consists in developing recommendations for 

improving the works in this field. As a result, the computer program produces a result that can allow the user to obtain 

information about the distribution of the streamer in the air and then use it to interpret the experimental data and to anticipate 

the behavior of the discharge in a sharply inhomogeneous electric field in a charged gas. 

Keywords: software, propagation of streamer, heterogeneous electric field. 
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