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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

В основу більшості силових систем стабілізації та регулювання змінної 

напруги покладено симбіоз ключів та реактивних елементів. Такими 

перетворювачами виконується останній рівень адаптації електроенергії 

промислових мереж до потреб кінцевого споживача. Якщо потреба в 

регулюванні виникає лише епізодично, то використовують силові 

трансформаторно-ключові вузли (ТКВ). Через дискретно-разовий режим роботи 

вузлів проблеми з комутаціями в них недооцінювалася, або ігнорувалася. Ріст 

потужності споживання разом із потребами інтенсифікації функціонування 

викликає потребу поліпшенні якості комутацій, спрямованій перш за все, на 

підвищення працездатності самого силового ТКВ та його ефективності. 

Такого роду прикладом є установки механізованого дугового зварювання в 

середовищі інертних або активних  газів, в яких часто відверто нехтують 

наявністю суттєвих комутаційних сплесків струму первинної обмотки силового 

трансформатора. Але це практика не тільки відносно малопотужних (до 10 кВА 

на фазу) пристроїв, а і досить енергоємних. Наприклад, технологічні комутації 

пічних трансформаторів (близько 10 000 кВА) при виробництві феросплавів 

супроводжуються 5 ... 7 кратними сплесками струмів обмоток, що є руйнівним 

як для трансформаторів, так і вимикачів. Внаслідок цього скорочується у 2 ... 2,5  

рази термін експлуатації трансформаторів, погіршується стан комутаційної 

апаратури, що в підсумку викликає значні економічні збитки. 

Лише відносно недавно, застосовуючи чисельні  методи обчислень, стало 

можливим описати із прийнятною точністю перехідні, нестаціонарні та аварійні 

режими  у трансформаторах і поставити задачу виконання їх якісної комутації.  

Системна робота науковців в даних напрямах перетворювальної техніки 

вже давно закладена і продовжує виконуються. В Україні це стосується 

Національних  університетів Києва (“КПІ ім. І. Сікорського”), Дніпра, Одеси, 

Харкова та інших. Відповідний вклад вносять академічні Інститути, в число яких 

входить Інститут електродинаміки НАН України. Географічно, в межах Європи, 

відслідковується неослабний інтерес до даної тематики, від норвезького 

Тронхейма і до італійського Мілану та Португалії. Це ж стосується технічних 

університетів Новосибірська, Нижнього Новгороду,  Челябінська, Томська 

(Російська Федерація), університету Тайваню (факультет електротехніки та 

автоматики).  Судячи із публікацій, роботи часто виконуються в спеціалізованих 

науково-дослідних центрах при підтримці і участі відповідних державних 

департаментів чи фірм (континентальний Китай і Індія), такого роду тенденція  

спостерігається також і в США. Ця проблематика найшла відображення в працях 

Алтуніна Б. Ю., Гельмана М. В., Зинов’єва Г. С., Лохова, В. Я., Туманова  І. М. і 

багатьох інших.  Якщо перейти до  моделювання трансформаторів і систем, то 

це: Зірка С. Є., Chiesa N., Лур’є М. С., Perelmuter V. M. та інші.  
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. При розробленні систем 

керування комутаціями ТКВ перетворювачів змінного струму, як правило 

неможливо забезпечити працездатність вузлів, нехтуючи при цьому 
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специфічними інерційними властивостями ключів із природною комутацією 

(тиристорів), пов’язаними із характерною для них особливістю неповною 

керованістю. Але, завдяки опрацьованості даної проблематики та методів 

аналізу, для яких достатньо спрямування лише на електричний характер 

процесів, то різного роду узагальнення в цій області можуть мати лише локальне 

значення, висвітлюючи при цьому лише окремі аспекти комутацій, обумовлені 

характером функціонування ключів. При цьому інерційність властивостей 

процесів у трансформаторі проявляється в значно більшій степені, чим для 

ключів. Вона пов’язана із магнітною системою силового трансформатора та 

приводить до згаданих значних комутаційних сплесків струму із наявністю в них 

постійної аперіодичної складової. Складність досліджень полягає в тому, що 

основа характеру процесів має дуальну (електромагнітну) складову і не є 

очевидною. Спонукальною мотивацією даної роботи є бажання аргументовано, 

за рахунок напрацювань в області чисельних методів математичного об’єктно-

орієнтованого моделювання трансформаторів для потреб електроенергетики, 

ефективно їх застосувати для систем силової електроніки, сформулювати 

загальні принципи та правила виконання комутацій для ТКВ, як єдиної 

функціонально цілісної структури ключ-трансформатор. Можна стверджувати, 

що вирішення даної проблеми, в першу чергу через запобігання появи 

комутаційних сплесків струмів та їх аперіодичних складових в струмі 

споживання дозволяє в більшості випадків повністю використати 

електроенергетичні ресурси трансформаторів та комутаційних елементів, 

уникнути впливу різного роду екстремальних процесів, поліпшити динаміку 

системи регулювання, отримати відповідну економію електроенергії. 

Викладене показує важливість вирішення науково-прикладної проблеми 

розвитку теорії комутаційних процесів у силових трансформаторно-ключових 

виконавчих вузлах перетворювачів змінної напруги шляхом розроблення, 

поглиблення та обґрунтування нових принципів та методів організації керування 

комутаціями в таких вузлах за умов багатоваріантності їх структур, нелінійності 

характеристик та змінності параметрів. Цим надаються ґрунтовні передумови до 

запобігання екстремальних комутаційних струмів в трансформаторно-ключових 

вузлах, що є основним аспектом актуальності роботи в цьому напрямі. 
 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дане 

дослідження в деякій мірі узагальнює багаторічний досвід автора по 

практичному застосуванню, розробленню, теоретичному обґрунтуванню 

реалізації ТКВ,  систем керування ними і зокрема принципів організації  

комутації ТКВ, який він набув при роботі в Інституті електродинаміки НАН 

України. Дослідження виконувалися в рамках державних тем науково-дослідних 

робіт відповідно постанов Бюро ОФТПЕ НАН України: “Дослідити та розробити 

системи регулювання змінної напруги, що забезпечують гарантований рівень 

електромагнітної сумісності споживача із мережею живлення” (шифр “Система-

П”) № ДР UA01008508P (1992 ... 1994 р.); “Комплексний аналіз та оптимізація 

складу і структури локальних систем електроживлення відповідальних 
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споживачів по заданих критеріях” (шифр “Рестал”) № ДР 0195U015220 

(1995 … 1999 р.); “Розробка та оптимізація високоефективних систем 

регулювання напруги за допомогою імітаційного та об’єктно-орієнтованого 

візуального моделювання із використанням нових засобів  і ідеологій 

управління” (шифр “Рестал-2”), № ДР 0100854308P (2000 … 2004 р.); 

“Дослідження та оптимізація процесів у перетворювачах напруги змінного 

струму, орієнтованих на використання в електротехнологічному та 

електромеханічному обладнанні” (шифр “Ренап”) № ДР 0105U002318 (2005 ... 

2009 р.).  Автор в даних темах розробляв питання комп’ютерного моделювання 

систем, аналізу процесів, організації керування комутаціями в ТКВ. Також 

робота пов’язана із господарськими угодами на розробку та створення  систем 

керування, зокрема: “Розробка мікроконтролерних систем управління 

установками ручного та напівавтоматичного зварювання із безконтактним 

включенням джерела дуги” № 1901 від 01.10.2005 р.; “Розробка 

мікроконтролерної системи управління трифазним дуговим випрямлячем для 

ручного та напівавтоматичного зварювання” № 929 від 01.01.2009 р. із науково-

виробничим підприємством (НВП) “Плазма”, ( м. Ростов-на-Дону, РФ ); 

“Розробка мікроконтролерної системи управління трифазним випрямлячем для 

аргонно-дугового зварювання” № 933-11 від 01.05.2011 р. із виробничо-

комерційним підприємством “Плазер” ( м. Ростов-на-Дону, РФ ) (автор – 

відповідальний виконавець цих договорів).  
 

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є розвиток теорії 

комутаційних процесів у силових трансформаторно-ключових виконавчих 

вузлах перетворювачів змінного струму та створення на цій основі науково-

методологічних підходів, правил та алгоритмів здійснення ефективних 

комутацій, розроблення систем керування ними, що спрямовані на запобігання 

екстремальних комутаційних струмів, пов’язаних, насамперед, із насиченням 

магнітопроводів трансформаторів вузлів та специфікою функціонування їх 

ключових компонентів. 
 

Для досягнення даної мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

1. Провести аналіз типових структур трансформаторно-ключових 

виконавчих вузлів та виявити умови й особливості виникнення в них 

екстремальних струмів, пов’язаних із ключовими режимами роботи вузлів та 

характером їх функціонування. 

2. Розробити методологічні аспекти дослідження комутаційних процесів у 

силових трансформаторно-ключових виконавчих вузлах шляхом адаптації 

інструментарію об’єктно-орієнтованого імітаційного моделювання. 

3.  Обґрунтувати умови здійснення комутації тиристорних ключів силових 

виконавчих вузлів перетворювачів змінного струму, спрямовані на запобігання 

екстремальних струмів короткого замикання без додаткових 

струмообмежувальних заходів. 

4. Виявити причини виникнення аперіодичних сплесків струму в 

комутаційних і вхідних колах силових трансформаторно-ключових вузлів та 
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встановити їх зв’язок із інерційністю електромагнітних процесів у 

трансформаторах вузлів.  

5. Розвинути та вдосконалити теорію комутації трифазних, 

вольтододаткових та однофазних трансформаторів. Виявити взаємозв’язок 

конфігурацій з’єднання обмоток трифазних трансформаторів та 

електромагнітними процесів в них. Розробити структурно-функціональні схеми 

організації систем керування комутаціями та імітаційні  моделі їх аналізу.   

6. Розробити системи керування комутаціями трансформаторно-ключових 

вузлів, в яких враховуються властивості компонентів вузлів, чим надаються 

можливості запобігання появи екстремальних струмів при перехідних процесах 

та розширення функціональних спроможностей силових вузлів. 
 

Об’єкт дослідження –  силові трансформаторно-ключові виконавчі вузли 

та їх навантаження, виконані  на основі тиристорних ключів із природною 

комутацією та трансформаторів, що працюють на частотах струму промислових 

мереж.  

Предмет дослідження –   електромагнітні комутаційні процеси в силових 

трансформаторно-ключових вузлах. 

Методи дослідження. Вирішення поставлених задач ґрунтується на 

положеннях та методах теоретичної електротехніки, теорій електричних машин 

та автоматичного регулювання, методах аналогій, моделювання, порівняльного 

аналізу. Дослідження перехідних процесів, при використанні елементів із 

нелінійними властивостями, виконувалося чисельно, із використанням 

цифрових методів імітаційного об’єктно-орієнтованого комп’ютерного 

моделювання. Як на початкових, так і кінцевих етапах вирішення поставлених 

задач застосовувалися  фізичне моделювання та натурні експериментальні 

дослідження, в тому числі шляхом експлуатації дослідно-промислових та 

серійних партій розроблених пристроїв.   
 

Наукова новизна отриманих результатів:  
1. Дістали подальший розвиток науково-методологічні аспекти 

дослідження та аналізу комутаційних процесів в трансформаторно-ключових 

вузлах шляхом модифікації методів визначення параметрів схем заміщення 

трансформаторів та характеристик намагнічування їх магнітопроводів, чим 

досягається підвищена достовірність результатів моделювання. 

2. Визначено та обґрунтовано  новий принцип керування тиристорними 

ключами із природною комутацією, який полягає в необхідності дотримання в 

комутаційному інтервалі відповідних полярностей струмів та напруг, не 

залежить  від конфігурації силового вузла та дозволяє уникнути екстремальних 

комутаційних струмів короткого замикання. Доведено, що при навантаженні 

загального характеру комутація має змінювати стан трансформаторно-

ключового вузла лише в напрямку підвищення його вихідної напруги. 

3. Вперше в умовах дискретної зміни режиму  роботи трансформаторно-

ключового вузла запропоновано та науково обґрунтовано узагальнений принцип 

інерціальної комутації трансформатора, який використовує властивість 
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електромагнітної інерційності його магнітних потоків та запобігає появі його 

обмотках  екстремальних струмів, пов’язаних із насиченням магнітопроводу в 

перехідних режимах. 

4. Науково обґрунтовано застосування узагальненого принципу 

інерціальної комутації при вмиканні однофазних трансформаторів, за яким 

враховується варіативність постійної часу експоненціального спаду магнітного 

потоку в комутаційному інтервалі. Запропоновано методологічні підходи його 

реалізації, за якими гарантується відсутність сплесків струмів намагнічування 

при різних величинах та характерах навантаження. 

5. Вперше розроблено новий метод комутації вольтододаткових 

трансформаторів, який ґрунтується на запропонованому принципі та враховує  

примусове перемагнічування осердя струмом навантаження і спрямований на 

алгоритмічне усунення перехідних процесів, пов’язаних із ефектом насичення 

магнітопроводу цих трансформаторів. 

6. Розроблено нові організаційні підходи до комутації трифазних 

трансформаторів, що враховують розгалуженість магнітних потоків в стрижнях 

осердя при різних схемах з’єднання обмоток, які дозволяють суттєво зменшити 

екстремальність струмів, пов’язаних із насиченням магнітопроводів у 

перехідних режимах. 

7. Розроблено метод вдосконалення структури систем керування 

комутаціями та підвищення їх якісної функціональності, який полягає у 

застосуванні принципу конформних перетворень до структурної конфігурації 

систем, що дозволяє уникнути використання ланок установки нульових 

початкових умов та впливу дрейфу параметрів компонентів систем. 
 

Практичне значення отриманих результатів: 

1. Запропоновано способи та алгоритми комутації  трансформаторно-

ключових вузлів, які дозволяють зменшити, або запобігти виникненню 

аномальних сплесків струмів як у їх вхідних ланцюгах, так і в комутаційних 

короткозамкнених контурах, внаслідок неповної керованості тиристорних 

ключів та по причині нелінійності кривої намагнічування осердя 

трансформатора і насичення його магнітної системи. Це надає можливості 

обґрунтованого вибору ключових елементів силових вузлів із меншими 

значеннями номінальних струмів. 

2. За рахунок зменшення значень комутаційних струмів до рівня 

стаціонарних досягнуто зниження енергоспоживання, підвищення загальної 

електромагнітної сумісності перетворювачів в системі енергозабезпечення та 

відсутність аперіодичних складових струму споживання. Для перетворювачів 

напруги на основі трансформаторно-ключових вузлів використання 

запропонованих алгоритмів комутації дозволило розробити силові 

трансформаторні компоненти із заданими масогабаритними показниками та 

підвищеною надійністю завдяки відсутності ударних електромеханічних 

напружень в обмотках та полегшеного їх теплового режиму. 
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3. Завдяки застосуванню запропонованих принципів, методів та алгоритмів 

комутації синтезовано структурні та принципові схеми систем керування 

комутацією однофазних, трифазних і вольтододаткових трансформаторів для 

різного типу конфігурацій трансформаторно-ключових структур, визначено 

напрямки вдосконалення таких систем.  

4. Шляхом порівняльного аналізу структурно-функціональних схем 

силових вузлів та комутаційних процесів в них показано, які схеми з’єднання 

обмоток трифазних трансформаторів є з точки зору зменшення негативних 

впливів комутацій найбільш прийнятними для застосування.  

5. Практична цінність  роботи та ефективність запропонованих в ній 

принципів, методів, правил, алгоритмів та структурних і принципових схем, 

пов’язаних із організацією керування комутацією в трансформаторно-ключових 

вузлах підтверджено як результатами експериментів на дослідних зразках, так і 

достатньо широким впровадженням та застосуванням у промисловості. Зокрема 

комутатори однофазних трансформаторів  входять до складу розроблених блоків 

систем керування установками напівавтоматичного зварювання ПДГ125, … 

ПДГ505 та інших подібних моделей (виробник – науково-виробниче 

підприємство “Плазма”, м. Ростов-на-Дону), сумарна їх кількість для різних 

модифікацій виробів складає близько 10 тис. шт. Подібним призначенням та 

застосуванням дещо меншого масштабу характеризуються і системи комутації 

трифазних трансформаторів, які є основою дугових випрямлячів промислового 

використання. Стабілізатори змінної напруги мають складнішу структуру 

трансформаторно-ключових виконавчих вузлів, що відповідно збільшує вимоги 

до систем керування комутаціями.  Характерними прикладами є реалізовані 

системи керування стабілізаторів змінної напруги загального призначення ССП-

600, ССП-2500 виробництва ВАТ “Маяк” (м. Вінниця, виготовлено сумарно 

більше 12 тис. шт.)  та СПН-3,3 заводу “Неон” (м. Запоріжжя) із номінальними 

потужностями відповідно 600, 2500 і 3300 ВА.  
 

Особистий внесок здобувача. Авторові належать основні ідеї, принципи, 

методи, правила та порядок виконання комутацій у ТКВ, що виносяться на 

захист, та їх реальна схемотехнічна реалізація. У наукових працях, 

опублікованих спільно, і що безпосередньо стосуються теми даної роботи, 

авторству підлягають висвітлення питань аналізу електромагнітних процесів, 

принципів комутації та методології дослідження за допомогою технологій 

комп’ютерного моделювання та обчислення, зокрема особисто здобувачеві 

належить: в [4, 5, 20, 22, 27] – розроблення принципів комутації у 

трансформаторно-ключових вузлах та аналіз перехідних процесів; в [6, 7] – огляд 

літератури по засобах САПР, моделюванню та аналізу процесів при розробленні 

перетворювачів; в [8] – цифрові системи імовірнісної обробки відхилень напруги 

в мережах промислової частоти; в [2] – методологія застосування програмного 

пакета MATLAB та моделі систем комутації; в [9, 10] – дослідження процесів та 

формулювання принципу комутації ключів; в [11 … 15] – оцінка та розрахунки 

струмових навантажень трансформаторних компонентів дискретних 
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стабілізаторів напруги; в [16, 29, 30] – розроблення алгоритмів регулювання 

напруги; в [18, 20] – дослідження процесів регулювання в 

електротехнологічному обладнанні; в [1] –розділ 3 монографії, в якому 

висвітлюються питання дослідження електромагнітних процесів; в [28] – 

дослідження комутаційних процесів у трансформаторі з метою початкового та 

повторного запалювань зварювальної дуги. 
 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи, а також питання безпосередньо пов’язані із нею, 

доповідалися та обговорювалися на Міжнародних науково-практичних та 

науково-технічних конференціях, в тому числі: “Енергозбереження  в Україні: 

законодавство, теорія, практика” (м. Київ, 2004, 2006 рр.), “Проблеми сучасної 

електротехніки” (м. Київ, 2006, 2008 рр., м. Вінниця, 2012 р ), а також на 

семінарах Наукової ради НАН України “Наукові основи електроенергетики”. 

Публікації. Загальна кількість публікацій за даною тематикою складає 

більше 80 наукових праць. Із них 25 – це авторські свідоцтва на винаходи та 

патенти. Основний зміст дисертації відображено в 30 роботах, із яких 24 статті 

опубліковані в фахових наукових виданнях, із них 5 – відображено в 

наукометричній  базі даних Scopus. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із переліку умовних 

скорочень, вступу, 6 розділів, висновків, списку використаної літератури із 191 

найменувань та додатку. Загальний обсяг дисертації становить 348 сторінок, у 

тому числі 294 сторінки основного тексту, всього міститься 164 рисунки та 16 

таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано доцільність та актуальність роботи, відзначено 

зв'язок роботи з науковими програмами та планами, розглянуто стан наукової 

проблеми, сформульовано мету і задачі дослідження, викладено наукову 

новизну, практичне значення результатів роботи, зазначено особистий внесок 

здобувача в друкованих працях, приведено відомості про апробацію отриманих 

результатів і публікації. 
 

У першому розділі проведено аналіз впливу відхилення величини напруги 

живлення змінного струму від номінального значення на роботу споживачів 

електроенергії та показано негативні наслідки, що виникають при цьому. Також 

відмічена очевидна необхідність, із технологічних чи інших причин, більш 

суттєвого узгодження параметрів мережі живлення з потребами навантаження, 

шляхом регулювання інтенсивності передачі електроенергії, через варіації 

струму споживання та напруги на навантаженні, інших функціональних 

перетворень. 

Відзначено, що силові виконавчі вузли регуляторів струму та напруги по 

своїй суті є пропорціональними ланками і, в той же час, характеризуються 

змінністю значень коефіцієнтів передачі (параметрів) по керуванню та каналу 

передачі енергії.  
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Розглянуто технічні засоби регулювання та стабілізації величини напруги, 

при чому наголос зроблено на силові трансформаторно-ключові вузли (ТКВ), 

робота яких базується на нечисленних аперіодичних (дискретно-разових) змінах 

стану силової структури шляхом переходів її до своєї наступної чергової  

стаціонарної конфігурації. Такі вузли мають в своєму складі електромагнітні 

компоненти – трансформатори, автотрансформатори, що працюють на частоті 

струму мережі живлення та напівпровідникові ключі (тиристори або тріаки), для 

яких частота їх комутації є суттєво менша, або в крайньому випадку однакова.  

Спрощена діаграма роботи ТКВ в 

якому сформовано 4 значення (J=4) 

відповідних коефіцієнтів трансформації 

( kTj), показана на рис.1. Фактична 

робоча область ТКВ в площині осей 

відповідних вхідній U1 і вихідній U2 

його напруг обмежена площею 

п’ятистороннього багатокутника із 

вершинами: a, b, c, d, e (рис. 1).   

 Коли кількість необхідних  

коефіцієнтів трансформації ТКВ необхідно 

збільшувати, то застосовується секціонування обмоток трансформаторів (Т) та 

реалізується задача функціональності вузла при меншій, по можливості,  

кількості використаних ключів (К), як показано на рис.2 а, б. 

 

        
  а                                    б 

Рис. 2 
 

При розрахунку таких ТКВ виходять із того, що відношення значення 

кожного попереднього коефіцієнта kTj  до наступного kT(j+1)  є величина постійна 

і рівна: γ = U2.max /U2.min , а  похибка регулювання ∆U2(%)= 100.(γ– 1)/(γ+1). Якщо 

відомо значення ∆U2, то необхідну кількість (J) коефіцієнтів kT для забезпечення 

функціональності ТКВ дає вираз  G = γ J = U1.max /U1.min , при відношенні першого 

(найбільшого) коефіцієнту kT до останнього (найменшого)  kT1/kTJ = G / γ. 

Для реалізації у ТКВ алгоритмів стабілізації напруги співвідношення між 

коефіцієнтами kT визначаються такими виразами:  

kT2 = kT1/γ ,    kT3= kT1/γ2,    kT4 = kT1/ γ 3,  ...  kTj = kT1/ γ (j-1). 
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Максимальним спрощенням конфігурації схем ТКВ загального виду є 

використання лише одного ключа (К) та трансформатора (Т) без будь яких 

додаткових відводів (рис.3, а, б), тобто коли J=1, а kT1.= w2/ w1 є відношенням 

кількісті витків відповідних обмоток трансформатора. Із рис. 3 видно, що 

схемотехнічна реалізація ТКВ із точки зору організації в них комутації умовно 

ділиться на два принципово відмінні класи. 

  До першого належать структури з 

ключами, введеними в коло струму 

навантаження (рис.3, б), а до другого – 

відносяться ТКВ, ключі яких перенесені 

в коло первинної обмотки 

трансформатора (рис.3,  а). Для останніх, 

коли U2 /U1суттєво менше 1, характерні 

значно менші струми ключа та теплові втрати на них, але наявна суттєва 

проблема одностороннього намагнічування трансформатора при його комутації. 

Замикання ключа К (рис. 3, а)  при довільному фазовому куті (Ψ) призводить до 

появи магнітного потоку Ф, спрощений вираз якого має вигляд:    

              Ф = Фm cos(t + Ψ)+ Фm cosΨ .е – (R1/ L0)t ± Фз .е – (R1/ L0)t.      Він має усталену 

  Фу = Фmcos(t + Ψ) та перехідну Фп = Фm cosΨ .е – (R1/ L0)t ± Фз .е – (R1/ L0)t складові, де 

величини R1, L0 є параметрами імпедансу контуру намагнічування 

трансформатора Т, а Фз  характеризує залишковий магнітний потік його осердя 

на момент комутації.  

На рис. 4 показано вхідний струм такого ТКВ при чотирьох короткочасних 

подачах напруги на обмотку W1 тиристорним ключем в моменти часу t1, t3, t5, t7 

при одному і тому ж фазовому куті Ψ = π/2 і подальшого його природного 

закриття (t2, t4, t6, t8) при попередньому вимкненні його струму керування. 

  Причиною екстре-

мальності і неповторю-

вальності процесу є 

другий доданок 

± Фз .е – (R1/L0)t перехідної 

складової потоку Фп , 

значення якого з часом 

зменшується в експо-

ненціальній залежнос-

ті. Як наслідок, в кожному наступному інтервалі провідності ключа К (t3 ... t4, t5 ... 

t6, t7 ... t8) струм I1 суттєво є відміннім від бажаного, притаманному інтервалу часу 

(t1 ... t2) відповідному першому замиканню ключа.  

 Виходячи з цього, постає задача організації прийнятної комутації, яку 

можна сформулювати у двох варіантах: або найти і реалізувати методи 

активізації розмагнічування осердя з метою як найскорішої підготовки 

трансформатора до наступного вмикання у фіксований момент часу, або не 

Рис. 4 
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зважати на зміну Фз, сприйнявши даний факт як даність,  знайти такий момент 

наступного ввімкнення, при якому б не виникало небажаних сплесків струму I1.  

Складність осмислення реалізації останнього варіанту організації 

комутації полягає в тому, що фазовий кут Ψ, при якому вона повинна бути 

здійснена, залежить від цілого ряду факторів, зокрема: величин U1 та I1, величини 

та характеру навантаження, матеріалу магнітопроводу, що опосередковано 

виражається через I0 і т. д. 

 Такого ж роду проблема стосується і ТКВ із ключами у колі струму 

навантаження (рис.3, б), проте в значно меншій мірі, про що свідчать синфазні 

діаграми I1, I2 цього вузла наведені на рис.5. 
 

       
а               б 

Рис. 5 
 

Таким чином, магнітна система трансформатора є визначальним суб’єктом 

впливу на комутаційні процеси, при цьому їх причини і наслідки, на відміну від 

функціонування ключів ТКВ, не завжди очевидні і зрозумілі з першого погляду. 

Зазначимо, що по мірі необхідності та першочерговості правильного врахування 

стану магнітної системи ТКВ розділяються на три типи, у яких: 

1. Відсутня комутація струму намагнічування регулюючого трансформатора, 

коли первинна обмотка підключена безпосередньо до мережі живлення. 

2. Під час комутації здійснюється часткова зміна струму намагнічування, 

шляхом перемикання відповідних відводів первинної обмотки. 

3. Виконується комутація, переривання, реверсування всього струму 

намагнічування. 

Із врахуванням сучасного стану аналізу комутаційних процесів в ТКВ, який 

характеризується недостатнім висвітленням багатьох питань, пов’язаних із їх 

протіканням, виникненням та причинами екстремальних проявів під час зміни 

режимів силових вузлів, обґрунтовано необхідність формулювання загальних 

концептуальних принципів, запровадження яких допомогло б цьому запобігти. 
 

Другий розділ висвітлює питання вибору та застосування відповідного 

апарату дослідження комутаційних процесів у силових трансформаторно-

ключових вузлах, науково-методологічних аспектів основ  аналізу та 

достовірності його результатів. При цьому опрацьовано ряд доступних методів 

дослідження і зроблено висновок, що найбільш доцільно застосовувати чисельні 

методи обчислення, реалізовані в оболонках  імітаційного моделювання. Вони по 

достовірності результатів залишають далеко позаду можливості аналітичних 
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підходів дослідження, а також часто і реальне фізичне моделювання чи 

експеримент, не виключаючи використання згаданих, а якісно їх доповнюючи.  

Відзначено, що коли йдеться не про конкретику реалізації, а про 

розроблення принципів роботи, то раціонально використовувати середовище 

програмного пакету об’єктно-орієнтованого моделювання динамічних систем на 

основі матричних методів MatLab/Simulink. Він характеризується не тільки 

більш відкритою структурою своєї побудови, а і більшими можливостями 

автоматизації обчислень, моделювання, обробки результатів, особливо при 

розробленні концептуальних принципів роботи систем із ТКВ. Якісною його 

перевагою є можливість  аналізу схем із трансформаторами, в яких враховуються 

ефекти насичення магнітопроводу та його гістерезису, наявність доповнень 

спеціалізованого призначення, включаючи і розділ силової електроніки 

SimPowerSystems. 

        Розроблено методологічні підходи до адекватного визначення параметрів 

схем заміщення трансформаторів силових вузлів, які б забезпечували збіжність 

результатів експерименту та моделювання при дослідженні перехідних 

комутаційних процесів. Акцентовано увагу на необхідність критичного 

ставлення до результатів дослідів холостого ходу (ХХ) та короткого замикання 

(КЗ) трансформатора, на основі яких визначаються параметри схем заміщення. 

Показано, що  для врахування ефекту насичення магнітопроводу, шляхом 

апроксимації характеристики намагнічування осердя кусочно-лінійним методом 

у відносних одиницях, достатньо лише по трьох точок  (рис. 6). При цьому, 

перше значення у векторі даних – струм 

первинної обмотки I0 (in), а друге – 

магнітний потік (phin) осердя, або ж 

індукція чи напруга U1  на первинній 

обмотці, що фактично рівноцінно. Це 

випливає із викладеного та рівняння 

балансу електромагнітних процесів 

U1m=2πf.Фm
.w1 , тобто: 

Фbase=U1m
.2



/2πf.  

Проте, поняття потоку дещо 

відрізняється від загальноприйнятого. Під ним розуміється потокозчеплення 

первинної обмотки у вольсекундах, тобто при синусоїдальній формі напруги:  

Фbase = Ф . w1 = U1m ∫ 
sin (2πf . t - π).      

В роботі притримується саме така трактовка цього параметру, що не впливає 

в цілому на фізичний смисл процесів, пов’язаних із характером зміни потоків при 

комутаціях, і викликано необхідністю абстрагування від конкретики 

конструктивної реалізації окремо обраного трансформатора. 

Визначено доцільність використання в ході досліджень більш простих 

компонентів бібліотек (перший крок до прийнятних часу моделювання, 

збіжності результатів обчислень, їх достовірності) та застосування алгоритмів 

моделювання оde23tb, оde15s, або їх близьких, за функціональними ознаками, 

Рис. 6 
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модифікацій.   

Виконана оцінка нелінійності магнітної системи та електромагнітних 

властивостей однотипних трансформаторів із метою подальшого співставлення 

реальних перехідних процесів та результатами їх моделювання. Для прикладу 

взято стандартний ряд ОФТ промислового виготовлення серії ОСМ1-У3, одного 

і того ж спеціалізованого виробника ( Мінський електротехнічний завод 

ім.  В.  І.   Козлова ), потужністю від 0,4 до 2,5 кВА. В таблиці наведено типи 

трансформаторів та відповідні для кожного із них параметри – номінальна 

потужність (S), площа поперечного перерізу стрижня (Scт), кількість витків (w1) 

первинної обмотки, номінальні значення її напруги (U1 nom) та напруга на ній при 

досліді короткого замикання (U1 КЗ). 

       Таблиця 
 

Електричні та конструктивні параметри трансформаторів серії  ОСМ 
 

  ОСМ1-0,4У3 ОСМ1-0,63У3 ОСМ1-1,0У3 ОСМ1-1,6У3 ОСМ1-2,5У3 

S (ВА) 400 630 1000 1600 2500 

Scт (см х см) 5,0х4,0 5,0х4,0 5,0х8,0 4,0х8,0 5,0х8,0 

w1 (витків) 320 300 80 400 278 

U1 nom (B) 220 220 110 220 380 (2 x 190) 

U1 КЗ (B) 10,5 9,0 3,0 6,0 7,4 
 

Після проведення для кожного з них, дослідів холостого ходу та 

відповідного нормування даних було одержано сімейство кривих 

намагнічування, найбільш характерні з яких показано на рис.7. Криві, відповідні 

ОСМ1-0,4У3 і ОСМ1-

2,5У3, на своїх пологих 

ділянках проходять у 

проміжку між графіками 

для ОСМ1-0,63У3 і 

ОСМ1-1,6У3 і тому із 

метою збереження 

наочності на рис.7 не 

наведені. 

Показано наявний 

вплив несинусоїдаль-

ності струму намагнічу-

вання та ефекту 

гістерезису на 

представлені результати 

та допустимість 

побудови цих кривих на основі методів вимірювання параметрів 

трансформаторів класичними методами, використовуючи прилади фіксації 

В(Тл) на рівні чотирикратного перевищення i0  свого номінального амплітудного 
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значення i0nom  може складати, в залежності від способу вимірювання, до 7% від 

реальності.  

Виконано фізичні експерименти та моделювання для ТКВ (рис.3, а), при 

одному і тому ж фазовому куті включення ключа в момент часу t1=0,096с (рис.8) 

для даних  типономіналів трансформаторів. 

При цьому, для моделі трансформатора і у її 

відповідному діалозі Saturation characteristic, 

яким задається параметри кривої 

намагнічування, присутній наступний вектор 

даних: [0.000 , 0.00 ; 0.06 , 0.682 ; 0.07 , 0.727 ; 

0.08 , 0.818 ; 0.10 , 0.909 ; 0.12 , 1.000 ; 0.15 

,1.045 ; 0.20 , 1.091 ; 0.27, 1.118 ; 0.41 , 1.136 ; 

0.82 ,  1.145 ; 2.31 , 1.155]. Тобто крива 

намагнічування описана досить детально, а 

останньому значення вектору відповідає 

нормоване значення потоку Ф*=1,155 і відношення I0/I1nom=2,31. Порівняння 

результатів (для ОСМ1-0,4У3) дозволило додатково впевнитися у досить 

високому не тільки якісному, а і кількісному співпадінні результатів практики 

(рис.9, а) та обчислень (рис.9, б), що показує фактичне співпадіння амплітуд 

сплесків струму намагнічування, де різниця проявляється фактично на рівні 

похибки вимірювання.  

Задання кривої намагнічування у спрощеному виді ( рис.6 ) вектором 

даних [0.00 , 0.00 ; 0.10 , 1.14 ; 2.31 , 1.155] у рази простіше, що само по собі є 

запорукою оперативності аналізу і запобігає виникненню помилок. Разом із тим 

при повторенні того ж самого досліду ( рис.6 ) при спрощених даних параметрів 

(Saturation Characteristic) результати візуально будуть ідентичні наведеним на 

рис. 9. Проте, показано, що кількісний аналіз розходження дає похибку в 

процентах до величини сплеску струму по його діючому значенню, яка складає 

одразу після комутації лише 0,43%, із послідуючим наростанням  при кожному 

наступному сплеску струму, але вона не перевищує 0,76%. Ці ж результати, але 

взяті для миттєвих значень, дещо більші, але не перевищують 1,6% від амплітуди 

сплеску.  

Рис. 8 

 

             a                                                                  b 
                 Рис.9                                           
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Цим обґрунтовано, що при дослідженні екстремальних комутаційних 

процесів у трансформаторах загального призначення біль-менш точна 

апроксимація кривої намагнічування є в значній мірі надлишковою. Особливо це 

стосується розроблення основ та принципів організації комутації, коли таке 

спрощення дає можливість за рахунок різкого злому заданої характеристики 

визначити часову (фазову) локалізацію моменту часу, в який відбувається 

перехід магнітопроводу до стану насичення. В той же час, плавний перехід між 

двома крайніми станами магнітопроводу не дає можливості співставити 

значення тих чи інших електромагнітних величин, що супроводжують 

комутаційний процес, із його станом через візуальну плавність (розмитість) 

процесу, і таким чином, встановити причинно-наслідкові зв’язки при цьому. 

Тобто, використання найпростішого виду апроксимації характеристики 

намагнічування є необхідністю, яка до того ж не призводить при аналізі до 

суттєвих кількісних похибок, але через свою наочність спрощує розуміння 

процесів. 
 

У третьому розділі розглянуто принципи організації комутації суміжно-

комутуємих тиристорних ключів за умов одночасної  зміни стану їх керуючого 

параметру. При активному характері навантаження регулювання ступінчато-

синусоїдальної по формі напруги U2 ТКВ (рис.10) виконується за рахунок 

зміщення моменту включення  ( кута керування) ключа VS2, тобто моменту 

подачі на нього керуючого сигналу Uс із одночасним зняттям його із VS1. При 

цьому напруга Uс2  інверсна по відношенню до Uс1 (рис.11), якщо брати за точку 

відліку початок півперіоду. Тобто ступінчато-синусоїдальність форми напруги 

U2 (рис. 3.2, б) забезпечується тим, що в першій частині півперіоду 

(0  1відкритий верхній ключ VS1, а в другій (1  ) нижній VS2. В даному 

випадку діапазон регулюючої величини в кінцевому рахунку задається 

допустимим діапазоном зміщення кута тобто він повинен бути пропорційним 

або рівним . При цьому регулювальна характеристика ТКВ, як функція  U2 = 

f() при U1 – constant,  відповідно матиме косинусоїдальний  характер. 

 

За умови ідеальної провідності ключів та обмоток для відповідних 

стаціонарних станів такого ТКВ будуть справедливими співвідношення: 

Рис. 10 

 
Рис. 11 
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U2max =U1 (w1 + w2 )/ w1       та         U2mіn =U1. 

Як і більшість ТКВ, цей вузол має властивості дуальності, коли 

навантаження та джерело вхідного струму можуть мінятися місцями. Його 

функціональність в такому разі зміниться, адже результатом регулювання уже 

буде зниження напруги U2, тобто: 
 

U2min =U1 w1 / (w1 + w2 )       та         U2max =U1. 

Показано, що незалежно від конфігурації (прямої, наведеної на рис. 10), чи 

зворотної –  дуальної, для вирішення задачі підвищення напруги, порядок 

комутації ключів залишається одним і тим же, – від розмикання VS2, до 

наступного замикання VS1. Запропоновано відійти від розгляду порядку 

нумерації ключів чи форми графічного зображення ТКВ, а оперувати 

категоріями “підвищення напруги” та “зниження напруги” і таким чином 

однозначно, хоча і неявно задавати порядок комутації ключів, безвідносно до їх 

кількості, числа обмоток трансформатора, конфігурації включення всіх цих 

компонентів ТКВ. 

Виконане моделювання вузла при його роботі на активне навантаження 

(рис.11) засвідчило цілком прийнятні регулювальні та комутаційні його 

властивості, абсолютно ідентичні результатам фізичної реалізації даного методу 

регулювання, що є основною причиною його поширеності. Проте аналіз показав, 

що навіть незначний відхід від цього окремого випадку суттєво змінює і характер 

процесів. Змінивши для моделі навантаження ТКВ (рис.10) його параметри, на: 

Active power P (W): – 500; Inductive reactive Power QL (positive var): – 300; тобто, 

придавши йому індуктивну складову, одержимо на перших трьох ітераціях 

параметру керування ( = /… 3/) аварійний режим зриву комутації 

(рис.12) і лише при четвертому значенні ( = 4/) функціональність ТКВ 

відновиться (рис.13). 

 

 

Після деталізації даних процесів (рис.12, рис.13) та виконання такого ж 

роду аналізу при активно-ємнісному характері навантаження, запропоновано,  

відійшовши від конкретики реалізації ТКВ, принцип організації комутації, який 

             Рис.12                                                         Рис.13 
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сформулюється наступним чином:  комутація із метою підвищення вихідної 

напруги повинна проходити за умови однополярності струму та напруги, а 

комутація, спрямована на пониження вихідної напруги,    в моменти їх 

різнополярності. При цьому, чисто активне навантаження це крайність 

активно-індуктивного характеру, при якому різницю фаз струму та напруги задає 

лише власна індуктивність трансформатора. 

Підкреслено, що в загальному випадку (невизначеному характері 

навантаження), коли не враховувати поточну полярність струмів, при наявності 

інформації тільки про напругу U1, комутація протягом півперіоду можлива 

тільки в одному напрямі  на підвищення напруги і фактично тільки в одній 

точці, – в момент досягнення напругою своєї амплітуди, тобто, при фазовому 

куті –  . Доведена ймовірність виникнення екстремальних струмів КЗ при 

комутаціях, в подібного роду типах ТКВ (рис. 2, рис. 10 і  т. п.), спрямованих на 

зниження їх вихідної напруги через нестаціонарність величини та характеру 

навантаження. Відмічено, що одночасно із зростанням індуктивної складової 

опору навантаження при комутаціях, спрямованих на зниження вихідної напруги 

ТКВ, збільшується і зона недопустимих значень кута керування. І при чисто 

індуктивному навантаженні крайнє значення кута при якому уже не 

виникають аварійні режими, буде дорівнювати / Це значить, що регулювальна 

характеристика, тобто відношення зміни вихідної напруги до приросту кута 

керування, відповідно матиме уже синусоїдальний  характер, на відміну від 

косинусоїдального (притаманного ТКВ із активним навантаженням), але вже із 

вдвоє зменшеними регулювальними можливостями. 

Визначено, що при активно-індуктивному характері навантаження при 

організації керування треба завжди мати відповідний допуск на час комутації та 

відновлення стану непровідності раніше замкненого ключа. На промисловій 

частоті 50 Гц його тривалість складає 50 …150 мкс, це пов’язано із зменшенням 

значення зворотної напруги в комутаційному контурі, завдяки якій виникають 

енергетичні умови примусового закриття необхідного ключа. 

Розроблено питання раціональної організації комутації для ТКВ в умовах 

імпульсних періодичних чи спорадичних змін значення навантаження чи його 

характеру, що є суттєво важливою задачею, оскільки при цьому, із такою ж 

синхронністю, можуть змінюватися умови вимкнення того чи іншого ключа. 

Цим можуть порушуватися умови дотримання правила реалізації задовільної 

природної комутації у відповідних контурах ТКВ при такому довільному і 

неконтрольованому характері навантаженні. Збільшення на половину періоду 

індуктивної складової навантаження свідчить, що умови для зворотної комутації 

(спрямованої на зменшення U2) за рахунок збільшення інтервалу 

різнополярності вхідних струму та напруги поліпшуються, проте рівно та цей 

проміжок часу скорочується інтервал, в якому допустима безаварійна комутація 

в аверсному напрямку (збільшення U2). 

Проаналізовано особливості комутації ключів у ТКВ із вольтододатковими 

трансформаторами і запропоновано, з метою зменшення швидкості наростання 

струмів КЗ в ланках ключів, під’єднаних безпосередньо до мережі живлення, 
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включати належним чином демпферні індуктивності. Такого роду приклад 

наведено на рис.14, де цю роль виконує дросель L1. Для ланок ключів (VS3, VS4), 

комутаційні струми КЗ яких 

протікають через обмотки 

трансформатора, в подібних 

модифікаціях структури ТКВ немає 

необхідності. Принцип організації 

комутації ВДТ, пов'язаний із 

одночасною зміною керуючих 

сигналів ключами із природною 

комутацією, має у своїй реалізації 

суттєві застереження. Вони стосуються не тільки спрямованості комутації, а і її 

впливу на стан магнітопроводу трансформатора та реальних фізичних 

властивостей ключів. 

Тому рекомендовано для реалізації комутаційних процедур, спрямованих 

як на зниження напруги U2, так і на її підвищення, з метою спрощення організації 

керування ТКВ та його структури, застосовувати традиційний варіант комутації 

ключів, для якого характерним є розбіжність в часі між включеними станами 

ключів, що почергово комутуються.  
 

У четвертому розділі проаналізовано характер електромагнітних процесів при 

комутаціях у ТКВ із однофазними трансформаторами та раціональних принципів та 

методів організації керування комутаціями, які б запобігали виникненню 

екстремальних та експоненціальних струмових проявів у зовнішніх та внутрішніх 

колах таких вузлів в процесі переходу силового вузла від одного енергетичного стану 

(до комутаційний режим) до іншого (після комутаційний режим).  

Зокрема, відмічено що в системі контурів із електричними струмами, які 

визначаються поточною стаціонарною конфігурацією ТКВ, існує тенденція до 

збереження незмінними  наявних магнітних потоків, зчеплених із окремими 

контурами системи, тобто в характері процесів наявна електромагнітна 

інерційна складова. При цьому підкреслено, що потокозчеплення ( ) часто 

трактують, як електромагнітний аналог кількості руху – величини, що 

відображає енергетичний стан механічної інерційної системи. Якщо врахувати, що 

 = w.Ф, тобто значення потокозчеплення має постійний і часто незмінній 

коефіцієнт у вигляді числа витків w, то 

можна сказати, що для трансформатора 

потік Ф відіграє такого ж роду роль. 

Інерційність характеру процесів 

найкраще ілюструє варіація величини 

навантаження однофазного 

трансформатора, про що свідчать 

залежності Ф=f(t) (рис.15) при 

відключенні його вхідної напруги. При 

цьому крива 1 відповідає 

Рис. 14 

 

W2

W1

W2

W1

Рис. 15 
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чотирикратному перевантаженню трансформатора (рис.3, а), крива 2 – його 

двократній величині, графік 3  номінальному активному опору навантаження 

Rн.nom, а інші залежності, в порядку своєї послідовності, відповідають значенням 

опору навантаження у (2, 4, 8, 16) Rн.nom, завершуючи режимом ХХ 

трансформатора (крива 8). 

Показано, що для електромагнітних систем магніторушійна сила, або 

струм холостого ходу трансформатора I0 має, в порівнянні із струмом 

навантаження, зворотний вплив. Ілюстрацією цього є сімейство кривих (рис.16), 

що відображають в часі характер поведінки потоку магнітопроводу для тієї ж 

схеми ( рис.3, а ) та аналогічних, як і у попередньому прикладі, параметрах 

компонентів в залежності від процентного відношення струму холостого ходу до 

номінального вхідного струму (IХХ /I1n), тобто при незмінному значенні RH. Криві 

даного сімейства (рис.16) в порядку зростання своїх номерів відносяться 

відповідно до значень IХХ /I1n (%): 0,5; 2,0; 5,0; 10,0; 17,0; 30,0. 

Із розглянутих позицій, тобто досягнення саморозмагнічування осердя до 

прийнятних значень потоку та 

повторної комутації трансфор-

матора при нульових початкових 

умовах по потоку, зроблено 

висновок, що більш енерго-

ефективному трансформатору 

повинна відповідати більш низька 

періодичність його комутації і 

навпаки.  

Беручи до уваги те, що 

комутація трактується як перехід 

від одного енергетичного стану ТКВ до іншого, а  потік відображає поточне 

значення енергетичного стану трансформатора вузла, запропоновано 

використовувати цей параметр при організації комутації обмоток 

трансформаторів силових вузлів. Поставлена задача із визначення методів 

організації комутацій на основі принципу електромагнітної інерції, та 

можливостей практичної реалізації зміни режимів ТКВ.   

Запропоновано, виходячи із принципу електромагнітної інерції та 

підпорядкованості йому комутаційних процесів, організовувати комутацію 

ключів ТКВ таким чином, щоб вона завжди виконувалася при співпадінні 

відповідних потоків, характерних для усталених докомутаційного і 

післякомутаційного станів пристрою. Таким чином, один із потоків є наявним 

на момент комутації (Ф  поточний), а інший (Фу  усталений для 

післякомутаційного періоду), тобто той, що повинен бути в майбутньому після 

закінчення власне всього процесу комутації. 

На рис.17, б…д наведено графіки потоків і струмів первинної обмотки 

трансформатора для двох вибіркових значень часу комутації  t2=0,1484с і 

t2=0,0634с, в яких було досягнуто рівність Ф і Фу. Із рис.17, а, б, г видно, що 

Рис. 16 
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протягом спаду потоку Ф наявний ряд нерівномірно розміщених дискретних 

точок, в яких тільки і можлива задовільна комутація трансформатора, при цьому 

їх кількість складає дві дискрети на період напруги. Якщо при спаді величина 

потоку досягне нульового значення, то рівність Ф і Фу буде припадати на 

моменти амплітуди U1 і буде отримано окремий відомий граничний випадок 

одержання точок комутації при нульових початкових умовах. Очевидна 

відсутність сплесків струму намагнічування на рис.17, б, д в порівнянні із 

наведеними аналогічними кривими процесів на рис. 4, рис. 9, де була відсутня 

реалізація такого роду керування комутацією.  

Запропоновано та виконано в рамках програми моделювання систему 

керування комутацією із автоматичним дискретним вибором моменту 

ввімкнення трансформатора при 

довільній в часі на це команди. 

Варіант такого роду моделі 

системи наведено на рис.18. В своїй 

основі вона має два канали інтегрування 

відповідних напруг: для визначення 

(величин) поточного  магнітного потоку 

(Integrator1) та усталеного потоку для 

післякомутаційного періоду 

(Integrator2), відповідно до 

співвідношення 

Фу=(U1m/ w1 sin (t – )dt, із 

подальшим порівнянням результату їх 

операцій (Relational Operator). Блоки 

Timer1 та Timer2 відповідно задають час 

зняття та наступної повторної подачі 

керування на ключ К1.  

Доведено, що величина та 

характер навантаження трансформа-

тора не впливають суттєво на величину 

магнітного потоку його осердя, тобто  

перехідні процеси, пов'язані із 

насиченням магнітної системи, можна 

розглядати окремо від процесів у 

навантаженні, а одержані результати 

для якогось окремого випадку (режиму 

холостого ходу, активного 

навантаження і т. п.) будуть справедливі 

і при інших варіантах поведінки 

зовнішніх кіл, під’єднаних до вторинної 

обмотки під час комутації. 

Запропоновано, як альтернатива, 

метод оперативної підготовки 

                      д 

                  Рис.17 
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трансформатора до наступного його вмикання шляхом  повторного компенса-

торного ввімкнення напруги на час, достатній для приведення потоку до 

нульового значення.  
 

 

Зазначено, що метод комутації, який базується на принципі порівняння 

потоків має, більш загальне застосування.  

Детально проаналізовано характер процесів у вольтододаткових 

трансформаторах, як у стаціонарних так і комутаційних режимах роботи при 

різному характері навантаження ТКВ. Показано, що ВДТ при усталеному 

режимі роботи і постійності вхідної напруги мають, за рахунок наявності 

складнішого комутуючого вузла (рис.12), як різнополярне, так і різне по величині 

значення потоку осердя (+Ф, 0,  Ф). Окрім того, ВДТ має  не один, а два 

варіанти стану свого магнітопроводу  із нульовим значенням його усталеного 

потоку – при режимі прямої передачі та при обезструмленні ТКВ і наступному 

саморозмагнічуванні осердя його ВДТ. 

При організації комутації із розбіжністю в часі між включеними станами 

ключів, що почергово перемикаються, магнітопровід ВДТ перемагнічується 

струмом iн по його вторинній обмотці при розімкнутій первинній W1. При iн= 

iн.nom напруга uW2 (рис.19  комутація 

чисто індуктивного навантаження ТКВ) 

матиме характерну гострокутну форму 

потоку, що трансформується до W1 і 

матиме суттєво більшу амплітуду в 

порівнянні із стаціонарним режимом 

роботи.  

Визначено та проаналізовано три 

шляхи зменшення даного ефекту: 

збільшення струму ХХ трансформатора 

Iхх, зменшення струму навантаження Iн в інтервалі комутації (на рис. 19 

tк=0,04…0,10c), скорочення самого значення tк до мінімально можливого 

                Рис.18 

 

           Рис.19 

 

u w2 u (B) 
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значення. Ефект від реалізації перших двох шляхів показано на рис.19 

штриховою лінією, а оцінку третього – дає форма першого сплеску в порівнянні 

із наступними. 

Доведено, що ввімкнення кожного наступного ключа при чисто 

індуктивному навантаженні ТКВ із ВДТ повинно провадитись в момент 

досягнення потоком його магнітопроводу нульового значення, або при 

синусоїдальній формі напруги  амплітуди UW2.  

Визначено в яких інтервалах часу ввімкнення UW2 відбувається без 

сплесків струму намагнічування (рис.20) при варіаціях величини активного 

навантаження, для даного прикладу при UW1 = 220В, P = 0 … 13,2 кВт. При 

відліку в градусах від моменту перетину кривою напруги нульового рівня та 

переході ВДТ (UW2 = 44В) до аверсного режиму даний інтервал часу складатиме 

– 55,8° …90°, тобто його тривалість – 3,1мс (рис.20, а). 

При переході ВДТ до 

реверсного режиму роботи та 

варіаціях активного 

навантаження в його повному 

діапазоні, такий момент часу 

також змінюється (рис.20, б), і є 

фактично дзеркальним 

відображенням рис.20, а 

відносно осі Р(кВт),  коли її 

провести  із точки t=0,05с. 

        Таким чином, обґрунтовано рознесення в часі моментів підключення 

обмотки W1 для ВДТ із активним навантаженням в аверсному і реверсному 

режимах його роботи і показано що можлива їх жорстка фіксація при 

навантаженнях, близьких до номінальних. 

Доведено, що для визначення 

алгоритму вибору бажаних моментів 

комутації, при навантаженні загального 

характеру, тобто із нестаціонарними 

параметрами величини навантаження та 

його характеру, необхідно керуватися  

принципом порівняння потоків. Наочно 

це ілюструє рис.21, де на криву Фа (Фb) 

потоку у комутаційного проміжку, 

відповідного розімкнутому стану W1, аж 

до моменту включення необхідних 

ключів (зміни керуючого сигналу UC1) 

накладено синусоїду усталеного 

майбутнього значення потоку Фу ВДТ. 

При цьому, потік Фа відповідає 

номінальному навантаженню ТКВ, а 

       а                                  б                         

                     Рис.20 
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Фбйого значенню, зменшеному на два порядки. На рис.21, а цифрами від 1 до 

12 показано точки співпадіння Фу з  кривими потоків – Фа при номінальному, та 

Фб  при зменшеному навантаженнях, за яких комутація, спрямована на 

аверсний режим ВДТ, буде виконана без будь яких ексцесів, пов’язаних із 

поточним станом магнітопроводу. Аналогічно рис.21, б ілюструє застосування 

даного методу при переході до реверсного режиму ВДТ.  

Розроблено і впроваджено систему реалізації автоматичного вибору 

найближчої точки комутації ТКВ із ВДТ, концепція якої в основному базується 

на моделі, наведеній на рис.18. 
 

У п’ятому розділі розглянуто принципи та методи організації комутації у ТКВ 

із трифазними трансформаторами та найбільш характерні особливості перехідних 

процесів, що виникають при цьому. 

При дослідженні процесів у ТФТ необхідно, як правило, враховувати, що 

при їх ввімкнення при нульовому залишковому магнітному потоці осердя 
(Фз = 0), завжди необхідно очікувати сплесків струмів намагнічування, тому що 

на цей момент  лише одна із фазних напруг може мати амплітудне значення, а 

інші дві – по величині суттєво відмінні, проте це є лише однією із причин появи 

даних ефектів.  

Оскільки при аналізі процесів у ТФТ їх часто розглядають як 

декомпозицію із трьох однакових однофазних трансформаторів, то доцільно 

зробити припущення, що при конфігурації обмоток трансформатора 

“зіркою”(Yn/Yn) із нульовими проводами, комутацію необхідно провадити 

шляхом послідовного почергового вмикання відповідних фаз (“А”, “В”, “С”) в 

моменти, коли напруга в них досягне відповідно значень: U1m(А), U1m(В), U1m(С). 

При частоті струму 50 Гц та нульовому початковому відліку значення фазового 

кута для напруги U1(А) такими найближчими моментами часу будуть: t1 =5mc (/2 

– для фази “А”), t3 =11.66 mc (/2+120 о – для фази “В”), t2 =8,33 mc (/2+60 о – 

для фази “С”) і т. д. із дискретністю їх повторення в один півперіод – 10 mc (). 

Ефективність такого підходу при композиції трифазної системи із ОФТ показує 

рис.22, де наведено форми пофазних струмів i1 первинних обмоток при такому 

способі їх ввімкнення. При дослідженнях збільшена кратність значень t2, t3 при 

їх відліку від  t1 із врахуванням фазового 

кута між амплітудами фазних напруг у 60° 
(3,33 mc)  (наприклад, при кратностях 

відповідно у 5 і 10 t2 = 21,66 mc, t3 = 

38,33 mc), що не впливає на значення та 

форму вхідних фазних струмів, проте дає 

більшу візуальну селективність причинно-

наслідкових обставин процесів.  

Показано неприйнятність (рис.23) 

механічного перенесення цього алгоритму комутації на ТФТ із подібними 

            Рис.22 

 

0 0.01 0.02
-30

0

30 i(A)

i1(A)

i1(B)

i1(C)

t(c)
t t21

t3



  23  

вхідними та вихідними параметрами, такою ж конфігурацією обмоток (Yn/Yn), 

але єдиним магнітозв’язаним осердям. 

Запропоновано здійснити певну 

варіацію моменту ввімкнення наступної 

фази, наприклад у сторону збільшення 

значення t2. В такому разі при t2 = 23,33 mc 

буде досягнуто задовільного результату, 

причому не тільки для фази “В”, що 

можна б було передбачити, а і для фази 

“С”, для якої момент здійснення комутації 

не змінювався. Тобто, ефект усунення сплесків струмів, пов’язаних із 

насиченням магнітопроводу ТФТ, досягається зміщенням моменту включення 

приблизно на 30°, тобто – 1,666 mc (23,33 – 21,66 = 1,67) від часу досягнення 

напругою відповідної фази своєї амплітуди.  

Показано, що це є закономірним, оскільки наступним моментом 

досягнення напругою фази “В” своєї амплітуди буде t=31,5 mc і коли до цього 

значення додати згаданий інтервал зміщення  у 1,66 mc, то одержане число буде 

відповідати наступному моменту часу прийнятної комутації. Таким чином, 

сформульовано принцип організації комутації для окремого випадку ТФТ, 

первинна обмотка якого включена в “зірку” із нульовим проводом. Він полягає 

в тому, що при заданих  прямому порядку послідовності фаз (“А”, “В”, “С”) та 

такому ж порядку ввімкнення відповідних обмоток трансформатора їх 

комутація повинна проходити в момент досягнення напругою відповідної фази 

своєї амплітуди, за виключенням фази “В”, вмикання якої виконується із 

запізненням у 1,66 mc, тобто на кут у 30°. 
Відзначено, що для ТФТ характерна багатоваріантність умов, що 

впливають на організацію їх комутації. Це, в першу чергу, схема з’єднання 

первинної обмотки трансформатора (“трикутником” – ∆ , “зіркою” – Y), із 

нульовим проводом чи без нього, порядок послідовності фаз – прямий, чи 

зворотний, порядок вмикання фазних обмоток до мережі живлення і т. п.  

Показано, як на основі комбінацій таких умов можна сформувати ряд 

можливих варіантів комутації, виконуючи варіації моментів часу ввімкнення 

відповідного ключа (маючи дані лише про напругу мережі живлення і не 

цікавлячись ходом процесів у магнітопроводі), сформувати для кожного із них 

свій алгоритм комутації, який би запобігав виникненню сплесків струмів 

намагнічування. 

Наприклад, для комутації ТФТ із конфігурацією обмоток ∆/Y достатньо 

двох ключів (імітаційна модель схеми наведена на рис. 24).   

Показано, що при з’єднанні первинних обмоток ТФТ трикутником 

комутація першого ключа (під’єднання двох фаз) повинна виконуватися в 

максимумі лінійної напруги, що  подається першою, а вмикання третьої фази –  

при нульовому значенні тієї ж самої напруги.  

            Рис.23 
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Обґрунтовано, що ці та інші подібним чином одержані алгоритми 

здійснення комутації є окремими випадками, характерними для синусоїдальної 

форми напруги, і  тому, щоб сформулювати більш загальні підходи, необхідний 

взаємозв’язок не тільки між вхідними струмами і фазовими кутами включення 

відповідних ключів, а і з причиною, що викликає відхилення цих струмів від 

усталених (розрахункових) значень, тобто циркуляції потоку в магнітопроводі. 
 

 

Потоку в стрижні “В” Ф(В) (рис. 24) трансформатора відповідає лінійна 

напруга U1(ВС), а Ф(С) – U1(СА), тобто перша буква індексу потоку відповідає 

першій букві індексу лінійної напруги, то після вмикання ключа К1 магнітні 

потоки Ф(В) та Ф(С) будуть рівні між собою і складати ½ від Ф(А), (рис. 25) проте 

протилежної спрямованості, що і показано на   рис. 26 для інтервалу часу t1 ... t2. 
 
   

 

Якщо ж в полі графіка рис.26 продовжити криву Ф(В), або Ф(С), за межі 

часового інтервалу t1... t2, що показано пунктирною лінією, то одержимо ряд 

точок, позначених цифрами 1, 2, 3, 4, в яких перетинаються всі три криві, що 

відповідають дискретним моментам часу, в яких можливе вмикання ключа К2 

при абсолютній відсутності анормальних режимів вхідних струмів, причому, 

перша із відображених точок (1) відповідає вищенаведеному алгоритму 

організації комутації ТФТ. 

Таким чином, доведено що принцип організації комутації  ТФТ, як і для 

однофазного трансформатора, повинен базуватися на порівнянні миттєвих 

величин двох потоків: поточного, наявного у стрижні трансформаторі на 

момент комутації, і усталеного, що буде  наявним у ньому у післякомутаційному 

періоді. Інші окремі алгоритми реалізації принципу комутації ТФТ випливають 

із сформульованого – загального –  і прийнятні при згаданих спрощених умовах 

    Рис.25 
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експлуатації.  

Констатовано відповідність поведінки потоків ТФТ принципу 

електромагнітної інерції та  подібність із сімействами  кривих  рис.15, 16, що 

відображають аналогічні процеси в ОФТ. Тому найбільш очевидним по простоті 

реалізації і ефективним методом швидкого приведення магнітопроводу ТФТ  до 

нульових  початкових умов – є вимкнення напруги прикладеної до первинної 

обмотки трансформатора в режимі його ХХ. 

Доведено, що при конфігурації як первинних, так і вторинних обмоток 

трансформатора “зіркою” із нульовим проводом (Yn) магнітні процеси у 

кожному окремому стрижні мають незалежний, тобто інваріантний характер, і 

визначаються лише напругою відповідної обмотки. Тому алгоритм зведення 

потоку до нуля шляхом додаткового короткочасного ввімкнення тиристорного 

комутатора ОФТ повністю транслюється на дану трифазну систему. 

Визначено, що принцип інваріантності витримується лише для схем 

включення із нульовим проводом, причому одночасно як на первинній, так і на 

вторинній сторонах трансформатора і не дотримується при інших системах 

з’єднання обмоток ТФТ. 

Запропоновано, як часткову альтернативу оперативного розмагнічування 

осердя ТФТ, безпосередньо перед відключенням на вторинній стороні 

трансформатора розривати нульовий провід, а після здійснення комутації цей 

електричний зв’язок знову відновлювати. При цьому характер процесів має 

вигляд, як на рис. 27. 

Показано, що у загальному випадку, 

завдяки ефекту перерозподілу магнітних 

потоків на стрижень відключеної фази, 

принципи комутації, розроблені для ОФТ, 

як правило не трансформуються на схеми 

із ТФТ і швидке зведення стану 

магнітопроводу до нульових початкових 

умов  є неможливим або неефективним. 

Доведено, що при усталеному режимі 

роботи ТФТ циркуляція його магнітних 

потоків є динамічно врівноваженою системою відносно осі, проведеної через їх 

нульові значення (сума миттєвих значень потоків для будь-якого конкретного 

моменту часу в такому режимі буде дорівнювати нулю). При цьому переривання 

струму через різні значення фазних кутів та внаслідок природної комутації 

тиристорів відбувається для однієї із підключених фаз завжди раніше, ніж для 

інших, цим порушується урівноваженість інерційної системи магнітних потоків. 

Для такого роду зміни режиму ТФТ сума ∑Ф миттєвих значень потоків в 

стрижнях магнітопроводу, для схем з’єднання обмоток – ∆/∆ і Y/∆,  віднесена до 

одиничного усталеного значення одного із них, показана на рис.28. 

    Обґрунтовано, що почергове вимкнення фаз ТФТ супроводжується в 

мережі живлення, на відміну від ОФТ, сплесками струму споживання, а 

                Рис.27 
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конфігурація включення обмоток трансформатора в тій чи іншій мірі може 

сприяти цьому, або ж виконувати відносно їх пригнічуючи функцію. 

Розроблено моделі систем 

комутації ТФТ, що базуються на 

порівнянні миттєвих величин 

потоків стрижнів 

магнітопроводу, із реалізацією 

автоматичного вибору моментів 

часу, в яких раціонально 

виконувати комутацію ключів.  

Приклад однієї із таких систем 

наведено на рис. 29. 

Зазначено, що необхідно уникати тих моментів часу включення ТФТ, які 

припадають на інтервали динамічної неврівноваженості потоків, тобто комутації 

повинен передувати стаціонарний стан процесів магнітної системи.  
 

 

  
 

 

У шостому розділі висвітлено питання реалізації систем комутації у ТКВ. 

Наведено приклади застосування та схемної реалізації систем комутації ТКВ із 

однофазними (рис.3,а) та трифазними (рис.24) трансформаторами, які 

передбачають наявність нульових початкових умов магнітопроводу 

трансформатора при кожному ввімкненні.  

Варіант блок-схеми системи керування комутації ТФТ, що враховує 

наведений розподіл потоків (рис.23) в осерді трансформатора показано на рис.30.  
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Синхронізація комутації ключів із вольтсекундними площами  відповідних 

лінійних напруг, що визначається інтеграторами А1 і А2, надає системі 

керування максимальну завадостійкість та інваріантність до форми напруги в 

мережі живлення. Однофазний аналог подібної системи зводиться до 

використання мінімальної кількості компонентів – інтегратора А1 та 

компаратора А5. Наведено принципові схеми таких систем та їх промислового 

використання.  

        Запропоновано та 

розвинуто використан-

ня в системах комутації 

ВДТ методу еквіва-

лентних топологічних 

перетворень, який 

дозволяє не тільки 

спростити конфігура-

цію схеми, а і 

поліпшити її якісні 

показники при 

зниженні вимог до 

структурно-алгоритмі-

чних компонентів 

системи. Порівнянням 

конфігурацій відправ-

ної первинної системи 

(рис.31, а) і її 

модифікації (рис.31, б) 

показано ефективність 

методу, завдяки якому 

зникає необхідність у 

застосуванні вузлів та 

зв’язків, що відносять-

ся до установки 

нульових початкових 

умов інтеграторів, а 

ємнісні компоненти схеми стали некритичними як до своєї величини, так і її 

стабільності. 

                                      Рис.30                                           
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Висвітлено питання конкретики реалізації систем комутації при 

розгалужених топологічних конфігураціях ТКВ, які характеризуються 

використанням двох і більше трансформаторів із збільшеною кількістю обмоток. 

Показано, що оскільки між потоками магнітопроводів і напругами відповідних 

обмоток трансформаторів в усталеному стані їх роботи існує прямий зв'язок, то 

для організації системи комутації подібних ТКВ, у якому трансформатори 

функціонально мають відносно малі значення своїх імпедансів, необхідно і 

достатньо мати дані розрахунків напруг кожної із їх обмоток та відповідних 

коефіцієнтів трансформації.  

Наведено спрощений приклад подібного розрахунку для серійного 

двотрансформаторного стабілізатора напруги із діапазоном зміни вхідної 

напруги 150260 В, 50 Гц. Надано приклади реалізації систем керування 

комутацією, їх включення в загальну систему регулювання при реалізації 

останніх на дискретних компонентах класичної цифрової логіки або при 

внутрішньосхемному її конфігуруванні у т. з.  PLD – Programmable Logic Device 

чи мікроконтролерах.   

Детально висвітлена конструктивно-технологічна реалізація систем комутації та 

керування в цілому. Наведено приклади практичного використання пристроїв, 

що включають такі системи. В своїй більшості ці розробки стосуються серійних 

зразків виробів, або таких, що мають знакове значення, як черговий етап роботи. 

При їх розробленні використовувалися належні системи автоматизованого 

проектування та моделювання, що було гарантією одержання якісного кінцевого 

продукту. 
 

       У додатках наведено перелік публікацій автора за темою дисертації та акти 

впровадження і використання результатів роботи. 
 

 

 

ВИСНОВКИ 
 

В дисертаційній роботі вирішено важливу науково-прикладну проблему 

розвитку теорії комутаційних процесів у силових трансформаторно-ключових 

виконавчих вузлах перетворювачів змінної напруги шляхом розроблення, 

поглиблення та обґрунтування нових принципів та методів організації керування 

комутаціями в таких вузлах, за умов багатоваріантності їх структур, нелінійності 

характеристик та змінності параметрів, що у сукупності складає істотний внесок 

у розвиток теорії  напівпровідникових перетворювачів електроенергії.  
 

Основні наукові та практичні результати роботи полягають в наступному: 

1. Виконаний аналіз стану передачі, перетворення та споживання 

електричної енергії показав, що анормальні режими в мережах живлення та 

специфічні вимоги, пов’язані із функціонуванням споживачів, підтримання 

технологічного циклу і т. п. потребують якісно нового підходу до організації 

комутації в силових трансформаторно-ключових вузлах. Результати проведених 

узагальнень концептуальних та системотехнічних принципів комутації у таких 
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вузлах дозволили виділити найбільш характерні знакові форми комутаційних 

процесів та поставити задачу виконання комутацій в силових вузлах систем 

силової електроніки, яка б забезпечувала  скорочення їх тривалості в часі, 

зменшення або запобігання екстремальних значень струмів на комутаційних 

інтервалах часу та впливу перехідних процесів на енергетичні  та інші параметри 

струму та напруги, як у комутаційних колах,  так і зовні. 

2. Огляд підходів до дослідження та аналізу комутаційних процесів у 

системах регулювання напруги змінного струму показав необхідність 

застосування цифрових методів обчислення, реалізованих в оболонках  

імітаційного моделювання. Встановлено, що в комутаційних процесах, 

пов’язаних із зміною потоків у магнітопроводах, їх насиченням та іншими 

параметрами намагнічування, доцільно використання пакетів об’єктно-

орієнтованого моделювання динамічних систем на основі матричних методів 

обчислень, насамперед як таких, що надають можливості отримати, як якісні, так 

і кількісні результати. Показано, що у стаціонарних режимах роботи вузлів 

величина та характер навантаження трансформатора  суттєво не впливають на 

величину магнітного потоку осердя, чим надається можливість аналізу  процесів, 

пов'язаних із насиченням магнітної системи, незалежно від характеру процесів у 

навантаженні.   

3. Застосування у роботі розвинутих науково-методологічних підходів, 

принципів, та методів дослідження комутаційних процесів, спрямованих на  

розв’язання проблеми адекватного відображення роботи трансформаторів у 

перехідних режимах показали, що запропоновані методи вибору параметрів 

еквівалентних схем трансформаторів, дозволяють досягати високої степені 

співпадіння результатів фізичних експериментів та моделювання процесів при 

похибках у 1 … 2% від номінальних значень параметрів. Використання 

табличної форми кривої намагнічування осердя трансформаторів силових вузлів 

лише трьома прямолінійними відрізками показало, що в такому разі похибка 

обчислень діючого значення  першого сплеску струму при включенні 

трансформатора складає 0,43%, із подальшим наростанням,  при кожному 

наступному сплеску струму, але не вище 0,76%. Миттєві значення тих же  

параметрів не перевищують 1,6% від амплітуди сплеску, що показує відсутність 

необхідності використання детальної табличної форми кривої намагнічування. 

Така достовірність результатів недосяжна при використанні класичних методів 

аналізу перехідних процесів, що підтверджує обґрунтованість  застосування  

цифрових технологій моделювання та обробки даних і забезпечує оперативність 

аналізу.  

4. Проведені дослідження, дали змогу обґрунтувати та  сформулювати 

принцип комутації  тиристорних ключів, за шляхом примусового їх закриття 

струмом короткого замикання комутаційного кола  безвідносно до місця 

розташування ключів  в структурі вузла. Доведено, що функціонування силових 

вузлів у стаціонарних режимах навантаження має вирішуватися таким чином, 

щоб комутація спрямована на підвищення вихідної напруги трансформаторно-

ключового вузла, виконувалася в моменти часу, які характеризуються 
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однаковою полярністю вхідних (вихідних) струму та напруги вузла, і навпаки – 

при зниженні вихідної напруги, – їх полярність повинна бути різною.  

Встановлено, що при активно-індуктивному характері навантаження вузла, 

необхідно в інтервалі комутації мати додатковий час на відновлення ізоляційних 

властивостей раніше включеного ключа, який при номінальному навантаженні 

та частоті струму 50 Гц складає 50 … 150 мкс. Ємнісний характер навантаження 

нівелює такого роду необхідність. 

Доведено, що при навантаженні загального характеру та наявності 

інформації тільки про вхідну напругу, комутація в трансформаторно-ключовому 

вузлі можлива тільки в одному напрямі  на підвищення напруги, а при 

синусоїдальній її, фактично тільки в одній точці – в момент досягнення напругою 

амплітудного значення. Для поліпшення умов комутації рекомендовано,  

підключення реактивних компонентів, які ініціюють зсув фази струму, на 

постійній основі, або короткочасно, на час комутації. 

5. Проведений аналіз процесів при комутації обмоток трансформаторів 

силових вузлів підтверджує їх підпорядкованість принципу електромагнітної 

інерції. При цьому  встановлено, що більшим значенням струму навантаження 

відповідає менша крутизна  кривої експоненціального спаду потоку 

магнітопроводу в міжкомутаційному інтервалі часу, а для струму холостого 

ходу, навпаки,  більша. Запропонований узагальнений принцип інерціальної 

комутації трансформаторів на основі порівняння магнітних потоків, надає 

можливості запобігання появи в обмотках  екстремальних струмів, пов’язаних із 

насиченням магнітопроводів, а розроблені методи підготовки трансформатора 

до наступного включення дозволяють оперативно привести стан магнітопроводу 

до нульових початкових умов.  

6. Розроблено метод реалізації запропонованого в роботі принципу для 

включення однофазних трансформаторів. При цьому організація комутації 

передбачає порівняння миттєвого (поточного) потоку осердя трансформатора на 

момент його включення з іншим, передбаченим для наступаючого 

післякомутаційного періоду. Доведено, що підключення обмоток 

трансформатора,  при яких відсутні сплески струмів, можливе лише в окремі 

моменти часу, які визначаються експоненціальним спадом потоку 

магнітопроводу в міжкомутаційних інтервалах, при їх кількості  по два за період 

напруги змінного струму. 

7. Обґрунтовані в роботі методи комутації вольтододаткових 

трансформаторів надають можливості алгоритмічного усунення проявів, 

пов’язаних із потенційним ефектом насичення їх магнітопроводу та дозволяють 

визначити часові зони локалізації моментів комутації при переході 

трансформатора до аверсної та реверсної конфігурацій силового вузла. 

Опрацювання методу комутації на основі порівняння потоків дає змогу 

розробити модель системи керування комутацією вольтододаткових 

трансформаторів, із реалізацією автоматичного вибору найближчого моменту 

часу проведення комутації, інваріантного до величини навантаження та його 

характеру. 
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8. Виконаний аналіз перехідних процесів трифазних трансформаторів для 

різних систем з’єднання їх обмоток надає можливість встановлення ступені 

впливу розгалуженості магнітних потоків осердя на організацію комутацій.  

Обґрунтовано, що алгоритми приведення потоку осердя трифазних 

трансформаторів до нульового значення на принципах повторного 

компенсаторного включення напруги  мають обмежене використання і ефективні 

лише для систем з’єднання із нульовими проводами. Запропонований метод 

приведення потоку магнітопроводу до нульових початкових умов шляхом 

здійснення розриву нульового проводу на вторинній стороні трансформатора 

безпосередньо перед його відключенням із його наступним поновленням після 

здійснення комутації, що дозволяє спростити такі алгоритми.  

Доведено, що для трифазних трансформаторів, кожна комутаційна зміна 

стану має виконуватися в момент рівності миттєвого (поточного) значення 

магнітного потоку його осердя із усталеним післякомутаційним значенням цього 

ж потоку, а всі інші відомі правила комутації є окремими спрощеними випадками 

даного принципу. Виявлено та досліджено виникнення інтервалів динамічної 

неврівноваженості потоків магнітопроводу трансформаторів, що дозволяє 

виявити обмеження на застосування  узагальненого принципу інерціальної 

комутації для трифазних трансформаторів. 

9. Проведені дослідження дозволили запропонувати нові системи 

керування комутацією одно  і трифазних та вольтододаткових трансформаторів 

для різних видів конфігурацій трансформаторно-ключових структур із 

подальшою апробацією в середовищах систем імітаційного моделювання та 

визначити напрямки вдосконалення таких систем. Опрацювання наведених 

структурних та принципових схем систем керування комутаціями для найбільш 

поширених трансформаторно-ключових вузлів та обґрунтування конформних 

перетворень систем (наприклад, переміщення блока через вузол розгалуження і 

т. п.) дали змогу досягнути не тільки їх компонентного спрощення (усунення 

зав’язків та ланок по установці нульових початкових умов), а й якісно підвищити 

їх функціональність (інваріантність до температурного дрейфу параметрів 

компонентів систем комутації). 

10. Цінність роботи та ефективність запропонованих в ній методів, правил, 

алгоритмів, схем, пов’язаних із раціональними принципами організації 

керування комутацією в трансформаторно-ключових вузлів, підтверджено не 

тільки моделями систем, результатами фізичних експериментів, дослідних 

зразків, а також і впровадженням та застосуванням розробок в економіці 

України. Це промислові партії стабілізаторів змінної напруги загального 

призначення ССП-600 (виготовлено близько 3000 шт.), ССП-2500 (більше 10 тис. 

шт.), виробництва ВАТ “Маяк” (м. Вінниця)  та СПН-3,3 заводу “Неон” 

(м. Запоріжжя) із номінальними потужностями відповідно 600, 2500 і 3300 ВА. 

Комутатори однофазних та трифазних трансформаторів входять до складу 

систем керування установками напівавтоматичного зварювання ПДГ125, 

ПДГ150  та інших подібних моделей (виробник – НВП “Плазма”, м. Ростов-на-

Дону) при сумарній їх кількісті близько 10 тис. шт. для різних модифікацій 



  32  

виробів. Розроблені принципи були застосовані при модернізації пристроїв 

регулювання напруги під навантаженням РНО-20Ф-625/35 для дугових 

сталеплавильних печей при потужності споживання більше 9 000 кВА. 

При цьому, за рахунок зведення значень комутаційних струмів до рівня 

стаціонарних, досягається економія споживання електроенергії, підвищується 

електромагнітна сумісність, через запобігання появи аперіодичних складових 

струму в системі енергозабезпечення. Використання запропонованих алгоритмів 

комутації для перетворювачів на основі трансформаторно-ключових вузлів дає 

можливість спроектувати силові трансформатори із мінімальними 

масогабаритними показниками та більшою надійністю, за рахунок відсутності 

ударних електромеханічних напружень в обмотках та полегшеного теплового 

режиму. Результати роботи мають суттєве значення і можуть бути використані у  

суміжних областях техніки, зокрема в електричних машинах, електроенергетиці, 

електротехнологіях та інших.  
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АНОТАЦІЇ 

Халіков В. А. Комутаційні процеси та принципи організації комутацій 

в силових трансформаторно-ключових вузлах. – Рукопис. 
 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії. –  

Інститут електродинаміки НАН України, Київ, 2017. 

В роботі вирішується важлива науково-прикладна проблема розвитку 

теорії комутаційних процесів у силових трансформаторно-ключових вузлах 

перетворювачів змінної напруги шляхом розроблення, поглиблення та 

обґрунтування нових принципів та методів організації керування комутаціями в 

таких вузлах, за умов багатоваріантності їх структур, нелінійності характеристик 

та змінності параметрів. Розглянуто питання екстремальності і передбачуваності 

перехідних процесів та створення систем керування комутаціями. 

Розглянуто принципи організації комутації суміжно-комутуємих тиристорних 

ключів. Запропоновано при організації комутацій в силових вузлах відійти від 

конкретики реалізації (розгляду порядку нумерації ключів, форми графічного 

зображення вузла, топології його схеми і т. п.) а оперувати категоріями 

спрямованості комутації на “підвищення напруги” і  “зниження напруги”. 

Показано, що в трансформаторно-ключових вузлах при одночасній зміні 

керуючих сигналів ключів з природною комутацією, зміна конфігурації вузла 

спрямована на підвищення вихідної напруги повинна, виконуватися за умови 

однополярності струму і напруги, а комутація, спрямована на зниження вихідної 

напруги, повинна виконуватися в моменти їх різнополярності.  

Розроблено і сформульовано узагальнений принцип комутації 

тиристорних ключів і обмоток трансформаторів, який виключає появу у 

відповідних комутаційних ланцюгах та обмотках екстремальних струмів у 

перехідних режимах, пов'язаних з насиченням магнітопроводів. Виходячи з 

принципу електромагнітної інерції і підпорядкованості йому комутаційних 

процесів, запропоновано, організовувати комутацію ключів силового вузла 

таким чином, щоб вона завжди виконувалася при збігу відповідних потоків, 

характерних для усталених докомутаційного (поточного) і післякомутаційного 

(того що, повинен бути в майбутньому, після закінчення власне всього процесу 

комутації) станів силового вузла. Запропоновано моделі систем, що реалізують 

даний принцип. Показано, що відомі правила реалізації комутації, які мають ту 

ж саму мету, випливають із запропонованого узагальненого принципу комутації 

на основі порівняння потоків і фактично є окремими спрощеними випадками 

його реалізації. 

На основі врахування ефекту електромагнітної інерційності магнітних 

потоків в сердечниках трансформаторів, запропонованоі, розроблені та 

реалізовані системи керування комутацією та їх принципові схеми, спрямовані 

на алгоритмічне виключення необхідності в струмообмежуючих заходах та 

компонентах у силових вузлах при виконанні в них комутацій Наведено 

приклади конкретної схемотехнічної та конструкторсько-технологічної 
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реалізації пристроїв.  

Ключові слова: перетворювач, система, трансформатор, ключ, комутація, 

перехідний процес, моделювання. 
 

 Khalikov V. А. Transition processes and principles organization of 

commutation in the power transformer and a switching unit. – Manuscript. 
 

The dissertation for a doctor degree on specialty 05.09.12 – Semiconductor 

Converters of Electric Energy. – Institute of Electrodynamics of NAS of Ukraine, 

Kyiv, 2017. 

In the dissertation the important scientific and applied problem of development 

of the theory of commutation processes in power transformer-key units of variable 

voltage converters is solved by developing, deepening and substantiating new 

principles and methods of managing switching commands in such nodes, under 

conditions of multi-variation of their structures, nonlinearity of characteristics and 

variability of parameters. The questions of extremity and predictability of transient 

processes and creation of switching control systems are considered. 

The principles of switching of adjacent-commutated thyristor keys are 

considered. It is proposed for the organization of commutations in power units to depart 

from the specifics of implementation (review of the order number of keys, the form of 

graphic image power units, the topology of its scheme, etc.) and guided by the 

categories of directional switching to "increase the voltage" and "voltage reduction".  

It is shown that in power units, at the same time changing the control signals of keys 

with natural switching, the change of the configuration of the node, aimed at increasing 

the output voltage should, is carried out under the condition of unipolarity of current 

and voltage, and the switching, aimed at reducing the output voltage, must be 

performed at moments of their different polarity 

The generalized principle of safe switching of thyristor switches and windings 

of transformers is developed and formulated, which excludes the appearance of 

extreme currents in the corresponding switching circuits and windings in transient 

modes associated with the saturation of the magnetic conductors. Based on the 

principle of electromagnetic inertia and its subordination to the commutation 

processes, it is proposed to organize the switching of the keys in such a way that it is 

always executed with the coincidence of the corresponding streams characteristic of 

the established pre-commutation (current) and post-commutation (that should be in the 

future, after the end of its own the whole process of switching) of the states of the 

power node. Models of systems that implement this principle are proposed.  

On the basis of the effect of electromagnetic inertia of magnetic fluxes in 

transformer cores, proposed, developed and implemented switching control systems 

and their principle schemes, aimed at the algorithmic exclusion of the need for current 

limiting measures and components in the power nodes in the execution of 

commutations in them. Examples of specific circuitry and design and technological 

implementation of devices are given. 

Keywords: converter, system, switching, transformer, key, switching, the 

transition process, simulation. 


